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A fejlesztésről Dr. Urbán Edina főigazgató-főorvos, Fördős Attila és Rétvári Bence tájékoztatta a sajtó képviselőit

200 millió forintos eszköz- 
és informatikai fejlesztés a váci kórházban
Az Egészséges Budapest Program (EBP) kereté-
ben 200 millió forint fejlesztési forráshoz jutott 
a váci Jávorszky Ödön Kórház. Ebből közel 140 
millió forintot orvosi műszerellátottság javításá-
ra, valamivel több, mint 60 millió forintot infor-
matikai fejlesztésre fordít az intézmény.

Átadták az M2-es gyorsforgalmi út   
bővített szakaszát 

Fotó: KesziPress

Hétfőn délután az intézményben tartott sajtótájékozta-
tót dr. Urbán Edina főigazgató-főorvos, Rétvári Bence,  
az Emmi parlamenti államtitkára és Fördős Attila, Vác 
polgármestere.

A Jávorszky Ödön Kórház ellátási területe és a lakosság száma 
messze meghaladja Vác város közigazgatási határait, mert mintegy 
170-180-ezer ember ellátására épült annak idején, miközben Vác vá-
ros lakossága 35 ezer fő – mondta Fördős Attila, aki említést tett ar-
ról is, hogy korábban nagyon komoly pénzügyi nehézségeket oko-
zott az intézmény menedzselése. 

- Ma már ez nem jellemző. Örömmel mondhatom, hogy az egész-
ségügyi szakmai kérdésekben  mindig nagyon jó együttműködés 
volt mindig a kórházzal. A főigazgató asszonnyal közös programja-
ink vannak, többek között oltóanyag és egyéb egészségügyi rendsze-
rekben – hangsúlyozta a polgármester. Fördős Attila kijelentette: az 
5,6 milliárdos kórház és SZTK fejlesztés és felújítás sikere érdekében 
a városi önkormányzat mindent megtesz. - Vác városa, amit csak 
tud, megtesz annak érdekében, hogy az SZTK épületbontásával kap-
csolatos, illetőleg a kórház későbbi építkezésével járó önkormányza-
ti feladatokat ellássa – húzta alá a polgármester. 

Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője pedig arról be-
szélt, hogy a környéken számos egészségügyi beruházás zajlik jelen-
leg is. Kiemelte: 13 háziorvosi rendelőnek, egészségháznak az újbóli 
felépítésébe, új rendelők építésébe, vagy teljes felújításába fogtak bele. 
Két egészségfejlesztési iroda jött létre, amelyek a betegségek megelő-
zését tűzték ki célul. Praxisközösségek is létrejöttek, amelyek szintén 

újra értelmezik a háziorvosi feladatellátást és a betegségmegelőzésre 
sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek. 

- Erre sok 10 millió forintos kormányzati támogatást is kapnak a 
jövő évre. Ugyancsak kedvező hír, hogy a kórház telekszomszédsá-
gában levő mentőállomásnak a felújítása is a végéhez közeleg. Több 
mint 60 millió forint értékű felújításról van szó és várhatóan más-
fél hónapon belül be is fejezi a munkát a kivitelező. Nemcsak a kór-

házban történik felújítás, hanem a kórház környékén is, az alapellá-
tásban is, a háziorvosoknál is, a mentésben is, és az egészségmegőr-
zésben is egy teljesen újfajta egészségfejlesztési minták jönnek létre – 
mondta Rétvári Bence.

Urbán Edina a kórház főigazgató-főorvosa kiemelte, hogy az új 
eszközbeszerzésekkel a régi és kevésbé modern gépeket egészítik ki..  

