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Új Ipoly-híd: nemzetközi
közbeszerzés november végén
Kormányközi megállapodás értelmében új hidat építenek Helemba és
Ipolydamásd között. A megépítésre vonatkozó közbeszerzést november
végén írják ki.

A

Helemba és Ipolydamásd
között felépítendő Ipolyhídra vonatkozóan magyar
és szlovák oldalon is megvan az építési engedély, március elején pedig aláírták a kivitelezési tervre vonatkozó szerződést is. Ennek elkészítésére öt hónap áll rendelkezésre,
eredményes közbeszerzés után pedig
az Ipoly-hidat 2020. első negyedévében kezdhetik építeni. Az Ipoly-híd
költségeit 50-50%-ban fedezi a magyarországi beruházó, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő és a szlovákiai Nyitra Megye Önkormányzata. Az
uniós támogatás összege a teljes beruházásra több mint ötmillió euró.

be kellene fektetni az egész projektbe. A projekt február elsejétől van érvényben, működik, úgyhogy most
már biztos, hogy lesz híd Ipolydamásd és Helemba között” – mondta el az Új Szónak Izrael Gergely,
Helemba polgármestere. A híd teljes
szélessége 12 méter, hossza 58 méter
– legfeljebb három és fél tonnás járművekre korlátozott szerkezet készül, és maximum 50 kilométeres sebességgel lehet majd közlekedni rajta. Helembán a hídról levezető szakaszon is építkezni fognak.

vette azt az öreg házat is a leendő híd
közelében, amit az építkezés miatt elbontanak. Helembán a hídra vezető
út rövidebb, mint a magyarországi
oldalon, ezért itt a költségek is kisebbek – kb. 240 méter hosszú szakasz
kiépítéséről van szó, ez csatlakozik
majd a mostani közútra és a hídra.
A NIF tájékoztatása szerint a magyarországi oldalon 2x1 sávos, 540 m
hosszú út épül a hídhoz.

Építkezés, bontás

2,3 millió az önrész

„Az óvoda területén – mivelhogy
közvetlen mellette van az út – megerősítjük a kerítést, és egy hangszigetelő fal is kiépül” – tette hozzá a polgármester. Nyitra megye már meg-

„A kivitelezésre a nemzetközi közbeszerzést november végére írják ki.
Ha minden jól megy, rá fél évre már
nyertest hirdetnek, és el lehet kezdeni a munkát. A hídon a Szob felőli oldalon egy megosztott gyalogos
és kerékpársáv is leszˮ – tájékoztatta lapunkat Rományik Ferenc, Ipoly-

„Szlovákia részéről 2,3 millió eurós lenne a támogatás mértéke, amit

Nemzetközi kerékpárút
damásd polgármestere. Az új hídon
vezet majd át az EUROVELO 6-os
nemzetközi kerékpárút is.
- Az Ipoly-mentén élők régi vágyát
teljesíti a két kormány a hídépítéssel. A fizikai hídépítést segítette az
elmúlt évek V4-együttműködésének
politikai „hídépítése” is. Magyaror-

szág és Szlovákia együtt küzd az EU
külső határainak megvédéséért és
a belső határok átjárhatóságáért. A
hídépítés nem csak közlekedési, de
gazdasági és turisztikai előnyökkel
is jár – mondta dr. Rétvári Bence, az
Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője.

Stabilan fejlődő gazdaságra lehet
eredményes családpolitikát alapozni
Sikereinket egyre inkább elismerik a hazai és nemzetközi szervezetek is – mondta lapunknak Tuzson Bence

Továbbra is kitartóan és folyamatosan dolgozunk
azon, hogy Magyarországot egy családbarát országgá alakítsuk át – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, akit a családvédelmi akcióterv eddigi
eredményeiről és a januártól elérhetővé váló újabb
elemeiről kérdeztünk. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával eddig csaknem százezer embert
ért el a magyar kormány, és ugyancsak százezer fiatalt érint a Babaváró hitel is, ami három gyermek
vállalása esetén akár vissza nem térítendő támogatássá is átalakulhat. A jövő évtől lesz elérhető a
nagyszülői gyed, az ehhez szükséges törvénymódosításról hamarosan szavaz a parlament. A családok
megerősítését célzó intézkedéseket csak a folyamatosan erősödő gazdaságra lehet építeni, és hazánk idei eredményei felülmúlják a várakozásokat –
Folytatás a 2. oldalon
mondta a képviselő.
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Stabilan fejlődő gazdaságra
lehet eredményes
Jávorszky Tudományos Nap
családpolitikát alapozni

Az eredményes gyógyítás érdekében

A Jávorszky Ödön Kórház 2005 őszén szervezte meg először a Jávorszky
Tudományos Napot azzal a céllal, hogy az orvosoknak és a szakdolgozóknak lehetőségük legyen előadásokat tartani a munkájuk során szerzett tapasztalataikról, eredményeikről, szakmai sikereikről. A hagyományokhoz
híven idén is a Madách Imre Művelődési Központ adott otthont tudományos konferenciának november 8-án.

A

programban a legkorszerűbb műtéti
eljárások, esetbemutatások, terápiás lehetőségek kerültek bemutatásra, amit a tudományos bizottság állított össze, dr. Marjanek
Zsuzsanna osztályvezető főorvos, a tudományos bizottság elnökének vezetésével.
Az egész napos konferencián
négy szekcióban, összesen 25
előadást hallgathattak meg a
résztvevők. Idén először adott
át a Jávorszky Ödön Kórház
Alapítvány pénzjutalommal
járó díjat, a legjobb harmincöt év alatti előadásért. Az elismerést, dr. Nagy Ferenc az alapítvány elnöke, a neurológiai
osztály vezető főorvosa adta át
az intenzív osztály orvosának,
dr. Lévai Tibornak a „Cytosorb
kezelés akut pancreatitisben”
című előadásáért.
A program résztvevőit dr.
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, Vác or-

nebb berendezésekre lecserélni, a kardiológiai osztályra egy
új szívultrahang készüléket beszerezni, valamint számos informatikai eszköz is érkezett
a kórházba, ami a jobb szervezettséget és a hatékonyabb betegellátást szolgálja. Az osztályokon és belépési pontokon
látogatói kézfertőtlenítő készülékeket szereltek fel, amelyek a
kórházi fertőzések megelőzésében töltenek be fontos szerepet.
Az államtitkár beszélt a szűrőbuszok és az Egészségfejlesztési Irodák egészségmegőrző,
illetve betegségmegelőző szerepéről. Mostanra mindkettő
folyamatos szereplője a térség
rendezvényeinek. Kitért a kórház tőszomszédságában utolsó fázisába érkezett mentőállomás felújítására, valamint az
ápolói béremelésre is, ami négy
év alatt zajlik, és 72 százalékkal emeli meg az ápolói munkakörben dolgozóknak a bérét.
Az Állami Egészségügyi El-

