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Sok változást hozott az újév
Az élet minden területén történt változás az újévben. Módosultak az adószabályok, változás lépett életbe a Munka
törvénykönyvében, átalakult a sürgősségi ellátás, a recept-kiváltás és a banki átutalások rendszere, megváltoztak
a cafeteria szabályai. Biztonságosabbá vált a használtautó vásárlás, olcsóbb
lett a tartós tej, a cigaretta viszont drágult. Nem változtak viszont a tömegközlekedés és a szemétszállítás díjai.

R

engeteg változás lépett életbe 2019. január elsejétől. A
legnagyobb visszhangot kiváltó törvénymódosítás is
hatályos, mely szerint közös megegyezés estén akár 400 órára emelkedhet az egy évben elrendelhető túlórák
száma. Átalakult a cafetéria rendszer,
szűkült ugyanis a kedvezményes adó
alá eső juttatások köre. Ami továbbra is adómentesen adható az a sportvagy kulturális rendezvényre szóló
belépőjegy vagy bérlet, vagy a könyvtári beiratkozási díj.

Az egészségügy területén is több
változás történt, kötelezővé vált például az úgynevezett Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer, amely szerint
a beérkező betegeket az első percekben súlyossági kategóriák szerint osztályozzák, hogy a lehető leggyorsabban kiderüljön, kinek milyen ellátásra
van szüksége. Mostantól a receptírást
is külön kell kérni az orvostól, újabb
fázisába lépett ugyanis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér.
Az elektronikus receptek kiváltása
az e-személyivel rendelkezőknek elv-

ben nagyon egyszerű, csak ismerniük
kell az igazolványhoz rendelt hatjegyű
PIN-kódot.
Nőtt a két gyermekes családok adókedvezménye, az érintetteknek idén
már 40 000 forint írható jóvá. 5 %-ra
csökkent a tartós tej áfája, amely az
ígéretek szerint a bolti árakban is meg
fog jelenni. Folytatódott viszont a cigaretta adójának emelése, emiatt dobozonként mintegy 40 forinttal nőhet
a dohánytermékek ára. Nem drágul
viszont a tömegközlekedés: a MÁV, a
Volánok és a BKK is tartják a jelenle-

gi tarifákat. A kormány döntése szerint a szemétdíj összege is változatlan
marad.
Gyorsabb lesz a banki átutalás 2019ben. Bár csak júliustól működik élesben az azonnali utalások rendszere, már januártól tesztelik az új eljárást. Ezzel új korszak kezdődhet a magyarországi fizetésben, mivel a tízmillió forint alatti lakossági átutalások
azonnal megérkeznek majd az egyik
bankszámláról a másikra, a nap 24
órájában, hétvégén és ünnepnapokon
is – foglalta össze az estv.hu.

Folytatódik az öregségi nyugdíjasoknál a korhatáremelés: 2019-ben
immár 64 év lesz a korhatár, azaz idén
az 1955-ben születettek mehetnek
nyugdíjba.
Biztonságosabb lesz ettől az évtől
a használtautó vásárlás, a Belügyminisztérium ugyanis a hónap végéig elindítja az ingyenes, úgynevezett jármű szolgáltatási platformot, amelyben rendszám alapján lekérdezhető egy adott gépjármű minden fontos
paramétere.

Interjú a váci kórház főigazgató főorvosával és a sürgősségi betegellátó osztály vezető főorvosával

Jelentős változás a sürgősségi
betegellátás rendszerében

Január elsejétől megváltozott a sürgősségi ellátás rendje, amely a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszernek köszönhetően gyorsabb és biztonságosabb lesz - közölte még a bevezetés előtt az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága az MTI-vel. A közel hatvan sürgősségi ellátást végző intézmény között van a Váci Jávorszky Ödön
Kórház is. A kezdeti tapasztalatokról az intézmény főigazgató főorvosát,
dr. Urbán Edinát és az SBO vezető főorvosát, dr. Rigó Gabriellát kérdeztük.

A

z Emmi közleménye kihangsúlyozza; a változás lényege, hogy 2019. január 1-jétől kötelező a triázs rendszer működtetése, a súlyossági kategóriák használata, amelyek azt határozzák meg, hogy a betegnek mennyi időn belül kell ellátást kapnia. A cél az,
hogy a lehető legrövidebb időn belül rögzítsék a beteget a sürgősségi ellátás informatikai rendszerében, majd 10 percen belül sorolják be a triázs rend-

szerben állapotának súlyossága szerint. A többletfeladatokra a sürgősségi ellátást végző 59 fekvőbeteg-szakellátó intézmény éves szinten 677 millió forintos többletfinanszírozásban részesül – emelték
ki.
Régiónkban a Váci Jávorszky Ödön Kórház sürgősségi betegellátó osztálya az egyik legnagyobb ellátási területről fogadja a betegeket.
Folytatás a 3. oldalon
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Öten vehették át a „Polgármester Díját”
A december 20-án tartott ünnepi rendezvényen Késhegyi
László, valamint - megosztva - Ambrus Tibor és felesége, Ambrusné Fogarasi
Erzsébet illetve Szarka Győző és felesége, Szarka Győzőné vehette át a rangos kitüntetést Fördős Attila polgármestertől.

D

ónusz Katalin énekművész
és Pálfi László gitárművész a
Polgármesteri Díj és a kitüntetettek szakmai és emberi életútjához méltó színvonalas műsorral varázsoltak ünnepi hangulatot a városháza dísztermébe.
Fördős Attila polgármester személyes hangvételű köszöntő beszédében
azt mondta: korábban olyan személyeket díjaztak, akik évtizeden át kimagasló teljesítményt nyújtottak és
öregbítették Vác hírnevét. Az idén
azonban más szempontokat mérlegeltek: olyan embereknek ítélték oda
az elismerést, akik nemcsak szakmai
teljesítményükkel, hanem egész életükkel a várost szolgálták.
Ambrus Tibor a középiskola el-

A Szarka-, a Késhegyi házaspár,
Fördős Attila polgármester és az Ambrus házaspár

végzése után mintegy 50 éve dolgozik a vendéglátóiparban, akihez felesége, Ambrusné Fogarasi Erzsébet
30 éve csatlakozott. A városban először a Halászkert éttermet vezették,
jelenleg, 2003 óta a Remete Pince éttermet irányítják. Sokat segítik és támogatják az önkormányzati rendezvények mellett a város sport- és kulturális életét színvonalas szolgáltatásaikkal és önzetlenségükkel.

Igaz az ő családi kapcsolatukra,
hogy egy sikeres férfi mellett egy sikeres nő áll.
Késhegyi László a rendszerváltást
követően, 1990-ben aktívan részt
vett a Vác és Vidéke Ipartestület újjáalakításában. Az elmúlt 27 évben,
nyugdíjba vonulásáig az ipartestület ügyintéző szervezetének a titkáraként tevékenykedett, több évtizede
az ipartestület elnökségének a tagja.