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Október 1-től im-
már 2x2 sávon 
közlekedhetnek 
az autósok Buda-
pest és Vác kö-
zött azt követő-
en, hogy átadták 
az M2-es gyors-
forgalmi út egy 
közel 20 kilomé-
ter hosszú kibő-
vített, illetve fel-
újított szakaszát.Közel 33 milliárdnyi beruházás
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Kocsis Máté arra kérte a váciakat, hogy minél többen vegyenek részt a választáson

Tuzson Bence államtitkár

Kocsis Máté volt a Váci 
Polgári Est szeptemberi vendége

„Százmilliárdokat hagytunk a családok zsebében”

A Fidesz frakcióvezetője volt szeptember 26-án a Váci Polgári Est vendé-
ge, aki a fórum előtti sajtótájékoztatón, és a nagy érdeklődéssel kísért 
rendezvényen is arra kérte a váciakat, hogy minél nagyobb arányban ve-
gyenek részt az október 13-i helyhatósági választáson. Kocsis Máté, aki 
2009-től 2018-ig Budapest VIII. kerületének polgármestere is volt, ta-
pasztalataira hivatkozva arra kérte a szavazókat, hogy olyan polgármes-
ter- és képviselő-jelöltekre adják le a voksukat, akik képesek együttmű-
ködni a kormánypártokkal, mert ez biztosítja a város további gazdasá-
gi fejlődését.

Nagyon örülök annak, hogy ebben az évben min-
den korábbinál magasabb összegű nyugdíjpré-
miumot tudunk kifizetni, mert ez egyúttal a ma-
gyar gazdaság erejét, megerősödését is jelzi – 
mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerü-
let országgyűlési képviselője, aki beszélt arról 
is, hogy a magyar gazdaság a tavalyinál és a ta-
valy előttinél is jóval nagyobb mértékben nőtt 
az idén. Ennek köszönhető, hogy a nyugdíjpré-
mium átlagos összege meghaladja a húszezer 
forintot, és ezen túlmenően, a novemberi járan-
dóságával együtt minden jogosult megkapja a 
tizenegyezer forintos nyugdíjkiegészítést is. 
Már hatvanezer család élt a családvédelmi ak-
cióterv által nyújtott lehetőségek valamelyiké-
vel – tette hozzá a politikus.

A lakossági fórum 
előtt tartott sajtó-
tájékoztatón Kocsis 
Máté azt mondta: 

fontos meggyőzni a helyieket 
arról, hogy olyan városveze-
tést kell választani október 13-
án, amelynek irányítása alatt 
Vác továbbra is ki tudja venni a 
részét a magyar gazdasági fej-
lődés eredményeiből, és képes 
garantálni a város biztonságát. 
Kocsis Máté kifejtette: a fórum 
jó lehetőséget kínál az ország, a 
város előtt álló fél évtized fel-
adatainak, elképzeléseinek a 
felvázolására, a lakossági véle-
mények megismerésére.  

A Fidesz frakcióvezetője egy-
értelműen kiállt a Vácot ki-
lenc éve irányító Fördős Atti-
la polgármester mellett. - Sza-
vazzanak Fördős Attilára, hi-
szen Fördős Attila bizonyí-
tott, régóta polgármester. 2010 
óta kiváló munkát végzett, és 
meggyőződésünk, hogy a vele 

szemben indulók messze nem 
tudják azt a munkát - nemcsak 
a kormánnyal való együttmű-
ködés elutasítása miatt, ha-
nem egyszerűen a felkészültsé-
gük hiánya miatt sem folytat-
ni -, mint amit Fördős Attiláék 
megkezdtek – érvelt Kocsis 
Máté. 

Rétvári Bence a sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott: a közel-
gő választásnak az a tétje, hogy 
egy megbízható, Fidesz-KDNP 
vezetése lesz-e továbbra is a vá-
rosnak, vagy egy veszélyt je-
lentő ellenzéki, amely szerin-
te megbízhatatlan, alkalmatlan 
és bevándorláspárti. 

Az elért eredmények jó 
együttműködés bizonyíté-
ka, melyekről be tudnak szá-
molni – utalt Fördős Attila  
polgármester szakértelmére 
és a kormánnyal kialakított 
jó együttműködésére, mely-
nek eredménye – többek kö-
zött a belváros megújítására, 

a múzeumi negyed kialakítás-
ra fordítható 4 milliárd forint 
állami támogatás, vagy a du-
nai hajózás, a váci hajóállomás 
felújítását és bővítését segítő 
több milliárdos állami forrás 
biztosítása.  De példaként em-
lítette a Jávorszky Ödön Kór-
ház fejlesztésére megítélt 5,6 
milliárd forintot.  

