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Vácon nyílt napon ismerkedhettek
az érdeklődők a KISS motorvonattal
Összesen 40 KISS motorvonatot rendelt meg a
MÁV-START Zrt. Az emeletes vonatok gyártását a
Stadler Bussnang AG. végzi, az első kocsik már kigördültek a gyártósorról,
és a tesztutakat járják.
A hétvégén nyílt napot
tartottak Vácon. Több
száz érdeklődő nézte
meg az új emeletes motorvonatot.
Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója a vasúti pálya fejlesztéseiről is beszélt

Folytatás az 5. oldalon

Milliárdos fejlesztés:

Megújulnak
a Duna-menti
kikötők

Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös-átkelés,
Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője
– jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) parlamenti államtitkára.

A

személyforgalmi kikötők projektjéhez 500
millió forintot az ITM
biztosít költségvetési és
kohéziós forrásokból a
Széchenyi 2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében, vissza nem térítendő támogatásként. A fennmaradó részt a MahartPassNave Személyhajózási Kft. saját
forrásból fedezi, megteremtve és fejlesztve a személyhajózás infrastrukturális feltételeit az érintett településeken - közölte Schanda Tamás.

Komáromban új, 40 méteres úszóművet kötnek be, rendezik a környező
területeket, parkoló és kiszolgáló helyiségek építésével teszik a kikötőt alkalmassá a szállodahajók teljes körű
kiszolgálására. Esztergomban elbontják a romos épületeket, és a helyükön
rendezvények befogadására is alkalmas kikötőt hoznak létre. A környezetet itt is zöldítik, kerékpártárolókkal
és új utcabútorokkal szerelik föl. Zebegényben mederkotrással és a gyalogos közlekedést szolgáló út megépítésével egészül ki a beruházás, hogy a

település bekapcsolódhasson a Dunakanyar hajós közlekedésébe.
Gyalogutat és új infrastruktúrát
igényel a nagymarosi oldal vonatközlekedéséhez kapcsolódó dömösi átkelő is, Visegrádon pedig a már kiépített
kapacitásokat bővítik. A medret itt
is mélyítik, hogy a menetrendi járatok mellett a szállodahajók is ki tudjanak kötni - sorolta az államtitkár, aki
a belföldi turizmus fejlesztésével, a kikapcsolódási lehetőségek bővítésével
indokolta a beruházásokat. Várakozása szerint a hajóforgalom jelentősége

növekedni fog az erősödő belföldi keresletnek köszönhetően, ezért - mint
mondta - több forrásból is támogatják
az ehhez szükséges fejlesztéseket – írja
az MTI.
A dunai gyorshajózás fejlesztésére a
kormány 12,5 milliárd forintot különített el, a balatoni hajózás fejlesztésére pedig csaknem 7 milliárd forint jut
- tette hozzá Schanda Tamás.
Völner Pál, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökeként üdvözölte, hogy az állam nem csak az új hajók
vásárlását, hanem a kikötői fejlesz-

téseket is jelentős összegekkel segíti.
Véleménye szerint a támogatást elsősorban az indokolja, hogy a költségek
meghaladják a hajózási társaságok lehetőségeit.
A Dunakanyar ráadásul kiemelt
turisztikai célpont, ezért különösen
fontos, hogy hogy ne csak közúton
és vasúton, hanem hajóval is elérhető legyen, és ezzel is erősödjön a térség idegenforgalmi vonzereje - hangsúlyozta Völner Pál.
Fotó: hajozas.hu
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A születendő gyermek a legjobb befektetés
Már hatvanezer család élt a családvédelmi akcióterv által nyújtott
lehetőségek valamelyikével – mondta lapunknak Tuzson Bence
A kormány nem tekinti egy lezárt, befejezett folyamatnak a családvédelmi akciótervet: az ország minden pontján épülnek a bölcsődék, a jövő év
elejétől pedig jön a nagyszülői gyed, illetve a négygyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, továbbra is többgenerációs családmodellben gondolkodnak, ezért különösen fontos számukra
az idősebb nemzedékek, a nyugdíjasok megbecsülése: ők az idén minden
eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumban részesülnek, aminek kifizetését a magyar gazdaság kitartó növekedése teszi lehetővé. A politikus
elmondta: a csok és az otthonteremtési program egyéb elemei iránt töretlenül nagy az érdeklődés.

M

inden bizon�nyal a családtámogatásoknak is
ösztönző szerepük van abban, hogy rég nem
volt már annyi házasságkötés
Magyarországon, mint most:
az idén júliusban harmincegy
százalékkal volt magasabb az
esküvők száma, mint egy évvel korábban, augusztusban
pedig tizenegyezernél is több
pár kötötte össze az életét, ami
a legkiemelkedőbb érték az elmúlt negyven évben – mondta
el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva hozzátette még azt is, hogy
az idén januártól augusztusig
43 212 pár esküdött örök hűséget egymásnak, ami tizennyolc százalékkal magasabb

annál az adatnál, amit az előző év azonos időszakában regisztráltak. A politikus úgy
fogalmazott, hogy a kormány
a családi otthonteremtési kedvezményen, vagyis közismert
nevén, a csokon keresztül már
félmillió magyar ember otthonteremtését tudta segíteni.
Egyre többen élnek azzal a lehetőséggel is, hogy az idén július 1-jétől a csokhoz kapcsolódó kedvezményes hitelt már
használt ingatlanok vásárlásához is igénybe lehet venni. A
július 1-je óta felvett kölcsönök esetében már többen igényeltek hitelt használt lakáshoz, mint újhoz – tette hozzá
Tuzson Bence.
Meggyőződésünk, hogy a
legjobb befektetés a születendő gyermek – válaszolta a képviselő a kérdésünkre, amikor
arról érdeklődtünk, hogy miért épp a családok, a kisgyer-

Újabb kormánytámogatás
Vácnak és a környező
településeknek
Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a váci térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kormány 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a váci óvodák és iskolák konyhafelújítására. Penc például 5 milliót kap járda
építésre és a felújításra.
„Vácon is a gyermek az első. A Kormány 25 millió forint
vissza nem térítendő támogatást ad konyhafelújításra. Így
új eszközökkel, jobb körülmények között főzhetnek a váci
óvodásokra és iskolásokra, finomabb és egészségesebb ételek kerülhetnek az asztalra, ráadásul a felújítással a fenntartási kiadások is csökkennek.” – írja közösségi oldalán az
Emmi parlamenti államtitkára, aki egy másik posztban pedig arról ad hírt, hogy a Kormány 5 millió forintos támogatásából újabb járdák építése és felújítása valósulhat meg
Pencen.
Jó hír Zebegénynek, hogy a Kormány 30 millió forintos
támogatásából újabb belterületi utak újulhatnak meg és
kaphatnak új burkolatot. Nagybörzsöny is 30 millió forintos támogatást kapott, melyből újabb belterületi utak újulhatnak meg és kaphatnak új burkolatot.
Rétvári Bence közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy
„Szokolyának a Kormány 100 millió forintos támogatásából
az óvodaépítés újabb szakasza is biztosított, Vácrátót pedig
2,8 millió forint egyedi támogatást kapott."