Folyamatosan példaértékű, szakszerű, következetes munkájával eredményesen segíti a mikro- és kisvállalkozások érdekképviseletét, működését, fejlesztését, a kisipar értékeinek a megőrzését.
Szarka Győző iskolái elvégzése
után kezdetben a Váci Izzónál dolgozott, majd 1962-től a DCM-nél volt
művezető beosztásban 1981-ig, üzemi balesetéig. Politikai megnyilvánulásai és felesége arisztokrata származása miatt az akkori rendszerben
nem volt egyszerű az élete. A rendszerváltás után tagja lett az első szabadon választott önkormányzati
képviselő-testületnek, mindent megtett a jobboldali pártok összefogásáért.
Szarka Győzőné arisztokrata származása miatt hátránnyal indult a továbbtanulás terén és munkát is nehezen kapott. A rendszerváltozás után
aktívan bekapcsolódott a politikai
közéletbe, 1994-1998 között önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, jelenleg külső bizottsági tag.
A fogyatékosok napközi otthonához
kötődő „Sorstárs 94” Alapítvány kuratóriumának elnöke 20 éve. Életét
az adakozás, a segítség és a rászorulókra való odafigyelés vezérli.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Fördős Attila: stabil a város költségvetése,
minden számlát kifizettünk
Az óév utolsó városvezetői sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester
vázlatosan ismertette, hogyan alakult az év végére a város költségvetési
helyzete, aki bejelentette a költségvetési fő összeg januárban 8,9 milliárd
forint volt, ami év közben a 2,5 milliárd forintos fejlesztéssel fejlesztési
forrással kiegészítve 11 és fél milliárd forintra emelkedett.

- Ebből ami az intézményi működés, az 6,4 milliárd forint, közvetlen fejlesztésre hozzávetőlegesen 100
millió forintot költöttünk. A
Váci Városfejlesztő Kft. 2017ben 1 milliárd 88 millió forintot használt fel a munkája elvégzéséhez, míg 2018-ban
1 milliárd 137 millió forintot,
itt van egy 50 millió forintos növekmény, ebből az önkormányzat 25 milliót biztosított. A társaság saját bevételei pedig csaknem ugyanilyen
összeggel emelkedtek, ami dicséretes dolog, hiszen a kintlévőség kezelés jó ütemben
haladt - ismertette a fő összegeket Fördős Attila.
Kiemelte: nagyon fontos,
hogy ugyanúgy, ahogy 2017ben, úgy 2018-ban is október
31-éig finanszírozta le a város
a városfejlesztő társaság működését, tehát tizenkét hónap
finanszírozása megtörtént,
a cél az, hogy ez kitolódjon
novemberre, tehát legyen egy
olyan költségvetési év, amelyben 12 hónap helyett 13 hónapot tud finanszírozni az önkormányzat, hiszen ebben az
esetben teljes körűbbé válhat
a pénzek biztosítása.
- A decemberi tevékenységeknek a várható kifizetése

sokszor ugye februárra elhúzódik, hiszen halasztott fizetésről van szó, így ezek minden évben áthúzódó tételekként jelennek meg - emelte ki
továbbá Fördős Attila.
Hangsúlyozta:
nincsen
szállítói tartozása a városnak,
sem intézményi, sem hivatali szinten.
- Az utolsó hónapban jól
alakultak a bevételek, az adófeltöltés összege 280 millió

forint volt, ehhez hozzájárult
egy negyven milliós finanszírozási tétel, és az önkormányzatok utólagos központi költségvetési segítése révén
50 millió forint kormányzati
támogatás - számolt be a polgármester az évzáró időszak
fő bevételi tételeiről.
Fördős Attila zárszóként elmondta: pénzügyi szempontból sikeres évet zárhatott az
önkormányzat, a leglényege-

sebb szempont, hogy nincs
áthúzódó fizetendő tétel.
Újságírói kérdésre válaszolva a polgármester elmondta:
a minimálbér várható emelkedése várhatan egy 100 millió forintos többletkiadást generálhat 2019-ben, azonban
egyelőre nem tudható, hogy
ebből mennyit vállal át az állam.
Ribáry Zoltán
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JELENTŐS VÁLTOZÁS
a sürgősségi betegellátás rendszerében
Folytatás a címlapról
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése és a kötelezően előírt 2019. január 1-jei bevezetés között igen rövid idő állt
rendelkezésre. Hogyan tudtak felkészülni és megfelelni az új feladat
szakmai kihívásainak? Rendelkezésre álltak a szükséges humán -,
és infrastrukturális erőforrások? kérdeztük a kórház főigazgató főorvosától, dr. Urbán Edinától (U.E.) és
dr. Rigó Gabriella (R.G.) osztályvezető főorvostól.
U.E.: - A Jávorszky Ödön Kórház küldetése, hogy megújuló infrastruktúrával, valamint az ellátási folyamatainak újra szervezésével
olyan egészségügyi intézménnyé
váljon, mely egy kiegyensúlyozott
gazdálkodás mellett, fenntartható, biztonságos, magas színvonalú, minden érintett számára hozzáférhető egészségügyi szolgáltatást nyújt a térség többi egészségügyi intézményének stratégiai
együttműködésével. Hogy miért
ezzel a mondattal kezdtem, mielőtt a főorvosnővel konkrétan válaszolnánk a feltett kérdésre? Mert
a kórház küldetése meghatározza
azokat az irányvonalakat, melyek

mentén gyorsan és rugalmasan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz, legyen az egy jogszabálynak
való megfelelés, vagy egyéb külső
környezeti változás. A lakosságot
már korábban is tájékoztattuk arról, hogy egy 2017-es kormányhatározat értelmében, 5,3 milliárdos
állami támogatással új szakrendelő
épül. Ezt azért említem meg, mert
ebben az új épületben - mely szerkezetileg összeköttetésben lesz a fekvőbeteg ellátássál - kerül kialakításra a Sürgősségi Betegellátó Osztály. Igy az infrastruktúra tekintetében néhány éven belül a kor igényeit
maximálisan kielégítő, építészetileg
és orvostechnológiai felszereltségében is magasszínvonalú minőséget
tudunk majd biztosítani.
A jogszabály bevezetéséről már
korábban is szó volt, nem ért váratlanul bennünket. A hivatalos
megjelenés és a hatálybalépés közti idő alatt a szükséges intézkedéseket pedig megtettük. 2018 óta egy
új menedzsment szemlélettel a kórház igen gyorsan tud alkalmazkodni a változásokhoz. Az elmúlt egy
év éppen az évtizedek óta rögzült
szervezési és működési folyamatok átalakításáról, újra szervezéséről szólt, egy részletes szervezetdi-

agnosztika mellett. A kérdésére röviden válaszolva, a személyi erőforrásokat első lépésben a kórházon
belüli feladat átszervezésekkel tudjuk biztosítani. A hatékonyabb működéshez szükséges létszámbővítés
nehezebb feladat, hiszen ismert az
országos szintű orvos és szakdolgozói hiány, így a folyamatos álláshirdetések mellett egyéb megoldásokat is keresünk.
R.G.: - 1981 óta működik akut
sürgősségi ellátás a kórházban.
2005-től pedig az országban elsők között szerepelt Vácon a Sürgősségi Betegellátó Osztály beindítása, ami az elmúlt évek alatt
szerves részévé vált a kórház betegellátási folyamatának. A legnagyobb betegforgalomú osztály, az
év minden napján, napi 24 órában
fogadja a betegeket, és naponta átlagosan 100-120 beteg ellátása történik. Az átlagosnál nagyobb pszichés és fizikai terhelésnek vannak
kitéve az SBO-on dolgozó munkatársak, éppen ezért a személyi feltételek tartós biztosítása a
legnehezebb feladat. 2019. január 1-jétől megkezdődött a betegek
triázsolása a Jávorszky Ödön Kórház Sürgősségi Betegellátó osztályán is. Nálunk vannak olyan

Rétvári: éves szinten
42 ezer forinttal
emelkednek a nyugdíjak

Idén 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, a bankszámlákra január
11-én érkezik a megemelt nyugdíj, a posta pedig január 16-án kezdi meg
a kézbesítést; egy átlagos nyugdíj esetében éves szinten 42 ezer forinttal
emelkednek a nyugdíjak - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a január 4-i sajtótájékoztatóján.

