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Tuzson Bence: Egyelőre a Babaváró hitel iránt a legnagyobb az érdeklődés 
a családvédelmi akcióterv intézkedéscsomagja által biztosított kedvezmények közül

„Jövőnk záloga 
a család és a gyermek”
A kormányzat nagyon fontos feladatának tekinti, hogy sen-
ki se érezhesse magát hátrányban hazánkban amiatt, mert 
családot alapít és gyermeket vállal – mondta el a lapunk-
nak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5. szá-
mú választókerület országgyűlési képviselője, aki hangsú-
lyozta azt is, hogy az országos intézkedéseknek itt hely-
ben, régiónk településein is éreztetniük kell a hatásukat.  
A politikus szerint településeinknek komoly és rátermett 
vezetőkre van szükségük, olyanokra, akik segíteni tudják 
az időseket, a fiatal családok boldogulását és megerősö-
dését. Mint mondta, az a cél, hogy a kormányzati intéz-
kedések találkozzanak a helyi lakossági igényekkel, mert 
csak így járulhatnak hozzá a közösségek fejlődéséhez.

Megnyílik az M2 gyorsforgalmi út 
főpályája Budapest és Vác között

Cikk a 2. oldalon

A NIF Zrt. beruházásában az M2 gyorsforgalmi út teljes, mintegy 19,6 km-es szakasza 2X2 sá-
vos, burkolt leállósávokkal kialakított gyorsforgalmi úttá épült át, így a 2. számú főút menti 
településekről gyorsabban és biztonságosabban elérhetővé válik a főváros. A kapacitásbővítésnek köszönhetően a Budapest és Vác között köz-

lekedők végig 110 km/h-val haladhatnak. A fejlesztés részeként 
egy félcsomópont került kialakításra új fel- és lehajtó ágakkal, to-
vábbá Sződligeten és Dunakeszi északi részénél új különszintű 

csomópontok épültek. Dunakeszi mellett az M2 autóúton jelenleg is meglé-
vő kétoldali komplex pihenők az új Dunakeszi északi csomóponttal kombi-
nált pihenőkké épültek át. A beruházás részeként 14 híd megújult, továbbá 5 
új híd is épült, ebből egy a Vácra vezető vasútvonal felett vezet át. A környező 
településeket érő zajhatás csökkentésének érdekében összesen 2,8 km hosszú 
zajárnyékoló fal épült, valamint 4,5 hektáros területen új erdőt telepítettek.

A fejlesztéssel a 2. sz. főút menti települések (Dunakeszi, Göd, Sződ, Sződ-
liget, Fót, Csörög és Vác) mentesülnek az átmenő forgalom terhe alól, a közle-
kedés gyorsabbá és biztonságosabbá válik, a balesetek száma csökkenni fog.

Széchenyi 2020, készült Magyarország kormánya megbízásából az Euró-
pai Unió támogatásával.
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Bemutatták Fenyvesi Boldizsárt, 
a ZöldLiget polgármesterjelöltjét

Fenyvesi Boldizsár polgármester-jelöltet (balról a harmadik) és a képviselő-jelölteket 
dr. Rétvári Bence ajánlotta a választók figyelmébe

A programok és a gyönyörű sződligeti Duna-part sokakat vonzott

Folytatás a címlapról

„Jövőnk záloga 
a család és a gyermek”

Családi- és sportnap 
Sződligeten

– Ön szerint milyen változá-
sokat hozhatnak térségünkben 
az előttünk álló önkormányza-
ti választások? 

– Meggyőződésem, hogy ré-
giónk településeinek olyan ko-
moly és rátermett vezetőkre van 
szükségük, akik segíteni tud-
ják itt helyben az időseket, a fia-
tal családok boldogulását, meg-
erősödését, és akik képesek lesz-
nek nemcsak arra, hogy tovább-
vigyék, de új lendülettel, friss 
energiákkal fel is pörgessék az 
immár több esztendeje megkez-
dődött fejlesztési hullámot. Ezt 
mi térségünk több településén is 
azzal látjuk megvalósíthatónak, 
hogy a már bevált, bizonyított 
és tapasztalt vezetőket indítjuk 
újra, akiket a helyi lakosság már 
megismerhetett és elégedett a 
munkájukkal. Más települése-
ken pedig új jelölteket állítot-
tunk, akik egyetértenek célki-
tűzéseinkkel, mert meggyőző-
désünk, hogy csak ezek vihetik 
előbbre a kisebb közösségeket, 
ez a lendületesség járulhat hoz-
zá ahhoz, hogy egy-egy város 
fejlődése töretlen és folyama-
tos legyen. Több példát is em-
líthetnék, de nézzük most pél-
daként Fótot, ahol Vass György 
polgármester-jelöltet támogat-
juk, mert úgy gondoljuk, hogy 
a városnak egy olyan felkészült 
és tapasztalt vezetőre van szük-
sége, akinek az értékrendjében 
megvan az elszántság a békés 
együttműködésre a település to-
vábbi megerősítéséhez. Nagyon 
fontos ugyanis, hogy a polgár-
mester támogatásával és veze-
tésével olyan beruházások va-
lósulhassanak meg, amelyek itt 
helyben találkoznak a lakosság 
igényeivel, és amelyek nyomán 
a fóti családok, a legfiatalabbak-
tól a nagyszülőkig, elmondhat-
ják majd magukról, hogy jól ér-
zik itt magukat, és jó itt élni.

– A helyi fejlesztések mennyi-
ben állnak összefüggésben az 
országos kormányzati intézke-
désekkel?

– Ez nem egy ellentétpár, te-
hát a kettő sem nem zárja ki 
egymást, sem pedig nem mű-
ködhet egymástól függetlenül. 
Én inkább úgy fogalmaznék, 

hogy ezek kölcsönösen kiegé-
szítik és folyamatosan megerő-
sítik egymást. Meggyőződésem 
szerint ugyanis a térségünk te-
lepülésein az elmúlt időszak-
ban megvalósult fejlesztések is 
teljes mértékben egybeesnek a 
legfontosabb kormányzati in-
tézkedések célkitűzéseivel. Ma-
gyarország kormánya ugyan-
is felismerte, hogy jövőnk zálo-
ga a család és a gyermek, ezért 
is fogadtunk el több olyan in-
tézkedést, amely a kisgyermeke-
ket nevelő családokat hozza elő-
nyös helyzetbe. Ilyen a család-
támogatási akcióterv intézke-
déscsomagja is, amelynek egyes 
elemei már az idén júliustól el-
érhetőek, más kedvezmények 
pedig – mint a négygyermekes 
anyák szja-mentessége, vagy a 
nagyszülői gyed – január else-
jétől lépnek majd hatályba. Szé-
pen jelzi számunkra, hogy ezek 
a kormányzati intézkedések ta-
lálkoznak a lakossági igények-
kel az az adat is, miszerint július 
elseje óta, vagyis az időközben 
eltelt alig néhány hónap alatt 
máris több mint ötvenezer fiatal 
házaspár igényelte a családvé-
delmi akcióterv kedvezményei-
nek valamelyik formáját. A leg-
feljebb tízmillió forintos, szabad 
felhasználású kölcsönként in-
duló, majd a gyermekek meg-
születésével fokozatosan támo-
gatássá átalakuló Babaváró tá-
mogatást eddig több mint har-
minckétezren igényelték, s ma 
már huszonkétezernél többen 
vannak azok is, akik már az er-
ről szóló szerződést is megkö-
tötték. Az intézkedéscsomag 
elemei közül tehát egyelőre a 
legnépszerűbb támogatás a Ba-
baváró kölcsön, amelyet a csa-
ládok tudatosan használnak fel, 
ugyanis azt tapasztaltuk, hogy 
az igénylések kétharmada lakás-
célhoz kötődik.

– Az elmondottak mellett 
azonban az idősebb korosztá-
lyokról, a nyugdíjasokról sem 
feledkeznek meg?

