Dunakanyar Régió

2020.
június 11.KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
1
MEGJELENIK

Dunakanyar Régió
INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

XXII. évfolyam 12. szám

2020. június 11.

Száz éve egy sikertelen
nemzetgyilkossági kísérlet történt
Ökumenikus
imára
hívta Verőce és a környék lakóit az I. világháborús emlékműhöz
Verőce polgármestere,
Grauszmann György a
Nemzeti összetartozás
napján, június 4-én,
melyen beszédet mondott: Fejérdy Áron, Verőce katolikus közösségének
plébániai
kormányzója, Böttger
Antal, a verőcei református közösség lelkipásztora, Tőtős János,
a verőcei baptista gyülekezet lelkipásztora,
Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője.

Rétvári Bence
államtitkár

Folytatás a 3. oldalon

Az összefogás
a siker záloga
Tuzson Bence: Most közös cselekvésre van szükség,
az pedig elsősorban közös gondolkodásból születhet meg

Az elmúlt években Magyarország már többször is példát
mutatott Európa és a világ számára – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki szerint a kormányzati munka célja most az, hogy olyan kereteket alakíthassanak ki az országban, amelyek megfelelnek a magyar emberek jövőről alkotott elképzeléseinek.
A politikus hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos
térségünk fellendítése, ezért máris kapcsolatba lépett a
helyi gazdasági élet különböző szereplőivel.
– Mennyiben változtatta
meg az életünket a koronavírus-járvány, hogyan tudunk
most továbblépni ennek csillapodásával?
– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a veszély még
nem múlt el. Magyarország sikeresen teljesített a koronavírus elleni védekezés első szakaszában, és ez elsősorban annak
köszönhető, hogy a szükséges intézkedéseket jóval korábban meghoztuk, mint az európai államok többsége. Kiváló tapasztalat volt ez arra, hogy
mindenki belássa: összefogásból születnek a legnagyobb
eredmények. Ennek szellemében kell dolgoznunk továbbra
is, ami azért is lesz rendkívül

fontos, mert újra kell kezdenünk az életünket, és újra kell
indítanunk a gazdaságot is.
– Melyek az előttünk álló
legfontosabb feladatok?
– Országgyűlési képviselőként most azt tekintem az elsődleges feladatomnak, hogy
az általam képviselt településeken elkezdődjön egy közös gondolkodás és egy közös cselekvés
a gazdaság újraindítása érdekében. Ez egy olyan új feladat,
amely új megoldásokat kíván. A
következő hónapok tevékenységét ez fogja meghatározni. Számomra a képviselői munka
egyet jelent az általam képviselt
emberek igényeivel.
Folytatás a 4. oldalon

Trianon
emlékezete

A trianoni gyalázatos békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én tizenhat óra
húsz perces kezdettel városunkban a Dunakeszi Civilek Baráti
Köre a hazaszeretet és az együvé tartozás gondolatától vezérelve megemlékezést tartott az Országzászlónál, melynek fővédnöke Dióssi Csaba polgármester volt.
Folytatás a 3. oldalon

Új tulajdonosai vannak

a Dunakeszi Járműjavítónak

Újjászületik a magyar
vasútijármű-gyártás

A magyar vasútijármű-gyártás történetének eddigi legnagyobb vállalkozása veszi kezdetét a Dunakeszi Járműjavítóban. A vállalat új tulajdonosai, a TMH csoporthoz
tartozó TMH International AG valamint a Magyar Vagon
Zrt., egy 1 milliárd euró – 350 milliárd forint – értékű,
1300 vasúti személykocsiról szóló megrendelés nagyobbik részét hozzák Dunakeszire: 680 vasúti személykocsit gyártanak majd Dunakeszin az Egyiptomi Nemzeti
Folytatás a 4. oldalon
Vasúttársaságnak.

Újabb kormányzati források Vácnak!

A közel ezeréves Vác történelmi múltjához, a régióban betöltött gazdasági, oktatási, kulturális, egyházi, idegenforgalmi-turisztikai értékéhez és jelentőségéhez, sportsikereihez méltó állami támogatásokban
részesül, hiszen elégha csak a közelmúltban felújított
patinás vasútállomásra és környezetére gondolunk.
Napjainkban is több milliárdos állami fejlesztéseknek lehetünk tanúi. Átadás előtt van az évszázados
Váci Reménység Sportegyesület 740 millió forint állami pénzből felépített modern épülete, atlétikai-, és vívóterme, a megújult, megszépült szabadtéri pályák.
A püspökvárosban ugyancsak átadáshoz közeli állapotban van a kétmilliárd forintos beruházásként felépülő Kilátó Piarista Pályaorientációs Módszertani
Központ, az egykori rendház felújítása a Duna-parton.

A

legújabb hír pedig az, hogy a kormány az 1242/2020. (V. 18.) Korm.
határozat alapján a váci Cházár
András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium felújításának
és bővítésének előkészítésére 240 millió
forintot biztosít. Ebből 2019-ben 22 millió forintot már biztosított a kormány, a
mostani döntéssel az idei évre 120 millió
forint támogatást nyújt. A további részek

240 millió forint állami forrásból újul meg a nagy múltú
intézmény, melyet 1802-ben alapított Cházár András

a következő évi költségvetésekben érkeznek Vácra. "A válságot nem megszorításokkal, hanem fejlesztésekkel, a gazdaság élénkítésével, munkahelyek teremtésével tudjuk legyőzni! " - írta a kormány
újabb támogató döntése után közösségi
oldalán dr. Rétvári Bence, a város országgyűlési képviselője, az Emmi parlamenti
államtitkára.
No, és akkor még nem is szóltunk arról, hogy az Egészséges Budapest Prog-

ram keretében 5,6 ötmilliárd forintból új
járóbeteg szakrendelő tömb épül, és korszerűsítik a kórházat. Azt már csak a történelmi hitelesség kedvéért említjük a felsorolásban, hogy a 3500 férőhelyes multifunkcionális csarnok építésére megítélt
ötmilliárd forintos állami forrás az egymásnak feszülő politikai és szakmai érvek miatt sajnos valószínűleg máshol
hasznosul. Bár tévednénk!
(Vetési)
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Trianon emlékezete
Folytatás a címlapról