R

étvári Bence felidézte:
2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP megkapta a
kormányzás lehetőségét, azt vállalták, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megőrzik. Ez ambíciózus
vállalás volt, mert a nyugdíjasoktól nem sokkal korábban vették
el egyhavi nyugdíjukat, a nyugdíjkasszában pedig többszáz milliárd forintos hiány volt - fogalmazott.
Az államtitkár kiemelte, hogy
a kormánynak sikerült tartania ígéretét, sőt ennél többet is el
tudott érni. Elmondta, hogy az
idén a nyugdíjasok 2,7 százalékos nyugdíjemeléssel számolhatnak. A nyugdíjemelés egy átlagos
nyugdíj esetében havi 3500 forintot, éves szinten 42 ezer forintot
jelent. Az intézkedés 2,5 millió
nyugdíjast érint - fűzte hozzá.
Rétvári Bence közölte azt is,
hogy 2010 óta 33 százalékkal
emelkedtek a nyugdíjak, az infláció mértékét levonva pedig 10
százalék körüli vásárlóérték-növekedésről lehet beszélni, vagyis ennyivel érnek többet a nyugdíjak.
Hozzátette: olyan rendszert

hoztak létre, ami biztosítja, hogy
a nyugdíjasok ne járhassanak
rosszul. Ha ugyanis a tervezettnél nagyobb az infláció, akkor a
különbözetet utólag, visszamenőlegesen megkapják a nyugdíjasok, ha azonban az infláció alacsonyabb a tervezettnél, akkor a
különbözetet megtarthatják.
Az államtitkár szólt arról is,
hogy nem csak a nyugdíjemelésekkel javították az idősek helyzetét. Példaként említette, hogy
2017-ben 24 milliárd forint, tavaly pedig 41,3 milliárd forintot fizettek ki nyugdíjprémiumként. Erzsébet-utalványt 2016ban, 2017-ben és 2018-ban kaptak a nyugdíjasok, összesen 81
milliárd forint értékben, a Nők40

programban pedig 240 ezer nő
vett részt. A kormány a rezsicsökkentéssel is segítette a nyugdíjasokat, az Erzsébet-programban pedig 2010 óta 260 ezer
nyugdíjas tudott részt venni - tette hozzá.
Rétvári Bencét kérdezték a
szombatra tervezett ellenzéki demonstrációról is. Az államtitkár
azt mondta: "a bevándorláspárti ellenzék folytatja a színészkedést", ahogyan azt a parlamentben és a közterületeken tette korábban. A céljuk, ami a Sorosforgatókönyvben szerepel, hogy
Magyarországot bevándorló országgá tegyék, de mi ezt nem szeretnénk, mi ebben nem veszünk
részt - fogalmazott.

Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos és dr. Rigó Gabriella osztályvezető főorvos
kollégák, akik már rendelkeznek
megfelelő felkészültséggel, így az
ő szakértelmükkel indítottuk el a
betegek megfelelő osztályozását.
A triázsoláshoz szükséges infrastruktúrát pedig egy, már korábban kialakított helyiség felszerelésével tudtuk biztosítani.
A szükséges humán erőforrás
növelését és a megfelelő szakmai
továbbképzés lehetőségét folyamatosan biztosítjuk az orvosok és nővérek számára.
- Milyen lényeges változást jelent a triázs rendszer bevezetése a
sürgősségi osztály szolgáltatásait
igénybe vevő betegek számára?
U.E.: - A triázs rendszer bevezetéséhez már hosszú évek óta rendelkezésre áll az infrastrukturális feltétel, mint azt a főorvosnő is említette,
és maga a rendszer egy egyszerűbb
formában eddig is működött, csak
éppen nem neveztük triázsnak. A
jogszabályban előírt triázs nővér
és diszpécser szolgálat biztosításához a jelenlegi napi létszámhoz képest több munkatársra van szükség.
A szolgáltatást igénybe vevő betegek
számára változást jelent, hogy hivatalosan is súlyossági besorolást kapnak a felvételnél, és ennek alapján
kerülnek majd ellátásra.
R.G.: - A beteg adatait a diszpécser pultnál a számítógépes rendszerbe rögzítik, ezt követően lehetőleg 10 percen belül megtörténik
a beteg triázsolása, amely alapján
döntés születik arról, hogy a beteg
állapota milyen gyors orvosi vizsgálatot, beavatkozást igényel. Öt
szintet különböztetünk meg, amely
alapján a beteget azonnal, 15, 30, 60
vagy 120 percen belül kell ellátni.
Amennyiben a betegek száma magas, nem lehetséges az időpontok
betartása, így az intervallumok letelte után ismételt triázsolás történik, tehát a betegek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, nagyobb biztonságban érezhetik magukat.
- Noha csak néhány nap telt el
a triázs rendszer bevezetése óta,
milyenek a kezdeti tapasztalatok?
Hol és mit kell még „finom hangolni”?
U.E.: - Nagyon rövid idő telt
el, néhány nap, így nem is beszélnék még tapasztalatokról. Viszont a „finom hangolásról” igen.
És elősorban nem a kórházon belüli további szervezési kérdésekre
gondolok, melyek természetes velejárói az új rendszer bevezetésének, hanem kilépnék a kórház keretéből. Ezzel a jogszabállyal tu-