– Már csak azért sem feled-
kezhetünk meg az idősebb nem-
zedékekről, mert a keresztény 
felfogáson alapuló értékrend-
szerünkben a nagyszülők is a 
család részei, így tehát, amikor 
a családról beszélünk, mi sem 

természetesebb annál, hogy rá-
juk is gondolunk. Fontos erény-
ként említhetjük, hogy az el-
múlt években sikerült megőriz-
nünk a nyugdíjak vásárlóerejét, 
Magyarország gazdasági meg-
erősödése pedig lehetővé tette 
azt is, hogy korábban még so-
hasem tapasztalt módon, nyug-
díjprémiumot is fizessünk. Ezek 
nagyon fontos eredmények, 
amelyeket igyekszünk kiegé-
szíteni további kedvezmények-
kel, mint például az elmúlt he-
tekben a rezsiutalványokkal is, 
amelyek postai kézbesítése már 
szeptember elején megkezdő-
dött, így kézhez kaphatták eze-
ket a fóti, dunakeszi, veresegy-
házi, csomádi, csömöri, gödi, 
erdőkertesi nyugdíjasok is. En-
nek részeként a hónap végé-
ig országos szinten mintegy 2,6 
millióan vehetik át a gáz- és vil-
lanyszámla kifizetésére fordít-
ható utalványokat. A költségve-
tésből megközelítőleg huszon-
négymilliárd forintot tudunk 
most erre a célra fordítani.

– Mindezt Magyarország 
gazdasági ereje teszi lehetővé?

– Rosszul teljesítő gazdaság 
mellett esélyünk, és jogszabá-
lyi lehetőségünk sem lenne pél-
dául a nyugdíjprémium kifize-
tésére, így tehát mindez való-
ban arra vezethető vissza, hogy 
a magyar gazdaság növekedé-
si üteme jelenleg a legnagyobb 
az Európai Unióban, annak el-
lenére is, hogy hazánk 2010-ben 
még a csőd szélén egyensúlyo-
zott. Nagy hátrányt kellett le-
dolgoznunk az elmúlt években! 
Ma már azonban nyugodt lélek-
kel és büszkén állhatunk oda or-
szág-világ elé, hogy kimondjuk: 
ezt az akadályt sikerrel vettük! 
Hiszen jelenleg már az 5,1 szá-
zalékos gazdasági növekedés-
sel hazánk Európa-bajnoknak 
tekinthető, ilyen bővülést más 
uniós tagország nem tud fel-
mutatni. Erre alapozva pedig 
olyan családtámogatási rend-
szert tudunk kialakítani, amely 
az egész kontinensen egyedülál-
ló, nem csoda hát, ha nemzetkö-
zi szinten is igen nagy érdeklő-
dés nyilvánul meg iránta.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Gyönyörű Duna-parti környezet, remek időjárás, és rendkívül lelkes csa-
pat fogadta szeptember 14-én délelőtt a Liget családi- és sportnapra kilá-
togató kicsiket és felnőtteket, akik számára tartalmas programokkal ké-
szültek a szervezők. A kulturális, zenei-és sportprogramok mellett – töb-
bek között - ingyenes egészségügyi szűrésen vehettek részt az érdeklő-
dők, sokakat vonzott az önkéntes tűzoltók bemutatója és a Crockodeal 
együttes koncertje is. Az egész napos fieszta keretében ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe Fenyvesi Boldizsárt, a ZöldLIget polgármesterjelöltjét 
és csapatát Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a település  
országgyűlési képviselője. 

A 2010 óta tartó kor-
mányzásunk fóku-
szában a családok, a 
közösségek vannak, 

őket támogatjuk, ami Európá-
ban is kimagasló, hiszen a tel-
jes nemzeti összterméknek 4,5 
százalékát fordítjuk rájuk – je-
lentette ki Rétvári Bence, aki 
örömét fejezte ki, hogy a helyi 
közösség is a családok számára 
szervezte a színes kulturális és 
sportprogramokat. 

A ZöldLiget polgármester-
jelöltjét, Fenyvesi Boldizsárt 
méltatva kijelentette: reméli, 
hogy a megújulást jelentő ta-
vaszt hozza el Sződligetre, ahol 
a békés, nyugodt alkotó mun-
ka, a közösségi összefogás, az 
együttműködés felváltja a vi-
tát, a háborúskodást. 

Kiemelte; Sződliget fejlődé-
sét leginkább a kormányza-
ti támogatások segítették, me-
lyek révén a településen élő 
emberek élete könnyebb, ké-

nyelmesebb lett, megalapozta 
a gyermekek jövőjét. Fenyvesi 
Boldizsárt, a ZöldLiget polgár-
mesterjelöltjét a feladat ellátá-
sára alkalmas és felkészült em-
berként mutatta be, aki mellett 
olyan csapat van, melynek tag-
jai Sződliget minden ügyes-ba-
jos dolgával szakszerűen, hoz-
záértően tudnak foglalkozni, 
„minden önkormányzati terü-
letnek a jó gazdái tudnak len-
ni.” - mondta Rétvári Bence, 

aki szerint ezzel a példás össze-
fogással élni kell, a nagyköz-
ségben élő közösségeket szol-
gálva. 

Az Emmi parlamenti állam-
titkára országos példákat felso-
rakoztatva arról beszélt, hogy 
azok a települések tudtak fej-
lődni az elmúlt években, me-
lyek nem a szembenállásra, ha-
nem az együttműködésre he-
lyezték a hangsúlyt. – Nem len-
ne jó, ha egy polgármester csak 
politikai ugródeszkának tekin-

tené a polgármesterséget, nem 
pedig a közösség szolgálatának 
– hangsúlyozta a hódmezővá-
sárhelyi helyzetre is utalva. 

A választókerület 34 telepü-
lésének országgyűlési képvi-
selőjeként elmondta; lehet ér-
telmes párbeszédet folytatni, 
amely azt bizonyítja, ha nem 
egymás elgáncsolására, hanem 
az együttműködésre koncent-
rálnak, akkor - a példák so-
kasága igazolja - nagyon szép 
dolgokat tudnak megvalósíta-
ni. – Az ország gazdasági sike-
réből Sződliget sem maradhat 
ki, nem csukhatja be az ajtót az 
együttműködés előtt, mert az 
szolgálja a település jövőjét. S 
erre garancia a ZöldLiget csa-
pata - hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő.

Fenyvesi Boldizsár beszédé-
ben az együttműködés jelentő-
ségét emelte ki, mint fogalma-
zott; ZöldLiget csapatának ez a 
legfontosabb programja, melyet 
a Sződligetekkel közösen sze-
retnének megvalósítani. – A he-
lyi lakosság, a civil közösségek 
mellett mindenkivel együttmű-
ködünk - legyen az bármilyen 
szervezet, vagy a kormány kép-
viselője, magánember – aki tud 
segíteni Sződligetnek. 

A rövid beszédek után késő 
délutánig folytatódott a jó han-
gulatú Családi- és sportnap 
a régió egyik legszebb Duna-
parti területén, ahol kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezték 
magukat. 

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence államtitkár 
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Dr. Vass György, Tuzson Bence és Hollik István

Bemutatták 
a Fidesz-KDNP fóti 

polgármester-jelöltjét

Fóton öt, Zebegényben négy, 
Vácrátóton egy polgármester-

jelölt indul a választáson
A szeptember 16-án este tartott Fidesz-KDNP lakossági tájékoztatón dr. 
Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár és Hollik István kormány-
szóvivő mutatta be és ajánlotta a fóti választók figyelmébe dr. Vass György 
polgármester-jelöltet. 

Legutóbbi lapszámunkban összeál-
lítást közöltünk arról, hogy az ok-
tóber 13-i önkormányzati választá-
son Dunakeszin, Gödön, Sződön és 
Vácon kik indulnak a polgármeste-
ri megbízatás elnyeréséért. Ezúttal 
tíz település polgármester-jelöltjeit 
mutatjuk be. A Katolikus Közössé-

gi Házban lezajlott 
eseményen a két ál-
lamférfi helyzetérté-

kelésén túl a polgármester je-
lölt is elmondta a Fót felemel-
kedése érdekében tervezett el-
képzeléseit, s ismertette eddigi 
életútját, tapasztalatait, ame-
lyek alapján képesnek tartja 
magát a város vezetésére. Ki-
fejtette, hogy célja - egy alkal-
mas képviselő-testület támo-
gatásával - a sok éve megfenek-
lett kisváros elindítása az oly 
régen óhajtott fejlődés útján. 
Mindhárman hangsúlyozták 
az összefogás szükségességét, 
mert szerintük a legfontosabb, 
hogy az új képviselő-testület 
ne legyen ellenlábasa a polgár-
mesternek, a polgármester pe-
dig tartson érdemi és szoros 
kapcsolatot a szomszédos tele-
pülések, elsősorban Dunakeszi 
elöljáróival, polgármesterével, 
a körzet országgyűlési képvise-
lőjével, a kormányzati elképze-
lésekkel, s velük összhangban, 
összefogva igyekezzenek meg-
valósítani az elképzeléseiket. 