Dr. Nagy Ferenc és dr. Lévai Tibor

szággyűlési képviselője videó
üzenetben köszöntötte, mert
egyéb hivatali elfoglaltsága miatt idén nem tudott személyesen jelen lenni a rendezvényen.
Megköszönte azt a munkát,
amit az elmúlt évben végeztek
a kórház dolgozói mind emberi, mind tudományos vonatkozásban. Mint mondta, sokféle előrelépés történt az elmúlt
évben is az intézményben. A
kórház energiaellátását napelem-parkból tudják biztosítani, az intenzív osztály eszközeit, gépeit sikerült a legmoder-

látó Központ képviseletében
Kattra István az egészségügyi
intézmény társadalmi, települési szempontú szerepe mellett, a vis maior támogatások
felhasználásáról beszélt. Elhangzott, hogy 2018-ban, ös�szesen 82.602.105 forint értékben - többek között - CT
csőcserére, likviditási helyzet javítására, hőközpont berendezéseinek cseréjére, javítására került sor. 2019-ben, ös�szesen 183.237.670 forint értékben többek között gőzsterilizáló berendezés beszerzése,

személyzeti és ételszállító liftek
felújítása, likviditási helyzet javítására fordított a kórház.
Az egyéb projektek keretein
belül a szervezetfejlesztés és
módszertani fejlesztések kerültek, illetve kerülnek bevezetésre. Elindult az „Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a
Váci Járásban” című projekt is,
amely 89.975.483 forint értékű
támogatásból valósul meg.
Az Egészséges Budapest
Program keretében pedig eddig 580,5 millió forint összegben történt beruházás.
Matkovich Ilona, Vác Város
polgármestere személyes történeteket osztott meg a hallgatósággal a kórházzal való találkozásairól: születésekről, gyógyulásokról, baráti kapcsolatokról.
Elmondta, hogy az együttműködés jegyében hosszasan
egyeztettek a térség országgyűlési képviselőjével, Rétvári Bencével. Tárgyaltak a város
érdekeit szolgáló pályázati lehetőségekről, de a kórházi parkolás és a szakrendelő helyzete
is szóba került. Utóbbi témákban a kórház főigazgatójával is
egyeztetéseket terveznek.
A köszöntő beszédek sorát,
dr. Urbán Edina főigazgató-főorvos zárta. A köszönetnyilvánítás mellett, egy orvosi példával szemléltette a kórház működésének folyamatát. Hangsúlyozta, hogy egy betegség
gyógyításának feltétele a pontos diagnózis felállítása. Ezt
követően jöhet a megfelelő terápia, amihez meg kell határozni, hogy mit, mikor, milyen dózisban és milyen kiegészítő kezeléssel szükséges adni
a leghatékonyabb és legjobb
eredmény elérése érdekében.
A kórház elmúlt másfél évében
a teljes szervezetdiagnosztika
állt középpontban. A biztonságos betegellátás mellett, pontos ütemezés szerint kezdődött
meg az olykor fájdalommal
járó kezelés, amely a dolgozók
érdekeit és a magas szakmai
szintű, minőségi betegellátást
szolgálja. A főigazgató megköszönte a bizalmat és az együttműködést.
Tari Adrienn
(Fotó: Kökényné B. Ildikó)

Folytatás a címlapról

M

inden előzetes
vára kozásunkat felülmúlta a
c s a l ádvé del m i
akcióterv iránti érdeklődés –
mondta el a lapunknak adott

T

ve beszélt arról is, hogy ös�szességében az év első kilenc
hónapjában a növekedés elérte az 5,1 százalékot. A magyar
gazdaság a 2013-ban bekövetkezett fordulat óta kiegyen-

Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő

nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület országgyűlési képviselője, aki szavait adatokkal is alátámasztotta: máris átlépte az ötvenezret a Babaváró támogatást igénylő fiatal házaspárok száma, és több
mint húszezren igényelték a
nagycsaládosok autóvásárlási támogatását. Ez pedig azt
jelenti, hogy július elseje óta
már több mint százezer fiatalnak tudtunk segíteni a Babaváró támogatással, ami tulajdonképpen egy kamatmentes,
gyermekvállalás esetén akár
vissza nem térítendő, tízmillió
forintos, szabadfelhasználású
kölcsön – fogalmazott a politikus.
Ugyancsak egy százezer fős
közösségről beszélhetünk, ha
számba vesszük, hogy átlépte a húszezret a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását igénylők száma, hiszen az
érintett családokban legalább
három gyermek van – nyilatkozta lapunknak a képviselő.
Mint mondta, az eredmények

Törvénybe iktatnák az iparűzési adó felhasználását
Az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk
az önkormányzatoknak, és ezt a jövőben törvénybe is foglalják - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a minap egy budapesti sajtótájékoztatón.

a demográfiai adatokban is
tükröződnek, hiszen augusztusban csaknem negyven esztendeje nem látott csúcsot ért
el a házasságkötések száma.
Tuzson Bence kérdésünk-

uzson Bence elmondta: a kormány az önkormányzatok egyik legfontosabb feladatának a helyi tömegközlekedés finanszírozását tartja, és a meglévő jogszabályok is az önkormányzatok feladataként jelölik meg a
tömegközlekedés biztosítását.
Az MTI közleményéből kiderül, hogy a tervek szerint
csak azután lehet az adóból fennmaradó összeget másra költeni, ha a tömegközlekedés finanszírozását megoldották.

re válaszolva kitért arra is,
hogy a családvédelmi akciótervvel összefüggésben jelenleg az országgyűlés előtt van
még két törvénymódosítás: a
diplomás gyed kibővítése és
a nagyszülői gyed bevezetése. Ezeket a képviselő azért
is tartja kiemelten fontosnak,
mert a diplomás gyed esetében például szeretnék lehetővé tenni az ismételt igénylést,
vagyis azt, hogy amennyiben
egy anya úgy dönt, hogy újra
gyermeket vállal, akkor a második alkalommal is jogosulttá válhat majd erre a kedvezményre. A nagyszülői gyeddel
összefüggésben pedig a Munka Törvénykönyvét kell módosítani annak érdekében,
hogy a nagyszülők ugyanazokat a munkahelyi garanciákat
kaphassák meg, mint az édesanya és az édesapa – részletezte a politikus.
Ahhoz, hogy meg tudjuk
erősíteni a magyar családokat, erős alapokra is szükségünk van, amelyekre ezeket az intézkedéseket építhetjük – mondta Tuzson Bence,
aki hangsúlyozta azt is, hogy
a magyar gazdaság erős, és
egyre jobb eredményeket tudunk felmutatni. Jól példázza
ezt, hogy az elmúlt időszakban meghozott kormányzati intézkedések hatása szinte
minden gazdasági ágazatban
érezhető, így 2019 harmadik
negyedévében öt százalékkal
bővült a bruttó hazai termék,
ami messze meghaladja az
előzetes elemzői várakozásokat. A képviselő a legfrissebb
statisztikai adatokat értékel-