mekeket nevelő fiatalok lettek
a kormányzati intézkedések
legnagyobb kedvezményezettei. Ha a fiataloknak felkínált
lehetőségeket mérlegeljük, akkor azt kell látnunk, hogy a
babaváró támogatás a családi
otthonteremtési kedvezmén�nyel együtt akár húszmillió
forintot is jelenthet, amihez
még kapcsolódhat egy tizenötmillió forintos kamattámogatott kölcsön is – összegezte az elmúlt időszak legfontosabb családpolitikai kedvezményeinek együttes hatását a
politikus. Mint mondta, augusztus végéig száztizennégyezer család igényelte a csokot,
ami az átlagos gyerekszámmal kalkulálva csaknem félmillió magyar embert jelent.
A támogatási összeg eléri a háromszáznegyvenmilliárd forintot, ennyivel kevesebbet
kellett tehát ezeknek a csalá-

doknak otthonteremtésre költeniük.
A csok és az otthonteremtési program egyéb elemei iránt
töretlenül nagy az érdeklődés,
már hatvanezer család élt a
családvédelmi akcióterv által
nyújtott lehetőségek valamelyikével – mondta lapunknak
Tuzson Bence.
Régi elveinkhez híven mi továbbra is többgenerációs családban gondolkodunk, ezért
nemcsak a családalapításra és
gyermekvállalásra készülő fiatal házasok fontosak a számunkra, de az idősebb nemzedékek, így a nyugdíjasok is, az
ő megbecsülésükre is kiemelt

figyelmet fordítunk – folytatta
a képviselő. A magyar gazdaság növekedésének köszönhetően az idén már sorrendben
harmadik esztendeje részesülhetnek nyugdíjprémiumban az idősek, a juttatás pedig
most minden eddiginél magasabb összegű. Tuzson Bence hangsúlyozta azt is, hogy a
kormány szeretné elérni, hogy
a magyar nyugdíjasok is érezzék, hogy az ő teljesítményük
is benne van a gazdaság növekedésében, amelynek köszönhetően az emberek évről évre
egyre jobban élhetnek. Mint
mondta, az állam akkor tud
nyugdíjprémiumot fizetni, ha

a gazdasági növekedés meghaladja a három és fél százalékot,
ez pedig az idén várhatóan 4,6
százalék lesz.
Ezzel együtt a családvédelmi akciótervet és annak intézkedéseit továbbra sem tekintjük egy lezárt, befejezett
folyamatnak: az ország minden pontján épülnek a bölcsődék, a jövő év elejétől pedig
jön a nagyszülői gyed, illetve a
négygyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A választás eredményeit értékelte
a Fidesz a Váci Polgári Esten
Októberi rendezvényével folytatódott a Váci Polgári Est, melynek vendége az ismert idegsebész
dr. Csókay András volt. Az esemény házigazdája, dr. Rétvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese,
a váci választókerület elnöke külföldi munkája miatt nem tudott megjelenni a rendezvényen, ezért
videóüzenetben fejtette ki gondolatait az érdeklődnek. Az esten felszólalt a Fidesz váci frakció vezetője Pető Tibor is, aki az önkormányzati választások eredményeivel kapcsolatban mondta el álláspontját.

A

rendezvény iránt olyan
jelentős volt az érdeklődés, hogy a színháztermet kellett megnyitni a közönség számára, akik nagy várakozással tekintettek a Váci Polgári Est októberi vendége, a keresztény hitében is elkötelezett
ismert idegsebész professzor,
Csókay András előadására. Az
est házigazdája, Rétvári Bence
az Európai Tanács szociális formációjának ülésén képviselte az
országot, így Luxembourgból
küldött üzenetet a megjelenteknek. A váci választókerület kormánypárti elnöke a videóban
köszönte meg azoknak a szavazatát, akik - ahogy fogalmazott
- a polgári értékek mellet tették
le voksukat október 13-án. Az
országgyűlési képviselő kiemel-

te: a vereség miatt át kell értékelniük, hogy mit kell tenniük a
következő öt évben, hogy vis�szaszerezzék a város vezetését –
tudósított az estv.hu.
- Az eredmény azonban Vácon mindnyájunknak csalódást okozott, hiszen visszatértek a hatalomba azok, akik
2010 előtt mind az országot,
mind a várost a csőd szélére
vitték. Nagyon fontos, hogy végig gondoljuk, hogy miért nem
a polgári tábor szerzett többséget a választásokon és újraépítsük az alapoktól kezdve, hogy
a következő öt évben hogyan
kell építkeznünk ahhoz, hogy
újból a polgári erők és a polgári
értékek vezethessék a várost –
fogalmazott videoüzenetében
dr. Rétvári Bence.

A folytatásban Fidesz váci
frakcióvezetője is értékelte a
választás eredményét. Pető Tibor arról beszélt, hogy nehéz,
de stabil költségvetéssel adták át a város kasszáját, innentől tehát kiderülhet, hogy a következő években az Összefogás
képviselői hogyan tudják teljesíteni az ígéreteiket.
- Nehéz, de stabil városi költségvetést adunk át, ma megtörtént az átadás-átvétel 140
millió forinttal a kasszában.
Megemlítem, hogy 2010-ben
440 millió forint a kasszában,
de 550 millió forint azonnali
adóvisszafizetés mellett, tehát
semmivel nem volt jobb helyzetben a város, mint most. Az
adóbevételeink azóta sem tudtak emelkedni, szerintem ez

az, amit tennünk kellett volna és kezelni kell a következő
városvezetésnek. Mert az ideológia nélküli összefogás mellet az ígérgetés politikája volt
az véleményem szerint, ami
működött. Ha valaki elolvassa a baloldali - vagy nem is tudom már minősíteni - összefogás szórólapjait, akkor 55 milliárd forintnyi fejlesztést ígérnek a következő öt esztendőre,
úgy hogy pontosan ismerték a
város gazdasági helyzetét, úgy,
ahogy mi is - jelentette ki Pető
Tibor.
A folytatásban a bangladesi
sziámi ikrek szétválasztásában
résztvevő orvoscsoport munkájában is résztvállaló Csókay
András beszélt keresztény hitéről a megjelenteknek.
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Egy példa nélküli eseményről is beszámolt
a helyi választási bizottság elnöke

Dunakeszi: megalakult
az új képviselő-testület
Október 28-án, hétfő este a József Attila Művelődési Központban letették az esküt az új
képviselő-testület tagjai, a régi-új polgármester és a titkos szavazással megválasztott
régi-új alpolgármester. Dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke beszámolójában
bejelentette, hogy lényeges szabálytalanság nem történt a kampány során, ám a bizottság ülésén egy eddig példa nélküli eseményre derült fény.
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Új alpolgármesterek
és három frakció a közgyűlésben
Dunakeszin két új alpolgármestert választottak az új képviselő-testület első munkaülésén. Az ellenzék két frakciót alakított, a
szocialisták, apja és fia, külön csoportba
ültek a jobbikosoktól.

A

tisztségviselőket választották meg az új
képviselő-testület első munkaülésén. Az
előző ciklushoz képest érdekesség, hogy
nem egy, hanem három alpolgármester lesz. Erdész Zoltán marad, mellé érkezik Sipos Dávid,
aki a Programirodáért, a társadalmi kapcsolatokért és a külkapcsolatokért felel majd. Nyíri
Márton, aki egyéni jelöltként nem jutott be, társadalmi alpolgármester lesz, aki a környezetvédelemért felel – adta hírül a dunakeszipost.hu.

Tanácsnoki tisztséget kapott az egyéniben sikeres szocialista Bilinszky Ferenc és a fia, a listán bejutott Ádám is. Az utóbbi politikus az
“okosváros” fejlesztésért felel majd. Érdekesség,
hogy a korábban magát egységesnek mutató ellenzék két frakciót alakított. A Bilinszky család a szocialistát, a jobbikosok, Lukácsi Bálinttal együtt egy másikat, Közösen Kesziért néven.
A kormánypártiak is adtak maguknak nevet,
ezentúl Szeretem Dunakeszit a frakciójuk neve.
Az mondjuk vicces, hogy a városban a megyei
listán 20 százalék felett szereplő Momentumnak
nincs képviselője Dunakeszin.
Az egyetlen független képviselő, Hircz Tamás
továbbra is frakció nélkül szolgálja Dunakeszit.
Végül úgy tudjuk, hogy a képviselői alapilletmény mértékén, 50 ezer Ft, nem változtattak.

Letették az esküt
a váci képviselő-testület tagjai
Október utolsó délutánján tartotta meg alakuló ülését a helyhatósági választáson öt esztendőre bizalmat kapó új váci képviselő-testület, nagy érdeklődés kísérte az egy óránál
valamivel hosszabb eseményt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét.