Ez az összefogás hozhatja meg 
a két évtizede hiába várt fellen-
dülést Fót számára is.

A népes hallgatóság többsége 
Fidesz-KDNP támogató volt, 
de jó néhány kevésbé elköte-
lezett polgár is kíváncsi volt és 
eljött érdeklődni, sőt akadtak 
hozzászólók olyanok is, akik 
más színekben, vagy függet-
lenként lettek képviselő-jelöl-
tek a városban. Többek közt a 
jelenlegi polgármester is jelen 
volt a tájékoztatón, aki ismétel-

ten indul a polgármesteri szé-
kért az új ciklusban, de most 
függetlenként. 

A felmerült kérdésekre, ké-
telyekre részben Tuzson Bence, 
részben Hollik István adott vá-
laszokat. A nagy többség meg-
nyugodva és kisebb csoportok-
ban hosszasan értékelve az el-
hangzottakat sétáltak haza az 
esti kivilágításban is szívde-
rítő látványt nyújtó katolikus 
templom mellől.

Windhager Károly

Veresegyház fejlődésében elévülhetetlen 
érdemeket szerző Pásztor Béla független 
polgármesternek -, aki több mint félév-
százada vezeti a települést – két kihívója 
van. Simon Tamást, a Fidesz-KDNP indít-
ja a megmérettetésen, a másik polgármes-
ter aspiráns, a független Veres Károly. 

Fóton öten versengenek a polgármesteri szé-
kért. A várost jelenleg is irányító Bartos 
Sándor függetlenként indul, akinek négy 
vetélytársa van, a fótozók Egyesület színe-
iben, Baráth Zoltán, Kohut Ákos, a (Dk-
MSZP-Mindenki Magyarországa-Jobbik-
Szolidaritás-Párbeszéd), Merkwart Krisz-
tián függetlenként, dr. Vass György, a Fi-
desz-KDNP színeiben  

Sződligeten a nagyközséget kilenc éve ve-
zető Juhász Béla, a Tiszta Forrás színeiben 
harmadszor is ringbe száll, kihívója a füg-
getlen Fenyvesi Boldizsár, akit támogat a 
Fidesz-KDNP. 

Csörög községben újra indul a független He-
gedűsné Kripák Ildikó. A polgármester 
asszonynak két független kihívója van, 
Szorcsik József és Turcsán József személyé-
ben. 

Vácrátóton biztos, hogy a jelenlegi polgár-
mester, Spiegelhalter László nyeri meg a 

választást, mivel polgármester-jelöltként 
csak ő indul a voksoláson. 

Verőcén három független polgármester-je-
lölt szállt ringbe a választók bizalmának 
elnyerésért. A jelenlegi településvezető, 
Grauszmann Györgynek a korábbi pol-
gármester, Bethlen Farkas és dr. Mészáros 
László a vetélytársa. 

Kismaroson újra indul a jelenlegi független 
polgármester, Neubauer Rudolf, akinek a 
kihívója a korábbi polgármester, a függet-
len Poldauf Gábor. 

Nagymaroson a regnáló, Petrovics László 
független polgármesternek ugyancsak két 
független kihívója van, Heinczinger Ta-
más és Schindler László Zoltán személyé-
ben.

Zebegény választópolgárai négy függet-
len polgármester-jelölt közül választhat-
nak. Újra indul Hutter Jánosné jelenlegi 
polgármester, akinek három riválisa van: 
Mádai Ferenc, Nyári Péter, Pásztor László.

Szobon, a határvárosban újra „megmérkő-
zik” egymással a jelenlegi polgármester 
asszony, Ferencz Gyöngyi és az ugyancsak 
függetlenként induló korábbi polgármes-
ter, Szőke István. 

(Vetési)

A jeles eseményt látványos sportprog-
rammal, kerékpáros versennyel és 
hordó gurítással szeretné maradandó 
szép emlékké varázsolni a Dunakeszi 

Programiroda. Mint azt Sipos Dávid Program-
iroda vezetőtől megtudtuk, szeptember 28-án, 
szombat reggel 9 órától 9.30-ig lesz a gyüleke-
ző a dunakeszi Katonadombon, ahonnan fél tíz-
kor indul a csapat az összekötő úthoz. A kerék-
páros felvonuláson bárki részt vehet. A jelentke-
zéssel és a programmal kapcsolatban bővebb in-

formációt a programiroda@dunakeszi.hu címen 
adnak. 

Értesüléseink szerint a 2x2 sávosra bővített 
M2-t október 1-jén, a Göd és Dunakeszi között 
épített összekötő utat pedig október 3-án adják 
át a forgalomnak, melynek köszönhetően jelen-
tős mértékben csökken a Dunakeszin áthaladó 
gépjárműforgalom, míg az M2-esen Budapest és 
Vác között mindkét irányban 110 km/h sebes-
séggel lehet közlekedni a 2x2 sávos gyorsforgal-
mi úton.   (Vetési)

Látványos sportprogrammal készülnek 
az összekötő út avatására

Dunakeszin már vágják a centit

Dunakeszin már javában vágják a centit, melynek a vége azt jelzi, 
hogy néhány napon belül a 2x2 sávosra bővített M2 gyorsforgalmi út 
után átadják az M2 és a 2. számú főutat összekötő utat is, amely Du-
nakeszi és Göd között épült. 
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Fördős Attila polgármester: elveimhez és Vác polgáraihoz a jövőben is hű leszek

Október 13-án lezárul egy korszak, lejár a regnáló képviselő-testület és a választott önkormányzati vezetők mandátuma, ami mindannyiunkat arra sar-
kal, hogy megvonjuk az elmúlt félévtized mérlegét. Ön mit tekint a mögöttünk hagyott öt év legjelentősebb eredményének?  Kérdezem mindezt annak 
tükrében, hogy az állam számos feladatot és forrást centralizált, csökkent az az adómérték, amivel az önkormányzatok gazdálkodhatnak, miközben 
jelentősen megváltozott a városban működő vállalkozások adófizető képessége is. Interjú Fördős Attilával, Vác polgármesterével.

- Mindenkor a legfontosabb fel-
adat a költségvetés egyensúlyban 
tartása, mivel olyan mértékben vál-
toztak a sarokszámok, amelyre a ko-
rábbi években nem volt példa. Elju-
tottunk oda, hogy a működési be-
vételek ma már csak a működési ki-
adásokra elegendőek. Erre még nem 
volt példa, hiszen a korábbi években 
sok százmillió forint szabad felhasz-
nálású pénzmaradvány volt az ön-
kormányzat számláján. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nagyon nehéz bármi-
lyen beruházást, felújítást megvaló-
sítani, hiszen a működtetést nem ve-
szélyeztethetjük. 

- Pedig sokan, sokszor ezt hiá-
nyolják.

- Ismerem ezt az elvárást, ám azt 
soha senki nem mondta még meg, 
hogy honnan teremtsük elő a for-
rást, mivel azt feltételezik, hogy 
bőven van pénz a kasszában. Sze-
rénytelenség nélkül mondom, én is 
pontosan tudom, hogy milyen fej-
lesztéseket, beruházásokat kellene 
megvalósítani. Sőt, ezekkel a véle-
ményekkel még csak vitatkozni sem 
akarok, mert van létjogosultságuk, 
ám azt is látni kell, hogy a bevételi 
oldal meghatározza az önkormány-
zat mozgásterét. Egyetlenegy konst-
ruktív indítványt nem láttam, ami 
növelhette volna a bevételt, vagy ja-
vaslatot tettek volna olyan pályázat-
ra, amely hozzájárult volna bevéte-
leink növeléséhez. De arra sem volt 
példa, hogy a „számon kérők” közül 
bárki is elősegítette volna kapcsolati 
tőkéje révén az adófizető ipari kapa-
citások növelését, adóképes vállal-
kozások letelepítését. A lakosság ter-
mészetesnek tartja, ha valami meg-
valósul, és azt is, hogy megvan rá a 
fedezet. Ráadásul csak az új beruhá-
zást tekintik fejlődésnek. A helyzetet 
azzal a népi bölcselettel tudom leír-
ni: „be kell látni, addig lehet nyúj-
tózkodni, ameddig a takaró ér.”

- Ezt minden józanul gondolko-
dó ember elfogadja, de talán az is 
érthető, hogy igénylik a szebb kör-
nyezetet, a jobb minőségű szolgál-
tatást.