A

nemzeti színű zászlócskákkal díszített
téren összegyűlt emlékezők sokasága
elénekelte a Himnuszt, majd Skripeczky
István, a baráti kör elnöke köszöntőjét követően dr. Lakatos István, a KÉSZ (Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége) helyi csoportjának
elnöke elmondta, hogy száz éve ezen a napon
öt percre megállt az élet Magyarországon,
megszólaltak a szirénák, zúgtak a harangok.
Idén februárban a szövetség felhívással fordult a Kárpát-medencei egyházközségekhez
és gyülekezetekhez, hogy június 4-én magyar
idő szerint fél ötkor az összetartozás jeleként
szólaltassák meg a templomok, imaházak harangját.
Az adott időpontban Dunakeszin is megkondultak a harangok.
Ünnepi beszédében Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő emlékeztetett a
szégyenteljes békediktátum kényszerű aláírásának történésére. Ennek következtében hárommillió magyar került a határokon kívül.
Kiemelte, hogy más országok számára egy
ilyen diktátum az öngyilkossággal lett volna
egyenlő, talán el is tűntek volna, de Magyarország itt van. – Eltelt száz esztendő – mondta
– és Magyarország most erősebb, mint az elmúlt száz évben bármikor. Nekünk magyaroknak van egy különleges képességünk, ez pedig
a megmaradás képessége. Az Európai Unió
országai közül Franciaországon kívül egyetlen olyan ország van, amelynek folyamatosan
megmaradt az államisága és ez a mi hazánk.
Mert összetart minket a saját kultúránk, és
összetart minket a szép magyar nyelv. Ez hordozza a magyar kultúrát.
A továbbiakban kiemelte, hogy a nemzet
összetartó ereje a történelem is. Kis egyéni
történelmek, és ezekből áll össze egy ország,
egy nemzet történelme, a mi történelmünk és
a mi felelősségünk. Felidézte a néhai miniszterelnök, Antall József örök érvényű szavait,
aki kijelentette, hogy lélekben tizenöt millió
magyar miniszterelnöke kíván lenni. A 2014es választásokat követően Magyarország miniszterelnökének már jogi kötelezettsége is a
magyarokért való kiállás, ekkor már minden

magyar felvehette az állampolgárságot és szavazhatott. Ettől kezdve Magyarország minden
magyar ember közösségévé vált. – Nekünk,
akik vezetjük az országot, feladataink vannak
a magyarokkal kapcsolatban. Közös a felelősségünk, s ha ez így van, elmondhatjuk, hogy
egyetlen magyar sincs egyedül. Száz évvel Trianon után egy a szív és egy a hang, egyszerre
szólal meg minden magyar, hogy „Isten áldd
meg a magyart”.
Dallos Gyula örökös magyar díjlovagló bajnok, Dunakeszi díszpolgára arról beszélt, hogy
a harangszó a nemzet feltámadását is jelentette. Ezt az együvé tartozásunk ereje táplálja és
ez az az erő, amely átsegít Trianonon, és mi,
anyaországbeliek hazamegyünk Kárpátaljára,
Felvidékre, Erdélybe, a Délvidékre, Őrvidékre,
az elszakítottak pedig hazajönnek az anyaországba.
Dióssi Csaba polgármester is arról szólt,
hogy a megemlékezés, a harangzúgás is a nemzeti összetartozásunkat jelképezi. Elindult egy
országos kezdeményezés, hogy ezt az összetartozást egy másik jelképpel, közös őrtűzgyújtással is erősíthetjük. Dunakeszi is csatlakozott
a kezdeményezéshez. Elmondta még, hogy a
közelben lévő művelődési házban, amely már
a trianoni tragédia előtt is készen volt, helyet
adott sok felvidéki és délvidéki vasutas családnak, és komoly összefogás volt a településen,
hogy ezeket a családokat, illetve a vagonlakásokban élőket megsegítsék.
A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult, melyen fellépett László Andrea
énekművész, Arany Éva népdalénekes, verset
mondott Guttmann Vilmos előadó valamint
Kaszás Géza színművész, a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetettje. Közreműködött
a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál
vezényletével. Jelen volt Dobes Sándor, az Országzászló tervezője is.
A Trianon emlékműnél, 20 óra 20 perckor
a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére, miként a világban sok helyütt,
Dunakeszin is fellobbant az összefogás őrtüze,
melyet Dióssi Csaba polgármester gyújtott
meg.
Katona M. István
A szerző felvétele

Három ország, egy nemzet –
Trianoni megemlékezés Sződligeten
Három ország, egy nemzet - Sződligeti civilek a község testvértelepüléseivel
emlékeztek meg a szétszakítottság 100. évfordulójáról a trianoni döntés 100.
évfordulóján a Sződligetiek Baráti Köre szervezett ünnepi megemlékezést a magyar nemzet múlt századi traumájáról a 2-es főút melletti Trianon emlékműnél,
melyet megrongálása után nemrég állítottak helyre.

A

Sződliget testvértelepülései is elhelyezték
az emlékezés koszorúit

szervezet elnöke, Medvegy Iván köszöntötte
az egybegyűlteket, majd
dr. Török Gábor történész idézte
fel a nagyhatalmi döntés drámai
következményeit, rávilágítva a
békediktátum utáni talpraállás
sikereire, nemzetünk regenerá-

lódási képességére is. A történész beszédét követően Szesztay
Ágnes, a helyi KDNP elnöke a
felvidéki gróf Eszterházy János
mártír politikus sorsán keresztül láttatta Trianon tragikumát.
Az emlékműnél a Sződligetiek Baráti Köre mellett

a község testvértelepülései,
Csíkszentdomokos és Jólész
nevében is koszorúkat helyeztek el, valamint a helyi KDNP,
a sződligeti Fidesz, valamint a
ZöldLiget Közösség is koszorúzott. A magyar lakta területekhez intézett felhíváshoz
csatlakozva 20 óra 20 perckor a
sződligeti főtéren is fellobbant
az összetartozás lángja. A tűz
mellett a megjelent emlékezők
baráti hangulatban vallottak
családjaik Trianonnal kapcsolatos nem egyszer megrendítő
erejű sorsfordulóikról, miközben közös nemzeti imádságainkat énekelték. A ZöldLiget Közösség az Örökségünk című dalból készített közös videóklipet
a csíkszentdomokosiakkal és
jólésziekkel, mely újra megmutatta, hogy bár három országban
élünk, de egy nemzethez tartozunk.
Máthé Zsuzsa
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Vác: Méltóságteljes
megemlékezés Trianonról

A még jelenlévő járványveszély miatt részben rendhagyó módon emlékezett
meg a város a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról.

A Duna-parti Országzászlónál dr. Varga Lajos váci segédpüspök mondott emlékbeszédet

A

megemlékezés részben az online térben
zajlott. Az ES TV június 4-én este hattól internetes
oldalán, majd nyolc óra után
televíziós adásában vetítette
le azt az összeállítást, melyben Matkovich Ilona megemlékező szavai után Vác,
Trianon 100 címmel online
riportsorozatot tekinthettek
meg az érdeklődők. (A műsor Vác Város Önkormányzat
Facebook oldalán található
videó segítségével bármikor
elérhető.) Csütörtök estétől
online történelmi kvízjátékra invitálták a polgárokat. A
kvízjáték szombat 20 óráig,
online volt kitölthető a Madách Imre Művelődési Központ közreműködésével.
A központi megemlékezés

valós időben csütörtökön fél
ötkor a város harangjainak
zúgásával indult. A Himnusz
közös eléneklése után Oláh
Gellért tolmácsolásában Sajó
Sándor Magyarnak lenni
című verse hangzott fel, majd
dr. Varga Lajos emlékbeszéde
következett. A segédpüspök
úr felidézve az évszázada történteket, elsősorban annak
egyházi és a magyar embereket érintő következményeiről
beszélt. Mint mondta: mind
a hazánk területén maradókat, mind az elcsatolt részek
magyarjait sokkolta a diktatórikus szerződés tartalma.
Beszédének végén felhívta a
figyelmet arra, hogy a testvéri összetartozás gondolatától
vezetve mindenkivel békességben kell élnünk – tudósí-

tott az önkormányzat honlapja.
Ez követően előbb a város
vezetői, majd a pártok, szervezetek képviselői mellett az
emlékidéző és tisztelgő esemény nagyszámú résztvevője
helyezett el koszorút, virágot,
mécsest az Ereklyés Országzászlónál, végül a Szózat eléneklése zárta a méltóságteljes váci megemlékezést.
***
A megemlékezés sorozathoz kapcsolódóan a főtéri elefántos „kék házban” Trianon
100 emlékhelyet is kialakított
a Tragor Ignác Múzeum. A
kiállított dokumentumok három napig voltak megtekinthetőek.