A Fidesz-KDNP 9 fővel, az ellenzék 5 személlyel van jelen
a képviselő-testületben az egy független mellett

A

z új képviselő-testület alakuló ülése méltóságteljesen kezdődött, a Himnusz közös
eléneklését követően Babják Annamária
színművész mély átéléssel tolmácsolta Radnóti
Miklós Nem tudhatom című versének hazafias érzelmű, szívet markoló sorait: Nem tudhatom, hogy
másnak e tájék mit jelent/ nekem szülőhazám itt
e lángoktól ölelt/ kis ország, messzeringó gyerekkorom világa…
Az ünnepi testületi ülést megnyitó Dióssi Csaba
polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület mind a tizenöt tagja jelen van, akik egyhangú
szavazással elfogadták a napirendi pontokat.
Dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke a választást értékelve, elmondta; Dunakeszi 33
650 választópolgára közül 15 689 (46,62 %) fő adta
le szavazatát. A választáson két polgármesterjelölt
indult, a tíz egyéni képviselői körzetben összesen
24 képviselőjelölt szállt ringbe a választópolgárok
voksaiért. A polgármester választást Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) nyerte, akire 8754 fő (55,49%),
Gerner Péterre (az ellenzéki összefogás jelöltjére)
6877 személy (44,51%) voksolt.
A tíz egyéni körzetben győztes képviselők mellett 4 fő kompenzációs listán jutott be a képviselőtestületbe, melynek tizenötödik tagja a polgármester. Kompenzációs listán az ellenzéki összefogás 3
mandátumhoz, a Fidesz-KDNP egy mandátumhoz jutott. A választás eredményeként a testületben a Fidesz-KDNP szövetségnek a polgármesterrel együtt 9, az ellenzéknek (DK-LMP-JobbikMomentum-MSZP-Mindenki
MagyarországaPárbeszéd) 5 képviselője mellett egy független tagja van.
Dr. Pál Lajos bejelentette; a helyi választási bizottság 13 ülést tartott, 94 határozatot hozott, számos esetben döntött különböző kifogásokról, de
lényeges szabálytalanság, a választás törvényességét befolyásoló ügy nem volt. - De volt egy olyan
eset, amelyet a választási bizottság felhatalmazása
és kérésére meg kell osztanom a nyilvánossággal
– hangsúlyozta. Dr. Pál Lajos ismertette azt a példa nélküli esetet, amikor egy, akkor még képviselőjelölt – az érintettek tudta és beleegyezése nélkül
- hangfelvételt készített a választási bizottság üléséről, amely éppen az ő beadványát tárgyalta. Az
elnök külön kiemelte; az ülésen semmi olyan nem
hangzott el, amit a nyilvánosság előtt a bizottság
tagjai ne vállalhattak volna. - De ez a cselekedet
morálisan elfogadhatatlan, ilyenre emlékeim sze-

rint, pedig 2002 óta veszek részt a testület munkájában, nem volt példa – mondta dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke.
A képviselők eskütétele és a mandátumok átadása után Dióssi Csaba polgármester tette le az esküt. Az immár harmadik alkalommal megválasztott polgármester rövid köszöntőjében nagy megtiszteltetésnek nevezte a választópolgárok ismételt
bizalmát, melyet valamennyi képviselő nevében is
megköszönt. Reményét fejezte ki -, ahogy azt már
először 2010-ben közös elhatározásuk alapján félre tették a pártpolitikai csatározásokat, s a szerint
dolgoztak az elmúlt 9 évben -, hogy a most megalakult képviselő-testület tevékenységében is első,
és legfontosabb a város érdeke lesz. – Mindenkinek gratulálok az elnyert mandátumhoz, sok sikert kívánok és azt, hogy ezt a bizalmat meg tudja szolgálni az elkövetkező öt évben – hangzott
Dióssi Csaba jó kívánsága.
Ezt követően Dióssi Csaba előterjesztése alapján a képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta alpolgármesternek Erdész Zoltánt, aki
ugyancsak ünnepélyesen tette le az esküt.
Az ünnepélyes alakuló ülés a Szózat eléneklésével zárult, majd elkészült az első közös fotó. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért
felelős államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője pohárköszöntőjében kiemelte: „Nagy felelősség az önkormányzat vezetése, de egyben nagy
lehetőség is! Az elmúlt öt esztendő nagy lehetősége volt az önkormányzatoknak, de nagy lehetőségük lesz az előttünk álló fél évtizedben is – fogalmazott. Az országgyűlési képviselő szerint a lehetőség megvan, de hogy azzal hogyan tudnak és�szerűen élni, az mindig a képviselő-testület felkészültségén, a jól kimunkált szakmai koncepcióján,
fejlesztési terveinek megvalósíthatóságán múlik.
– A kormány, akkor tud segíteni, ha a településen megvan az erő, az elképzelés, az akarat. Dunakeszin ez az utóbbi években mindig megvolt,
ami meglátszik a városon, melyet a választópolgárok is értékeltek. Bízom benne, hogy meglesz a
jövőben is. Ehhez a munkához kívánok sok sikert
mindannyiuknak! – emelte poharát a város lakossága és a megválasztott polgármester és képviselők egészségére.
Dunakeszin német és bolgár nemzetiségi önkormányzat is alakult.
Vetési Imre
Fotó: Kolos Ferenc
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Vác történelmében Matkovich Ilona az első hölgy polgármester

z egyelőre tizennégy tagot számláló testület
egyhangú szavazással
fogadta el a napirendi sort.
Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét.
Ezután a megválasztott képviselők eskütétele következett,
majd az Összefogás Vácért szövetség színeiben a tisztséget elnyerő Matkovich Ilona polgármester is letette az esküt.
A következő napirendi pontban döntés született Vác polgármesterének illetményéről, ami
– a törvényi előírásoknak megfelelően – 797.700 forint, a költségtérítése pedig az illetmény
15%-a lesz, emellett nyelvpótlékban is részesül.
A folytatásban a nagy többséggel megválasztott új városvezető rövid programbeszéde következett, amit három szó, a szabadság, a takarékosság és a haladás fogalmak kiemelésére hangolt.
– A szabadság. Szeretném,
hogy a szabadság levegője járja
be ezt a várost. Mindenki szabadon gyakorolhassa vallási és politikai hitét, mert meggyőződésem, hogy ebben a hangulatban
rengeteg alkotó energia szabadul fel. Ugyanakkor a szabadságunk az addig tart, amíg a többség érdekét nem veszélyezteti az
egyéni érdek. Meggyőződésem,
hogy hosszú távon ez biztosít-

ja, hogy minden városlakó szeressen ebben a városban élni, én
ezért fogok dolgozni – mondta
Matkovich Ilona.
A takarékosság kapcsán kiemelte, hogy ezt saját magán
kezdi a testület, amikor a szervezeti és működési szabályzat módosításával csökkentik a bizottságok számát és bizonyos feladatokat egy-egy személyre, egy
társadalmi megbízatású alpolgármesterre és egy tanácsnokra
bíznak, ami jelentős megtakarítást eredményezhet, egyúttal garantálva, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők bérének
kifizetése, a kötelező városüzemeltetési feladatok ellátása nem
okozhat gondot.
– A harmadik szó a haladás.
A múlt kötelez. Elődeink olyan
kivételes szépségű várost hagytak ránk, aminek további fejlesztését a legnagyobb gondossággal kell végeznünk. Bízom benne, hogy ebben frakciónk tagjai
mellett számíthatunk az ellenzéki oldalon helyet foglaló képviselőtársainkra is – zárta szavait
a városvezető.
A polgármesteri székfoglaló után titkos urnás szavazás
következett az alpolgármesterek megválasztására: a voksolás eredményeként Kiss Zsolt és
Inotay Gergely személyében két
főállású alpolgármestert választottak a döntéshozók. Miután
mindketten letették az alpolgármesteri esküt, a testület megál-

lapította az ő illetményük összegét is, mégpedig a törvényben
megszabott százalékos korlátok
középarányában, a polgármesteri illetmény 80%-ában.
A folytatásban módosította
testület a hatályos szervezeti és
működési szabályzatot: a szakbizottsági és városvezetési struktúra változtatásának lényege a
takarékos és hatékony működés
biztosítása, a változtatások évi
közel 5 millió forintos megtakarítást jelentenek majd a városi
költségvetésben. Ugyanis az eddigiek felére, háromra csökkent
a bizottságok száma és a korábban ezekben tevékenykedő, több
mint félszáz – közpénzből fizetett – tag helyett a jövőben huszonhárman látják majd el a feladatot. Létrehozták ugyanakkor
a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatkört, illetve a
Társadalmi kapcsolatok tanácsnoka státuszt.
A kompenzációs listáról
mandátumot szerzett Fördős Attila volt polgármester nem vette át képviselői megbízólevelét, azaz lemondott, tehát helyére más döntéshozót delegál az őt
jelölő Fidesz-KDNP pártszövetség, így egészül majd ki a tizenöt
tagú grémium.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének alakuló
ülése a Szózat eléneklésével zárult.
Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
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A budapesti agglomeráció északi régiójának
egyik legkedveltebb kisvárosa Göd, amely gyönyörű Duna-partjával, hangulatos, dús lombkoronájú fákkal szegélyezett utcáival, a települést átszelő kerékpárútjával, kedvelt éttermeivel, az ország határon túl is népszerű termálfürdőjével sok otthonteremtő család számára
is vonzó település.