- Csak ismételni tudom önmaga-
mat, én ezt teljes mértékben elfoga-
dom és támogatom, de azt is be kell 
látni, hogy első a város, az intéz-
ményeink működtetése, a rezsi- és 
munkáltatói, karbantartási költsé-
gek biztosítása, ami nem kis feladat. 
Éppen ezért tartom nagy fegyver-
ténynek az olyan jelentős nagy beru-
házások befejezését, mint pl. a két-
milliárdos mélygarázs megnyitását, 
az I. Világháborús emlékmű újbó-
li felállítását, melyet sokkal szűkebb 
költségvetésből valósítottunk meg, 
mint azt korábban elődeink tervez-
ték. Olyan jelentős beruházásokat 
indítottunk el, mint a multifunkciós 
sportcsarnok, csónakház projekt, 
biztosítottuk a bölcsődei és óvodai 
beruházások és a TAO pályázatok 
önrészét. 

- Véleménye szerint sikerült meg-

találni a helyes arányt a lakossági 
igények és szűkre szabott lehetősé-
gek mezsgyéjén egyensúlyozva?

- Megint visszakanyarodnék a 
működésre, melynek a pénzügyi fel-
tétele 2010 után nem volt biztosítva. 
A városból távozó meghatározó vál-
lalkozásokkal együtt az önkormány-
zat költségvetésének bevételi oldalán 
kétmilliárd forint mínusz jelentke-
zett. Csak két hónapig tudtuk finan-
szírozni a rendszert, onnantól kezd-
ve üres volt a kassza. A helyzetet ne-
hezítette, hogy a nagy cégek által ko-
rábban befizetett iparűzési adó egy 
részének a visszafizetésére kötelezték 
az önkormányzatot. Ez 500 millió 
forintot meghaladó összeg volt ak-
kor, s emiatt hitelfelvétellel, kötvény-
kibocsátással, és egyéb megoldások-
kal próbáltuk kezelni az új helyzetet. 
Másfél milliárd forint halmozódott 
fel, amit az állam -, amikor az ön-
kormányzati rendszert konszolidál-
ta – átvállalt. Ma már nincs felhal-
mozódott tartozásunk és magunk 
előtt görgetett hitel, sikerült megta-
lálni a pénzügyi egyensúlyt a bevé-
teli és a kiadási oldalon. Itt jegyzem 
meg, hogy ennek hiányában az éves 
költségvetést sem fogadhatnánk el.   

- Egyik nyilatkozatában arról 
beszélt, hogy Vác közigazgatási te-
rületén az elmúlt öt évben közel 50 
milliárd forint értékű fejlesztések, 
beruházások valósultak meg. Ez 
óriási összeg, felér a város közel tíz 
éves költségvetésével. Milyen beru-
házásokra utalt? 

- Először is, menjünk az infra-
strukturális fejlődések irányába, 
melyeket az állam valósított meg: 
MÁV-Állomás rekonstrukciója ön-
magában 26 milliárd forint volt. 
Az M2 autópálya 2x2 sávosra törté-
nő bővítését szeptember végén ad-
ják át, melynek a közigazgatási terü-
letünkre eső részét nem is említem. 
A mélygarázs kétmilliárd forint volt. 
A Ferences kolostorra hárommilli-
árd forintot meghaladó összeget, a 
Fegyintézet homlokzati és az egyik 
épületszárny felújítására több mint 
egymilliárd forintot biztosított az 
állam. A DMRV Zrt. vízmű tisztító 
rendszerének korszerűsítését -, me-
lyet a napokban fogunk átadni - kö-
zel 5 milliárddal támogatta az ál-
lam. A Reménység Sportegyesü-
let új épületegyüttese és a küzdőtér 
közel 700 millió forint központi tá-
mogatásból készül el. A városi táv-
hő rendszerünket 150 millióért újí-
tottuk fel. A TAO-s beruházásokban 
mintegy 500 milliós önrészt biztosí-
tunk, hogy a különböző sportegye-
sületek élni tudjanak a beruházá-
sokkal: sportpálya felújítás, rendes- 
és műfüves pálya, az uszodában az 
öltözők, a gépészet megújítása, ezek 
mind több tízmillió akár százmilli-
ós beruházások. A színházat közel 
350 millió forintért sikerült komp-
letten megújítani, amely nagy büsz-
keségünk, hisz kőszínházzal gya-
rapodott a város. Előszerződésünk 
van az állammal, eljutottunk odá-
ig, hogy a pályázatok előkészítése 

zajlik: a 340 millió forinttal induló 
bölcsődei projektre az anyagár- és 
munkabér költségek emelkedése mi-
att 580 millió forintot biztosít az ál-
lam. A multifunkciós sportcsarnok 
beruházási költsége 3,5 milliárd fo-
rint, a csónakház projekt 400 millió, 
a belváros átépítése 3 milliárd, a mú-
zeum negyed felújítása és kialakítása 
egymilliárd forint. A források meg-
érkezése után elindulnak a fejlesz-
tések. A Budapest-Vác-Esztergom 
dunai víziút megújító projekt Vác-
ra eső része meghaladja a 3,5 milli-
árd forintot. A fejlesztés nemcsak a 
Duna hajózhatóságát javítja, hanem 
pl. Vácnál a kikötő kiépítését, új par-
kolók kialakítását, szolgáltató egy-
ségek létrehozását is magába foglal-
ja, melyekről már kormány döntés 
született.  

- A felsorolt fejlesztések, beruhá-
zások -, ami örömteli, de - mind ál-
lami támogatásból valósulhat meg. 
Önerőből mire futotta? 

- Valóban állami támogatásból 
valósulnak meg az említett nagy vo-
lumenű fejlesztések, de ne felejtsük 
el, hogy a siker érdekében rengete-
get lobbiztunk. Az elmúlt öt évben a 
költségvetés egyensúlyának fenntar-
tása mellett minden évben 100-150 
millió forintot fordítottunk olyan 
fejlesztésekre, mint pl. a Sejcei útra, 
a csapadékvíz elvezető csatorna fel-
újítására, lépcső felújításokra, csa-
tornázásra, művelődési ház előtti 
parkoló kialakítására. A kisebb lép-
tékű felújítások és a nagy volume-
nű fejlesztések összege megközelíti 
50 milliárd forintot, melyben ben-
ne van a Damjanich téri jelzőlám-
pás gyalogátkelő kiépítése, a könyv-
tár előtti megsüllyedt útpálya kijaví-
tása, a 2. számú főúton, két helyen 
is – a trafónál és a Széchenyi utcá-
nál – kiépítettük a balra kanyaro-
dást. Közintézményeinkben számos 
helyen megújultak a vizes blokkok, 
főzőkonyhák, óvodáinkban torna-
szobákat alakítottunk ki, bővítet-
tük a közvilágítás hálózatát. Folya-
matban van a Kosdi úti körforgalom 
kiszélesítése, már csak szakhatósá-

gi engedélyre várunk.  Felújítottuk 
a Kőkapu egy részét, elbontottuk a 
vásártéti romos épületeket, pályáza-
ti forrásból három elektromos töltő-
pontokat építettünk ki a városban. 
Kiépült a közvilágítás az Avar utcá-
ban és Felső-Törökhegyen, parkolók 
létesültek a Kölcsey óvoda mellett. 
Saját erőből mintegy 600 millió fo-
rint értékű fejlesztést valósítottunk 
meg a városban.   

- Az elért eredmények ellenére 
vannak, akik úgy vélekednek, hogy 
Vác fejlődése lelassult, a város út-
hálózata felújításra szorul, számos 
helyen rendezetlen a közterület, 
felütötte fejét az illegális hulladék 
elhelyezés, nem épült meg a dunai 
árvízvédelmi mobilgát, kevés siker 
koronázta pályázati tevékenységü-
ket, míg mások szerint a közel ezer-
éves Vác a régió gazdasági, oktatá-
si, kulturális, művészeti élet cent-
ruma, a turisták egyik kedvelt vá-
rosa. Egymásnak feszülő vélemé-
nyek, állítások. Ön szerint hol van 
az igazság? 