súlyozott növekedési pályán
van, amelynek hátterében változatlanul stabil fundamentumok állnak, szemben a 2000es évek közepén mért növekedéssel, amely mögött az eladósodás állt – emlékeztetett Tuzson Bence, aki kiemelte azt
is, hogy az eredményeinket és
sikereinket egyre inkább elismerik a hazai és nemzetközi elemző szervezetek is, sorra
javítva az idei évre vonatkozó
előrejelzéseiket.
Ilyen, stabilan fejlődő gazdaságra már lehet eredményes
családpolitikát építeni – összegezte térségünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy régiónk számára is komoly esélyt jelenthet a
családvédelmi akcióterv intézkedéscsomagja, mert ha az itt,
helyben élő fiatal házaspárok is
nagy számban veszik igénybe
a felkínált kedvezményes lehetőségeket, az az egész közösség
fejlődéséhez, megerősödéséhez
is hozzájárulhat. Mind mondta, éppen ezért szeretné arra
bíztatni az érintetteket Csomádon, Csömörön, Dunakeszin,
Erdőkertesen, Fóton, Gödön és
Veresegyházon is, hogy bátran
kezdeményezzenek és vegyék
igénybe a családvédelmi akciótervnek a számukra legkedvezőbb elemeit. Továbbra is kitartóan és folyamatosan azon
dolgozunk, hogy Magyarországot egy családbarát országgá alakítsuk át – tette hozzá a
lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk
országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Kitüntették az Év szociális Vác: Ünnepség a Szociális
munkását Dunakeszin
Munka Napja alkalmából

A Szociális Munka Napja alkalmából a polgármester megköszönte a Duna- Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is a Madách Imre Művelődéi Központkeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ munkatársainak odaadását, ban rendezték meg a szociális munka területén dolgozók köszöntésére és a kitüntetések átadására szervezett ünnepséget. Az idén is három szakember veempátiáját és elhivatottságát.

D

ióssi Csaba értékelte az elmúlt időszakot. Kiemelte; a lakosok egy nyár eleji
felmérés alkalmával azt nyilatkozták 76,7%-ban, hogy Dunakeszin jól, vagy nagyon jól mennek dolgok. Ez magában foglalja a közbiztonságot, az egészségügyet, az oktatást, és a szolgáltatók munkájának értékelését
is – számolt be a dunakeszipost.
hu.
Kedves hangvételű beszédében megköszönte a DÓHSzK
dolgozóinak eddig végzett munkájukat és hangsúlyozta, hogy
bár a szociális munka nem mindig kerül rivaldafénybe, mégis azoknak, akik ezzel kapcsolatba kerülnek bármilyen módon, nincsen ennél fontosabb.
Gondoskodó közösség javít-

hette át a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetést, továbbá hét segítő munkatárs érdemelt ki elismerő oklevelet kiemelkedő munkájáért.

A
Az idei díjazott Pusztainé Mészáros Viktória
ja az itt élők életét - mondta.
Az Év Szociális Munkása Díjat
idén Pusztainé Mészáros Viktória kapta, aki 2016 óta lát el esetmenedzseri feladatokat az intézménynél.
- Viki kiemelt munkát végez
az esetszámokat tekintve is. Mivel hatórás munkarendben dol-

gozó kollégaként, eseteit nem leadva, nyolcórás munkarendben
dolgozó kollégának megfelelő
esetszámot koordinál – mondta róla Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSzK vezetője.
Hagyományos módon, ajándékokkal is készültek a Szolgáltató Központ dolgozóinak.

Szociális
Munka
Napja
alkalmából
megrendezett
ünnepségen Inotay Gergely alpolgármester köszönte
meg a területen dolgozók áldozatos munkáját. Kiemelte: néhány éve ugyan történt már előrelépés az ágazatban dolgozók
megbecsülésére, ám még mes�sze vagyunk attól, hogy irigylendő lenne a munkájuk. Köszöntője végén az alpolgármester azt
kívánta a szociális szférában áldozatos tevékenységet folytatóknak, hogy hivatásukat kísérje a társadalom és gondozottjaik szeretete, megbecsülése, illetve hosszú távon is rendeződjék
anyagi elismerésük.
A folytatásban a jelenlévők a
Fónay-Humánia Társulat művészeinek dalos-verses műsorát tekintették meg, majd Matkovich
Ilona polgármester és Inotay
Gergely alpolgármester adta át
az elismeréseket – adta hírül a
vac.hu. Ebben az esztendőben
fáradhatatlan és odaadó munkájáért Vác Város Szociális Munkáért kitüntető címet és emlékplakettet vehetett át:

Az önkormányzat nívós műsorral ünnepelte a kitüntetetteket
Illési Sándor, a Hajléktalanok
Átmeneti Szállójának munkatársa,
Neumann Brigitta, a Család
és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője és
Simonné Jónás Éva, az Idősek Otthona és Klubjának dolgozója.
A város szociális területén
nyújtott kimagasló segítő munkájáért elismerő oklevélben részesült: Törökné dr. Legeza Rita
intézményvezető helyettes –
Vác Város Önkormányzat Váci
Család-és Gyermekjóléti Központ;
Darányiné Bakos Éva családsegítő - Vác Város Önkormány-

zat Váci Család-és Gyermekjóléti Központ; Szőllős Judit egészségügyi szakdolgozó - Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője;
Kiss Vivien Rebeka szociális
munkatárs - Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője;
Csuka Eszter mentálhigiénés munkatárs – Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és
Klubja;
Simák Lászlóné gondozónő –
Bölcsődék és Fogyatékos Intézménye;
Bera Attiláné kisgyermeknevelő – Bölcsődék és Fogyatékos
Intézménye.
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Elhunyt Dr. Örményi László,
Dunakeszi díszpolgára

Dr. Örményi László, Dunakeszi díszpolgára, a város első szabadon választott polgármestere hosszas betegség után 2019. november 6-án elhunyt.
1953. március 23-án született
Budapesten. Gyerekkorát Dunaharasztin töltötte, majd ofszet
gépmesterként az Athenaeum
nyomdában dolgozott.
Az orvosi egyetemet Budapesten a SOTE Általános Orvostudományi Karán végezte el.
Ezután a Heim Pál gyermekkórházban műtősként, majd
1981-től Dunakeszin először,
mint a MÁV TEK Dunakeszi
vasút üzemorvosa, majd körzeti orvosként dolgozott.
1990-94. között Dunakeszi
város önkormányzati képviselője és első szabadon választott

polgármestere. Ebben a ciklusban több jelentős bizottság elnökségi tagságát is felvállalta,
majd 1995-től jelentős szerepet
vállal a hazai Teleház fejleszté-

si program megvalósításában és
annak működtetésében.
2001-től visszatért választott
hivatásához, dolgozott a budapesti MÁV Kórházban, a BajcsyZsilinszky Kórházban, valamint
háziorvosként Tatárszentgyörgy
községben.
2012-től Németországban kapott állást egy nagyváros dialízis centrumában, ahonnan
2015-ben nyugdíjba vonult.
2019. december 02-án 10 órakor végső búcsút vesz tőle a családja, barátai és ismerősei a dunakeszi temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint.