I

lyen csodálatos környezet öleli körbe az épülő
Orgona II Lakóparkot,
amely a termálfürdő,
az egykori golfpálya, a
nagy népszerűségnek örvendő
teniszcentrum és a közeli hetekben átadott egészségház által övezet területen épül. Mellette halad a városi kerékpárút,
no és az sem utolsó szempont,
hogy alig pár száz méterre van
a 2x2 sávos M2 gyorsforgalmi
út, amely ideális megközelítést
biztosít északra, Vácra, a Dunakanyarba, míg délre, Dunakeszire és a fővárosba.
- Piackutatásaink azt igazolják vissza, hogy a fővárosi agglomeráció északi területén, Dunakeszin, Fóton és itt Gödön
sem jellemző, hogy új lakások,
kis léptékű, „élhető” lakóparkok épülnének az új otthont keresők igényeinek kielégítésére –
ismerteti Richter Miklós, a beruházó Dunakanyar Építőipari
Kft. operatív igazgatója.
– Mint azt a közkedvelt termálfürdő közönsége, a városban élők is tapasztalhatják, hogy
rendkívül előnyös és vonzó környezetben építjük az 58 lakásos
lakóparkot, melynek harmadik,

felső szintjén penthouse, a Pilis hegységre örökpanorámás
lakások épülnek. A beruházás
egyik legnagyobb vonzereje – a
csodálatos környezet mellett -,
hogy a háromemeletes, liftet is
magába foglaló épület szinte valamennyi lakásából szép kilátás
előnyét élvezhetik a lakók, akik
számára 22 százalékos megtakarítást jelent, amennyiben
2019 december végéig kötnek
szerződést cégünkkel – emelte ki az operatív igazgató. Hozzátette: - Gondolom, senki számára sem lehet közömbös, hogy
idén még 5 százalékos ÁFA-val,
míg 2020-ban már csak 27 %-os
ÁFA megfizetésével tudja megvásárolni az ingatlant, ami minden bizonnyal tovább gyűrűzik
az építőiparban is.

5 százalékos ÁFA,
örökpanorámás lakások
Richter Miklós szerint a lakáspiaci elemzések és trendek is
az igazolják vissza, hogy rendkívül kedvező környezetben,
érték-arányos áron kínálják a
legjobb minőségű anyagok fel-
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Idén még igénybe vehető az 5 százalékos ÁFA

Örökpanorámás lakások
épülnek a gödi termálfürdőnél
+36-30-297-5140

Richter Miklós: a lakópark mellett halad a kerékpárút,
itt van a termálfürdő, az egészségház
és az egykori golfpálya több hektáros zöldfelülete

használásával épülő lakásokat.
– A kisebb, első emeleti ingatlanok már 27,9 millió forintért
megvásárolhatók, amely nemcsak a fiatal családok, de befektetők számára is igazán kedvező. Már 600 ezer forint négyzetméter áron elérhetőek az általunk épített lakások. Aki ismeri Göd értékeit, annak nem
kell bizonygatni, hogy az Orgona II Lakópart egy rendkívül családbarát környezet-

ben épül. A környezeti előnyök
mellett kiemelném -, ami szerintem kuriózum -, hogy a háromemeletes épületben tíz személyes liftet építünk.

Többségében 1,5 és 2
szobás lakások épülnek
Richter Miklós a lakópark
előnyei között említette, hogy

az 58 lakásos épülethez több
mint nyolcvan garázs, illetve
gépkocsi beálló készül.
- A lakások kialakításánál
követjük a piaci trendet, ami
praktikusan azt jelenti, hogy
1,5 és 2 szobás, 50 négyzetméteres lakások a keresettek, melyeknél a belépési ös�szeg a legkedvezőbb. Az 58 lakás többsége ilyen alapterülettel készül, de természetesen –
a harmadik emeleten – lesznek
3,5, illetve 4 szobás lakások is,
nagy terasszal, gyönyörű panorámával.
Minőségi építőanyagokat
használunk fel, amit a keresleti oldal is preferál. Az energiatakarékosság jegyében igyekszünk környezetbarát alternatívákat kialakítani, ami lehet napkollektoros megoldás,
vagy megújuló energia. Ez a
műszaki megoldás jelentős
költségmegtakarítást jelenthet az ingatlantulajdonosok
számára – sorolta a beruházás
hosszú távú előnyeit az operatív igazgató.
Kérdésünkre Richter Miklós elmondta, minden érdeklődőt arra bíztat, hogy a teljes
körű szakmai részletek érdeké-

ben hívják a +36-30-297-5140es telefonszámot.
- Az ingatlanok építését 2021
tavaszán szeretnék befejezni.
Bízunk benne, hogy leendő vásárlóink többsége felismeri a
december végéig alkalmazható
5 százalékos ÁFA előnyét. Az
építést már elkezdtünk – mutatta be a lakóparkot, melynek
az alapozási munkálatait végzik a szakemberek.
Richter Miklós elmondta,
hogy cégük hosszú évek óta jelen van az ingatlanpiacon, a
Dunakanyar Építőipari Kft. bonyolította a gödi Orgona I Lakópark építését is, de a fővárosban és Dunakeszin is jelentős
ingatlanfejlesztéseket végeztek.
- Aki ideális környezetben
szeretne élni, és érzékenyen a
költségkímélő megoldásokra,
az keressen bennünket – hangsúlyozta Richter Miklós operatív igazgató, aki azt is hozzátette, hogy az önkormányzat az
egykori golfpálya helyén a régióban egyedülálló közparkot
alakít ki, melynek köszönhetően a vasútállomás rövidútön,
közvetlenül
megközelíthető
lesz.

(X)

Vácon nyílt napon ismerkedhettek
az érdeklődők a KISS motorvonattal
Folytatás a címlapról

N

agy érdeklődés övezi a jövőre érkező új KISS emeletes motorvonatokat, ezért
a MÁV nyílt rendezvénynapot tartott Vácott. A 600 férőhelyes KISS motorvonatok új korszakot
nyitnak meg a személyszállításban. A
MÁV-START először a legforgalmasabb a Budapest–Cegléd–Szolnok és
Budapest–Vác–Szob elővárosi vasútvonalon indítja el az új vonatokat. A
járművek jobb gyorsító képessége, illetve az oldalankénti 12 ajtónak köszönhető gyors utascsere miatt stabilabb lesz a menetrend, csökkenhet a
menetidő.
Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy komplex szolgáltatásfejlesztésre szükséges
mind a vasúti pálya, mind a járművek
szempontjából. A legforgalmasabb Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vonalon idén is több karbantartási munkát végzett el a MÁV, jövőre pedig
mintegy 6 milliárd forintot csoportosít át a saját forrásaiból, hogy a ceglédi vonal műszaki állapotán javítson.
A felújítások és a modern motorvonatok forgalomba állítása hozzájárulnak a menetrend javításához és pontosabb közlekedéshez. Az emeletes

járművek hadrendbe állításával 2022
őszére Budapest elővárosában kizárólag modern FLIRT vagy KISS motorvonatok közlekednek majd évente 60 millió ember utazását szolgálva.
Kerékgyártó József, a MÁV-START vezérigazgatója nemcsak az új vonatokat
mutatta be, de beszámolt a 70-es vonalat érintő forgalmi változásokról is:
„Október 21-től esténként két órával
tovább, egészen 21 óráig meghosszabbítottuk a délutáni csúcsidőszakban