„Ezzel szemben azt láthat-
juk, hogy itt Vácon is az ellen-
zék története nem szól másról, 
csak az egymással szembeni fe-
szültségekről, üzengetésekről. 
Maga a korábbi baloldali pol-
gármester mondta azt, hogy 
mind emberileg, mind szak-
mailag alkalmatlannak tartja 
az ellenzéki Összefogás polgár-
mesterjelöltjét." – jelentette ki 
Rétvári Bence, a város ország-
gyűlési képviselője, aki szerint 
nagy veszélyt jelentene a város-
nak, ha a kormánnyal szem-
benállás határozná meg az ön-
kormányzat politikáját.    

A sajtótájékoztatót követő 
Váci Polgári Esten Fördős Atti-
la polgármester kifejtette a vé-
leményét az induló polgármes-
terjelöltek főbb programpont-
jairól. Rámutatott: a mosta-
ni választás tétje az, hogy Vác 
megmarad-e magyar város-
nak, mert úgy látja, egyes je-
löltek inkább a nyugat-euró-
pai modellt szeretnék megho-
nosítani.

"Ez az igazi tétje a mosta-
ni választásoknak, és mond-
juk ki azt is, hogyha valaki 
ilyen gondolatokat fogalmaz 
meg, az egész egyszerűen ar-

ról beszél, hogy egy olyan te-
lepülést kíván megvalósítani, 
ami az egész nemzetközösség-
gel szemben egy városállamot 
hozna létre. Egy poliszt, egy 
multikulturális várost, egy te-
lepülést, amelyben mindenféle 
nációk megjelennek, minden-
féle irányzatokkal együtt." – fo-
galmazott a polgármester. 

Fördős Attila hozzátette: a je-
lenlegi kormány és a kormány-
párti jelöltek térségben, Kár-
pát-medencében és Közép-Eu-
rópában gondolkodnak, ami 
egyébként egybevág a jelenlegi 
váci városvezetés külkapcsola-

ti stratégiájával. Ezt követően a 
polgármester alapos elemzéssel 
mutatta be az elmúlt kilenc év-
ben elért gazdasági, kulturális 
és idegenforgalmi eredménye-
ket, és felvázolta a következő öt 
év fejlesztési elképzeléseit. 

A fórumon ezt követően Rét-
vári Bence és Kocsis Máté tar-
tott előadást, akik a fő hang-
súlyt az október 13-i önkor-
mányzati választás várható po-
litikai és gazdasági hatásainak 
elemzésére helyezték. 

VTSI
Fotó: Váli Miklós

– Hogyan összegezné a csa-
ládtámogatási rendszer és a 
különböző, ehhez kapcsoló-
dó kormányzati intézkedések 
célkitűzéseit, mi áll mindezek 
hátterében?

– Hosszú távú célkitűzé-
sünk, hogy Magyarország egy 
igazán családbarát országgá 

váljon, egy olyan közösséggé, 
amelyik minden tekintetben 
megbecsüli azokat a fiatal há-
zasokat, akik gyermekeket ne-
velnek, és támogatja őket a hét-
köznapokban, vagyis abban, 
hogy az élet egyik területén se 
szenvedjenek hátrányt. A kor-
mány pedig a családvédel-

mi akcióterven és az otthonte-
remtési programon keresztül 
is azon igyekszik, hogy minél 
könnyebbé tegye hazánkban a 
családalapítást, hogy a fiatalok 
is azt érezhessék, hogy egyre 
jobb itt dolgozni és élni.

– A családhoz tartoznak a 
nagyszülők is, ők számíthat-
nak az idén is a nyugdíjprémi-
um kifizetésére?