Száz éve egy sikertelen
nemzetgyilkossági kísérlet történt
Folytatás a címlapról

S

záz évvel ezelőtt egy
nemzetgyilkossági kísérlet történt, a tárgyalásokra a magyar küldöttséget meg
se hívták, s egy életképtelennek tűnő Magyarországot
hoztak létre. Az első világháborúban kétszer annyi magyar katona halt meg, mint a
második világháborúban. Az
első világháború úgy ért véget, hogy Nagy Magyarország
területén nem tartózkodtak
idegen csapatok – kezdte
megemlékezését Rétvári Bence.
Csak sajnos a háború utáni
magyar kormányok a hazatérő 1.200.000 katonát leszerelték, és így szabad utat nyitottak a szomszéd államokból
betörő 200.000 katonának. Eltelt két év a háború befejezése
és a diktátum megszövegezése között.
A trianoni diktátum nem
hogy kizárta a további háború lehetőségét, hanem

megalapozta a második világháborút. Nem hogy nem
hozott békét, hanem újabb,
még pusztítóbb háború magvát hintette el és két gyilkos
eszmének, a kommunizmusnak és a nácizmusnak is teret
nyitott. Sokkal rosszabb állapotokat teremtett, mint ami
a béke előtt volt – tudósított
a verőcei megemlékezésről
Hujbert István, a VácOnline
szerkesztője.
Mondjuk ki: egy nemzetgyilkossági kísérlet történt, a
magyarságot végleg el akarták
törölni a Kárpát-medencéből.
Elszámolták magukat.
Magyarország nem roppant
bele ebbe a csonkításba, az
élni akarásáról tett tanúbizonyságot.
A tudomány, a sport területén olyan eredményeink születtek az elmúlt száz évben,
amely erről az élni akarásról
szól. Mi vagyunk továbbra is a
Kárpát-medence legnépesebb
nemzete. (…)
2010. június 4-e óta ez a nap

nemcsak a tragikus, trianoni
békediktátum
évfordulója,
hanem a nemzeti összetartozás napja. A határon túli
magyarjaink öt generáción
keresztül idegen fennhatóság
alatt vállalták, hogy megtanítják a gyereküket magyarul,
hogy magyar misére járnak,
pedig tudták, hogy ebből csak
hátrányuk származik. Ezért
nekünk, akik az anyaországban születtünk, kötelességünk kiállni értük minden
fórumon
Az elmúlt egy évszázadra
visszatekintve elmondhatjuk
büszkén, hogy most a legerősebb Trianon óta Magyarország, most tud a legnagyobb
eredményességgel fellépni és
kiállni a határon túl és a diaszpórában élő magyarokért.
Széchenyivel együtt mondhatjuk, hogy Magyarország
nem volt, hanem lesz, véget
ért a száz év magány – zárta
beszédét Rétvári Bence.
A megemlékezés közös
imádsággal zárult.
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Az összefogás a siker záloga
jelentős anyagi támogatásban
tudtuk részesíteni a családalapítás küszöbén álló fiatal házasokat, ami különösen fontos
nekünk itt, Dunakeszitől Csömörig, Veresegyháztól Gödig,
hiszen nagyon sok család otthona ez a régió.

Folytatás a címlapról

- Ehhez sok-sok véleménycserére, beszélgetésre van szükség, ezért is kezdtem el máris a
kapcsolatfelvételt a helyi gazdasági élet szereplőivel. Fontos számomra a nézőpontjuk,
gyakorlati tapasztalatuk. Most
közös cselekvésre van szükség, közös cselekvés pedig közös gondolkodásból születhet.
– Sokan kérdezik, hogy mi
célt szolgál az újabb nemzeti
konzultáció. Ön hogyan értékeli, milyen eredménnyel járhat a lakosság ilyen megszólítása?
– Kiváló tapasztalatokat és
eredményeket hoztak az elmúlt
években lebonyolított nemzeti konzultációk, amelyek mindig azt a célt szolgálták, hogy
a kormányzat olyan jövőképet
vázoljon fel a magyar emberek elé, amely egyezik hazánk
lakosságának elképzeléseivel.
Az így kidolgozott intézkedések is a lehető legtöbb magyar
ember érdekeit és mindennapi boldogulását, életét és előrehaladását segítették. Így van
ez most is. Az egyik cél tehát

Tuzson Bence államtitkár

az, hogy a beérkező válaszok
alapján olyan kereteket alakíthassunk ki, amelyek találkoznak a lakosság jövőről alkotott elképzeléseivel, a változások pedig a lehető legtöbb magyar ember érdekében és javára
történjenek. Így például fontos
volt a családügyi nemzeti konzultáció, amelynek eredményeire támaszkodva a kormányzat
olyan döntéseket hozhatott,
amelyek több százezer magyar
ember és család életét tették
könnyebbé. A beérkezett válaszok a családvédelmi akciótervben öltöttek formát, amivel

– Milyen témákra koncentrálnak az új kérdések?
– A nemzeti konzultációs
kérdőívek kitöltésével az állampolgárok olyan, Magyarország jövőjét alapvetően meghatározó kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint a koronavírus elleni védekezés, a
gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések, vagy az
európai örökkötvényekről szóló terv. A kormány célja most
is az, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a mindan�nyiunk életét érintő kérdésekben. Ezért kíváncsian várjuk a
lakosság véleményét, és én jómagam is tisztelettel szeretnék megkérni mindenkit a térségünkben, hogy töltse ki és
küldje vissza a kérdőíveket.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Teljesen átalakul
Dunakeszi
buszközlekedése
Az Önkormányzat minden lehetséges módon igyekszik kielégíteni a
lakossági igényeket, ennek köszönhetően 2020. június 15-től a jelenlegi körjáratos megoldás helyett csillagpontos rendszerben közlekednek majd a helyi buszok. Somodi
István, a Városüzemeltetési Osztály
vezetője kifejtette, hogy mik lesznek a csillagpontos rendszer előnyei, miben változik pontosan városunk tömegközlekedése.
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Új tulajdonosai vannak
a Dunakeszi Járműjavítónak
Folytatás a címlapról