- Egészen biztos vagyok benne, 
hogy az utóbbinál, aki azt mond-
ja, hogy Vác fejlődése lelassult, nem 
mond igazat. Ezek a vélemények egy 
szűk körhöz kapcsolódnak, arra te-
szik a fő hangsúlyt, ami még nem 
valósult meg. Az előbb felsorolt mű-
szaki fejlesztéseken túl kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk a kulturális 
fejlesztésekre is, melyek közül csak 
néhányat emelnék ki: kulturális ki-
állítóhelyek bővítése, állandó ki-
állítások rendezése, főtéri jégpá-
lya megnyitása, működtetésére óri-
ás igény mutatkozott. Vácra hoztuk 
a gumikerekű turista kisvonatot, ut-
cabálokon, kora tavasztól késő őszig 
tartó programokon, rendezvénye-
ken szórakozhatnak a város polgá-
rai és az idelátogató turisták. A Váci 
TDM-el és az összes programszer-
vezővel együttműködve koordinál-
tuk a rendezvényeket, hogy ne „üt-
közzenek”, ne vonják el egymástól a 
közönséget. Rendszeresen tartunk 
kulturális egyeztetéseket, melyeket 
én koordinálok. A magántőke bevo-

násával, a Dunakanyar Rendezvény-
irodával együttműködve négy plusz 
hétvégi program került az önkor-
mányzat támogatásával megvalósu-
ló rendezvénysorozatba. Ezen kívül 
megrendezzük az Európa Fesztivált, 
a csellengő gyermekért az Ezer Lám-
pás Éjszaka jótékony célú napot, de 
ki ne tudná, hogy minden évben a 
város főtere ad otthont az országos 
hírű lecsófesztiválnak.  

- Számos példa bizonyítja, hogy 
egy település polgármestere, az ön-
kormányzat képviselő-testüle-
te igazán akkor sikeres, ha alkotó 
nyugalom veszi körül őket, ha mel-
lőzik a pártcsatározásokat, a város 
előtt álló feladatok megoldására 
összpontosítják tudásukat, energi-
ájukat. Hogyan értékelné az Önök 
együttműködését, a képviselő-tes-
tület munkáját?

- Korábban nem volt rá példa, 
hogy a kormányzó és ellenzéki pár-
tok egymásnak feszültek volna. Saj-
nos azt tapasztaltam, hogy az el-
lenzék destruktív módon minden-
nel szemben szavazott, kommuni-
kációjuk semmi másról nem szólt, 
mint arról, hogy csak negatív szín-
ben tüntették fel a mindenkori ve-
zetést. Sokszor otromba módon, az 
ember személyiségét is kikezdve. Ez 
nem szolgálta a város érdekét. 

- Az ötéves ciklus végéhez, mér-
földkőhöz ért a képviselő-testü-
let, ami egyben azt is jelenti, hogy 
munkájuk mérlegének megvonása 
mellett jó alkalmat kínál a követke-
ző időszakban megoldásra váró je-
lentős feladatok meghatározására 
is. Milyen távlati célok megvalósí-
tását tartja fontosnak a város fejlő-
dése, jövője szempontjából?

- Azt gondolom, hogy a turisz-
tikai fejlesztések jelentősen hozzá-
járulnak majd a város jövőjéhez, 
amely érzékelhetően megmutatko-
zik a Vácra látogató turisták létszá-
mában is. Reményeim szerint ez a 
növekedés szálloda építésével is tár-
sulhat. Természetesen mindehhez 
további infrastrukturális fejlődésre 

van szükség, melyben elsősorban a 
városi útjainkra gondolok. Van egy 
kátyúzó gépünk, melyet igyekszünk 
a legoptimálisabban kihasználni. E 
helyen is visszautasítom azt a hisz-
tériakeltést, hogy a városban min-
den út kátyús. Bírálóink nem ve-
szik figyelembe, hogy az agglome-
ráció szélén vagyunk, egy régióban 
Budapesttel, ami azt is jelenti, hogy 
a főváros fejlettsége miatt útépítésre 
nem pályázhatunk EU-s források-
ra. Ezt a helyzetet a kormány is fel-
ismerte, ezért 80 milliárdot különí-
tett el a megye északi régiójának fej-
lesztésére. Ebben szeretnék még to-
vábblépni, hogy lehetőleg milliárdos 
nagyságrendben lehessen a város ut-
cáit aszfaltozni. Ezzel párhuzamo-
san a csatornaépítéssel is foglalkoz-
ni kell. Akik azt mondják, hogy a vá-
ros nem fejlődik, azoknak javaslom, 
menjenek el a Felső-Törökhegyre és 
környékére, vagy a Bácska dűlőre, 
ahol gyönyörűen épülnek a házak, 
nem kevésbé a város déli peremén, 
Václigeten és Máriaudvaron. Sajnos 
három nagy multinacionális cég ki-
vonult a városból, ami közel két mil-
liárd forint adókiesést vont maga 
után, melynek hiánya megmutatko-
zik az önkormányzat költségveté-
sében is. De azon dolgozunk, hogy 
újabb nagy vállalkozás letelepítése 
révén növeljük adóbevételünket. 

- Közel egy évtizede irányítja a 
várost polgármesterként, ami -, ha 
ki mondjuk, ha nem – azzal is járt, 
hogy ön van a közéleti támadások 
célkeresztjében, nem egyszer embe-
ri mivoltában is megsértik. Köztu-
dott, hogy újra ringbe szállt a pol-
gármesteri szék elnyeréséért. Mi 
inspirálja önt arra, hogy a folyta-
táshoz kéri a váci polgárok támo-
gatását?  

- Talán patetikusan hangzik, vá-
rosunk szeretete, nemzetemben való 
töretlen hit motivál az újra indulá-
somban. A keresztyén értékrendet, 
amit képviselek, otthonról hoztam, 
amihez hű vagyok. Fontos számom-
ra, hogy a nemzetközösségünk, a 
városunk, ahol élünk, a lehető leg-
jobb helyzetbe kerüljön. Felelősség-
gel tartozom választóimnak, akik az 
elmúlt kilenc évben bíztak bennem, 
megtiszteltek támogatásukkal. Nem 
hagyhatom cserben őket, és a várost 
sem, az elkezdett projekteket szeret-
ném nyugvó pontra juttatni, hiszen 
az eddig lezárult, több kiemelt beru-
házást sikerült jóval a tervezett áron 
alul befejezni. Elég, ha csak a mély-
garázsra gondolok, melynek 2 milli-
árdos költségét átvállalta az állam. 
Október 13-án kiderül az igazság, 
amikor a város választópolgárai el-
döntik, hogy kikben és melyik po-
litikai csoportosulásban látják Vác 
további fejlődésének jövőjét. Rólam 
mindenki tudja, hogy közéleti meg-
nyilatkozásaimban mit képviseltem 
az elmúlt 25 évben, amitől jottányit 
sem tértem el, amihez és Vác polgá-
raihoz a jövőben is hű leszek. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fördős Attila: kiálltuk a próbát 
a lehetőségek és az elvárások szorításában 
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Tegyél a környezetedért 
zöld megoldásokkal! 

A hagyományokhoz hí-
ven idén is meghirde-
ti Zöld Megoldás-pá-
lyázatát a Duna-Dráva 
Cement Kft., amellyel 
évek óta támogatja a 
környezettudatos kez-
deményezéseket. Az 
elmúlt 9 évben a DDC 
41 projekt létrejötté-
hez járult hozzá ösz-
szesen mintegy 60 
millió forinttal. Az elő-
ző évekhez hasonló-
an a legkiemelkedőbb 
pályamunkák idén is 
több millió forintos tá-
mogatást kapnak.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget 

kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási adminisztrátor
Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek (Excel, Word)

- műszaki irányultságú képzettség vagy gyakorlat
- "B"kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél (mobil: 30 261 6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

Lakatos
Feladatok:

-  épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése, 
karbantartása

-   kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása
-   kisebb építőmesteri feladatok kezelése

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek: 

- Lakatos vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
  Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél 

(tel.: 27-640-278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Gondnok
Feladatok:

- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti munkák 
végzése városi intézményben

- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig
Feltétel: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, Göd)                             
Előnyt jelent: 

- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) vagy 

e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rakodó segédmunkás
Feladatok:

-  közterületi munkavégzés
-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában

- hulladékszállító járművön rakodó munka
Feltételek: 

- 8 általános 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
-Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha                         

Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(tel.: 27- 341-789) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

A közel egy évtized alatt szám-
talan oktatási intézmény, köz-
hasznú szervezet és kulturá-
lis központ nyert forrást kör-

nyezettudatos törekvéseik megvalósításá-
ra a Zöld Megoldás-pályázat keretében. A 
nyertes projektek között szerepelnek sza-
badtéri, közösségi terek és foglalkoztatók, 
tanösvények és madárbarát iskolakertek 
– de hosszú távú programok is születtek a 
vállalat támogatásával. 