Rétvári: A cél a közétkeztetés
egészségesebbé tétele
Az egészségesebb étkezést szolgálta az iskolagyümölcs, illetve
az iskolatej program
is, amelynek megkilencszereződött a támogatása – fűzte hozzá az államtitkár.

C

él, hogy évről évre egészségesebb és finomabb ételek legyenek a közétkeztetésben; teret kapjanak az újfajta receptek, technikák és az innováció - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára a jövőre megrendezésre kerülő IX.
Országos Közétkeztetési Szakácsversenyről tartott hétfői sajtótájékoztatóján.
Rétvári Bence felidézte: az elmúlt években
számtalan intézkedés tett a kormányzat az iskolai menzák egészségesebbé tétele érdekében, másrészt a központi költségvetésből olyan
pluszforrásokat biztosítottak, amellyel szociális
alapon többek számára tették ingyenessé vagy
kedvezményessé az iskolai étkeztetést.
Példaként említette a túlzott só-, cukor- és
zsírtartalom visszaszorítását a közétkeztetésben, valamint azt, hogy a kényelmi termékek, például krumplipüré porok helyett ismét
krumpliból készítik ezt az ételt. Az egészségesebb étkezést szolgálta az iskolagyümölcs, illetve az iskolatej program is, amelynek megkilencszereződött a támogatása – mondta.
Az államtitkár szerint ebbe a sorba illik a közétkeztetési szakácsverseny is, amely abban segít minden közétkeztetőnek, hogy adott költségvetési forrásból és nyersanyagkeretből minél egészségesebb és finomabb ételeket készítsen. Rétvári Bence ismertette: a verseny feltétele, hogy reális áron készüljön egy 3 fogásos, nagy
adagszámban készíthető menü. Ennek a nyersanyagnormája 350 forint kell hogy legyen, va-

lamint tartalmaznia kell halat, bio minősítésű
alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésének pozitív hatása a hús- és halfogyasztásban is megfigyelhető. Az uniós rangsorban 2010-ben az éves
húsfogyasztásban 8., a halfogyasztásban pedig 12. helyen állt Magyarország, azóta a húsfogyasztásban 3, halfogyasztásban 5 helyet sikerült javítani. Értékelése szerint bár az ellenzéki pártok nem támogatták az áfacsökkentést, a
számok egyértelműen igazolják, hogy a magyarok számára - a jövedelmek növekedése mellett
– hozzáférhetőbbé váltak ezek az alapanyagok
és sokkal kevésbé jelent anyagi gondot a megvásárlásuk. A 2010-es 53 kilogrammról 61 kilogrammra nőtt az éves húsfogyasztás Magyarországon, vagyis az emberek 8 kilogrammal több
hús megvásárlását engedhetik meg maguknak –
mutatott rá.
Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormány kiemelt területnek tekinti a szociális gyermekétkeztetést; míg 2010-ben 29 milliárd forintot fordítottak erre a célra, jövőre 82 milliárd forintot fordítanak, és ezzel megkétszereződik 2010hez képest az ingyenesen vagy kedvezményesen
közétkeztetéshez jutók száma.
A versenykiírás és a nevezési lap az Étrend
Magyar Konyhafőnökök Egyesületének oldalán
található, eszerint 2020. február 21-ig jelentkezhetnek 2 fős csapatok, de egy cég több csapatot
is indíthat – olvasható az MTI közleményében.

„A romantika remekei”

a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadásában

November 15-én teltház előtt csendültek fel Johannes
Brahms, Gioachino Rossini és Giacomo Puccini művei a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadásában a Farkas Ferenc
zenei bérlet idei évadjának második előadásán.

A

romantika hangulata lengte be a
termet, amikor megszólalt Rossini
Tell Vilmos nyitánya. A zeneköltő
egy új olasz virágzás alapjait teremtette meg a maga korában, amelynek szépségében, erejében, változatosságában és igazságában mindmáig gyönyörködünk. A mű kiválóan előkészítette a nézőket a koncert következő részében felhangzó Brahms 1. szimfónia
befogadására. Nagy vállalkozás volt a mű már
a maga korában is, hisz maga Brahms vallott
így egy barátjának: „Sosem fogok szimfóniát
írni! El sem tudod képzelni, milyen érzés az,
amikor az ember mögött egy Beethoven menetel." Végül mégis megszületett az „Első”,
ez az enciklopédikus mű, melyet a kortársak
- némi iróniával - Beethoven Tizedikjének is
neveztek. Ennek oka, hogy az első tétel némely vonása a Sors-szimfóniára utal, a negyedik tételben pedig az Örömóda dallamával rokon, széles melódiát bont ki a zeneszerző, katartikus csúcsponttal megkoronázva a művet. Nem kevésbé emberpróbáló feladat a zenemű előadása és befogadása. Azonban az 52
fős nagyzenekar hangzása, Farkas Pál dirigálásának köszönhetően, magával ragadta a kö-

zönséget. A mély érzésvilág, a zaklatott lélek
megnyugvás utáni vágya, a harmónia pillanatai és a katartikus csúcspontok dinamizmusa,
mind életre keltek a koncertteremben. Dunakeszi műértő közönsége tripla vastapssal jutalmazta a zenekar fantasztikus játékát. Mindenki érezte, hogy bár a megszólaltatott mű
nehéz „olvasmány”, mégis a szimfonikus irodalom egyik legegyénibb és legcsodálatosabb
zeneműve.
A szimfónia után újra a lélek húrjait pendítette meg Puccini Le Villi operájának La
Tregenda részlete. A lidércek szenvedélyes,
magával ragadó tánca betetőzte az est romantikusra színezett hangulatát.
Ráadásként Brahms I. magyar tánca igazi
lélekemelő feloldása volt az estnek. A dallamvilágból kisugárzó érzés, hogy a zeneszerző a
magyar zene szerelmese volt, összecsendült a
hangversenyen megidézett stílusirányzattal,
és mindannyian éreztük, hogy
„A zene híd. (...) Összeköti az embereket valami feljebbvalóval, a zene kimondja azt, ami
kimondhatatlan.” (Emily Murdoch)
Fotó: Szabó Ferenc
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Életmentő készüléket kapott az okmányiroda

Épül a kormányablak
a dunakeszi MÁV
Nagyállomásnál
A Dunakeszi Helyi Védelmi Bizottság saját pénzügyi forrásából egy életmentő, magyar nyelvű automata defibrilátor készüléket vásárolt a BajcsyZsilinszky úton működő okmányirodának – tájékoztatta szerkesztőségünket Imre Zsolt, aki beszámolt arról is, hogy a MÁV Nagyállomásnál megkezdődött a kormányablak építése.