– Igen, mint már többször 
is hangsúlyoztuk, mi többge-
nerációs családokban gondol-
kodunk, ezért a családvédelmi 
akcióterv egyes intézkedései 

is – mint például a jövő év ja-
nuárjától elérhető nagyszülői 
gyed – az idősebbek nemze-
dékeknek kedveznek. A nyug-
díjasokat is igyekszünk min-
den tekintetben felkarolni és 
támogatni annak érdekében 
is, hogy megtalálhassák a he-
lyüket és szerepüket a gyer-
mekek, vagyis az unokáik fel-
nevelésében. Az idősebb nem-
zedékekről való gondoskodás 
egyik eleme a nyugdíjprémi-
um kifizetése is, amit a nov-
emberi nyugdíjukkal együtt 
kapják majd kézhez a jogosul-

tak. Én nagyon örülök annak, 
hogy ebben az évben min-
den korábbinál magasabb ösz-
szegű nyugdíjprémiumot tu-
dunk kifizetni, mert ez egy-
úttal a magyar gazdaság ere-
jét, megerősödését is jelzi. A 
magyar gazdaság a tavalyinál 
és a tavalyelőttinél is jóval na-
gyobb mértékben nőtt az idén. 
A nyugdíjprémiumra jogosult 
minden nyugdíjas, és minden 
olyan személy, aki más címen 
részesül a nyugdíjszerű ellátá-
sok bármelyik formájában. Ez 
így összességében mintegy két 
és fél millió embert érint ha-
zánkban. A nyugdíjprémium 
átlagos összege 20 160 forint 
lesz. Ugyancsak Magyaror-
szág gazdasági ereje teszi lehe-
tővé, hogy a nyugdíjprémiu-
mon túl, a novemberi járandó-
ságukkal együtt mindannyian 
megkapják a tizenegyezer fo-
rintos nyugdíjkiegészítést is.

– A családvédelmi akció-
tervben kiszélesítették a csok 
korábbi keretrendszerét is, és 
most már használt lakás vá-
sárlására is felhasználható ez 
a támogatás. Mi indokolta ezt 
a döntést?

– A kormány a családi ott-
honteremtési kedvezményen, 
vagyis közismert nevén, a 
csokon keresztül már félmillió 
magyar ember otthonteremté-
sét tudta segíteni, azt hiszem, 
ez már így önmagában is egy je-
lentős indok. Az idén augusztus 
végéig száztizennégyezer család 
igényelte a csokot, a támogatási 
összeg pedig eléri a háromszáz-
negyvenmilliárd forintot, eny-
nyivel kevesebbet kellett költe-
niük ezeknek a családoknak az 
otthonteremtésre. A visszajel-
zések szerint egyre többen él-
nek azzal a lehetőséggel is, hogy 
az idén július 1-jétől a csokhoz 
kapcsolódó kedvezményes hi-
telt már használt ingatlanok vá-
sárlásához is igénybe lehet ven-
ni. A július 1-je óta felvett köl-
csönök esetében már többen 
igényeltek hitelt használt la-
káshoz, mint újhoz. Egyéb-
ként a csok és az otthonterem-
tési program egyéb elemei iránt 
töretlenül nagy az érdeklődés, 
már hatvanezer család élt a csa-
ládvédelmi akcióterv által nyúj-
tott lehetőségek valamelyikével.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Az idén már minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumot tudunk kifizetni
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Rétvári Bence: Magyarország jó úton jár, 
és most már a dunakesziek és a váciak is

Teljessé vált a körgyűrű Dunakeszi körül
Átadták az M2-es gyorsforgalmi 

út bővített szakaszát 
A Penta és a HE-DO közös munkájával összeköttetést kapott az M2-es autóút és a 2-es 
számú főút. Az útépítők és a lakosság nagy örömére az elmúlt napok szűkebb pátriánk-
ban avató ünnepségekkel telt. Mint e lap hasábjain megírtuk, október 1-jén átadták a 
2x2 sávosra bővített M2 gyorsforgalmi utat, október 3-án pedig a 2. számú főutat és az 
M2-est összekötő utat, amely Göd és Dunakeszi között épült. 

A projekt megvalósí-
tásának munkála-
tai márciusban kez-
dődtek, most pedig 

már birtokba vehetik az autó-
sok a mintegy 2,5 kilométernyi 
új utat és egy felüljáró kiépíté-
sét is magába foglaló szakaszt. 
A NIF Zrt. 3,2 milliárd forint 
értékű beruházásában egy 2x1 
forgalmi sávos útszakasz épült 
meg, melyen 70-90 kilométer/
órás sebességgel közlekedhet-
nek az autósok.