megszokott menetrendet, így 19:25kor és 20:25-kor is indul G70-es jelzéssel gyorsított vonat a Nyugati pályaudvarról Szobra. Ezáltal az esti órákban kényelmesebben juthatnak haza
az utasok. Ezen felül hétvégén éjszaka
ütemesen, óránként indulnak S50-es és
S70-es vonatok, így biztosítjuk a Budapestről való éjszakai hazajutást.”
Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
kiemelte, hogy az emeletes motorvo-

natok jelentős hazai hozzáadott érték
mellett készülnek. A KISS-ek forgóvázainak gyártását a Stadler szolnoki forgóváz üzeme végzi, míg a járművek összeszerelésének jelentős része a
Dunakeszi Járműjavítóban történik.
Emellett ugyancsak hazai gyártású a
komplett fékberendezés is.
Az utasok elégedettségét szolgálja majd a kor követelményeinek megfelelő utastájékoztató rendszerrel,
légkondicionált, tágas, 600 férőhe-

lyes utastérrel felszerelt emeletes motorvonat. A KISS három hagyományos és egy mozgássérültek által is
használható mosdóval rendelkezik, a
multifunkciós terekben pedig 4 kerekes szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi is szállítható, továbbá WIFIvel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, korszerű kamerarendszerrel van
felszerelve.
A KISS-ek a legújabb biztonsági
szabvány szerint készülnek, és a gyártó ellátja őket az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós forrásokból felújított vasútvonalakon – a
pályaparaméterektől függően – a 160
km/h engedélyezett sebesség ténylegesen kihasználható legyen.
A KISS vonatok üzemeltetési szempontból kivételes rugalmasságot biztosítanak a vasúttársaság számára,
ugyanis a járművek a MÁV-START
kötelékében üzemelő 123 darab –
szintén Stadler gyártmányú – FLIRT
motorvonattal is kompatibilisek, ezért
akár szinkronüzemben is összekapcsolhatók.
A nyílt nap október 27-én, vasárnap
délelőtt Monoron, délután pedig Szolnokon folytatódott.
MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatóság
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Több száz levendula díszíti ezentúl a várost
A helyi közösségek támogatása, a fenntartható működés és egy élhetőbb jövő megteremtése céljából hívta életre tavasszal a DDC a Zöld Város Programot, amelynek során több száz növényt ültettek el Vácon. A programot most folytatták, mintegy 300 újabb levendula díszíti ezentúl a várost.

XXI. évfolyam 22. szám

A bliccelők közel
6 milliárd forinttal tartoznak
a MÁV-START-nak
2019 szeptemberében követeléseink összértéke mintegy
300 ezer kiszabott bírság alapján 5,8 milliárd forint, amiből a menetdíj több mint 586 millió forintot, a pótdíj és
egyéb költségek több mint 5,2 milliárd forint összeget
tesznek ki.

A

A

Duna-Dráva
Cement Kft. a helyi közösségek támogatásának és egy tisztább, rendezettebb és élhetőbb
környezet kialakításának érdekében hozta létre a DDC Zöld
Város Programot, beépítve azt
a további három pillérből álló
társadalmi felelősségvállalási
programjába.
A programmal céljuk, hogy
felhívják a helyi közösség, a
váci lakosság és a környéken
tanuló diákok figyelmét arra,
hogy a rendezett, tiszta környezetet nemcsak a cementgyáron belül tartják fontosnak,
hanem azon kívül is. Tavas�szal, a két napos program keretében növénytelepítési, terü-

letrendezési és szépítési, illetve
szemétszedési feladatok várták
az önkéntesen résztvevő váci
diákokat és a DDC-s dolgozókat a deákvári KRESZ park és
vízfogó területén.

Hosszú távon
gondolkodnak
A Duna-Dráva Cement Kft.
kiemelten fontosnak tartotta
(és tartja most is), hogy az elültetett fák és növények az idő
előrehaladtával is gondozva legyenek. A rendkívüli száraz
nyár folyamán megritkult növényzetet látva, úgy döntöttek, ősszel tovább folytatják a

programot. Október 22-én közel 300 tő levendulát ültettek el
a DDC-s dolgozók a váci Vízfogó területén, valamint gondot fordítottak a tavasszal elültetett palánták beöntözésére is.
(A levendulás talaj mulcs réteget is kapott, ezzel is biztosítva a védelmet: a réteg egyrészt
tartja a nedvességet, másrészt
lassítja, akadályozza a gyomok
kifejlődését.) A hét további részében Bíró György (Vác Város Környezetvédelméért Alapítványának elnöke) és Rendes
Veronika tájépítész két helyszínen folytat majd területrendezési tevékenységet váci diákok
segítségével.
A keddi eseményen Matkovich Ilona Vác polgármeste-

re is tiszteletét tette, köszönetet mondva a DDC-nek a város megszépítéséért vállalt erőfeszítéseiért.

Valódi összefogás
A programsorozat létrejöttében Vác Város Önkormányzata mellett Bíró György (Vác
Város
Környezetvédelméért Alapítványának elnöke) és
Rendes Veronika tájépítész támogatták a DDC-t, a helyszíni
koordinációban is kiemelt szerepet vállaltak. Az ültetéshez
szükséges mintegy 1500 liter
vizet a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. biztosította.

MÁV-START a rendelkezésre álló összes
polgári jogi eszközt –
ideértve különösen a fizetési
meghagyásos eljárást, a polgári peres eljárást és a végrehajtási eljárás megindítását – felhasznál a nem fizető utasokkal szembeni igényérvényesítés során.
A bírságot kapott bliccelők a
nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat
mihamarabb rendezik. Ehhez
a vasúttársaság segítségét is
kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha
szeretnék rendezni tartozásukat. Egyre több bliccelő rendezi a kiszabott bírságot, mert
míg 2017-ben 63 millió forint
folyt be a vasút kasszájába a kiszabott bírságokból, 2018-ban
ez a szám már megközelítette a
100 millió forintot.
2014-2018 között mintegy
93 ezer utassal szemben 288
ezer esetben léptek fel jegynélküli utazás vagy egyéb vasúti
szabályszegés okán a MÁVSTART munkatársai. Közü-

lük 18500 utas rendelkezik 4
vagy több bírsággal. A felszámított bírságok értéke ezen
időszakban közel 2,9 milliárd
forint volt, ami nagyságrendileg 540 millió forint összegben menetdíjból, és 2,3 milliárd forint értékben pótdíjból
tevődik össze. Ebből 2018 végéig 331 millió forintot sikerült behajtani – olvasható többek között MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményében.
A bliccelők a menetjegyüket csak emelt összegű pótdíj
megfizetése mellett válthatják
meg járatainkon. A pótdíj ös�szege a vonaton 2600 forint,
míg utólagosan fizetve 8000
forint. Amennyiben a bliccelő
a bírságot nem fizeti meg 30
napon belül, úgy már 12000
forintos pótdíjat kell fizetnie,
és a tartozása követeléskezelési és postaköltséggel, illetve adott késedelmi kamattal is
tovább növekszik - olvasható
a MÁV Magyar Államvasutak
Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményében – áll a
közleményben.

Nehéz sorsú gyermekek számára
gyűjtenek adományokat a Szobi járásban
Nagy fába vágta a fejszéjét Győri Diána óvodapedagógus, aki adománygyűjtéssel szeretné szebbé tenni a Polgárdiban található Don Bosco Iskolaházban élő
nehéz sorsú gyermekek életét. A felajánlásokat december elejéig várják, melyeket 6-án személyesen visznek el az otthon lakóinak.

S

zívesen fogadják a 3-18 év közötti gyermekeknek és tinédzsereknek szánt megunt játékokat is, továbbá bontatlan tisztálkodó
szereket, könyveket, plüssjátékokat, apróságokat
is gyűjtenek a kicsiknek. Egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy pénzt semmiképpen sem,
csakis tárgyakat vigyenek az érdeklődők – írja a
hidlap.hu.
Az adományok számára a napokban helyez-

nek ki egy gyűjtőládát a szobi Napsugár Óvodában, de személyesen is átadhatják a Pillangó
csoportban Győri Diánának. A budapesti adakozók az Örs vezér terénél Veszelovszki Emesének, Márianosztrán Varga-Mészáros Anikónak,
Verőcén Árva Mónikának lehet átadni a tárgyakat.
Szobon továbbá a Kis Herceg Virágbolt és Virágkertészetnél is elhelyeznek egy gyűjtőládát.