A kezdeményezés lényege és célja vál-
tozatlan: 2019-ben is olyan pályázatokat 
várnak, amelyek a környezet védelmét tű-
zik ki célul, úgy, hogy közben a hosszú 
távú fenntarthatóság alapelveit is figye-
lembe veszik. Mindezzel egy fenntartha-
tóbb jövőt, élhetőbb környezetet teremtse-

nek a jelen és a jövő nemzedékei számára. 
A 2019/2020 évi pályázatra a Vác, Bere-
mend és Pécs környezetében élők novem-
ber elejéig adhatják le a jelentkezésüket, 
melyeket szakértőkből álló bizottság fog 
elbírálni. A váci és a beremendi térségből 
érkező pályázatokra 3-3 millió forint, míg 
Pécs és környéke számára 1,5 millió forin-
tos támogatás áll rendelkezésre. 

A jelentkezők pályázatukat 2019. szept-
ember 2. és november 4. között adhatják 
le.

További információt a vállalat honlap-
ján olvashat: www.duna-drava.hu/zold-
megoldas 

Az aktuális pályázati anyagokat a válla-
lat honlapján tudja letölteni: www.duna-
drava.hu/aktualis-palyazati-anyagok 

A DDC Zöld Megoldás-pályázatáról: 
A Duna-Dráva Cement Kft. a környe-
zettudatos kezdeményezések támogatá-
sára hozta létre 2011-ben a DDC Zöld 
Megoldás-pályázatot. A pályázat elsőd-
leges célja, hogy forrást teremtsen olyan 
fejlesztések és programok támogatásá-
ra, amelyek a Beremendi és a Váci Ce-
mentgyár, valamint Pécs környezetében 
élők által használt közösségi terek, vala-
mint infrastruktúra környezettudatos 
működését és hatékonyabb hasznosítá-
sát segítik elő, a társadalom széles cso-
portjának lehetőséget adva a környezet-
tudatosabb életre, a természeti környe-
zet megismerésére.

Apróhirdetés

• Munkájára, környezetére igényes, 
megbízható takarítót keresünk a Faze-
kas iskolába, délutáni műszakba (13.00-
21.00). Jelentkezni lehet az iskola titkár-
ságán személyesen (2120 Dunakeszi, 
Radnóti utca 29.) vagy telefonon, a 06 
27 547 135 vagy a 06 30 260 5859 
telefonszámokon. Szükséges dokumen-
tumok: önéletrajz, okmányok, erkölcsi 
bizonyítvány. Dunakeszi, 2019. 09.23.
Papné Szalai Csilla intézményvezető

Botlókövek az emlékezetért
Gila Páz izraeli állampolgár nagyszülei, Herzfeld Mózes és Abelesz Perl 
Vácott éltek, férfi-, női- és gyermekruha gyártók és nagykereskedők vol-
tak, a Széchenyi utca 10 - 12. alatti ház volt az otthonuk. A vészkorszak-
ban, 1944-ben, Lea lányukkal együtt elhurcolták őket, előbb a monori tég-
lagyárba, majd Auschwitzba, míg két fiukat, Avrahamot és Slomót munka-
szolgálatra vitték, majd a mathauseni koncentrációs táborba. 

Mózes és Perl sorsa a 
gázkamra volt ab-
ban az őrült bor-
zalomban, gyer-

mekeik túlélték a holokausztot 
és 1946-ban előbb Slomó és Lea, 
majd később Avraham is kiván-
dorolt Izraelbe.

Gila Páz kezdeményezésére 
a család szeptember 13-án em-

lékeztető botlóköveket helyez-
tetett a földbe a váci főutcán a 
meggyilkolt néhai nagyszülők 
tiszteletére és az utókor figyel-
meztetésére.

- A vészkorszak idején a ma-
gyarországi zsidóságból több 
százezren áldozattá váltak. Vá-
cott a városközponti gettóban 
embertelen körülmények közé 

zsúfolták a helyi izraelita polgá-
rokat, még az ablakait is bedesz-
kázták. És innen csaknem két-
ezer embert hurcoltak el mun-
kaszolgálatra és a haláltábo-
rokba. Emlékeztessenek ezek 
a botlókövek mindenkit arra, 
hogy milyen embertelen idősza-
kok voltak a huszadik század kö-
zepén, a mai kornak szóló üze-
net, hogy soha többé ne ismét-
lődhessen meg ilyen borzalom. 
Ezen gondolatok jegyében fejet 
hajtok én is az áldozatok előtt 
- mondta az eseményen Fördős 
Attila polgármester.

Ezután Turai János, a Váci Zsi-
dó Hitközség elnöke emlékezett 
meg a helyi zsidó áldozatokról, s 
a botlóköveket állító család tra-
gédiával terhes sorstörtének rö-
vid ismertetésével egyúttal fel-
hívta figyelmet arra: társadalmi, 
és mindenkinek személyes fele-
lősség, hogy ne ismétlődhessen 
meg a holokauszt borzalma.

Gila Páz, az emlékállítást kez-
deményező unoka elmond-
ta: nagyszülők nélkül nőtt fel, 
így csak akkor kezdte el érez-
ni, hogy mi maradt ki az életé-
ből, amikor már unokái lettek, 
akkor kezdte el érezni, hogy sze-
retne többet tudni a család múlt-
járól, meg akarta érteni honnan 
jött, hol vannak a gyökerei, mi-
lyen emberek voltak a nagyszü-
lei, hogy éltek, hogyan gondol-
kozhattak, mik lehettek az utol-
só gondolataik.

- Megrendülve állok most 
itt abból az alkalomból, hogy 
botlatókövet állíthatunk nagy-
mamám és nagypapám emléké-
re, ez az esemény egyfajta vég, 
egy lezárás azután, hogy igye-
keztem feltárni, megérteni a csa-
lád sorstörténetét, és most mara-
dandó emléket állítunk - fogal-
mazott zárszóként Gila Páz.

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress
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Megnyílt a Napsugár bölcsőde Ovi-sport pálya Dunakeszi 
valamennyi óvodájában

Für Lajos elismerése

Dunakeszin mindig örömteli pillanat az, amikor egy új intézményt adha-
tunk át. Aki régebb óta ismeri a várost, tudhatja, hogy néhány éve már 
nincs bölcsődei és óvodai férőhely hiány, szemben a 2010 előtti helyzet-
tel – mondta Dióssi Csaba polgármester az alagligeti Napsugár bölcső-
de ünnepélyes megnyitóján, melyet a kicsik a közeli napokban már bir-
tokba is vettek.  

A Meseház Óvodában és a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában ünnepé-
lyesen adták át a kicsiknek a két új ovi-sport pályát, melynek köszönhe-
tően immáron Dunakeszi mind a nyolc óvodájában e rendkívül nagy mű-
gonddal kialakított sportpályán sportolhatnak a gyerekek. 

A Vas-megyei Egyházasrádóc önkormányzata a szépen felújított több-
funkciós Művelődési Központját a falu szülöttjéről, díszpolgáráról, 
dr. Für Lajosról nevezte el. 

A városvezető avatóbe-
szédében azt hangsú-
lyozta, hogy 21. száza-

di körülményeket szeretnének 
biztosítani a gyerekeknek. Be-
jelentette; már benyújtották az 
újabb pályázatot a most átadott 
bölcsőde bővítése érdekében, 
jövőre pedig elkészül a közel-
ben épülő, már félkész műsza-
ki állapotban lévő óvoda. 

Dióssi Csaba köszönetet 
mondott Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőnek a zöld-
mezős beruházás megvalósítá-
sához nyújtott támogatásáért, 
örömét fejezte ki, hogy a böl-
csődét dunakeszi vállalkozás 
építette. 

Szabóné Ónodi Valéria, a 
DÓHSZK vezetője arról az al-
kotó együttműködésről be-
szélt, amely a tervezéstől egé-
szen a bölcsőde átadásáig jel-
lemezte munkakapcsolatukat, 
melynek köszönhetően sike-
rült a város igényeinek megfe-
lelő intézményt építeni. 

Az óvodapedagógusok szak-
szerű együttműködését meg-
köszönve emlékeztette őket: 
„Kívánom, hogy érezzétek itt 
jól magatokat, legyen minél 
több szakmai sikeretek, de ne 
felejtsétek el, hogy a szülő a leg-
drágább kincsét bízza rátok.”

Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő pedig azt emelte ki, 

hogy 2010 óta kétszer annyi kis-
gyermekes férőhely van Duna-
keszin, de ami ugyancsak fon-
tos, hogy a pedagógusok száma 
is megduplázódott. Ez azért lé-
nyeges szerinte, mert új épüle-
tek készülhetnek, de azokat lé-
lekkel kell betölteni. „Hiába a jó 
polgármester, az országgyűlé-
si képviselő, ha hiányzik az em-
berekből a közösségi összetartó 
erő, akkor ezek az eredmények 
elmaradnának. Hamarosan 
szemközt megépül az óvoda, 
utak épülnek, szinte megújult 
az egész város a főtértől a sport-
telepig bezárólag” – mondta 
Tuzson Bence. V. I.

Fotó: Ligeti Edina

Magyarországon ed-
dig 384, Pest me-
gyében 36, Dunake-

szin pedig 8 olyan sportpálya 
van már, amelyet kimondot-
tan óvodák számára fejlesztet-
tek ki. A 7. és 8. pályát a Szent 

Erzsébet Katolikus Óvoda és 
Meseház óvoda kapta meg. Bár 
a pályát alapvetően focira ta-
lálták ki, de ma már másfajta 
sportok űzésére is továbbfej-
lesztették. Az óvodák egy röp-
labdás verziót kaptak, amelyet 
Ludvig Zsolt, a Magyar Röp-
labda Szövetség főtitkára is át-
adott.

Az ünnepségeken Dióssi Csa-
ba polgármester az országos 
hírű Dunakeszi Sportmodell 
jelentőségéről beszélt, melynek 
köszönhetően a hét sportágat 
sajátítanak el a fiatalok az óvo-

dákban és iskolákban. A vá-
rosvezető köszönetet mondott 
dr. Molnár Andreának, az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány 
elnök asszonyának, valamint 
Ludvig Zsoltnak, a Magyar 
Röplabda Szövetség főtitkárá-

nak, hogy az ő támogatásuk-
nak köszönhetően újabb két 
ovi-sport pálya építése valósul-
hatott meg Dunakeszin. Ezen 
felül a lelkes pedagógusoknak, 
akik nap, mint nap a gyerme-
kekért dolgoznak, akik közre-
működésével a kicsik már fel is 
avatták az új pályákat.

Ludvig Zsolt reményét fejez-
te ki, hogy hamarosan a röp-
labda is bekerül a város sport-
programjában.

Molnár Andrea Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítványtól az 
óvoda-pedagógusok szerepét 

emelte ki, akik élettel telítik 
meg ezeket a pályákat. Az or-
szágban immáron 3500 olyan 
pedagógus van, aki ilyen szak-
képesítést szerzett a 2011 óta 
futó program során. A két ün-
nepségen többször is elhang-

zott a tao szerepe, amely nélkül 
ezek a létesítmények nem való-
sulhattak volna meg.

A két új létesítmény átadásá-
val immáron Dunakeszi ösz-
szes óvodája büszkélkedhet 
ovi-sport pályával: Alagi Óvo-
da, Gyöngyharmat Óvoda, 
Eszterlánc Óvoda, Piros Óvo-
da, Játszóház Óvoda, Posta ut-
cai Óvoda, Szent Erzsébet Ka-
tolikus Óvoda és Meseház 
Óvoda.

B. Szentmártoni
Fotó: dunakeszipost.hu

A Művelődési Központban Emlékter-
met alakítottak ki a névadó özve-
gye, dr. Bíró Friderika kezdeménye-
zésére és szervezésével. Az emlékte-

rem bemutatja Für Lajos családját, gyermek-
korát, iskolai éveit, 1956-os szereplését, az 
MDF megalakításában játszott szerepét, mi-
niszterségét és irodalmi műveit. 

A Művelődési Központ és az Emlékterem át-
adási ünnepsége 2019. szeptember 21-én volt. 
Az egybegyűlteket Szvoda Tamás Egyházas-
rádóc község polgármestere köszöntötte, majd 
ünnepi beszédet mondott V. Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő, miniszteri biztos,  
dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés alelnöke, volt honvédelmi mi-
niszter és dr. Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Tör-
ténetét Kutató Intézet Főigazgatója, az MDF 
alapító tagja. Mindhárman megható szavakkal 
emlékeztek Für Lajosra, kiemelve emberi nagy-
ságát, a parasztság különös szeretetét. A Mű-
velődési Központot megszentelte a helyi kato-

likus plébános és megáldotta a református tisz-
teletes. Vác városát Dr. Somorjai Gábor és jó-
magam képviseltük. A temetőben virágot he-
lyeztünk el Vác Város Díszpolgárának sírjánál.

Az ünnepségen nagy számban vettek részt 
a község polgárai és Für Lajos tisztelői szer-
te az országból.

Moys Csaba
Kép forrása: MTI, 

Koszticsák Szilárd
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Dióssi Csaba és Tuzson Bence 
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A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Dunakeszi Feszt 
a közösségért 

A városvezetés rég-
től megfogalmazott 
kiemelt célja a kö-
zösségépítés.  Meg-
valósulásának egyik 
látványos, egyben tar-
talmas formája a Du-
nakeszi Feszt. E nagy-
szabású rendezvény-
re, mely már a ré-
gió egyik kiemelkedő 
kulturális eseménye, 
szeptember 13-15. kö-
zött, immár kilencedik 
alkalommal került sor 
a Katonadombon.

A nyitónapon a Drums 
Ütőegyüttes fergeteges pro-
dukciója után az Esti Kor-

nél rock-zenekar, majd Kowalsky 
meg a Vega zenélésére „csordultig” 
megtelt a Katonadomb. A lelkesedés 
hőfoka nem enyhült s a főként fiata-
lokból álló publikum éjfélig táncolt 
DJ THOMX műsorán.

A lendületes nyitány izgalmas 
és minden igényt kielégítő foly-
tatást sejtetett, ami szombat reg-
gel bekövetkezett. A gyerekek ked-
venc együttese, az Apacuka zenekar 
magával ragadó produkcióját han-
gos ovációval kísérte a nagyszínpad 
előtti küzdőteret betöltő kisgyerme-
kes családi közönség. 

Maradva a helyszínnél az es-
tébe hajló késő délután előbb az 
Abrakazabra pop-rock együttes, 
majd a Neoton Família, kora éjsza-
ka pedig ismét DJ THOMX vala-
mint DJ Dominique gondoskodott a 
vidám szórakozásról.

A Kisszínpadon egymást követ-
ték a város öntevékeny művészeti 
csoportjainak és sportegyesületei-
nek bemutatói. Felléptek a Fazekas 
Mihály Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola elsős és ha-
todikos néptáncosai. Műsorukat 
megnézte az Önkormányzat meghí-
vására a németországi Deggendorf 
város hozzánk érkezett delegáció-
ja. Programjuk szervezésében köz-
reműködött a Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat.  Dél-
után Storcz Botond világ- és olimpi-
ai bajnok kajakossal ismerkedhettek 
meg az érdeklődők.  A rangos sport-
emberrel Éberling József, a Dunake-
szi Nemzetiségiek Klubja vezetője 
beszélgetett. 

Miközben a színpadokon egy-
mást követték a műsorszámok, 
három dunakeszi csapat a főzőver-
senyen mérte össze tudományát. A 
zsűri – Tóth Eszter főkertész, Sipos 
Dávid, a Programiroda vezetője és 
Csoma Attila, a VOKE József At-
tila Művelődési Központ igazgató-
ja – döntése alapján első lett a Du-
nakeszi Járműjavító, második a 
LighTech, harmadik a Smile csa-
pata. 

A városi egyházközségek sát-

rai előtt mutatkozott be a Krisz-
tus Király Római Katolikus Általá-
nos Iskola néptánccsoportja. A Bol-
gár Nemzetiségi Önkormányzat 
a VOKE József Attila Művelődési 
Központ és a DunArt Képzőművé-
szeti Egyesület közös sátrában meg-
emlékezést tartott Bulgária függet-

lenségének 111. évfordulója alkal-
mából Peti Sándor és Kirov Gábor 
elnökök tolmácsolásában.  

Kérdésünkre Sipos Dávid, a Du-
nakeszi Feszt házigazdája elmond-
ta, hogy az idei rendezvényen több 
újdonsággal is találkozhattak a csa-
ládok. Első alkalommal a város la-
kosai a lakcímkártya felmutatásá-
val fél áron, ötszáz forintért ülhet-

tek fel a Vidámpark játékaira.  Köz-
vélemény kutatás keretében kérdez-
ték meg a családokat arról a tervről, 
hogy legyen-e hétvégi gyermekor-
vosi rendelés a városban. Az első két 
nap tapasztalata alapján elismerés-
sel szólt az Önkormányzat előkészí-
tést-szervezést végző csapat mun-
kájáról.