A

magyar ipar történetének egyik legnagyobb
exportprojektjével, több
száz új, magas hozzáadott értéket előállító munkahely jön létre. Magyar beszállítók kapcsolódhatnak be a globális exportértékláncba, amellyel tovább bővül a ahazai export és a GDP
is. Stratégiai cél, hogy a Dunakeszi Járműjavító (DJJ) Közép-Európa egyik legnagyobb
vasútijárműgyártó- és karbantartó-központjává váljon – adta
hírül a közlekedési szakportál,
az iho.hu.
Újraindul a magyar vagongyártás a Dunakeszi Járműjavító bázisán
A nemzetközi vasútipar vérkeringésébe kapcsolódik mostantól a DJJ-is, ugyanis a TMH
Hungary Invest Zrt. egy most
záruló tranzakció keretében
megvásárolta a cég kilencven
százalékát a magyar államtól és
a MÁV-tól. A DJJ június 9-étől,
azaz mától új vezetés irányítása
alatt és a TMH Csoport, a világ

negyedik legnagyobb vasúti gördülőállomány gyártójának szakmai szervezetén belül működik
tovább. Az orosz fél kiemelt jelentőségűnek tartja az együttműködést.
A magyar vasúti járműgyártás korábban nemzetközi szinten is bizonyított, magyar szerelvények közlekedtek Egyiptomban, Argentínában és ÚjZélandon is.
A TMH Hungary Kft. a magyar vasútijármű-gyártás történetének eddigi legnagyobb vasúti megrendelésére támaszkod-

va kezdi meg a DJJ modernizációját és a komplex vasútijárműgyártás újjáélesztését.
A TMH Hungary Kft. még
2018 szeptemberében nyerte el
az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság nemzetközi tenderét
1300 vasúti személykocsi gyártására. Ebből 680 kocsi Dunakeszin, a fennmaradó egységek
pedig a TMH csoport tveri gyárában készülnek. A megrendelés keretében összesen öt különböző típusú vasúti kocsi készül,
amelyek közül két típust gyártanak Dunakeszin.

- Az új koncepció bevezetésével elsősorban a lakosság
igényeinek kívánunk megfelelni. Sok visszajelzést kaptunk tőlük a vonatokhoz való
csatlakozás
bonyodalmairól. A Budapestre menő forgalom erős, így sűrűbb járatokat szeretett volna a lakosság a vasúthoz, illetve délután
haza. Megvizsgáltuk a jelenlegi buszállományt és arra jutottunk, hogy csak teljes átalakítással, más szemléletmóddal
teljesíthető az igény. Megvizsgáltuk a lakosságmozgást a
reggeli csúcsidőszakra helyezve a hangsúlyt. Szükségünk
van olyan járatokra, amelyek
igazodnak a vonatokhoz –
mondta az osztályvezető.
Somodi István kifejtette,
hogy a körjáratos megoldással szemben a csillagpontos

rendszer előnye, hogy a menetrendet a vasúti menetrendhez igazították. Fixen, félóránként járnak a buszok, amely
könnyen megjegyezhetővé teszi a menetrendet. Természetesen ezáltal az autós forgalom
és a P+R parkolók terheltsége is
csökkenhet. Egyszóval: kiszámítható menetrend rövidebb
menetidővel – tette hozzá.
Mint megtudunk, június 15től három nagy méretű és egy
kis busz közlekedik a városban.
- A kis busz (2A) jár majd
Dunakeszi-Alsónál, amely a
méretének köszönhetően átfér az újpesti vasúti átjáró alatt,
így egészen a 14-es villamos
végállomásáig- és vissza szállítja az utasokat. Félórás köröket alakítottunk ki és ezáltal a
lehető legnagyobb területet le-

fedjük a lehetőségeinkhez mérten – emelte ki.
- Jelenleg összesen 4 busszal
rendelkezünk, ezzel párhuzamosan az üzemeltető lecserélte
a régebbi járatokat újabbakra,
valamint egy kis méretű bus�szal bővítettük az új járművek
számát. Ezek a buszok modernebbek és kényelmesebbek régi
társaiknál. Három ajtó segíti
az utasok fel- és leszállását az
eddigi kettő helyett, extra méretű, tágas utazó helyet biztosítunk a babakocsival, valamint
kerekesszékkel
utazóknak.
Mozgássérült feljáró segíti a
kerekesszékkel való fel-és lejutást, a járművek hűtő-fűtő klímával felszereltek – írja a város
hivatalos honlapja, ahol megtalálható az új menetrend mellett az is, hogy a járatok milyen
útvonalon közlekednek.

A Dunakeszi Járműjavítóban készült az emeletes motorvonat
(Fotó: KesziPress)

Megszépül, és új funkcióval bővül Dunakeszi ikonikus épülete

A városi önkormányzat és a lakosság közel két évtizedes kérése teljesül hónapokon
belül a 122 éves MÁV Nagyállomás ikonikus épületének felújításával, amely a megszépülő arculat mellett új funkcióval, a kormányablak hozzáépítésével bővül. A kivitelező
május 28-án lebontotta az állványokat és a védőhálót, melynek eredményeként a monarchia kori épület felső része már régi szépségében tárulkozik elénk. A tavaly júniusban elkezdett felújítás és fejlesztés átadását szeptemberre ígérik.

A kivitelező szeptemberre ígéri a felújított
épület és az új kormányablak átadását

- Képviselőként húsz éve kerültem be a városi
önkormányzatba, s az eltelt két évtizedben legtöbbet azt hallottam a régi dunakesziektől, hogy
a városnak nagy szüksége van egy uszodára, és
sok éves igényük a település ikonikus épületének, a MÁV Nagyállomás épületének a felújítása. Az uszodát három éve megnyitottuk. Dunakeszi egyik szimbólumaként is ismert, a felújítás
alatt álló vasúti állomás épületéről is lekerült az
állvány, kívül már látszik megszépült arculata –
mondta május 29-én Dióssi Csaba polgármester,
aki megtekintette a felújítást.
A dunakeszi emberek büszkeségével idézte fel,
hogy a hazánkban elsőként a Budapest-Vác között 1846 nyarán megnyitott vasútvonal egyetlen megállója Dunakeszin volt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában elterjedt építészeti stílusban
épített dunakeszi vasútállomás épületét 1898ban adták át a nagyközönségnek – hallhattuk a
polgármestertől, aki beszámolt arról is, hogy a
megszépülő épület alsó szintjén működik majd
a MÁV jegypénztár és a váróterem, míg az első
emeleten, és a patinás épülethez kapcsolódó modern épületben a Pest Megyei Kormányhivatal
Dunakeszi Járási Hivatalának Kormányablaka
fogadja majd az ügyfeleket.