Uniós pénzből ingyenes Wifi-pontok
létesülnek Dunakeszin, Sződligeten,
Vácrátóton és Esztergomban
Újabb 1780 európai, és köztük 142 magyarországi település létesíthet ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU elnevezésű,
európai uniós finanszírozási program keretében - jelentette be az Európai
Bizottság. Szűkebb régiónkban Dunakeszi, Sződliget, Vácrátót, és Esztergom nyert 15 ezer euró támogatást.

A

brüsszeli testület kihirdette a harmadik - idén
szeptemberi - pályázati felhívás eredményét, ebben a
körben a több mint 11 ezer pályázó település közül 1780-at választottak ki.
A kiválasztott települések önkormányzatai
wifi-pontokat
hozhatnak létre a közösségi élet
olyan színterein, ahol még nem
áll rendelkezésre ingyenes ve-

zeték nélküli internetkapcsolat,
például múzeumokban, parkokban vagy egyéb köztereken.
Magyarországon Abaújszántótól Zsámbokig 142 település
nyerte el az egyenként 15 ezer
euró (körülbelül ötmillió forint)
értékű WiFi4EU-utalványokat.
Szűkebb régiónkban Dunakeszin, Sződligeten, Vácrátóton és
Esztergomban létesülnek wifipontok.

A települések szerződést köthetnek azokkal a cégekkel, amelyek a közterületeken telepíteni fogják a wifi-pontot, majd beválthatják a kapott utalványt.
Minden wifi-pontnak legalább 3 éven át kell üzemelnie,
ingyenesen és reklámmentesen.
Az Európai Bizottság 2020
végéig egy további felhívást fog
közzétenni azon településeknek,
amelyek eddig nem nyertek.
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VAN REMÉNY!

A Biodermet Kecskeméti-Tóth Lajos mérnök azzal a szándékkal alapította, hogy saját HITELES példáján keresztül bizonyítsa az embereknek, hogy VAN REMÉNY és azt, hogy „Gyógyíthatatlan betegség
NINCS” (Hippokratész).
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Elkezdődött
a Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet felújítása
Elkezdődött a rendelőintézet felújítása, melynek részeként a parkolóban
lévő garázsokat lebontják, helyükön épül fel az új pszichiátria rendelő.

A

A

betegségeket más módszerrel kell kezelni, a Rezonancia Terápiával. Így minden
betegség kezelhető 90% fölötti eredménnyel. NEM SZABAD figyelmen kívül hagyni a LELKI TÉNYEZŐKET sem, ez a SIKER záloga.
Kecskeméti-Tóth Lajos 30 ÉVIG szenvedett pikkelysömörben, teljes ízületi
gyulladásban és depresszióban.
40 ÉVE egészségben él és módszerével SEGÍT a rászorulókon 25 ÉVE.
Az időhiányban szenvedő fiataloknak, illetve a tolószékhez, ágyhoz kötött
időseknek is VAN MEGOLDÁS!
Egy állapotfelmérés után személyre

szólóan kiírjuk a kezelési programokat,
így a készülék OTTHONI KEZELÉST
is lehetővé tesz.
Új fejlesztés a ZAPPER készülék,
amely a gombákat, vírusokat, mételyeket oltja ki. Például a RÁKOT okozó mételyeket: a Fasciolopsis buski-t
(434kHz) is megsemmisíti.
Erre az újságcikkre hivatkozva az első
alkalom (egy állapotfelmérés+egy
1 órás kezelés) árából 25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
További információ:
www.bioderm.hu
Tel.: +36-30-924-1696,
06-31-320-0587
(x)

munkálatok miatt
ideiglenesen csökken a terület parkolóhelyeinek száma,
azonban hamarosan elkezdődik a Szakorvosi Rendelőintézet jelenlegi parkolója melletti
újabb parkoló terület kialakítása, amelynek átadásával a jelenleginél jóval több gépjármű
tud majd parkolni az SZTKhoz tartozó területen.
Az első ütemben az épület északi szárnyának felújítása kezdődik meg. Megtörtént a
rendelések kiköltöztetése és új
helyen történő elhelyezése az
alábbiak szerint:
- A reumatológiai szakrendelés és Dr. Galántai Gyöngyi
neurológiai rendelése a 2. emeletre a régi titkárságra költözött
- A nőgyógyászati szakrendelés az 1. emeleten a régi
gyógytorna terembe költözött
- A 2. emeleti masszázs helyiségben azok a rendelések
fognak működni, akik eddig a
régi gyógytorna teremben vol-

tak (foglalkozás-egészségügy,
Dr. Gulácsi-Bárdos Petra keddi diabetológiai rendelése és a
dietetikai tanácsadás), továbbá itt fog rendelni szerda délutánonként Dr. Lukács Lajos is.
- Dr. Kisgyörgy Mária hétfő
délutáni reumatológiai szakrendelése és Dr. Havas Adrienn

neurológiai szakrendelése a továbbiakban a 2. emeleti neurológia rendelőhelyiségben működik.
- A masszázs, az UH szakrendelés, az ODM és Dr. Kormos Andor ortopédiai szakrendelése a mentőállomás területére költözött be.

Látni és látszani

közlekedésbiztonsági program
Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem
az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy a járműveik felkészítéséről gondoskodjanak.

E

mellett a járművezetők nem fordítanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára, pedig a biztonságos közlekedés alapfeltétele a külső információk megszerzése, ezen
információk alapján hozott döntés meghozatala, ezáltal a külső körülményekre való
megfelelő reagálás.

A „Látni és látszani”
kampány főbb jellemzői:
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság 2019. október 22-től meghirdet-

te a „Látni és látszani” programját, amely
december 8-ig tart. A program célja arra
ösztönözni a járművezetőket, hogy éljenek
a felkínált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át járműveiket és ellenőriztessék a
látásukat. Mindezt díjmentesen tehetik, a
vizsgálatok térítésmentesek. A kampányba szakszervizek és optikusok folyamatosan kerülnek bevonásra az ország különböző részein. A projecthez csatlakozott az
OMW Hungária Kft. A vizsgálatra mind
magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek.
Az Országos Rendőr-főkapitányság,
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) gondoskodik egy célirá-

nyos honlapról is: www.latnieslatszani.hu.
amely folyamatos feltöltés alatt áll. Ezen
megtalálhatók az egyes szervizek, optikusok, illetve egy szerviz- és optikakereső szolgáltatás is. Az akcióra való felhívás
idén fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra.
A közlekedésbiztonság társadalmi ügy,
társadalmi felelősség is. Csak akkor lehet
eredményes, ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője
felismeri és tesz is érte.
Balesetmentes közlekedést kíván Vác Város Balesetmegelőzési Bizottsága!

Változás: fizetős
az elektromos autótöltés
A váci elektromos töltőállomásokat üzemeltető
cég közlése szerint 2019. november 1-től megszűnt az ingyenes feltöltési lehetőség.

A

z NKM Mobilitás Kft.
értesítése szerint a változás minden, a Jedlik
Ányos Terv keretében létrehozott elektromos töltőállomásra
vonatkozik. November 1-től a 22
kW-os AC gyorstöltőkön elin-

dult a tesztfizetés, melynek ára
bruttó 80 Ft/kWh lesz. A töltésindítás és leállítás módja változatlan marad, a fizetendő díj pedig a regisztrációnál megadott
bankkártyáról automatikusan
levonásra kerül a töltés végén.
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XXI. évfolyam 22. szám

Sport és képzőművészet Kulturális műsor a kárpátaljai
Különleges kiállítás nyílt meg október 25-én a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában. A birkózás és a képzőművészet találkozásának lehettek tanúi az érdeklődők Adorján Attila festőművész tárlatán.