Az új összekötő út közvetlen 
kapcsolatot teremt a 2-es főút 
és az M2-es között, így jobb és 
gyorsabb elérhetőséget bizto-
sít Dunakeszi és Göd lakói szá-
mára.

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős 
államtitkára az átadóünnepsé-
gen elmondta, hogy a fejlesz-
tésnek köszönhetően jóval ki-
sebb lesz a forgalom az érin-
tett települések belterületi útja-
in, és a forgalom jelentős része 
át tud terelődni a most átadott 
útra. Hozzátette azt is, hogy 
Dunakeszi életében történel-
mi jelentőségű ez a fejlesztés, 
mert az elmúlt 100 évben nem 
létesült vasutat átívelő híd a vá-
ros területén. A fejlesztés hoz-
zájárul a Dunakeszi térségében 

élők életszínvonalának javítá-
sához is.

Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselője be-
jelentette, hogy az új összekö-
tő út folytatásaként megkezdő-
dik az M2-est és az M3-ast ösz-
szekötő út tervezése, amely né-
hány éven belül megépül. 

- Dunakeszi lakói fellélegez-
hetnek – jelentette ki Dióssi 
Csaba polgármester, aki sze-
rint „az első nagy levegőt két 
napja vehették, amikor október 
1-jén átadták a 2x2 sávosra bő-
vített M2 autóutat.” – Az újabb 
friss levegőt a most átadás-
ra kerülő összekötő út hozta 
el számunkra – tette hozzá. A 
polgármester kijelentette, hogy 
az összekötő út átadásával be-
zárult a körgyűrű Dunakeszi 
körül, melynek eredményeként 
megszűnik a várost nyomasz-
tó átmenő dunakanyari forga-
lom. 

Dióssi Csaba bejelentette, 
hogy a Magyar Közúttal meg-
állapodtak, hogy napokon be-
lül kitiltják a városból az átme-
nő forgalomban közlekedő, 7,5 
tonnánál nagyobb összsúlyú 
gépjárműveket.  

- A dunakesziek életminő-
ségében jelentős változást je-

lent, hogy az M2-es 2x2 sávos-
ra bővítették, és elkészült a vá-
rost elkerülő összekötő út is – 
emelte ki a polgármester. 

Markó József, Göd polgár-
mestere megköszönte Dióssi 
Csabának, Dunakeszi polgár-
mesterének a két város rendkí-
vül eredményes együttműkö-
dését. Kiemelte, hogy Göd és 
Dunakeszi között épült út nem 
elválasztja a két települést, ha-
nem összeköti. Az összekötő 
út megépítése jelentősen csök-
kentheti az átmenő forgalom 
feltorlódását Gödön - mondta. 
Hozzátette: Dunakeszihez ha-
sonlóan ők is szeretnék Gödöt 
– az áruszállítók kivételével 
– tehermentesíteni az áthala-
dó teherautóktól. Köszönettel 
a hangjában méltatta Tuzson 
Bence tevékenységét, aki a vá-
ros országgyűlési képviselője-
ként rendkívül sokat tett Göd 
és a térség fejlődéséért, mely-
re példa az összekötő út meg-
építése is. Felidézte azt a meg-
beszélést, melyen eldőlt az új 
összekötő út építése, amely – 
mint fogalmazott – nem épült 
volna meg, ha Tuzson Bence 
nem képviselte volna határo-
zottan a térség érdekét. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A beruházás részeként 
megújult 14 híd, épült 5 
új, ebből egy az Aszód-

Vác vasútvonal felett ível át. 
Az új fel- és lehajtó ágak ki-
építésével Fótnál megvalósult 
félcsomópont közvetlen kap-
csolatot teremt Budapest irá-
nyába. Sződligeten és Duna-
keszi északi részénél új külön 
szintű csomópontok kerültek 
megépítésre. A zajhatás csök-
kentésének érdekében összesen 
2,8 km hosszúságban zajárnyé-
koló fal épült. A meglévő vízbá-
zist összesen 6 km-es hosszú-
ságban burkolt árok védi, to-
vábbá összesen 4,5 hektáros te-
rületen csereerdőt telepítettek.