Az állami beruházásban megvalósuló fejlesztés és a bővítés terveit a városi önkormányzat
készítette el – ismertette Dióssi Csaba, aki elmondta: az épület felújításáért és a Dunakeszin
létesülő kormányablak felépítéséért rendkívül
sokat lobbizott – előbb országgyűlési képviselőként, majd polgármesterként - Tuzson Bence országgyűlési képviselővel összefogva.
Kiss Imre, a generálkivitelező Trend Építő Zrt.
projektfelelőse lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy a patinás épület és a modern stílust képviselő kormányablak harmonikusan egészítik ki
egymást. Érdekességként hozzátette a régmúlt
kiváló gyártási technológiájára és anyag minőségére utalva: „történelmi téglák” megmaradtak, de a nyílászárókat mind kicserélték, hangszigetelt ablakokat építettek be. Az emeletre
lépcsőn és lifttel lehet majd feljutni. Az aluljárót lefedték, s megújul az épület környezetének
térkövezete is – tájékoztatott Kiss Imre, aki szerint nagy szakmai kihívás volt a 122 éves épület átalakítása, de ezúttal is sikeresen helytálltak,
mint már számos dunakeszi beruházás munkálatain.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A járvány miatti válság sokakat rádöbbenthet
a tartalékolás, a tervezés fontosságára

A gazdasági-pénzügyi világban óhatatlan, hogy egy-egy fellendülő időszak után visszaesés következik, a mostani recesszió kimenetelét a koronavírus járvány elhúzódásával, esetleges újbóli felerősödésével kapcsolatos bizonytalanság pedig még megjósolhatatlanabbá teszi.
- A tapasztalatok alapján mely ágazatok mikro-, kis és középvállalkozásai a leginkább veszélyeztetettek?
- kérdeztük Buchwald Imre építészmérnököt, a Vác és Vidéke Ipartestület elnökségi tagját, korábbi elnökét, a váci önkormányzat gazdasági és városfejlesztési bizottságának
külső tagját.
- Mivel a krízishelyzet elhúzódásának időtartamát egyelőre nem látjuk
előre, ezért azt sem lehet megmondani, hogy mikor és mely ágazatokig gyűrűzik el a válság. Ami egyértelműen látszik, és valahol törvényszerű is volt, az az, hogy legelőször
az idegenforgalmi, vendéglátóipari
szektor szereplői kerültek bajba, ráadásul csak lassú újraindulásra számíthatnak. Aztán a különböző lakossági szolgáltatásokat kínáló vállalkozókat, kisebb-nagyobb cégeket
is elérte már a krízis, de ők talán viszonylag rövid idő alatt újra visszanyerhetik ügyfeleiket. Harmadikként, szakmámból adódóan az építőipart említem, annál is inkább,
mert ebben a szektorban még nem
is következett be látványos visszaesés, de nyilvánvaló, hogy ez elkerülhetetlen, a rendelésállomány már
elkezdett csökkenni, saját cégem-

nek is van olyan megrendelő partnere, amelyik bizonyosan halasztja egy ideig egy budapesti foghíjtelek beépítő beruházását. Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében
ott van, hogy bizonyos vállalkozási formák viszont most megerősödőben vannak, gondoljunk csak az
élelmiszeripari termelőkre háruló
megnövekedett rendelésekre, a vendéglők rugalmasságára abban a vonatkozásban, hogy szó szerint tömegesen elkezdték bevezetni a kiszállító szolgáltatást, aztán kiemelhetjük
a futárszolgálatok, online áruházak
forgalmának növekedését is. Általánosságban elmondhatjuk, hogy ebben a helyzetben is megmutatkozik
az egyik pozitív magyar tulajdonság, az erős túlélési képesség.
- Mennyire jellemző az ipartestület égisze alá tartozó egyéni vállalkozók, különböző társaságok körében, hogy igénybe veszik a kormány
gazdasági mentőprogramjának lehetőségeit?
- A legkisebbek, tehát az önfoglalkoztatók, az egy-két kollégát vagy
csak húsz-harminc munkavállalót foglalkoztató vállalkozók körében elenyésző, hogy élnének példá-

ul a hiteltörlesztési moratóriummal,
a kedvezményes kamatú vagy épp
kamatmentes kölcsön megpályázásának lehetőségével. Ez persze abból
is adódik, hogy ebben a körben nem
jellemző, hogy jelentősebb tartozásokat cipelnének. Illetve az is gát,
hogy sok ilyen vállalkozó segítségre szorulna az adminisztrációban,
az ügyintézésben, de úgy, hogy a segítséget nyújtó ne gazdasági érdekből kínálja fel ilyen szolgáltatását,
itt szerepük lehet az önkormányzatoknak ugyanúgy, mint a különböző
érdekvédelmi szervezeteknek, vagy
épp az ipartestületeknek. A közepes
méretű cégeknél azért már inkább
jellemző, hogy külső segítségért fordulnak, magam is számos olyan vállalkozásról tudok, amelyek például
már igényeltek munkabér támogatást, vagy tervezik, hogy hitelt vesznek fel. Hozzáteszem: hétről-hétre
egyre többen kérnek tanácsot ilyen
kérdésekben.
- Zárásként térjünk ki arra a kérdésre, milyen tapasztalatot adhat
a vállalkozóknak ez a még ki tudja milyen hosszú ideig eltartó válsághelyzet?
- Jómagam egyértelműen azt ta-

pasztalom, hogy a járványhelyzet
miatti, kinek-kinek rövidebb vagy
hosszabb kényszerszünet nagyon
sok egyéni vállalkozónak, cégvezetőnek, tulajdonosnak a gondolkodását megváltoztatta, ezt általánosan látni lehet. Többen vannak
a környezetemben, velem együtt,
akik azt vallják, valljuk, hogy talán
nem is olyan nagy baj, hogy most
egy visszafogottabb időszak jön, hiszen normálisabb szintre lehet vinni
a dolgozói létszámokat, kevésbé kell
gazdasági kényszerből túlhajszolni magukat a vállalkozóknak, több
energiát tudnak fordítani arra, hogy
jobban átgondolják, megtervezzék a
jövőt. Mert kikezdhetetlen igazság,
hogy a hosszú távú talpon maradásért jobban meg kell becsülni a meglévő ügyfélkört, nem kell mindenáron a túlhajszoltsággal járó minél
nagyobb növekedésre törekedni, hanem bölcsebb csak kisebb lépésekben gondolkodni, ilyen vonatkozású
döntéseket hozni. Ugyanakkor azt
is egyre többen gyakorlattá tehetik
vállalkozásukban, hogy nem élik fel
azonnal a fellendülő időszakokban
megnövekedő bevételt, hanem tartalékot képeznek az óhatatlanul bebekövetkező recessziós időszakokra.

Buchwald Imre

Nagy kérdés, hogy ez az újfajta gondolkodás meddig fog megmaradni,
abban viszont biztos vagyok, hogy
az minimum meg fog maradni a fejekben, hogy mielőtt bármit lépünk,
alaposabban meg kell tervezni, hogy
miből mi következnek, le kell modellezni, számításokkal alátámasztani, hogy minek mi az ára, a következménye. Illetve ejtsünk még szót
a fogyasztói oldalról is, hiszen talán az is megmarad életviteli zsinórmértékként minél többekben, hogy
átgondoltabban vásárolnak, megfontoltabban választanak vakációs
úti célt, illetve takarékosabban bánnak a fogyasztási javakkal, de akár
az élelmiszerekkel is.
Ribáry Zoltán

Költöztetés, fuvarozás a gondja?