lajdonképpen felgyorsult a hos�szú előkészítést, tervezést igénylő,
és már évek óta zajló egészségügyi
rendszerátalakítás folyamata. A
gyors, hatékony és biztonságos sürgősségi betegellátás érdekében született szabályozás az első lépés, melyet további lépéssorozatoknak kell
követnie. Önmagában egy kórházi
sürgősségi osztály létszámának növelése, a betegellátási folyamat módosítása a megfogalmazott célok eléréséhez kevés. Nemcsak többletforrás biztosítása szükséges, melyre ígéretet is kaptunk. A sürgősségi betegellátás többszereplős. A
kórház részéről a sürgősségi osztály, az egyéb fekvőbeteg osztályok,
melyekre szükség esetén átvételre kerülnek a betegek. Az alapellátást biztosító háziorvosok által működtetett háziorvosi ügyeleti rendszer, és nem utolsó sorban a lakosság, mint potenciális beteg. Kiemelt
feladatnak tekinti a kórház, hogy
az alapellátással együttműködve a lakosságot folyamatosan tájékoztassa, oktassa, mikor miért vegyük igénybe a sürgősségi osztályt.
Egy megújuló párbeszéd, új típusú
kommunikáció szükséges mind az
alapellátást végző kollégák, mind
pedig a lakosság között, melynek
koordinálását a kórház szívesen
vállalja.
R.G.: - Az elmúlt napokban kiemelkedően nagyszámú beteg fordult meg az SBO-n. Az évek tapasztalatai szerint a karácsonyi, szilveszteri, év eleji időszak az
SBO-k számára az év egyik legnehezebb időszaka. A triázs bevezetésében a kollégák helyt álltak, a
betegek együttműködők voltak.
A triázs bevezetése egyértelműen
szükséges a betegek megfelelő ellátása, biztonsága érdekében. A megfelelő számú ellátó személyzet biztosítása, a munkatársak folyamatos
továbbképzésének biztosítása mellett, a triázs rendszernek az informatikai rendszerbe való integrálása egyértelműen tovább fogja javítani az SBO működésének hatékonyságát. A betegek tájékoztatása,
a kommunikáció folyamatos javítása segíti a betegek és a hozzátartozók megértését, együttműködését a
megfelelő és szakszerű betegellátás
érdekében.
- Véleményük szerint az új sürgősségi ellátó rendszer milyen hatással lehet a betegek közérzetére, milyen arányban csökkentheti a várakozási időt, az orvosok, a
szakdolgozók leterheltségét?

U.E.: - A sürgősségi osztály létszámának bővítésével az orvosok, szakdolgozók leterheltsége várhatóan csökken, így a beteg-orvos, beteg- szakdolgozó közti interakciók, kommunikációk
zökkenőmentesebbé válhatnak, hiszen kevesebb konfliktus jelentkezhet a különböző félreértésekből,
több idő jut a betegek és hozzátartozók tájékoztatására, megnyugtatására és a feltett kérdések megválaszolására. A várakozási idő csökkenésére, önmagában a jogszabályban foglaltak betartása csak részben járul hozzá. A legnagyobb
előre lépés ezen a téren az lenne, ha
valóban csak a sürgősségi ellátást
igénylő esetek kerülnének a sürgősségi ellátó osztályra. Azonban a lakosság hatásosabb tájékoztatása és
az alapellátás megerősítése nélkül
csak részeredményeket érhetünk
el, a jelentős többletköltséggel járó
működés nem lesz arányos az elért
eredmény mértékével. Kórházunk
munkatársai a menedzsmenttel
együtt mindent megtesznek annak
érdekében, hogy Vác és térsége lakosainak sürgősségi ellátása hatékony és biztonságos legyen.
R.G.: - A triázs során a betegnek elmagyarázzák, hogy állapota mennyire tekinthető súlyosnak,
mennyi idő múlva számíthat orvosi
ellátásra, szükség szerint 1-1 tabletta gyógyszert is kaphat. Amennyiben retriázsolásra kerül sor, a beteg
ismételt ellenőrzése történik. A betegek közérzetét ezen folyamatok
egyértelműem javíthatják. Az orvosok, szakdolgozók munkája várhatóan nem lesz sokkal kevesebb,
de feltétlenül szervezettebb. Egyre hangsúlyosabbá válik az a társadalmi szemléletváltás is, amely a
lakosság sürgősségi ellátásának informálására koncentrálódik. Ennek legfontosabb üzenete az, hogy
a sürgősségi osztály feladata a súlyos betegek ellátása, és nem az elfogyott gyógyszerek felírása, a hetek óta fennálló panaszok ellátása a
háziorvos felkeresése nélkül, vagy a
háziorvos által kiírt vizsgálatok felgyorsítása. A várakozási időt általában ezek az indokolatlan vizsgálatok növelik meg. A tájékoztatás célja, a páciensek elvárásait a valós lehetőséghez igazítani. Így csökken
a sürgősségi osztályok zsúfoltsága,
ezzel párhuzamosan javul a betegek elégedettsége és nő a betegbiztonság is.
Vetési Imre
– Tari Adrienn
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Átadták az új szobi rendőrőrsöt

Tavaly év végén adták át a 42 millió forintból felújított szobi rendőrőrsöt, melynek - a vadonatúj berendezések mellett - megújult, megszépült
a külső arculata is.

Latorovszky Gábor váci rendőrkapitány vette át a felújított szobi
rendőrőrs kulcsát dr. Rétvári Bence államtitkártól

„Az épület átadásával a közbiztonság növelése mellett kön�nyen elérhető, gyors, kényelmes
és kulturált ügyintézési lehető-

ség is megvalósult. Az elmúlt
években az országban is több új
rendőrkapitányságot avattunk,
és számos épületet újítottunk fel,

mert fontosnak tartjuk, hogy a
középületek, ezen belül a rendvédelmi szervek állapota, állaga illeszkedjen a városképhez, és
feleljen meg a városban élő polgároknak és természetesen az itt
dolgozóknak is” – mondta Kovács István vezérőrnagy, az országos rendőr-főkapitány gazdasági helyettese.
Mint az a Hír Tv tudósításában elhangzott az újjáépítésben a márianosztrai börtön
fogva tartottjai is részt vettek.
Dr. Rétvári Bence, a térség
országgyűlési képviselője azt
mondta: a kormány már régóta dolgozik azon, hogy a rendőrök megbecsültsége megfelelő
legyen.
„Fontos volt a szigorú Btk.
elfogadása, amelyet 2010 után

fogadtunk el, Európa legszigorúbb,
legkövetkezetesebb Btk.-ja, és ugyanígy fontos volt a rendőrség létszámának növelése, hiszen sok ezerrel több rendőr teljesít most
szolgálatot, mint 2010-ben tel-

jesítettek szolgálatot. Ezekre is
szükség volt ahhoz, hogy létrejöjjön a magyar embereknek a biztonságérzete, ami Európában is, akár sok gazdagabb ország számára is irigylésre méltó” – fogalmazott

Rétvári Bence államtitkár.
A város országgyűlési képviselője emlékeztetett: Szobon a
közelmúltban megújult a tanuszoda is és nemsokára felavatják az orvosi rendelőt, amelyet
60 millió forintból újítottak fel.

Ellenzéki ellenvélemények és tiltakozások
Demonstrációt tartottak december 19-én este Vácott, a Görgey és a Széchenyi utca sarkán, kifejezve a budapesti tüntetések résztvevőivel a szolidaritást. Este hét órára a nagy hideg ellenére
több százan gyűltek össze és ítélték el a kormánypártok több döntését. Január elején pedig autós demonstrációt tartott a szocialista párt a városban.