A

Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a készülék
szakszerű használata és egyéb
életmentő beavatkozás hatékony ellátása érdekében a hivatal két munkatársa gyakorlati és elméleti tudást biztosító egészségügyi tanfolyamon
vett részt.
– Reméljük nem lesz szükség a készülék használatára és
kollégáim szakszerű helytállására, de úgy gondolom azzal is szolgáljuk Dunakeszi és a
környező települések polgárait, hogy felkészültünk az eset-

leges kritikus helyzet elhárítására – mondta a hivatalvezető, aki hozzátette: terveik között szerepel, hogy a hivatal
valamennyi dolgozója számára
egynapos egészségügyi képzést
tartanak egy mentőtiszt közreműködésével.
- Hosszú távú célunk, hogy
a MÁV Nagyállomásnál már
épülő kormányablakban, és a
szomszédságában – zöldmezős
beruházásként – megvalósuló
törzshivatalban is biztosítjuk a
lakosság számára az életmentő készüléket – húzta alá Imre
Zsolt.
A Dunakeszi Járási Hivatal

vezetője elmondta, hogy a felújítás és átalakítás után is megőrzi külső arculatát a vasútállomás patinás épülete, melyben továbbra is helyet kap a
MÁV jegypénztára, és az épület földszintjén és emeletén kap
majd helyet az okmányirodai
funkció, a bejárat új elemként
kapcsolódik a főépülethez.
- Reményeink szerint 2020
júniusában átadásra kerül az új
kormányablak, és ugyancsak
jövőre megkezdődik a törzshivatal épületének a kivitelezése is – fogalmazott bizakodva
Imre Zsolt.
Vetési Imre

Végéhez közelednek a váci
mentőállomás felújítási munkái
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. és a LipidArt
Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 329 millió Ft támogatást nyert
a Kis-,közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_18) című pályázati felhívás keretében
“Rendszerbiológiai alapú metabolomikai, lipidomikai markerek
azonosítása ” című pályázattal. A 479 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó támogatásból új szolgáltatást fejleszt a cég.
A projekt célja egy olyan, lipidomikai megközelítésen alapuló egészségügyi
diagnosztikai rendszer kifejlesztése, amely képes kiváltani a jelenleg szeparáltan működő klinikai kémiai, hisztopatológiai és klinikai mikrobiológiai rendszereket, és alapjául szolgálhat ezen rendszerek kiváltásának. A tervezett rendszer lehetővé fogja tenni az azonnali, egy lépésben történő diagnosztikát számos betegség esetén. Kórházi ellátás esetében a fenti modalitásokon kívül a kifejlesztendő rendszer lehetővé fogja tenni a terápia –
akár valós idejű – követését és a terápiás stratégia optimalizálását nem csak
intervenciós, hanem gyógyszeres terápia esetében is. A megvalósítása során, olyan diagnosztika rendszert kívánunk kialakítani lipidomikai mérésekkel, ami képes nagy populációban több betegség egyidejű diagnosztikájára. Megfelel az akkreditációs követelményeknek. Összefoglalva ezek a
módszerek egy lépésben lényegesen pontosabb és gyorsabb diagnózist tesznek lehetővé, a tévedés esélyének minimalizálása mellett.
A cégekről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.cruint.com és a
www.lipidart.com oldalon olvashatnak.

Tuzson: két év alatt megújul
az ingatlan-nyilvántartás rendszere
- Megújul és digitális alapú lesz az ingatlan-nyilvántartás rendszere, a cél
az, hogy két év múlva akár órák alatt bejegyezzék a tulajdonjogot - mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1 aktuális
csatorna reggeli műsorában – írja az MTI.

A váci mentőállomás felújítását 62 millió forinttal támogatta a kormány,
melynek keretében az épület teljes külső homlokzatának hőszigetelési és
színezési munkáit végezték el, a mosó helyiség teljes belső felújítása is
megtörtént, új padló és falburkolat került kialakításra, új világítás és új,
pára terhelésre méretezett hőszigetelt szekcionált kapu került elhelyezésre. A mosóállás melletti garázsállás teljes felújítása megtörtént, új garázskapu került itt is elhelyezésre, elektromos vezetékezés újra lett húzva, új,
korszerű világítótestek kerültek fel – közölte lapunkkal dr. Rétvári Bence,
az Emmi parlamenti államtitkára.

A

váci térség országgyűlési képviselője
elmondta: fertőtlenítő helyiség került
kialakításra, burkolt felületekkel, garázsból történő megközelítési lehetőséggel. A két régi fém raktár ajtó, és három darab nappali tartózkodóban található fa ablak, új,
korszerű műanyag kültéri nyílászárókra cserélték ki.
A meglévő szekcionált garázskapuk teljes
karbantartási és javítási munkái is elvégzésre
kerültek a biztonságos üzemeltetés érdekében. A
garázsok belső felületén a festési munkák is elkészültek.
A nappali tartózkodóhoz közeli folyosó szakaszon, a garázsok felé, új ajtónyílás került elhelyezésre, ezzel csökkentve a távolságot, a kivonulás gyorsaságának növelése érdekében.
Éjszakai pihenők leválasztásra kerültek egy-

mástól, ezzel lehetővé téve az éjszakai szolgálatot teljesítő kocsik személyzetének elkülönített
pihenési lehetőségét. Az elektromos hálózat kis
mértékű felújítása is megtörtént, a régi tokozott
szekrény megszüntetéséről a vállalkozó gondoskodott.
- A kormány nem csak az eredeti tervek szerinti 62 milliós összeget biztosította, de még 15
millió forint többlettámogatást is nyújtott az
időközben felmerült újabb építési feladatok ellátására. A többletet a mentőszolgálat központi
kormányzati támogatásából biztosítja az EMMI
és az OMSZ. A tárca számára fontos volt, hogy a
lehető legszélesebb körű legyen a felújítás, ezért
döntöttek a többlettámogatás mellett – emelte ki
dr. Rétvári Bence, aki hozzátette: - A legnagyobb
léptékű hátralévő feladat a térburkolat kivitelezési munkáinak befejezése.