A PATAKI TRANS MEGOLDJA!
Költöztetés * Áruszállítás *
Irodaköltöztetés * Lomtalanítás
Pataki Barnabás:
+ 36-70-621-5415
E-mail:
patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

FA TÜZELŐANYAG INGYEN!!!

Dunakeszi szőlőhegyen 3 hektár magas művelésű szőlőt
engedéllyel kivágtunk. A szőlőterületen lévő oszlopok,
szőlőkarók, szőlőtőkék és a drót ingyen elvihetők
(értéke kb. 1 millió Forint). A területet felszántásra kész
állapotban kell átadni! Aki fatüzeléssel rendelkezik, annak
a téli tüzelője hosszú távra megoldódik.
Katona Mária: +36-20-9-803-102, agrol@t-online.hu

APRÓHIRDETÉS
• Budapest VII. kerület, Városligethez közeli 30 m2-es, összkomfortos
garzonlakásom eladó vagy Dunakeszi Gyártelep környéki lakásra cserélném: 06-20/256-1467

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap
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Sport- és szabadidő park Határozott fellépés a zöldfelület
megóvása érdekében
a tízemeletes "árnyékában"
Dunakeszin, a Barátság úti lakótelep "szívében" épülő Kőrösi parkban elkészült
a futókör gumiburkolata is. A sport- és szabadidő parkban tavaly elkezdett fejlesztés lassan a befejezéséhez érkezik, melynek bizonysága a városi főkertész
legújabb tájékoztatása is, amely a legfrissebb munkálatokról szól.

T

óth Eszter városi főkertész tájékoztatása szerint elkészült a futókör
színes gumiburkolata is. Előbb
az alsó réteg terítésével végeztek a szakemberek, majd felkerült a felső, színes réteg is. A
fejlesztésnek köszönhetően a
város egyik legvonzóbb sportés szabadidő parkja jött létre a Barátság úti lakótelep szívében, amely a szomszédos általános iskolához hasonlóan a
világhírű tudós, a magyar őshazát kutató Kőrösi Csoma
Sándor csodálatos életműve
előtt tiszteleg azzal, hogy Kőrösi nevét vette fel.
VTSI
Fotó: KesziPress

A

Az ellenzéki képviselő nem érti, miért
nem indult még el a váci kórház fejlesztése
Dr. Manninger Péter a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője nem érti,
hogy miért nem kezdődött el még a kórház és szakrendelő felújítása –
hangzott el helyszínen kedden megtartott sajtótájékoztatón.
dításán kellene dolgozniuk – vélte a politikus.
„Részben mint Vácon tevékenykedő orvos, részben mint
önkormányzati képviselő, arra
kérem a városvezetést, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, és a legrövidebb időn belül
és hozza meg a szükséges döntéseket, hogy továbblépés lehessen és elindulhasson a kórház és
szakrendelő felújítása” – hangzott el.

Dr. Manninger Péter

M

int ismeretes az Egészséges Budapest Program keretében a kormány több mint ötmilliárd forintot biztosít a Jávorszky Ödön
Kórház felújítására és egy új
szakrendelő építésére, melynek
munkálatai már az előző ciklusban elindultak.
„Az időben akkor éppen aktuális és szükséges intézkedésekről,
telekcserékről, a tervekhez kapcsolódó feladatokról határoztunk
és a döntések megszülettek. Így
elindult a program mindenkinek
a nagy örömére. Azt gondolom,
hogy ez a projekt egy olyan fejlesztés, ami mögé illik mindenkinek felsorakoznia, hiszen a lakosságnak és elsősorban a váciaknak
az egészségügyi ellátását emelné
magasabb színvonalra” – mondta Manninger Péter.
A képviselő szerint akadozik
az ügy, azt azonban nem tudta megmondani, hogy mi lehet
ennek az oka, mivel a projektről
szóló tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak. Úgy gondolja, hogy
a jelenlegi városvezetés lehetne
aktívabb, és kitarthatna a még
ellenzéki politikusként támogatott döntései mellett. Jelenleg pedig vezetőként az ügy előre moz-

Dunakeszi egyik legkedveltebb területe az utóbbi években megnyílt Dunaparti szabad strand, és a fölötte emelkedő Katonadomb. A jelentős fejlesztéssel igényessé formált vízparti környezet és a folyamatos sport- és kulturális programok a lakosság ezreit vonzzák, akiket az önkormányzat új
parkoló megépítésével is igyekszik kiszolgálni, ám mégis vannak, akik a
zöld, füves területen parkolnak. Ők pénzbírságra számíthatnak.

A felvetésre az
alpolgármester reagált
Az új váci önkormányzat pár hónap alatt elvégezte azon feladatokat, melyek a városra hárultak
a kórház új rendelőintézetét és
kapcsolódó épületeit érintő tervezés előkészítéséhez - reagálta
a jobboldali politikus felvetésére
Ferjancsics László, Vác alpolgármestere.
„Emlékeztetek rá, az előző városvezető még 2017 nyarán nyilvánította ki szándékát a kórházra vonatkozó beruházás kapcsán
a telekcserére. Majd több, mint
két éven keresztül nem sok történt. Ezen változtatva az új önkormányzat megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét.
Majd véleményezés után javasoltuk például: a tervezett nővérszálló kerüljön jobb körülmények
közé, a mentőbejáró fedett legyen,
a gépjárműves kiszállási lehetőség pár méterre legyen az épülettől, a buszforduló ne kerüljön távolabb a főbejárattól. Azt is határozottan kértük, hogy már az első
ütemben valósuljon meg a nagyobb parkolófelület. Ezek után
az önkormányzat rögtön megszervezte idén januárra a lakossági fórumot” - mondta a városveze-

tő. Mindezen előkészületek után a
város nevében eljáró polgármester
elé áprilisban kerülhetett be a településrendezési anyag. Majd május
elején az állami főépítészhez került az anyag, kinek szakvéleményét a napokban várja az önkormányzat, majd rögtön elfogadhatóvá válik a módosított építési szabályzat.
„Felhívom még a figyelmet
arra is, hogy a több, mint két évnyi, időt pocsékoló semmittevés
után sikerült pár hónap alatt az
akadályokat elhárítani az új rendelőintézet megvalósítása elől.
Sajnálatos, hogy Manninger
Péter egy egészségügyi témát is
pártpolitikai célokra használ fel,
pedig elnöksége alatt, 2017-2019
között az Egészségügyi Bizottság egyetlen alkalommal sem
vette napirendjére a szakrendelő
fejlesztésének kérdéskörét, erről
egyetlen határozatot sem hozott.
Sőt, amikor tavaly szeptemberben hosszú hallgatás után végre napirend lett a képviselő-testületi ülésen a tervezett új rendelőintézet tárgyköre, Manninger
Péter nem szavazta meg a határozatokat. Kérdés, milyen felelős
képviselői magatartás ez? Ilyen
hozzáállás után éppen Manninger képviselő úrnak kellő alapja
van-e ahhoz, hogy számonkérjen
ezügyben bárkit is” - teszi hozzá
végül Ferjancsics László.
Az Egészséges Budapest Program keretében 2026-ig kellene
megvalósulnia az új járóbeteg
szakrendelő tömb építésének, laboratóriumi és képalkotó diagnosztika fejlesztéssel, orvostechnikai eszközpark modernizálásával, informatikai berendezések
beszerzésével. Az erre biztosított forrás az 1970/2017. (XII.19.)
Kormány határozat értelmében:
5 659 558 579 forint.
Furucz Anita