E

lsőként Harangozó Katalin, a művelődési központ kulturális szervezője, a tárlat rendezője köszöntötte Németh Szilárd parlamenti államtitkárt, a Magyar
Birkózó Szövetség elnökét,
Farkas Tibort, a szövetség titkárát, Gyárfás Gézát, a Dunakeszi Birkózó Szakosztály vezetőjét, Csoma Attilát, a művelődési központ igazgatóját, önkormányzati képviselőt, Szalay Ágnes művészettörténészt,
Adorján Attila festőművészt,
Wittner Máriát, Dunakeszi város díszpolgárát, 1956-os hőst,
Süle Lászlót, a napokban megjelent „Ez a birkózás!” című album ötletgazdáját. Jelen voltak

natát megörökítő festményt.
Köszöntőjében Csoma Attila tájékoztatta a közönséget,
hogy Dunakeszin több mint
kétezer diáksportolót tartanak számon, a szakosztályok
száma meghaladta a húszat.
Az önkormányzat ennek a kihívásnak igyekszik megfelelni. A közelmúltban helyezték
el egy kézilabda csarnok alapjait és a tervek között szerepel
egy tornacsarnok megépítése.
A művelődési központ a kultúra otthona, és nagyon inspiráló, amikor, mint jelen esetben
is, találkozik a sport és a képzőművészet.
Bevezetőjében Németh Szilárd felidézte a több évezredes

a megnyitón Pethő Krisztián
és Szabó József önkormányzati képviselők.
Elmondta a továbbiakban,
hogy a Magyar Birkózó Szövetség a művelődési központ rendelkezésére bocsátotta a 2018as budapesti birkózó világbajnokság 12 felejthetetlen pilla-

hagyományt, amikor a Krisztus előtti nyolcadik században
elindultak a görög olimpiai játékok, ahol a legősibb sport a
birkózás volt.
– Amikor mi rendeztük meg
2018-ban a világbajnokságot,
mindenképpen szerettük volna, hogy visszahozzuk az euró-

pai és magyar birkózás fényét
és tekintélyét. Úgy értékelte a
Nemzetközi Birkózó Szövetség
elnöke, Nenad Lalovic, hogy
minden idők legjobb világbajnoksága volt. Még a versenyek
előtt felkeresett Süle László és
felhívta a figyelmemet Adorján Attila festőművészre, akit
aztán felkértünk arra, hogy a
verseny legkülönösebb pillanatait örökítse meg. Így születtek meg ezek a képek, melyek
a hamarosan átadásra kerülő
Kozma István Magyar Birkózó
Akadémia Alapítvány tulajdonában lesznek állandó kiállítás
formájában.
Gratulált a városnak a két
héttel ezelőtt újraválasztott
polgármesterhez és képviselő
testülethez és elismeréssel szólt
a művelődési központ kulturális tevékenységéről.
Tárlatnyitó
méltatásában
Szalay Ágnes előbb a Vácon élő
és alkotó művész pályaívét ismertetve kiemelte, hogy megkapta a 61. Hódmezővásárhelyi
Őszi Tárlat kitüntetését, majd a
Nemzeti Kulturális Alap alkotói díját. Műveivel számos hazai és nemzetközi tárlaton szerepelt, képei magángyűjtemények mellett megtalálhatók a
Magyar Nemzeti Galériában
is. Jelen kiállításon először látható egységesen a sorozat.
Fotóimpresszionista képeiről szólva kiemelte, hogy a világbajnokság történései inspirálták.” A versenyek egy-egy
ellesett pillanatát ragadja meg,
a küzdelem emberpróbáló, feszült mozzanatain át egészen a
diadalittas győzelemig.”
Wittner Mária bejelentette,
hogy a birtokában lévő kisméretű birkózó szobrot a Magyar
Birkózó Szövetségnek ajándékozza.
Az államtitkár befejezésként bemutatta a közelmúltban
napvilágot látott „Ez a birkózás!” című albumot, melyben
művészettörténeti tanulmány
olvasható a birkózás és a képzőművészet kapcsolatáról, valamint bemutatja a kötet Adorján Attila munkásságát.
Katona M István
A szerző és
Kolos Ferenc felvétele

magyar diákok megsegítéséért

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre Trianon közelgő 100-ik évfordulóján a hazaszeretet és
az együvé tartozás gondolatától vezérelve, karácsonyi ajándékként, kulturális műsor keretében jótékonysági rendezvényt szervez a Kárpátalján működő beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Főiskola hátrányos helyzetű és szorgalmas diákjainak támogatására.

F

ellépnek: a meghívott beregszászi és a dunakeszi
diákok, Guttmann Vilmos, László Andrea, S.Zádor
Éva előadóművészek. Időpont: 2019. december 13., péntek18.00 óra. Helyszín: Dunakeszi, Alagi Szent Imre templom.

Fővédnök: Dióssi Csaba, városunk polgármestere. A támogatójegy: 1000 forint. Az
ukrán parlament által nemrég
elfogadott törvény értelmében
veszélybe került a kárpátaljai
magyarság anyanyelvű oktatása! A december 13-i rendezvényünkön való jelenlét a fenye-

FELHÍVÁS

V

ác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka
elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított. A kitüntető cím adományoz-

ható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és
közművelődési intézménynek, az
intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közössé-

getettségben és diszkriminációban élő magyar testvéreinknek üzenet is: mellettük állunk
nehéz küzdelmükben.
Minden honfitársunkat szeretettel várunk: Antal Attiláné, Cser Lajos, Kovács Ákos és
Skripeczky István szervezők.
Tel.:+36-30-36-145-15, e-mail:
skripiistvan@vipmail.hu
Cím: 2120 Dunakeszi, Lehel 8.
Eddigi támogatóink:
Dióssi Csaba, Fodor Tamara Helga, Gutta Hungária kft.,
Guttmann Vilmos, Dunakeszi Polgár városi magazin, Dunakanyar Régió közéleti újság,
Kecskés Attila atya, Kiss Ernő,
Kónya Károly, László Andrea,
Lőrincz Róbert, Sipos Mónika,
Skripeczky Éva, S.Zádor Éva.
Skripeczky István
geknek és tagjainak. A kitüntetés
adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet
folytató gazdasági társaságok
képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell
benyújtani:
Művelődési-Oktatási
és
Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600
Vác, Polgármesteri Hivatal 37.
iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett városi ünnepségen kerül sor.

V

***

ác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási
területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű
művelődési intézményekben
kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási
és
Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600
Vác, Polgármesteri Hivatal 37.
szoba. A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Matkovich Ilona
polgármester
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Festőművészek, szobrászok, képzőés fotóművészek alkotásait várják
Értesítjük Vác és környéke alkotóművészeit, hogy idén is megrendezzük a Madách Imre Művelődési Központban a Téli Tárlatot, amely immár évtizedek óta a város kulturális életének egyik kiemelkedő eseménye – nyilatkozta lapunknak Koltai-Dietrich Gábor festőművész, a kulturális intézmény
művelődésszervezője.
- Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ folytatni kívánja az évek alatt kialakult hagyományt, mely
szerint lehetőséget kínálunk a városban és közvetlen környezetében élő alkotóművészeknek munkáik bemutatására, a váci közönségnek pedig alkalmat teremtünk egy szép kiállításon találkozni egymással és az alkotókkal a karácsonyt megelőző napok
hangulatában. A kiállításra várjuk minden Vácott és környékén (a
Duna bal partján, Szob és Göd között) élő és alkotó képző-, fotóés szobrászművész munkáit! – ismertette Koltai-Dietrich Gábor.
A művelődésszervező a részvétel feltételeiről elmondta: - A Magyar Képzőművészeti Egyetemen vagy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (korábban Magyar Iparművészeti Főiskola) szerzett
diploma, vagy tagsági viszony az alábbi szervezetek valamelyikében: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE),
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége (MKISZ), Fiatal Művészek Stúdiója vagy Magyar Fotóművészek Szövetsége. A tárlat

színvonala érdekében kérjük továbbá, hogy az utóbbi években készült friss munkáikkal vegyenek részt, legfeljebb két alkotással. A
művek mérete lehetőleg ne haladja meg a 100 cm szélességet. Kérjük december 2. és 9. között juttassa el a Madách Imre Művelődési
Központba a beadásra szánt műveket a következő adatok feltüntetésével: az alkotó neve, a mű címe, keletkezés éve, méret, valamint
levelezési cím, telefonszám.
A zsűrizés időpontja: 2019. december 10.
Mint megtudtuk, a zsűri fenntartja magának a válogatás, esetleges kizsűrizés, sorozatok megbontásának jogát, valamint kivételes esetben eltekinthet bizonyos részvételi feltételek teljesítésétől! A kiállításra nem kerülő alkotások átvétele: 2019. december
16 - 21.
A kiállítás megnyitója: 2019. december 14-én, szombaton 16
órakor. Helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ Emeleti
Galéria. A kiállítás megtekinthető 2020. január 15-ig.