E

zzel kapcsolatban kiadott
közleményükben azt írják:
a Magyar Szocialista Párt
váci szervezete a december 18-i
sajtótájékoztatóján felszólította a
város vezetését, hogy 2019. január 1-től ne tegye lehetővé az országos felzúdulást és ellenállást kiváltó úgynevezett „rabszolgatörvény”
alkalmazását a váci önkormányzati cégeknél.
A
decemberi
tüntetésen
Matkovich Ilona önkormányzati képviselő (SZAVAD Egyesület), a demonstráció szervezője beszédében a kormánypárti politikusok arroganciáját bírálta.
A rabszolgatörvénynek nevezett

túlóraszabályozáson kívül kemény hangon kérte számon a Fideszen a szerinte kormánypárti közigazgatási bíróságok létrehozását,
vagy a közmédia kisajátítását. Lukácsi Katalin, a nemrég megalakult
Mindenki Magyarországa mozgalom elnökségi tagja összefogásra
buzdította a jelenlévőket. Példaként állította a budapesti tüntetésen résztvevő női politikusok jelképes és valóságos kézfogását.
A következő felszólaló Fehér
Zsolt, a Jobbik váci elnöke, megyei
közgyűlési képviselő volt, aki kijelentette: eljött az ideje, hogy az ellenzéki erők félretegyék ellentéteiket és összefogjanak a közös cél, a

kormánypártok hatalmának megtörése érdekében. Tordai Bence, a
Párbeszéd országgyűlési képviselője azt mondta: az emberek egy
demokratikus, nyugodt, békés országban akarnak élni, ám a kormánypártok kisajátítják a hatalmat.
Végezetül felolvasták Beer Miklós püspöknek a váci demonstráció résztvevőihez szóló szolidaritási üzenetét. A demonstráció végig békésen zajlott. A szervezők
bejelentették, hogy hamarosan egy
újabbat szerveznek.
Január 3-án csütörtökön az
MSZP Pest Megye Területi Szövetsége több mint 40 autóval kör-

A váci választókerület képviselője
a legaktívabb a Parlamentben

R

étvári Bence Pest megye 4. számú választókerületének képviselőjeként a Dunakanyar régió lakosait, Észak-Pest megye 34
települését, államtitkárként
pedig az Emberi Erőforrások
Minisztériumát képviseli az
országgyűlésben – olvasható a
szerkesztőségünkbe eljuttatott
sajtóközleményben.

Az előző országgyűlési ciklushoz hasonlóan tovább is dr. Rétvári Bence a legaktívabb képviselő a Parlamentben. A váci választókerület országgyűlési képviselője, az Emmi parlamenti államtitkára az áprilisi választások óta 209 alkalommal szólalt fel az Országgyűlésben. Őt a
kormányoldalról Völner Pál fideszes honatya követi, aki 91 alkalommal kért szót.
Az áprilisi választásokat követően 2018-ban ötvenegy napot ülésezett a magyar országgyűlés, ez alatt a megválasztott 199 képviselő 138 törvényt fogadott el.
A legnagyobb ellenzéki
párt, a Jobbik elnöke, Sneider
Tamás csupán három alkalommal szólalt fel.
Az ellenzéki képviselők kö-

zül az első helyet a Jobbikos
színekben
politizáló
Z.
Kárpát Dániel szerezte meg
a maga 156 felszólalásával, őt
a DK-s Arató Gergely követi,
aki 113 alkalommal kért szót
május óta. Tordai Bence 94,
Bangóné Borbély Ildikó 86,
Ungár Péter pedig 78 alkalommal kért szót az Országgyűlésben.

bejárta Pest megye városait, hogy
a helyi önkormányzati képviselőkön keresztül egy petícióban hívja fel a képviselőtestületeket a rabszolgatörvény elleni fellépésre. Vácon erre 10 órakor került sor. Bejelentették: a petíció tartalmát testületi javaslat formájában a váci
szocialisták a rendkívüli ülésen
kívánják megtárgyalni, valószínűleg összellenzéki előterjesztésként, miután a Jobbik önkormányzati képviselője a témában rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte.
Furucz Zoltán
Ugyanebben a témában Varga
Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi elnöke, városi önkormányzati képviselő ellenzéki képviselő társaival együtt rendkívüli
képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezte Dunakeszin. Lapzártánkkor városházi
forrásból úgy értesültünk, hogy
a város polgármestere várhatóan a jövő héten összehívja a képviselő-testületet, melynek pontos időpontját még nem
tudtuk meg.

Férfi kollégákat keresünk vagyonőri munkára!
Feltétel: Megbízhatóság, rugalmasság, megfelelő fizikai és
egészségi állapot, alkohol és drogprobléma mentesség.
Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem, bejelentett
munkaviszony, éves rendes szabadság, utazási hozzájárulás.
Jelentkezni lehet: keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen
fényképes önéletrajzzal,
vagy a 06-30 9829-451 és a 06-30 9337-235 telefonszámokon.
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4,5 milliárd forintra
pályázhatnak a Pest megyei
kis- és középvállalkozások
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Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a Pest megyei mikro-, kis- és
középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás
második üteme.

R

ákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős
államtitká-ra kiemelte: a Pest
megyei vállalkozások eszközbeszerzéseit támogató pályázat
célja a megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, a mikro-,
kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése, a munkahelyek
megtartását eredményező beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerősítése.
A támogatott beruházásnak
olyan kapacitásbővítést kell
eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik,
illetve javítja a technológiai
felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. Kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db, nagyléptékű fejlesztés estén legfeljebb 5
db új, technológiai korszerűsítést eredményező, termelő eszköz beszerzése van lehetőség.
A pályázni kívánó cégek-

kel szembeni elvárás, hogy legalább egy fő munkavállalóval
rendelkezik, legalább egy teljes,
lezárt pénzügyi éve van, cégkivonatban szereplő, fejlesztendő
fő és fejlesztendő tevékenysége
támogatható TEÁOR számmal
rendelkezik.
Kisléptékű projektek esetén
10 millió - 60 millió Ft, nagyléptékű projektek esetén akár
300 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kapható, és
50 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén
nem kell biztosítékot adni. A
támogatás mértéke akár 55% is
lehet, a cég méretétől és a megvalósítási helyszíntől függően.
A nyertes pályázók a megítélt
támogatás 25%-át megkapják
elő-legként. Előnyben részesített tevékenységek például az
élelmiszergyártás, gyógyszeripar, fémfeldol-gozási termék
gyártása, elektronika, fafeldolgozás, gép, gépi berendezés
gyártása, bútorgyártás, épületek építése, egyéb építmény
építése. A projektek sorrendje pontozással áll elő. Azonos
pont-szám esetén a kisebb tá-

mogatási igényű pályázat kerül
előrébb. A maximális 58 pontból legalább 29-et el kell érni.
A pályázat megvalósítására kisléptékű projektek esetén
12 hónap, nagyléptékű projektek esetén 18 hónap áll rendelkezésre. A sikeres pályázóknak
kötelezően vállalnia kell, hogy
a 3 éves fenntartási időszak átlagában növekedni fog.
Beadási határidő: 2019. február 20. A forráskeret 200%-át
elérő benyújtott igény esetén az
NGM felfüggeszti a pályázatot.

Érdeklődés esetén a ForrásTrend Kft. a következő elérhetőségeken várja a megkereséseket: 2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8., E-mail: iroda@forrastrend.hu, Internet:
http://forrastrend.hu
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Újabb parkolók épültek Dunakeszin
Dunakeszi az elmúlt években folyamatosan bővítette a parkolóhelyek számát, hogy a megnövekedett igényekhez igazodjon. A lakosság kulturált kiszolgálása érdekében a kedvező időjárásnak köszönhetően az elmúlt év utolsó heteiben két helyszínen is épültek parkolók – tájékoztatta lapunkat,
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.