Katonadombon létesített szabadidő- és kulturális rendezvényeknek otthont adó területnél épített parkolók mellett a közeli
Kiserdő utca és az Újszőlő utca
között az elmúlt hetekben nyitotta meg az önkormányzat a
110 gépjármű befogadására alkalmas parkolót.
A fejlesztésnek két jelentős
célja van: egyrészt a strandra
és Katonadombra személygépkocsival érkezők kulturált kiszolgálása, másrészt a zöldfelület megóvása.
A jó idő beköszöntével, a járvány helyzet okozta szigorítások enyhítése lehetővé tette a szabadtéri sportprogramok (pl. Mozdulj Dunakeszi)
és a strand megnyitását, melyet
örömmel fogadtak az emberek.
Az érkezők többsége a parkolókat veszi igénybe, ám vannak,
akik figyelmen kívül hagyják a
Dunakeszi Közterület-felügyelet korábban kiadott felhívását,
vagy nem tudnak róla és a zöld
területen parkolnak.
Az első júniusi hétvégén is
nagyon sokan látogattak ki
a Duna-partra. A helyszínen
dolgozó közterület felügyelők,

A zöldfelületen parkolók pénzbírságra számíthatnak

akikkel tudtak kommunikálni,
azokat tájékoztatták, hogy csak
a kiépített parkolót vegyék
igénybe. De bizony többen voltak, akik csak a személygépkocsi szélvédőjén elhelyezet tájékoztatóból értesültek, hogy
szabálytalanul parkoltak. Ők
pénzbírságra számíthatnak.
A közterület-felügyelők kérdésünkre elmondták, hogy letelt a három hetes türelmi idő -,
amikor még csak figyelmeztettek - ezért, akik nem tartják be
a szabályokat, azokat kénytelenek megbírságolni. A lakosság
tájékoztatására példaként említették az idei első Mozdulj Du-

nakeszi rendezvényt, amikor a
Polgárőrséggel együttműködve színes szalaggal is elzárták a
zöldfelületet a parkolók elől.
Tény, hogy a hétvégén megteltek a közeli parkolók, nehéz
volt szabad helyet találni, ezért
azok cselekedtek jól, akik nem
sajnáltak pár száz métert gyalogolni, és nem álltak a zöldfelületre, védve azt és így elkerülték a bírságolást.
Azóta pedig már táblával is
jelzik; A területen tilos a parkolás! Kérjük, használják a kiépített parkolót!
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Vácon gyártják a világ egyik
legjobb lélegeztetőgépét
A világ egyik legjobb lélegeztetőgépét gyártják Vácon - közölte Menczer
Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára június 10-én,
szerdán közösségi oldalán.

M

enczer
Tamás
a
Facebookon azt írta,
hogy Szabó Tímea, a
Párbeszéd országgyűlési képviselője írásbeli kérdésében ismét
a lélegeztetőgépek minőségéről
érdeklődött. "Megnyugtattuk a
képviselőasszonyt: Magyarországon minden beteget a betegség minden szakaszában megfelelő géppel lélegeztettek, és ez
így lesz a jövőben is" - hangsúlyozta Menczer Tamás - írja az
MTI.
Hozzátette, arról is tájékoztatták az ellenzéki képviselőt,
hogy Vácon, a Celitron nevű
cég már megkezdte a világ egyik
legjobb lélegeztetőgépének, a
Panther 5-nek a gyártását, rövid
időn belül ezer ilyen gépet használhatnak majd a magyar kórházak.
A Panther 5 CE-minősítéssel
rendelkezik, az orvosszakma által elvárható összes modern, kifinomult lélegeztetési módra alkalmas, és képes az összes szükséges paraméter sokoldalú beállítására és monitorizálására.
A Panther 5 működtetése egyszerű, a betegek biztonságos lé-

legeztetésére kiválóan alkalmas
nemcsak a koronavírus-járvány
alatt, hanem a mindennapos intenzív osztályos terápia során is
- közölte az államtitkár, hozzátéve, már most a világ számos országa érdeklődik a gép iránt.
"Magyarország tehát stratégiai kapacitással erősödött, amely
lehetővé teszi, hogy felkészültebbek legyünk, ha a járványnak
lesz második hulláma" - közölte
Menczer Tamás.
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Megállapodott a váci önkormányzat és a Váci NKSE

Elcsendesült a vihar?!

Az országos sajtó is jelentős terjedelemben tárgyalta a Váci NKSE május 29-én kiadott közleményét, melyben ismertették, hogy a váci önkormányzat által kezdeményezett 60 százalékkal megemelt bérleti díj kigazdálkodása nehéz helyzetbe hozná a klubot, ezért fontolgatják, hogy
az NB I-es női kézilabdacsapat új helyszínt keres a bajnoki találkozók és
edzések megtartására.
„A kézhez kapott 60%-al
emelt árak, és az egyéb kiegészítő szolgáltatások és helyiségek bérleti díj emelkedését, jelen állás szerint egyesületünk
nem tudja majd finanszírozni, hiszen ezekkel a plusz költségekkel nem terveztünk az
előttünk álló idényre.
Számunkra teljesen megdöbbentő és elfogadhatatlan,
az elmúlt években egyesületünk által teljesen felújított
Városi Sportcsarnok (tető héjazat cseréje, nyílászárók cseréje, sportpadló cseréje, eredményjelző cseréje, öltöző felújítás, világítás cseréje, kiszolgáló helyiségek légkondicionálásának beruházása) bérleti
díjának ezen mértékű váratlan
megemelése” – közölte közleményében a Váci NKSE.
„Egyesületünk nagyon szeretne más Pest-megyei csa-

patok cipőjében járni, ahol a
több száz milliós önkormányzati támogatás kevésnek számít, ugyanis nálunk pedig folyamatosan csak az lehet a
kérdés, hogy 10 vagy 20 millió
forinttal járulunk hozzá a város költségvetéséhez, a bérleti
díjak befizetésével.
Jelenleg, amikor több támogatónk is elhagyta egyesületünket a Korona-vírus
okozta gazdasági helyzet miatt, nincs más választásunk,
mint más helyszínt keresni a mérkőzéseink és edzéseink lebonyolítására, ahol kedvezőbb lehetőségek mellett
tudnánk szerepelni, és lehet,
hogy még értékelnék is, hogy
egy nemzetközi kupainduló
csapat játszik a csarnokában.”
– tudatták a nyilvánossággal
május 29-én kiadott közleményükben.