Vasárnap, a Queen Együttes 
egyik közismert dalát idézve, „Show 
must go on”, vagyis a show folyta-
tódott. A Kisszínpadon egymást 
követték a szórakoztató produkci-
ók. Judo, táncos és akrobatika cso-
portok kötötték le egész nap a fi-
gyelmet. Emlékezetes zenei élményt 
nyújtottak a Dunakeszi Koncert-
fúvósok. A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár Irodalmi Szalonjának ez-
úttal Kéri György, az első magyar 
skót dudás volt a vendége. A Duna-
keszi Zöld Programot közel három-
százan támogatták aláírásukkal. 

S egyszer minden véget ér. DJ 
Dominique műsora után a sorsolá-
son gazdára találtak az értékes nye-
remények, köztük a Winkler Sport 
által felajánlott Mountain Bike ke-
rékpár, melynek boldog tulajdono-
sa Hódi Katalin Klára. Dióssi Csaba 
polgármester zárszavában elmond-
ta, hogy a Feszt most is sikeres volt, 
mintegy harmincezren látogattak ki 
a Katonadombra. A családok talál-
koztak barátaikkal, vagy éppen új 

barátokat szereztek. S mindeközben 
erősödött a város közössége, mely-
nek építését a városvezetés kiemelt 
helyen kezeli. Tuzson Bence állam-
titkár, a térség országgyűlési képvi-
selője arról szólt, hogy a város hatal-
masat fejlődött az elmúlt években, a 
térség legdinamikusabban fejlődő 
közössége, köszönhető ez a városve-
zetésnek. A nagy sikerű Dunakeszi 
Feszt pedig jelképe is lehet ennek a 
fejlődésnek. 

Az estét, ezzel az idei Dunakeszi 
Fesztet a Boban Marković Orkestar 
fantasztikus koncertje zárta. 

Az ismert városi szlogent kissé át-
alakítva, elmondhatjuk: A három 
nap alatt Dunakeszi most is odatette.

 Katona M. István
Fotó: Dusza Tibor
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Október 5-én rajtol el először 
a Börzsöny Ring mezőnye 

A nagy sikerű Ipoly Feszt után az október 5-én első alkalommal megrendezésre kerülő Börzsöny 
Ring kerékpáros teljesítménytúrával szeretnék hazánk figyelmét ismét ráirányítani a gyönyörű ter-
mészeti környezetre a szervezők, akik a 90 kilométeres versenyről szeptember 19-én tartottak be-
harangozó sajtótájékoztatót a szobi révtől induló kerékpárútnál. 

A sajtótájékoztatón dr. Rét-
vári Bence, az Emmi parla-
menti államtitkára bejelen-

tette, hogy a nagy sikerű, a nyáron 
első alkalommal rendezett Ipoly 
Feszthez hasonlóan hagyományte-
remtő jelleggel indul útjára a Bör-
zsöny Ring, melynek célja – a spor-
tolás mellett -, hogy a gyönyörű ter-
mészeti környezetre, a Börzsöny ér-
tékeire ráirányítsák az ország fi-
gyelmét. A rendezvényt széles körű 
összefogással, a térség önkormány-
zataival, polgármestereivel, kü-
lönböző szervezetekkel együttmű-

ködve rendezik meg. A térség or-
szággyűlési képviselője szerint a 
Börzsöny „felfedezésére” kiváló 
alkalmat kínál a kerékpáros teljesít-
ménytúra. Bár a Börzsönyben talál-
ható kerékpárutak sokaknak zsák-
utcát jelentenek, mivel nem adottak 
a feltételek ahhoz, hogy bárki is kör-
be tekerhessen a hegységen. 

Magyarország legritkábban lakot 
területe a Börzsöny, amely egyben 
hazánk legtermészet közelibb része 
is, amin végighalad majd a Börzsöny 
Ring. Az október 5-én sorra kerü-
lő kerékpáros teljesítmény túrával 

és a hegyi-felfutó versennyel hagyo-
mányt szeretnénk teremteni, annak 
reményében, hogy az év többi napján 
is sokak számára lesz vonzó a Bör-
zsöny Ring útvonalán végig tekerni – 
fogalmazott Rétvári Bence, aki hoz-
zátette: - Az Ipoly Erdő Zrt. számára 
Magyarország Kormánya 1,2 milli-
árd forintos támogatást nyújt bicikli 
utak fejlesztésére, melynek felhasz-
nálásával a Börzsöny útjait is kerék-
pározhatóbbá tehetik – mondta.

Erdélyi Zsolt a Magyar Kerékpá-
ros Szövetség Turisztikai Szakosz-
tályának szakértője elmondta, hogy 
a túra október 5-én indul el a szobi 
kompkikötőtől. A résztvevők moto-
ros felvezetéssel Kismaroson halad-
nak végig a Duna mentén húzódó 
kerékpárúton, majd Királyrét felé 
folytatják tovább útjukat. Összesen 
kilencven kilométernyi távot telje-
sítenek majd a Szob –Zebegény – 
Nagymaros – Kismaros – Szoko-
lya – Királyrét – Nógrád – Diósje-
nő – Závoz tető – Kemence – Vá-
mosmikola – Ipolytölgyes – Ipoly-
damásd – Szob útvonalon, amely 
620 méternyi szintkülönbséget tar-
talmaz. Tájékozódásukat táblarend-
szer segíti majd, melyről a túra út-
vonala és a pihenőhelyek is leolvas-

hatók. A gyerekek számára ugyan-
aznap délben indítanak egy ki-
sebb, nyolc kilométeres túrát, mely 
a Szob-Zebegény-Szob útvonalat 
tartalmazza. A szakértő arról is tá-
jékoztatta a sajtó megjelent mun-
katársait, hogy ha a teljesítmény-
túrán műszaki problémák adód-
nak, akkor a kerékpározókat kísérő 
szervízkocsi siethet a bajbajutott se-
gítségére.

Ferencz Gyöngyi, Szob polgár-
mestere bejelentette, hogy a Bör-
zsöny Ringgel egy napon a tavaly 
létrejött Szobi Egészségfejleszté-
si Iroda szervez sportnapot a járás-
ban található általános iskolák ré-
szére. Négy korosztályban, 2006-
2013 között született diákok számá-
ra rendezik a futóversenyt, a legjob-
bak díjazásban részesülnek. Ferencz 
Gyöngyi elmonda, hogy 13 órakor a 
beteg emberekért egy közös, két ki-
lométeres gyalog túrát szerveznek 
a város gyönyörű Duna-parti sza-
kaszán, melyre szeretettel hívják és 
várják a családokat, baráti társa-
ságokat, akiket finom forró teával 
vendégelik meg. – A kerékpároso-
kat pedig egy tál meleg étellel vár-
juk majd - mondta a polgármester 
asszony, aki lapunk kérdésére hoz-

zátette: - Nagy örömmel támogatják 
a Börzsöny Ringet, amely a gyönyö-
rű táj felfedezése mellett jó alkal-
mat kínál arra is, hogy a résztvevők 
megismerjék Szob értékeit is. 

Rományik Ferenc Ipolydamásd 
polgármestere arról beszélt, hogy 
395 millió forint elnyert hazai for-
rásból építhetik meg a Szob és 
Ipolydamásd közötti kerékpárutat. 
A tervek szerint az út a szobi révtől 
az ipolydamásdi új Ipoly hídig ha-
lad, melynek építése reményeik sze-
rint 2020-ban elkezdődik.  A hí-
don keresztül átjuthatunk majd az 

EuroVelo 6 balparti nyomvonalá-
nak szlovákiai szakaszára. Vélemé-
nye szerint ez azért is fontos, mert 
a Helemba-Párkány és az Ipolyda-
másd és a Letkésnél lévő Ipoly hídig 
terjedő szakaszra is szeretnének pá-
lyázatot benyújtani, ehhez azonban 
szükséges a Szob-Ipolydamásd kö-
zötti szakasz megépítése. Rományik 
Ferenc hangsúlyozta: terveik meg-
valósítása után szép környezetben, 
biztonságos úton haladhatnak a ke-
rékpározók az Ipoly völgyében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A szervezők reményei szerint 
hagyományt teremtenek a versennyel