Dunakeszin a Fóti útnál a 
2101. jelű úton a felújítás alatt 
lévő felüljárót a kétirányú for-
galom számára várhatóan 2019. 
október közepén nyitják meg, 
míg ugyanitt a fóti oldalon épü-
lő körforgalom és lehajtó ág for-
galom számára történő meg-
nyitására 2019. október végén 
kerülhet sor.

Göd térségében az M2 autóút 
26+000-26+700 km szelvényei 
között a Budapest irányába tar-
tó pályán a távlati gödi csomó-
pont gyorsítósávjának építési 
munkálatai folynak 2019. nov-
ember második feléig.

Mint azt Schanda Tamás, az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium parlamenti állam-
titkára a beruházás ünnepé-
lyes átadásakor hangsúlyoz-
ta: Magyarország ambiciózus 
célja, hogy 2030-ra az Európai 
Unió öt legjobb országa közé 
tartozzon. Ehhez pedig elen-
gedhetetlen a fejlett közlekedé-
si infrastruktúra kialakítása, 
annak megvalósítása, hogy 30 
perc alatt az ország bármelyik 
pontjáról elérhetővé váljék egy 
gyorsforgalmi út - tette hozzá a 
politikus.

Mint elmondta: az elmúlt 
évek teljesítménye azt mutat-
ja, hogy jó úton járunk, hiszen 
Magyarország az Európai Unió 
egyik legdinamikusabban fejlő-
dő gazdasága.

Emlékeztetett arra, hogy 
2019 második negyedévében 
mért 5,2 százalékos növekedés 
csaknem négyszerese az uniós 
átlagnak, a beruházási ráta im-

már meghaladja a 27 százalé-
kot, 2010-hez képest 850 ezerrel 
többen dolgoznak és a reálbé-
rek hetedik éve töretlenül emel-
kednek - sorolta az eredménye-
ket a parlamenti államtitkár.

Arról is szólt, hogy 2010 óta 
immár 6 ezer kilométernyi út 
újult, illetve újul meg és míg 
2010-ben csupán 1277 kilomé-
ternyi gyorsforgalmi út volt el-
érhető, ma  már több mint 
1500 kilométernyi utat hasz-
nálhatnak a családok - mondta 
Schanda Tamás.

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, Pest 
megye 4. számú választókerü-
letének országgyűlési képvise-
lője úgy fogalmazott, hogy Ma-
gyarország jó úton jár és már a 
váciak, illetve a dunakesziek is.

Kiemelte, hogy a kibőví-
tett út, több mint 250 ezer em-
ber mindennapi életét könnyíti 
meg,  immár biztonságban köz-
lekedhetnek a családok a koráb-
ban balesetveszélyes szakaszon, 
továbbá a fejlesztés nyomán új 
beruházások valósulhatnak 
meg, új munkahelyek jöhetnek 
létre a térségben.

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős 
államtitkára, Pest megye 5. szá-
mú választókerületének képvi-
selője úgy vélekedett, hogy a ki-
bővült útszakasz lehetővé teszi, 
hogy még élhetőbbek legyenek 
a magyar családok mindennap-
jai és az emberek több időt tölt-
senek szeretteikkel és még in-
kább hozzáférjenek a kultúrá-
hoz. Mert nincs erős ország, 
erős családok, erős gazdaság és 
erős kultúra nélkül - mondta a 
politikus.