T

uzson Bence közölte: az emberközpontú közigazgatás további fejlesztése érdekében egyrészt törekednek az elektronikus közigazgatás erősítésére, másrészt pedig az ügyintézési folyamatok egyszerűsítésére, ezzel kapcsolatban több ezer oldalas
jogszabálycsomag is készült.
Az államtitkár az ügyintézések egyszerűsítésére példaként említette, hogy a tervek szerint
ha valaki vállalkozó akar lenni, akkor a jövőben nem kell vállalkozói igazolványt is kérnie és
egy adóbejelentést is megtennie, hanem egy egyszerű adóbejelentéssel megkezdheti a tevékenységet. További példaként hozta fel, hogy eltörlik

azt a szabályt, amely előírta: a vállalkozó tevékenységét 30 napon belül szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell.
Szólt arról is, hogy meg akarják újítani az ingatlan-nyilvántartás rendszerét. Elmondta, a
földhivatali rendszer Mária Terézia korából, az
1700-as évekből származik, ezen pedig változtatni kell. Erre egy kétéves programot dolgoztak
ki, a cél az, hogy a teljes nyilvántartást elektronikusan hozzáférhetővé tegyék.
Úgy fogalmazott: azt szeretnék, hogy ha valaki két év múlva egy adásvétel miatt betér egy
ügyvédi irodába, mire kisétál onnan, a tulajdonjoga már be is legyen jegyezve.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

6

Dunakanyar Régió

XXI. évfolyam 23. szám

Felavatták a fóti Gondviselés
óvoda új épületét
Hamar népszerűvé vált a fóti és környékbeli katolikus
családok körében
a 2004 szeptemberében megnyílt óvoda, amely fennállásának huszonötödik évfordulójára új
épületet kapott. A
megnyitó ünnepséget november 8-án
tartották meg.

A

z óvodafejlesztési programban tizenötezer óvodai férőhely épül, vagy
újul meg hazánkban a katolikus és a
református egyházzal együttműködésben – fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a fóti római katolikus
egyházközség Gondviselés óvodája új épületé-

kat, valamint a hitünket: „Ha erős a hitünk,
ha bízunk a kultúránkban, és hiszünk a múltunkban, akkor el tudjuk érni a magunk elé tűzött célokat!” Tuzson Bence emlékeztetett arra
is, hogy az elmúlt években több mint kétezer
templom és más egyházi épület újult meg, beleértve a határon túl élő magyarok lakta területeket is.

Államtitkárok
és egyházi méltóságok
avatták fel az új óvodát

nek megnyitóünnepségen, amelyet november
8-án tartottak meg abban a világhírű, romantikus stílusú Szeplőtelen Fogantatás templomban, amely gróf Károlyi István megbízásából
épült Ybl Miklós tervei alapján. Az ünnepségen
– amelynek házigazdája Sebők Sándor atya, kanonok plébános volt – részt vett Tuzson Bence
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője,
Csáki Tibor, az egyházmegye katolikus iskoláinak főigazgatója, valamint Marton Zsolt, a Váci
Egyházmegye nemrégiben kinevezett új püspöke is. A programban fellépett továbbá Borka
Zsolt, aki két saját szerzeményét adta elő az ünnepségen összegyűlt közönség előtt.
Soltész Miklós beszédében emlékeztetett,
hogy a kormány kiemelt céljának tekinti a magyar családok megerősítését, s ezért már az elmúlt időszakban is olyan fontos intézkedéseket
hozott, amelyek ezt a célt szolgálták. A szülőket, a pedagógusokat és az egyházat az államtitkár olyan hármas egységnek nevezte, amelyben közösen, összhangban kell a nevelésről
gondoskodni, mert így érhetjük el, hogy a gyermekekből kiegyensúlyozott felnőttek váljanak.
Tuzson Bence úgy fogalmazott, hogy a magyarság azért tudott megmaradni több mint
ezer esztendőn át a Kárpát-medencében, mert
erős gyökerekkel kapaszkodik történelmébe,
múltjába és kultúrájába. Mint mondta, a kormányzat most azon dolgozik, hogy Magyarország olyan országgá váljon, ahol a legjobb élni
Európában. Ehhez szavai szerint meg kell erősíteni a családokat, a gazdaságot és a kultúrán-

Csáki Tibor elmondta, hogy az egyházmegyében ezerszáz gyermek jár egyházi óvodába és tízezer iskolába. A Gondviselés óvoda új
épülete hétszáznegyvenmillió forintba került, s
ebből négyszázmillió forint volt a kormányzati
támogatás – tette hozzá.
Az új épületben négy csoportban összesen
száz gyermekkel foglalkozhatnak egyszerre a
munkatársak korszerű körülmények között. A
létesítményhez tartozik egy tornaterem és egy
kápolna is. Az egyház megvásárolta a szomszédos ingatlant is, s ennek köszönhető, hogy
a tervezett gyermekszámnak megfelelő nagyságú udvarral is rendelkezik az óvoda. A Nagy
László tervei alapján készült épületet két szinten, összesen ezerszáz négyzetméteren, a szükséges akadálymentesítéssel alakították ki. Az
óvodások néhány hét múlva már birtokba is vehetik az új óvodát.
Windhager Károly
Fotó: A szerző felvételei

Interjú dr. Váradi Iván Attilával, a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettjével

Van Gogh hitvallása szerint
festett, rajzolt és tanított

A váci közélet egyik legismertebb és legelismertebb személyisége dr. Váradi Iván Attila, aki négy évtizeden át tanított általános és középiskolában, 25 évig igazgatóként
vezetett két oktatási intézményt. Igazi polihisztorként a rajztanítás mellett festőművészként, szakíróként, 20 évig önkormányzati képviselőként, érettségi bizottság elnökeként, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete vezetőjeként szolgálta a közösségét. A Németh László-díjas, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetéssel
is büszkélkedő pedagógus, alkotóművész nyugdíjas éveiben is rendkívül aktív, hiszen
legújabb könyve mellett a hetekben nyílt meg kiállítása a fővárosban.
- Még a nyomda illatát árasztó könyvének borítóján Raffaello Urunk színeváltozása című
festményének az ön által vászonra vitt változata látható. A
több évtizedes alkotói tevékenységét, írásait felvonultató könyvet olvasva markánsan kirajzolódik, hogy Van Gogh – a holland festő korai rajzait elemző
cikkében – gondolkodásmódjával önmaga hitvallását is megfogalmazta. Miszerint a festő
óriással szólva: „Csak annyi közöm van a világhoz, hogy bizonyos adósságot és kötelezettséget érzek iránta, mert harminc
évig tapostam a földi utat, és
valami emléket szeretnék hagyni magam után rajzok és festmények formájában – amelyeket nem azért készítek, hogy
megnyerjem egy bizonyos művészeti irányzat tetszését, hanem hogy őszinte emberi érzést
fejezzek ki.” Helytálló a megállapítás?
- A XIX. századi holland mester rövid, de sűrű élete során
széleskörű műveltséget szerezve, s a lelkészi hivatás tapasztalataival indult a festői pályára. Korábban egy borinage-i bányavidéken hirdette az Igét, osztozva a bányászok sanyarú sorsában. Ez az alapállás határozta
meg későbbi festői útját is. Nem
megkerülve kérdését, szerényen
csupán annyit mondanék önmagam hitvallásáról; pedagógusként és alkotóművészként
tevékenységen középpontjában
mindig és minden helyzetben az
ember van.
- Előszeretettel másolja, „festi újra” a világhírű festő zsenik,
a már idézett Raffaello mellett
Velazquez vagy Barabás Miklós
alkotásait. Mi inspirálja, az alkotó ember próbatétele, a születés varázsa?
- Ezt a tevékenységet kezdetben csak mesterségbeli tanulmányaim részének tekintettem.
Majd rájöttem, hogy ily módon