S

omodi István elmondta, hogy a Verseny utcából nyíló Pavilon
utcában elkészült a
36 férőhelyes parkoló, amely
napközben alkalmas P+R
parkolóként is üzemelni, este
pedig a helyi lakosok is tudják
használni.

- A kivitelezés során egy
nyílt esővíz elvezető árkot
fedtünk be úgy, hogy a korábbi funkcióját az árok megtarthassa, azaz a csapadékvizet elvezesse a környékről –
mondta az osztályvezető.
Dunakeszi
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési

Osztály vezetőjétől megtudtuk, hogy a város alagi részén,
a Szent Imre tér mellett 12 férőhelyes parkoló épült, melynek teljes körű befejezését a
téli időjárás hátráltatja.
- Már majdnem készen van
a Szent Imre templom melletti parkoló is, ám az áthe-

lyezett kerítés munkálatainak befejezését akadályozza
a téli, havas időjárás. Egyébként itt 45 fokos szögű, úgynevezett halszálka parkolót
alakítottunk ki, a hozzá tartozó járdával - tette hozzá Somodi István.
V. I.

"Ön választ, mi segítünk"
Az Út a Lehetőségekhez Alapítvány benyújtotta a Tesco részére az "Ön
választ, mi segítünk" címmel pályázatát, amivel lehetőséget nyert arra,
hogy a Dunakeszin található Tesco bevásárlóközpontokban a vásárlók vásárlásaik után kapott korongot az alapítvány részére dobják be a Tesco
áruházakban kihelyezett gyűjtőládákba.

A

legtöbbet
gyűjtő civilszervezetet
400.000 Ft-tal támogatja a Tesco,
hogy megvalósítsa a programját. Ebben az esetben az összes
Dunakeszin található általános iskola szemléletformálási programját biztosítaná ez az
összeg. A pályázat célja, hogy
helyi közösségek bevonásá-

val jöjjön létre ez a támogatás.
A szervezet jelenleg a 6 év alatti siket gyermekek színházi
előadásának jelnyelvi tolmácsolására gyűjt.
Kérjük, amennyiben teheti,
támogassa a kezdeményezést.
Az Út a Lehetőségekhez Alapítványról bővebb információt
a www.dunakeszi.hu-n olvashatnak.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.
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Dunakeszi: megjelent
a helytörténeti monográfia
második kötete
A Dunakeszi története című monográfia első kötete 2017 decemberében
jelent meg. A terjedelmes mű az újkőkorszaktól 1910-ig tárgyalja településünk históriáját. Alig telt el egy év, és kezünkbe vehetjük a második kötetet, amelyben szinte „naprakészen”, 2017. év végéig követhetjük nyomon
városunk fejlődését, mai arculatának kialakulásáig. Mindkét kötet főszerkesztőjét, dr. Kerekes Dóra történészt, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét megkértük, mutassa be olvasóinknak a művet.
– A két kötet tulajdonképpen
párhuzamosan készült. A második 1910-től 2017-ig, velem
együtt 13 szerző közreműködésével dolgozza fel a település
történetét. Ahogy közeledtünk
napjainkhoz, egyre nagyobb
mennyiségű forrás állt rendelkezésre. Emiatt szelektálni kellett, és biztosan lesz olyan – remélhetőleg kisebb – témakör,
amit hiányolnak az olvasók.
Emellett vannak olyan események, témakörök és intézmények, amelyek történetéhez további kutatások szükségesek.
Mégis: ez a 780 oldalas kötet jól
bemutatja az adott korszak történetét – folytatta a főszerkesztő. Hangsúlyozta, hogy a főbb
eseményekről,
folyamatokról találni lehet információkat.
Készült mutató és irodalomjegyzék, amelyek segítségével
könnyen rá lehet lelni az egyéni érdeklődésre számot tartó
eseményekre, személyekre.
Nagyon sokan élnek városunkban olyanok, akik ezt a
korszakot végig éltek. Erről Kerekes Dóra így fogalmazott:
– Arra számítunk, hogy
lesznek hozzászólások, és
szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy ha van olyan
történet, információ, fotó,
irat, amit szívesen megosztana velünk, interneten a helytortenet@dunakeszi.hu címen, vagy a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény bármilyen
elérhetőségét felhasználva,
illetve személyesen is jelentkezhet. Bár elkészült a
monográfia, amelyet alapműnek szánunk a következő generációknak, mégsem kőbe vésett szövegről
van szó. Ahogyan haladnak előre a kutatások, biztos
lesznek olyan ismeretek, amelyek kiegészíthetik vagy módosíthatják a leírtakat.
Megtudtuk, hogy Dióssi
Csaba polgármester ösztönözte az alkotó közösséget, hogy
szeretné, ha elkészülne a folytatás egy, a rendszerváltozás
utáni időszakot teljesen feldolgozó kötet. Ehhez további,
több éves gyűjtőmunka szükséges.
Érdeklődtünk a második kötet készítésének műhelytitkairól is.
– A legnehezebben megszülető rész az a 154 oldal volt,
amely az 1950-től a 2017-ig tartó politikatörténetet és településfejlődést tárgyalja. Egyes
korszakokban túl sok, másokban túl kevés felhasználható

Dr. Kerekes Dóra történész

információ állt rendelkezésre.
Több olyan korszaka van ennek a mintegy hetven évnek,
amelyek nincsenek lefedve forrásokkal. Hiányoznak például
az 1981–1989 közötti tanácsülések jegyzőkönyvei. Csupán
a határozatokat ismerhettük
meg, de arról nincsen tudomásunk, hogy ezek milyen viták
nyomán születtek meg. Újsá-

gokból, illetve a még élő résztvevők elmondásaiból igyekeztünk feltérképezni a döntések
hátterét. Ugyanakkor első közlésként elolvasható a könyvben az a dokumentum, amelyben annak idején a városvezetés megindokolta várossá nyilvánítási szándékát.
– Az 1990 utáni önkormányzati, illetve 1950-től a tanácsi
időszakot ciklusonként tárgyaljuk. A politikatörténeti
részben minden képviselőnek
a neve választókörzetenként
benne van, és azt is leírtuk,
hogy az adott korszakban milyen határozatok születtek, milyen fejlesztési irányokat szabtak meg, mit tudtak megoldani, és lehetőség szerint indoklásokkal azt, hogy mi nem sikerült.