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon, a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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Saját jégcsarnokot Vác Városi Evezős Club:
kaptak a Párducok Hirling Zsolt az új elnök
Új, és ami talán ennél is örömtelibb, hogy saját jégcsarnokot kapott a
Dunakeszi Párducok. Október 31-én hivatalosan is átadták a 35x13 méter nagyságú jégkorongcsarnokot az egykori Sweet Point Alagi utcai területén.

A

Három éve működik a VSD jégkorong szakosztálya

VSD jégkorong szakosztálya 3 éve alakult
mag 6 fővel, ma már
70 gyerek hokizik az egyesület különböző korosztályaiban. Október 31-én átadták az
állandó otthonukat az egykori
Sweet Point területén. Az ipari épületet az önkormányzat
vásárolta meg fél évvel ezelőtt.
Ezek után a szakosztály tagjai,
szülők, gyerekek tették alkalmassá az állandó jégkorongozásra.

– Ez már a harmadik szezonunk, és közel hetven gyermek
választotta ezt a szép sportágat.
Az elmúlt évek alatt eljutottunk odáig, hogy közös munkánknak köszönhetően ma átadhatjuk ezt a jégcsarnokot az
Alagi utcában – mondta büszkén a sportember.
Koncz Sándor, a VSD jégkorong szakosztály vezetője rövid beszédében megköszönte az önkormányzatnak a jégcsarnok létrehozását, melyben

Az ünnepélyes megnyitón
Paksai Béla, a VSD jégkorong
szakosztály titkára és műszaki
vezetője elmondta, Koncz Sándorral 2017-ben „álmodták”
meg, hogy létrehozzák a jégkorong szakosztályt, melyet a városi egyesület keretein belül sikerült megvalósítaniuk.

a bajnoki mérkőzések mellett –
az óvodás és iskoláskorú - gyerekekkel ideális körülmények
között edzhetnek.
– Óriási segítség ez nemcsak
az ifjú jégkorongozóinknak,
de szüleiknek is, mert mostantól nem kell Újpestre járni az
edzésekre.

A megnyitó után a kis hokisok és a szakemberek „Párducok!” kiálltással birtokba vették a jégcsarnokot.
A kicsik edzését is figyelemmel kísérő Temesvári István,
a VSD elnöke jó érzéssel nyilatkozott lapunknak, aki elmondta:
- Nagy öröm számunkra, hogy a város segítségének
köszönhetően a 2019/2020as bajnoki idényt már hazai
környezetben játszhatják korosztályos csapataink. A 35x13
méteres jégpályán az edzések
mellett itt rendezhetjük a bajnoki mérkőzéseket is. Dunakeszin az egyik legsikeresebben fejlődő sportág a jégkorong, melynek űzéséhez most
már minden feltétel adott a
VSD keretein belül – jelentette
ki Temesvári István, aki hozzátette: szakembereik a sportágat a város óvodáiban és iskoláiban is megismertetik a
fiatalokkal.
Az új jégcsarnok – két hónapos nyári szünet kivételével –
egész évben folyamatosan működik, melyet elsődlegesen a
jégkorong szakosztály használ
majd.
VTSI
Fotó: KesziPress

Vácy Károlyt váltva a jövőben Hirling Zsolt, az egyesület korábbi nagy bajnoka látja el a Vác Városi Evezős Club elnöki teendőit.

H

irling Zsolt nemzetközi szintű sportolói karrierje rendkívül imponáló: a könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszámban, Varga Tamással
ötödikként zártak az athéni olimpián, rá egy évre világbajnokok lettek, később Európa-bajnoki és világkupa összetett elsőséget szereztek, illetve két további olimpiára is kvalifikálták magukat.
A felvetésre, miszerint a klub népszerűsítése szempontjából is erős érv lehet, hogy egy ilyen eredménysort
magáénak tudó, még mindig igen fiatal nagy bajnok az
elnök, Hirling Zsolt mások példáját is kiemelte: "Bőven
vannak itt húzónevek, gondoljunk csak a többszörös világbajnoki érmes Galambos Péterre, a kétszeres világbajnok Pető Tiborra, a Magyar Evezős Szövetség elnökére, a kiváló edzőkre, Rapcsák Károlyra és Mácsik Miklósra, a sikert sikerre halmozó veterán evezőseinkre, a
szárnyaikat bontogató utánpótláskorú kiválóságainkra.
Ők mindannyian segíthetnek a klub népszerűsítésében,
és segítenek is. Azt a képet szeretnénk erősíteni, hogy
nagy élmény és büszkeség hozzánk tartozni."
Az elnök civilben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren dolgozik légiforgalmi irányítóként, 12 órás műszakokban végzi rendkívül felelősségteljes feladatát,
emellett szerkesztő műsorvezetője a köztévé evezős magazinjának, végül, de nem utolsó sorban kisgyerekes
apuka, tehát igen sűrűek a mindennapjai - mégis készséggel vállalta az új feladatot.
- Hónapokkal ezelőtt többen megkerestek, hogy legyek elnökségi tag, így is indultam neki, mert úgy érzem, hogy van kellő tapasztalatom, tenni akarásom, fiatalos lendületem ahhoz, hogy segíteni tudjak. Aztán a
tisztújítás előtti utolsó időszakban már az elnöki tisztség megpályázására is felkértek, én pedig arra gondoltam, hogy mivel oly sokat kaptam ettől az egyesülettől, megtisztelő lehetőség, ha vezetőként viszonozha-

tom mindezt. Biztattak az edzők, az aktív korú fiatal és
felnőtt sportolók, a veteránok egyaránt, ami azt jelenti,
hogy összekötő kapocs lehetek a tagság körében. És szerintem épp ez az egyik legfontosabb, az, hogy még szorosabban összefogjunk, hiszen egy hajóban evezünk.
Tehát mindennek az az alapja, hogy mindenki egyenrangú csapattagként vegyen részt a klub életében, és itt
a fiatal sportolóink családjaira, a támogatóinkra is gondolok egyúttal - nyilatkozta Hirling Zsolt.
Tervei közül kiemelte: arra is törekedni fog, hogy
szoros együttműködés alakuljon ki a város különböző
sportegyesületei között, hiszen közös céljuk többek között a fiatalok kimozdítása a számítógépek elől, a virtuális valóságból, elcsábításuk egy-egy sportos közösségbe.
- A saját példám alapján mondhatom: a sport nem
csupán a kondíció erősítéséről, a versenyzésről szól, hanem fegyelemre, kitartásra, az egymás iránti tiszteletre
is nevel - emelte ki az új klubelnök.
Ribáry Zoltán

citroenvac.hu

Gólzáporos győzelmek
A
z MLSZ Pest megyei I. osztályában szereplő VS Dunakeszi labdarúgói igazán imponáló magabiztossággal kezdték az új bajnoki pontvadászatot, a Pilisi Lk ellen aratott 6:0 győzelmükkel. A bajnoki címre
törő együttes, az eddig lejátszott 12 mérkőzésen
9 győzelmet aratott, 2 döntetlen mellett egy vereséget elszenvedve, 29 ponttal a 2. helyen áll a
30 pontos Biatorbágy mögött.
A csapat rendkívül gólerős játékkal örvendezteti meg szurkolóit, a 12 találkozó közül a már

említett 6:0-ás győzelem mellett egyszer 2:0,
ugyancsak egyszer 3:0, két 5:0, egy 0:5-s siker
mellett legutóbb hazai környezetben 4:0-ra diadalmaskodott Dunavarsány ellen.
A hétvégén az 5. helyen álló Nagykáta vendégeként lép pályára a VSD, majd a jelenlegi listavezető Biatorbágy együttesét fogadja hazai környezetben Kecskés Zoltán edző csapata. Az őszi
bajnoki idényt a Veresegyház otthonában zárja
a dunakeszi együttes.
V. I.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