Dr. Váradi Iván Attila és dr. Feledy Balázs
sokkal közelebb kerülhetek a
festészet legmagasabb fokát elérő alkotásokhoz.
- Alkotóként melyik stílusnak hódol leginkább, a rajzolás vagy a festés áll közelebb az
egyéniségéhez?
- József Attilával szólva: „Nem
emel föl már senki sem,/belenehezültem a sárba./
Fogadj fiadnak, Istenem,/hogy
ne legyek kegyetlen árva.” Maurice Ravel francia zeneszerzőt
idézve: „Egy zeneszerző ne az elméletek szerint írjon zenét. A zenei szépséget egyenesen a szívből
merítse, és behatóan érezze át,
amit komponál.” A 350 éve meghalt, szintén holland festő, rajzoló, metszetkészítő Rembrandt
Harmenszoon van Rijn is csodálatos gondolatban vall a művészetről: „A festészet a természet
unokája, mely Istenhez kapcsolódik.” Meggyőződésem, hogy
a fentebb idézett soroknál nehéz lenne jobb válaszokat találni.
Festői törekvéseimet a természetelvűség, a klasszicizálás, az expresszivitás jellemzi.
- Pedagógusként, művészként
hogyan vélekedik a napjainkat
jellemző tömegkommunikáció,
az internet térnyeréséről? Hogyan lehet a fiatalokat, a di-

ákokat megnyerni az értékek
megismerésére, igenlésére?
- A ma emberét – nem véletlenül – sokan Homo
informaticusnak is nevezik,
melynek ma még felmérhetetlenek a következményei. Azonban
bármilyen okos gépek veszik is
körül a gyermekeket, korunk fiataljait, ezek csak technikai eszközök. Az a nem mindegy, hogy
mire használjuk az eszközöket,
legyen az akár egy kőbalta vagy
éppenséggel egy mai infokommunikációs találmány. Az emberi kapcsolatokat, a családot, pedagógusokat, s a művészi alkotásokat viszont nem pótolja semmi.
- Mit tekint hosszú és tartalmas szakmai életpályája, művészete legértékesebb, maradandó kincsének?
- Erre vonatkozóan általánosságban Popper Péter gondolatai
jutnak eszembe, miszerint „Az
élet tisztelete azt jelenti, hogy
a születés és a halál végpontjai
között úgy bánunk egymással,
hogy érdemes legyen a világon
élni.” Konkrétabban mondva; az
élet ajándéka, hogy munkámat
szerettem, ami erőt adott az elmélyüléshez, a továbblépéshez,
melyet remélem sikerült mások
javára fordítanom.
Vetési Imre
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Dalos flashmob Vác főterén
Hangulatteremtő „villámcsődületre” (flashmobra) invitálják a zenét kedvelő polgárokat a
város énekkarai, iskolai kórusai.

A

Főtéren november 30án, szombaton délután
négykor kezdődő rendezvény újdonság lesz Vác kulturális életében.
A karácsonyi időszakot közvetlenül megelőző napok hangulatteremtő eseményén a vá-

rosban működő énekkarok, a
váci gyermekkórus, zenebarátok és a város iskolái közreműködnek. Természetesen közismert énekdallamok is felcsendülnek majd, melyhez kérik a
jelenlévő érdeklődők bekapcsolódását, közreműködését is.

Kulturális műsor és támogató összefogás
a kárpátaljai magyar diákokért
Trianon közelgő 100-ik évfordulóján a Dunakeszi Civilek Baráti Köre a hazaszeretet és az
egyűvétartozás gondolatától vezérelve, karácsonyi ajándékként, kulturális műsor keretében Jótékonysági rendezvényt szervez a Beregszászi II Rákóczi Ferenc Főiskola hátrányos és szorgalmas
diákjainak támogatására.

K

ezdeményezésünk kel
egyetértenek Dunakeszi város díszpolgárai
és ismert személyiségei: Dallos Gyula, Dér Győző, Csákó József, dr.Kisida Elek, Kollár Albin, dr.Szentléleki Károly,
Szentléleki Katalin, Szakáll
Lászlóné, Terbe Józsefné, Varga Tibor, Bartinai Péter, Bus
Antal, Bereczné Csillag Mária,
Dobes Sándor, Száraz György,
Zupka Sándor.
Fellépnek: a meghívott beregszászi – és a dunakeszi Rad-

„Hagyj el
egy Mikuláscsomagot”!
A korábbi sok-sok pozitív vis�szajelzés miatt 2019-ben ismét
szeretnék elindítani a „Hagyj el
egy Mikuláscsomagot” akciót.

A

nagy népszerűségnek örvendő, Ancsin Alex által életre hívott kezdeményezés lényege, hogy december 6-án, hagyjunk el egy Mikuláscsomagot, játékot, könyvet, a
parkban egy padon, buszon, vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az
oviban, a suliban, a bolt mellett,
a játszótéren – bárhol, ahol sokszor megfordulunk, ahol sok ember jár és ahol megtalálhatják olvasható a felhívás a behirk.hu
portálon.
Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere közösségi oldalán népszerűsíti a nemes akciót, melyhez
a határ menti város polgárainak
csatlakozását kéri.
A csomagra érdemes ráírni egy
rövid üzenetet, például ezt: "Én
egy elhagyott csomag vagyok.
Azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat. Vigyél haza!"
A szervezők kérése, hogy megtalált csomagról töltsön fel a megtalálója egy képet a "Hagyj el egy
Mikuláscsomagot" facebook eseményhez.
Szeretnék nyomon követni,
hogy hány emberhez ért el a felhívás, ezért kérik azt is, hogy
amennyiben valaki csomagot
hagy el, szintén töltsön fel egy képet a Facebook eseményhez.

nóti Miklós diákjai, valamint
Alan Zsilka, Guttmann Vilmos, László Andrea és S.Zádor
Éva előadóművészek.
Helyszín: az Alagi Szent
Imre templom. A támogatójegy: 1000 forint.
Fővédnök: Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere Az ukrán parlament által nemrég elfogadott törvény értelmében
veszélybe került a kárpátaljai
magyarság anyanyelvű oktatása! A december 13-i rendezvényünkön való jelenlét a fe-

nyegetettségben és hátrányos
megkülönböztetésben élő magyar testvéreinknek üzenet is:
mellettük állunk nehéz küzdelmükben! Minden honfitársunkat szeretettel várjuk a
rendezvényt követő álló fogadásunkra is, ahol kötetlen beszélgetés keretében beszélgethetünk a meghívott kárpátaljai
diákokkal is.
Szervezők: Antal Attiláné, Bedő Attila, Cser Lajos, Kovács Ákos, dr Tápai
Levente, Skripeczky István