– A rendszerváltást követően létrejött legfontosabb társadalmi szervezetekről, közöttük a Városvédő Egyesületről, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségéről is tájékozódhatnak az olvasók. De a továbbiakban ilyen irányú, valamint
egyéb helytörténeti kutatásokat kell még végezni. Ez azonban több éves időtartamot jelent. A kötet rengeteg képet tartalmaz, és minden
bizonnyal sokan saját magukat is fellelhetik ezek
között.
– Az 1989 utáni időszak
feltérképezése gyakorlatilag lehetetlen lett volna a
városi sajtó nélkül – hangsúlyozta a történész as�szony. – A lapokat – köztük a Dunakeszi Polgárt
és a Dunakanyar Régiót
– visszamenőleg végig olvastuk, de kezembe került
például a Konzervgyár
GYÜFŐ Híradó című üzemi lapja is. Ezekből alapvető információkat tudhattunk meg a város történetével kapcsolatban. A
kötet szerzői közül többeket jól ismerhetnek a helytörténeti kutatások iránt érdeklődők, de néhány fiatal szerző
is közreműködött az ELTE-ről
vagy más kutatóintézetektől.
A monográfia második kötetének bemutatójára február 18-án 18 órakor kerül sor a
VOKE József Attila Művelődési Központban, dr. Fazekas István, az ELTE Történeti Intézetének docense közreműködésével. A kötet itt kedvezményesen megvásárolható lesz.
A könyv kölcsönzésére lehetőség nyílik a városi könyvtárban, megvásárolható a helytörténeti gyűjteményben és a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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Hétvégén a bográcsban főzött marhapörkölt a sláger

Dunakesziek imádják
a téli Duna-partot is

Dunakeszi sétánnyal, kerékpárúttal, szabadstranddal, játszótérrel, éttermekkel, kávézókkal, tanösvénnyel kiépített gyönyörű Duna-partja nemcsak a kellemes tavaszi és nyári hónapokban népszerű és közkedvelt a
helyiek körében, hanem a hűvösebb, vagy, mint a napokban beköszöntött
havas, téli időszakban is.

A

januári első hóval borított Duna-part
csábítóan vonzotta a természet és a
sportok szerelmeseit, akik sétáltak,
futottak, gyönyörködtek a tél "dermesztő" szépségeiben...
A békésen csordogáló Duna vizén a komppal együtt úszkáltak a vadkacsák a sétálók nagy
gyönyörűségére...
A téli természetet kedvelőket egy igazán különleges gasztronómiai attrakcióval is várják a
sétánnyal kiépített dunai szabadstrand területén, ahol szombaton és vasárnap nemcsak finom
forró tea, és egyéb, „testet és lelket melengető”
italok, hanem helyben, bográcsban főzött marhapörkölt elfogyasztásával tehetik kellemessé a
Duna-parti sétát.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Érsebészet Dunakeszin
Érsebészeti és sebészeti magánrendelés
újra megnyílik februárban Dunakeszin
az Árnika Patika Magánrendelőjében!

Tevékenységi köröm a következő:

Álláslehetőség
a Dunakeszi Programirodánál
A Dunakeszi Programiroda olyan személy
jelentkezését várja, aki szívesen részt venne
a városi kommunikációt érintő feladatokban.
Amennyiben jó kommunikációs készséggel
rendelkezel, mindig is erősséged volt az írás, részt
vettél már kiadványszerkesztésben, szívesen dolgozol
csapatban, de az önálló munkavégzésben is megállod
a helyed, akkor várjuk fényképes önéletrajzod
bérigény megjelölésével
a sipos.david@dunakeszi.hu e-mail címre.
Feladatok:
• szövegírás • kiadványszerkesztés • grafikai munkák
• A Programiroda PR akcióiban való közreműködés
• A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs
feladatok
Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás • Fiatalos, dinamikus csapat
Elvárás:
• Releváns felsőfokú
végzettség (lehetőség
szerint kommunikációmédiatudomány, újságírói
végzettség)
• Minimum 1 év szakmai
tapasztalat

Telefon: +36-20-461-6175.

Előny:
• Dunakeszi lakos

Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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Gödi ikerpár született
elsőként a váci kórházban
Az újévben egy felsőgödi
ikerpár, Nándor és Botond született elsőként
a váci Jávorszky Ödön
Kórházban. Az intézmény
képviseletében
Dombóvári Erzsébet, az
újszülött részleg vezetője és munkatársai köszöntötték a jó egészségnek örvendő harmincöt éves édesanyát
és babáit.

Szentendre: Átadták
a Barcsay-díjakat
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány által meghirdetett pályázatra 35
évesnél fiatalabb festők nyújthatják be pályázatukat, a határon túlról is. A díjátadó ünnepséget hagyományosan Barcsay Jenő születésnapjához, január 14-hez
közeli időpontban rendezik meg. A díjjal pénzjutalom, oklevél és emlékérem jár,
a nyertesek kiállításon mutathatják be munkáikat.

A

MANK
Magyar
A l k o t ó mű vé s z e ti Közhasznú Nonprofit Kft. szentendrei galériája adott otthont
idén a Barcsay-díjak ünnepélyes átadásának, valamint a
2017. és 2018. évi díjazottak
kiállításának.
Hajgató Terézia, Jánosi Kata és Tóth Annamária
Rita festőművészek vehették
át pénteken a 2018. évi Barcsay-díjakat a szentendrei
MANK Galériában. Mindhárman a közelmúltban szereztek diplomát a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen.
Mint Tardy-Molnár Anna,
a MANK ügyvezető igazgatója fogalmazott, a MANK célkitűzése, hogy mind több fiatal alkotónak teremtsen lehetőséget a bemutatkozásra. Az
igazgató felidézte, hogy Barcsay Jenő (1900-1988) a szentendrei festészeti hagyomány
egyik
legmeghatározóbb
alakja volt, akit mesterének
tekint és tekintett többek között Balogh László, Deim Pál
és Konok Tamás is.
Tardy-Molnár Anna kiemelte, hogy Barcsay Jenő
örökösei, Kónya Ferenc és
Kónya Márta példamutató
gondossággal őrzik és ápolják
a gazdag életművet, és emlékeztetik a jelen alkotóit arra a
példaértékű oktatói munkásságra, melyet Barcsay az utókorra hagyományozott.
1989 óta működik a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány, amelynek létrehozásban jelentős szerepet
játszott a testvér, Erzsébet idézte föl Feledy Balázs művészeti író, hozzátéve, hogy
az alapítvány munkássága azóta kiszélesedett - olvasható
az MTI hírek közt.

F

elsőgödön élő Benk család gyermekei császármetszéssel születettek.
2019. január 1-jén, 10 óra 45 és
46 perckor látták meg a napvilágot.
Botond László 2840 grammal és 50 centiméterrel, Nándor András 2700 grammal és
48 centiméterrel. A fiúgyermekek - és édesanyjuk - hazaérkezését felsőgödi otthonukba három testvérük is
várta.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az egész családnak!