Tarnai Richárd, Pest megye 
kormánymegbízottja a 2010 
előtti Magyarországot egy 2x1 
sávos úthoz hasonlította, ahol 
mindenki kénytelen volt lassan 
menni, mert lassan haladt a ko-
csisor elején haladó autó, előz-
ni meg senki nem mert. Vi-
szont 2010-ben - folytatta - egé-
szen más fokozatra kapcsolt az 
állam, ezért felgyorsult, immár 
2x2 sávon halad az ország fej-
lesztése. Adjunk gázt, folytas-
suk így a munkát - mondta a 
kormánymegbízott.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. be-
ruházási vezérigazgató-helyet-
tese ismertette a projekt főbb 
műszaki paramétereit: Egy régi 
vágy beteljesítése szakmailag és 
emberileg is nagy örömet jelent. 
Két évtizedes távlatról van szó. 
Fótnál létesül egy félcsomópont 
Budapest irányába, Sződliget-
nél és Dunakeszi északi részén 
egy teljes értékű csomópont 
könnyíti majd meg a kapcsoló-
dást. 

A kivitelezést a STR+S-M2 
Konzorcium (Strabag Építő 
Kft. és Strabag AG) végezte net-
tó 32.975.060.823 forint érték-
ben.

A fejlesztés az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
megbízásából, uniós és hazai 
forrás felhasználásával a NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházásában való-
sult meg. – közölte az MTI.

A közel 33 milliárd forint ér-
tékű beruházás a Széchenyi 
2020 Program keretében, az 
Európai Unió Kohéziós Alap-
jának támogatásával valósult 
meg.

Fotó: KesziPress

Elkészült az új összekötő út
Folytatás a címlapról

Dióssi Csaba, 
Markó József 
és Tuzson Bence 
folyamatosan lobbizott 
az összekötő út 
megépítéséért
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Egy modern kardiológia ultrahang készülékkel is bővült 
a kórház eszközparkja

A felújítás előkészítő munkáit 240 millióval támogatja az állam

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

citroenvac.hu

Valamennyi rendelőben bevezették 
az időpontfoglaló rendszert

200 millió forintos eszköz- 
és informatikai fejlesztés 

a váci kórházban

Dunakeszi város Önkormányzata minden háziorvosi rendelőt felújított és 
a várakozási idő lerövidítése érdekében, minden házi- és gyermekorvosi 
rendelőben, valamint a Szakorvosi Rendelőintézetben is időpont foglaló 
és beteghívó rendszert vezetett be.

A felújítás előkészítésére kapott 240 millió forintos állami támogatást a 
váci Cházár András EGYMI – jelentette be szombaton Rétvári Bence állam-
titkár, a körzet országgyűlési képviselője.

Az Önkormányzat fő célja, hogy XXI. század-
nak megfelelő technikai fejlettséggel vár-
ja az intézményeikbe érkező lakosokat. Az 
Erodium orvosi betegirányító rendszer ko-

rábban már sikeresen működött három háziorvosi ren-
delőben, 2019 őszére pedig az összes rendelőt felszerel-
ték vele.

Fontos tudnivalók az Erodium kártya használatáról:
• Mire jók a kártyák?
A kártyák célja kettős: egyrészt gyorsítják a helyszí-

ni bejelentkezést, hiszen a TAJ szám és név beírása he-
lyett elég csak a kártyát a leolvasó elé tartani. Másrészt 
a kártyák egyedi kóddal ellátottak, mely kód segítségé-
vel lehetőség van előre időpontot foglalni az interneten 
keresztül. 

• Hogyan kaphat kártyát?
Azonosító kártyát orvosától kaphat. A rendszer be-

vezetésekor orvosa meghirdethet külön időpontokat, 
amikor kártyát kaphat, illetve a későbbiekben bármi-
kor a normál orvoslátogatások során kérhet kártyát.

• Milyen adatok szerepelnek az azonosító kártyán?
Az azonosító kártyán mindössze a kártya száma sze-

repel. Ezt az azonosító számot a rendszer köti az Ön 
TAJ számához, így szolgál a kártya az Ön azonosításá-
ra. A rendszer Önről a regisztrált kártyájához tartozóan 
a TAJ számát és a nevét tartja nyilván. A TAJ számra az 

egyértelmű azonosíthatóság miatt van szükség (például 
azonos nevű személyek esetében), a nevét pedig a váró-
ban az Ön szólítására használják.