A napvilágot látott hír után
Pető Tibor, a váci Fidesz elnöke, kétszeres világbajnok evezős, önkormányzati képviselő,
a Fidesz-KDNP váci képviselő
csoport nevében felszólította
Matkovich Ilona polgármestert, „hogy az értékes váci közösségek szétverése helyett segítse azok működését! Ahogy
erre a váciaknak ígéretet tett!
Ebben a váci Fidesz-KDNP
képviselőcsoportja támogatja! Az elmúlt évekhez hasonlóan javasoljuk az 50%-os bérleti díjcsökkentést és az újonnan bevezetett sarcok azonnali megszüntetését!”
A Pető Tibor által jegyzett közleménnyel és a Váci
NKSE körül kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük
Matkovich Ilona polgármestert, aki ezúttal is leszögezte;
az önkormányzat a nehéz gaz-

Matkovich Ilona, Kirsner Erika, Zábó Edina

dasági helyzetben is elkötelezett, hogy együttműködjön a
sportegyesületekkel.
„… Ezért is vállalta fel, hogy
a sportcsarnok 2013-ban megállapított 15.000 Ft/óradíja helyett, a következő időszakra is
csökkentett bérleti díjat javasoljon. A 12.000 forintos csökkentett óradíj jelentősen elmarad az önköltségi ártól és alatta marad, vagy megegyezik
más települési sportcsarnokok bérleti díjával. A korábbi
áremelési javaslatok bejelentése után a csapatok megjelölték, milyen mértékű kedvezményt kérnek, és ezután történt meg a végleges megegye-

Hajóba szálltak
a jövő reménységei

zés az önkormányzattal. Ez
idén is így lesz. Jelenleg 7.500
Ft/óra díjért, azaz 50 %-os
kedvezménnyel használják az
egyesületek csapatai a létesítményt. Emlékeztetek rá: még
az év elején kezdeményeztem
az érintett egyesületi vezetőkkel egyeztetést, éppen azért,
hogy a TAO-pénzekkel kapcsolatos lehetőségeikről tájékozódjak, és az átbeszélt bérleti díjakra pályázhassanak
a sporttámogatási rendszerben. Amely klub kérte, annak
a TAO-feltöltésben is komoly
segítséget nyújtottunk.” – írta
közleményében
Matkovich
Ilona polgármester.

Ennyi előzmény, ennyi
„kommunikációs
hadüzenet” és néhány napos „alkotócsend” után a váci önkormányzat és a Váci NKSE is saját honlapján jelentette be június 4-én: megegyeztek.
A szűkszavú közleményekből kiderül, hogy a megbeszélés eredményesen zárult, melyen Matkovich Ilona polgármester, Kirsner Erika, a Váci
NKSE elnöke és Zábó Edina,
a Váci Sport Kft. ügyvezetője
vett részt.
„A megbeszélésen megállapodás született a mindkét
fél számára elfogadható Váci
Sportcsarnok bérleti díj ös�szegéről, így július 1-től nyugodtan folytathatjuk felkészülésünket a sportcsarnokban,
és készülhetünk a szeptemberi bajnoki nyitányra.”- olvasható a klub honlapján.
A városi önkormányzat rövid közleménye sem tér ki
a részletekre, nem derül ki,
hogy végül mennyi bérleti díjak fizet majd a klub a sportcsarnok és a helyiségek használatáért, melyben egyébként
a közelmúltban jelentős fejlesztések valósultak meg.
A városi önkormányzat bízik benne, hogy a megállapodásnak köszönhetően „az
egyesület csapatai zavartalanul folytathatják a bajnoki
rajtra történő felkészülésüket
a létesítményben.”
Vetési Imre

Kézilabda NB I - A Vác férficsapata visszalépett

A Váci KSE nem
indul a férfi kézilabda NB I következő idényében,
így a VeszprémA Dunakeszi Kajak Club edzői a jövő reménységeivel együtt már nagyon Felsőörs csapata
várták, hogy a koronavírus járvány okozta kényszerű „bezártság” után ha- feljutott az élvojóba szálljanak, és elkezdjék az intenzív edzéseket.
nalba.

A

magyar
szövetség
(MKSZ) csütörtöki sajtóközleménye szerint a
beérkezett nevezések alapján
véglegesítették a férfi és a női
K&H Liga következő idényének mezőnyét.
Mivel a Váci KSE nem nevezett a férfiaknál, a jelentkezéseket követően az MKSZ elnökség, valamint szakmai- és

versenybizottsága a besorolási
szabályzat alapján a VeszprémFelsőörs csapatát sorolta be az
NB I-be – írja az MTI.
A nőknél a Szent István SE
és a Nemzeti Kézilabda Akadémia - a két klub két héttel ezelőtti bejelentése szerint - közös csapatot indít a következő
szezonban, amely szeptember
6-án kezdődik.
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- A járvány helyzet miatt csak
május 16-án kezdhettük el a közös edzést. Nagy örömünkre
sokkal több fiatal jött le, mint
gondoltuk, hogy elkezdhessék a kajakozást – tájékoztatott
Rasztotzky Gizella edző, aki férjével, Rasztotzky János vezetőedzővel, a klub elnökével és két
egykori kiváló sportoló lányukkal együtt irányítják az ország
egyik legsikeresebb utánpótlásnevelő egyesületben sportoló
közel 120 fiatal felkészítését.
- A gyerekekhez hasonlóan a
szülők is örülnek, hogy a fiatalok újra sportolhatnak. A normalizáló helyzetnek köszönhetően az edzések mellett 30-40

fős csoportokkal működő nyári napközis sporttábort is szervezünk, melyre már most sokan jelentkeztek – hallhattuk
Rasztotzky Gizellától, aki férjével együtt számos országos
szakmai kitüntetéssel büszkélkedhet.
A járvány helyzet miatt az idei
versenyidény kezdete kitolódott,
a szövetség és az egyesületek is
kevés versenyt tudnak tervezni.
- Sajnos idén egyetlen nemzetközi verseny lesz Szegeden,
melyre reményeink szerint kéthárom versenyzőnk is kivívja
az indulás jogát. Emellett megrendezik az országos síkvízi és
maraton bajnokságot a kölyök

mezőnyben. Tavaly Erdész Mihály 10 km-en, míg unokánk,
Nagy-Rasztotzky Vince 5 kmes távon nyert maraton bajnokságot. Mindketten nagy reménységünk, Misi idén átült a
K1-be, 500 és 1000 méteren indul. A versenyszellem fenntartása érdekében házi versenyeket
rendezünk fiataljaink számára,
akik ezen kívül augusztus 1-jén
a klubunk által életre hívott Dunakanyar Régió Kupán mérhetik össze felkészültségüket a térség egyesületeiben kajakozó fiatalokkal – mondta Rasztotzky
Gizella.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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