A kuratóriumnak - amelynek művész tagjai jelenleg
Aknay János, Bereznai Péter és Baksai József - nagyon
fontos a tehetségfelfedező
funkciója is - emelte ki Feledy
Balázs.
Barcsay Jenő a 20. századi
magyar művészet egyik enigmatikus alakja, aki meghatározta a háború utáni magyar
művészet arculatát, végakaratában maga rendelkezett a
nevét viselő díj, illetve tanulmányi jutalom létrehozásáról.
Maradandót alkotott a művészeti oktatás terén is, amit
tizenhét nyelvre lefordított
Művészeti anatómia könyve
is bizonyít.
Mivel a 2017. évi díjazottak
- Kósa Gergely, Kristófy Dániel és Máthé László - bemutatkozása elmaradt, ezért a
két esztendő díjazott művészei együtt állítanak ki idén.
A tárlat január 20-ig látható.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

Apróhirdetés
• Gyűjtő venne bélyeggyűjteményt,
régi postai képeslevelezőlapot.
06-20/522-5690, 06-1/322-8439.
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Amerikai egyetemi bajnokságot nyert
csapatával két dunakeszi labdarúgó

Kapusdinasztia tengeren
innen és túl

Jeges újévi fürdőzés
Harmincöten csobbantak a Dunába Nagymarosnál
Minden eddiginél többen, legalább 35-en merültek meg idén Nagymarosnál a 4 fokos Dunában. Az újévi fürdőzés hagyományát Jakus Mihály, a
„dunai rozmár” vezette be 16 évvel ezelőtt a Dunakanyarban, amikor úszni kezdett a folyóban a téli hónapokban is. Az idei év első napján már többen is elkísérték a hideg vízben a csónakkikötőig, emellett nők és gyerekek is vállalták, hogy fürdőznek egy-egy percet a Dunában.

J

eges merüléssel köszöntötték az Újévet Nagymaroson. A január elsejei fürdőzésnek sok országban van hagyománya, Hollandiában például idén már tízezren rohantak be egyszerre az
Északi-tengerbe. Az ősi hiedelem szerint, aki az
év első napján megmártózik a hideg vízben, az
egész évben egészséges lesz. Jakus Mihály, becenevén a Dunai Rozmár is egészségmegőrző célzattal kezdett el úszni a folyóban 16 évvel ezelőtt.
Mint mondja, akkor szokott le a dohányzásról, és
a téli úszás is az életmódváltás része lett – nyilatkozta az ESTV-nek.
„Most már eljutottam arra a szintre a kezdetektől –, ami 2002 volt, hogy – ahogy a példa mutatja, van követő. Úgyhogy szeretnék ebből egy
rendszert kiépíteni, mert magamon érzem, hogy

nagyon egészséges.” – mondta Jakus Mihály.
A 70 éves Dunai Rozmár azóta is minden nap
úszik a folyóban, ez pedig már a második tömeges
megmozdulás volt Nagymaroson, ahol követői is
akadtak. Nem is kevesen, legalább 35-en merültek
elsején a 4 fokos Dunába, köztük nők és gyerekek
is. A legtöbben egy perc után visszatértek a partra,
de nyolcan egészen a csónakkikötőig elúsztak. Jakus Mihály szerint már a merülés is hatalmas teljesítmény, és nagyon pozitív élettani hatásai vannak.
A hideg víz ugyanis nagy erővel indítja be a vérkeringést, élénkít, jót tesz a bőrnek, sőt, hangulatjavító, fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatása is van.
Nagymaros mellett idén Orfűn és Szigligeten szerveztek még hazánkban újévi jeges merülést – adta
hírül az estv.hu. 
Fotó: Ivor Andrea

Immáron két amerikai egyetemi bajnoka is Dunakeszinek, ugyanis az NAIA szervezet trófeáját hódította el csapatával, a Dunakeszin élő két labdarúgó, Geleikapusdinasztia legfiatalabb tagja, Gelei Vince és Száraz András. Hogy ez milyen
nagy eredménynek számít a tengerentúlon, azt talán jól bizonyítja, hogy a bajnoki címre „mindössze” 164 évet vártak a Missouri állam közepén található kis
városban, Fayette-ben.

A

hogy a mesékben már
megszokhattuk, a legkisebb fiú elindul szerencsét találni, és meg is leli a szerencséjét. Nos, a két, Dunakeszin élő
labdarúgó, a Gelei-kapusdinasztia
legfiatalabb tagja, Vince és Száraz András 2017 nyarán kapott
egy lehetőséget az EasyGo to
USA tanácsadó cégen keresztül,
hogy menjenek ki sportösztöndíjjal tanulni az Egyesült Államokba. A két fiatal nekiindult, és végül a Missouri állam közepén található kis városban, Fayette-ben,
a Central Methodist University
programja nyerte el a tetszésüket, és a tanulmányaik mellett az
egyetem focicsapatában folytatták
pályafutásukat - számolt be elsőként a dunakeszipost.hu.
A lehető legjobbkor voltak a
legjobb helyen, ugyanis Fayette
büszkesége éppen 164 évet várt
arra, hogy az amerikai egyete-

mi bajnokság, az NAIA aranyérmét elnyerjék. Ez arrafelé hatalmas szó, hiszen az az egyetem, amelyik valamilyen sportágban bajnoki címmel rendelkezik, elképesztő népszerűségnek
örvend, és ez által hihetetlenül
vonzó lesz minden olyan diák
számára, akinek a továbbtanulás mellett a sport is fontos.
Gelei Vince – aki egy NB II-es
csapatból „igazolt” az amerikai
egyetemi gárdába – számára külön dicsőség, hogy csapatkapitányként vezethette a csúcsra a
CMU csapatát, és bizony az egyetem sem maradt hálátlan hősei
felé, hiszen január 30-án egy tanításmentes napot tartanak a bajnokok tiszteletére. A kapus szerint a csapatuk – csupa 23 éven
aluli játékossal – a magyar harmadosztályban mindenképpen
megállná a helyét, de nem tartja kizártnak, hogy az NB II-ben

sem vallanának szégyent, főleg
a kinti bajnokságban már védjegyükké vált egész pályás letámadással. Természetesen az egyetemi tanulmányai befejezését követően akár labdarúgóként is
karriert csinálhat, hiszen a profi bajnokságok csapatai szívesen
draftolnak az NAIA-ból is játékosokat. Nos, ebben akár többen
is reménykedhetnek – köztük a
két magyar focista –, hiszen nemcsak a bajnokságot nyerték meg,
hanem közülük került ki az Év játékosa, valamint öten is bekerültek a liga válogatottjába.
Noha a bajnokcsapatból négyen is befejezték a tanulmányaikat, ám a két magyar, Gelei és
Száraz még jövőre is a CMU gárdáját erősíti, és mindketten bíznak abban, hogy Fayette városka egyetemének nem kell újabb
164 évet várnia az újabb bajnoki
címre.
M. L.

Télen különösen csábító
a gödi szabadtéri termálfürdő

A

vízimádók a Dunakanyarban egyedül
a gödi szabadtéri termálfürdőben élvezhetik a 34-36 fokos meleg víz testet,
lelket „gyógyító” hatása mellett a hóval borított környezet különleges élményét. A 25 méteres medence a jó hangulatú beszélgetések színtere is, ahol baráti társaságok és ismerősök nem ritkán a fővárosból és a határon túlról is
érkezett vendégek – fejtik ki gondolataikat az

élet „nagy kérdéseiről”. Télen is látogatható a
szabadtéri úszómedence is, melyben, ebben az
időszakban kényelmesen úszhatnak a sportág
szerelmesei. A Gödi Termálfürdő egyik különleges szolgáltatása az éjszakai fürdőzés, melyet
minden szombaton este fél kilenctől éjfélig élvezhetnek a vendégek.

V. I.
Fotó: KesziPress
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