(Tel.:06-30-36-145-15, e-mail:
skripiistvan@vipmail.hu)
Eddigi Támogatóink: Dióssi
Csaba, Fodor Tamara Helga,
Gutta Hungária kft., Dunakeszi Polgár városi magazin, Dunakanyar Régió közéleti újság, Kecskés Attila atya, Kónya Károly, Lőrincz Róbert,
Pléh Csárda vendéglő, Sipos
Mónika, Skripeczky Éva, dr.
Skripeczky Gábor, Szendrei
Sándorné, S.Zádor Éva.
Skripeczky István
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Elállna az önkormányzat
Nem jutott be a női kézilabda
az új sportcsarnok építésétől EHF Kupa csoportkörébe a Vác
Várhatóan nem épül meg a még az előző váci önkormányzat regnálása alatt bejelentett multifunkcionális sportcsarnok a Szérűskertben. Az új önkormányzat
gazdasági – városfejlesztési bizottságának hétfői első ülésén ugyanis úgy döntöttek, hogy javasolják a kormánnyal kötött szerződés felmondását. A város azt
kéri majd a kormánytól, hogy a sportcsarnokra szánt pénzt inkább más célokra adja. Döntés a jövő keddi képviselőtestületi ülésen lesz.

A

z 1915/2017. (XII.
7.) kormányhatározat alapján Vác Város Önkormányzatának 4 milliárd 968 millió 181 ezer 688 forint összegű költségvetési forrást ítéltek meg egy multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok
megépítésére. Az első ütemre
a támogatási szerződést 2018.
március 28-án írta alá az önkormányzat, s ennek keretében csaknem 2 milliárd forint forrást biztosítottak. Az
első ütemmel kapcsolatos támogatási szerződés 2019. március 31-én lejárt, ezért az önkormányzat kezdeményezte
annak meghosszabbítását. Jelenleg a támogatási okirat aktualizálásával kapcsolatos te-

endők folyamatban vannak –
olvasható Furucz Zoltán tollából a vaci-naplo.hu-n.
A projekt első lépéseként a
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése lenne a feladat,
azonban az ezzel összefüggő
négy beszerzési eljárás eredménytelen volt, az 5. beszerzési eljárásban feltételes eredmény lett megállapítva, tekintettel a lejárt támogatási szerződésre. A projekt keretében a
támogatási összegből – mivel
szerződéskötésre nem került
sor – pénzeszköz felhasználás
nem történt.
A beruházásra a Szérűskertben került volna sor. A tervek
szerint az új létesítmény 3.300
fő befogadására lenne képes.
Az épület a jelenlegi sportcsar-

nok közvetlen közelében helyezkedne el.
“Álláspontom szerint egy
ilyen volumenű sport- és rendezvénycsarnok esetében figyelembe kell venni a gazdasági, fenntarthatósági szempontokat, valamint azt is,
hogy milyen kapacitás kihasználtsággal üzemelne ez a létesítmény. Mindezek alapján
nem tartom elfogadhatónak,
hogy egy ilyen méretű csarnok épüljön meg úgy, hogy az
önkormányzat nem látja előre pontosan a megvalósult beruházás későbbi költségvetési kihatását, mely nagyságánál fogva feltételezi az önkormányzati költségvetés súlyos
megterhelését, akár ellehetetlenítését. Véleményem szerint
azonban számos olyan terület
van a városban, mely fejlesztésre szorul és belátható kereteken belül az önkormányzat képes azok fenntartására”
– írta Matkovich Ilona polgármester az előterjesztésében.
A városvezető szerint a csaknem 5 milliárd forintból inkább olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek fontosak lennének. Ide sorolja az iskolaváros központjának számító Bocskai téren egy park
kialakítását, egy új tornacsarnok létesítését, a 2-es főút – iskolaváros csomópont átalakítását, a városi sportcsarnok felújítását, energetikai korszerűsítését, a parkolókapacitás bővítését, a szabadtéri többcélú
atlétikai és sportpálya kialakítását, a városi strandfürdő és a
Madách Imre Művelődési Központ felújítását.

Váci NKSE nem jutott csoportkörbe a női kézilabda EHF Kupában, mivel
összesítésben két góllal alulmaradt a török bajnok Kastamonu Belediyesi
GSK csapatával szemben.
ünnepeltek a pálya közepén.
A mezőny legeredményesebb játékosa Asli Iskit volt
kilenc góllal, a váciak közül Radosavljevic és Kácsor
Gréta is hat találatig jutott.
A csoportkör sorsolását kedd
délelőtt rendezték Bécsben. Az
első fordulóra január elején, az
utolsóra pedig február elején
kerül sor – írja az MTI.

K

ét évvel ezelőtt a török csapat kettős
győzelemmel
búcsúztatta a váciakat az EHF Kupának ugyanebben a szakaszában. A mostani párharc múlt szombati első
meccsét a Kastamonu 33-26ra megnyerte, a visszavágón a
magyar együttes 30-25-re diadalmaskodott.
A szerb Sanja Radosavljevic
vezérletével kiválóan kezdtek a hazaiak, és a 19. percben
már hat góllal vezettek (10-4),

és ezt a különbséget megőrizték a szünetig.
Meglepetésre sok hiba tarkította a váciak játékát a második félidő elején, ezt kihasználva a törökök jó kapusteljesítménnyel azonnal felzárkóztak
(16-13). Szilágyi Zoltán vezetőedző időkérésekkel próbálkozott, de a játék képe nem változott. Fiatal magyar játékosainak góljaival a győzelmet
megszerezte a Vác, a meccs végén mégis a csoportkörbe jutott Kastamonu kézilabdázói

Eredmény:
Női EHF Kupa, selejtező,
3. forduló, visszavágó:
Váci
NKSE-Kastamonu
Belediyesi GSK (török) 30-25
(15-9)
Továbbjutott: a Kastamonu
58-56-os összesítéssel.
– Sajnálom, hogy nem jutottunk be a csoportkörbe, mert
fiatal csapatomnak kiváló lehetőség lett volna a fejlődésre, tanulásra. Ugyanakkor nagyot küzdve, jó csapat ellen búcsúztunk. A folytatásban minden figyelmünk a bajnokságra
irányul, szeretnénk ismét úgy
szerepelni, hogy kiléphessünk
a nemzetközi kupaporondra –
olvasható Szilágyi Zoltán vezetőedző nyilatkozata a Váci
NKSE weboldalán.
Fotó: Váci NKSE

ÁLLÁS:
Gyakorlattal rendelkező
varrónőt keresek Vác
belvárosában lévő
munkahelyre.
Tel.: 06-27-304-679
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