• Mi történik, ha elveszti a kártyát?
Ha elveszítette kártyáját, bármikor kérhet újat orvo-

sától. Amennyiben szükségét érzi, az elveszett kártyát 
letiltathatja orvosánál a következő személyes találkozó 
alkalmával. Mivel az Erodium ügyfélszolgálata távolról 
nem tud meggyőződni arról, hogy Ön-e a kártya tulaj-
donosa, így letiltani sem  jogosultak kártyáját - ehhez 
mindenképpen be kell fáradnia a saját orvosához.

Ha később mégis megtalálja az elveszített kártyáját, 
akkor, ha azt nem tiltotta le, a továbbiakban ugyanúgy 
használhatja, mint korábban. Ha időközben új kártyát 
kért orvosától mindkét kártyája élni fog, bármelyiket 
használva a rendszer Önt azonosítja majd.

Egyéb információkat a rendszerről és a várótermi ter-
minál használatáról az önkormányzat hivatalos webol-
dalán, a dunakeszi.hu-n olvashat.

– Egy újabb örömteli hírt tudunk 
megosztani, nem csak a váciakkal, 
hanem a környéken élőkkel is, hi-
szen ez az intézmény nem csak he-
lyieknek, hanem több megyének is 
segít. A kormány úgy döntött, hogy 
az intézmény felújításának előké-
szítésére 240 milliós támogatást ad 
– mondta Rétvári Bence. Hozzátet-
te: az előkészítés során derülhet ki, 
hogy pontosan milyen munkákra, 
és mekkora összegre van szükség.

- A magyar gazdaság teljesítmé-
nyek köszönhetően Vácnak is több 
forrás jut a közlekedés fejlesztésé-
re, az egységügyi, oktatási, sport- 
és egyéb intézmények felújítására – 
emelte ki Rétvári Bence, aki hozzá-
tette: a kétszáz éves, patinás épület 
kívül, belül megújul. 

Köszönetet mondott a támogatás- 
ért Fördős Attila polgármester, aki 
szerint mindig öröm az, ha egy be-
ruházás előkészítése elindulhat.

– Vác ékszerdoboza a főtere, 
amelyet meghatároznak az épüle-
tek homlokzatai. Az iskola homlok-
zatának felújítására is nagy szük-
ség van már. A beruházás végered-
ményét pedig olyanok fogják élvez-
ni, akik talán a legjobban rá vannak 
szorulva. Mintegy 350 diák kom-
fortérzete javulhat ezzel – mondta.

Ha ezek az épületek mesélni tud-
nának – kezdte mondandóját Vere-
bélyi Ákos, a Váci Tankerületi Köz-
pont igazgatója.

– Mi most a kormányzattal 
együtt meghallottuk, hogy ez az 
épület felújításra szorul. Köszönet 
a 350 gyermek és szüleik nevében 
is azért, hogy ez az építkezés hama-
rosan elkezdődhet, hiszen az előké-
szítés elindul – mondta. Kiemelte: 
közel hatvan intézményük közül a 
Cházár az, amelyben sajátos nevelé-
si igényű gyerekek tanulnak. A tan-
kerület a kormánnyal nagyon sok 
beruházásba fogott, jó néhány már 
be is fejeződött – hívta fel a figyel-
met Verebélyi Ákos.

A nevelőtestület és a kollégák kö-
szönetét tolmácsolta Ványi Lászlóné,  

az intézmény megbízott igazgatója. 
Elmondta: számukra nagyon fon-
tos, hogy megfelelő környezetet biz-
tosíthassanak az iskolában ellátott 
gyerekeknek.

A Cházár iskola épülete még 
1802-ben nyitotta meg kapuit, első 
gyógypedagógiai intézményként 
Magyarországon. Az épület állaga a 
több, mint két évszázad alatt jelen-
tősen romlott. Az egykori palota-
épület több helyisége – többek kö-
zött a pince, kapualj, étkező – vize-
sedik, ezek szigetelése elengedhe-
tetlen a további állagromlás meg-
előzéseként. A külső nyílászárók 
több helyütt cserére szorulnak, de 
az épület teljes gépészeti felújítása is 
szükséges többek között. 

Furucz Anita

Megújult minden háziorvosi 
rendelő Dunakeszin

A felújítás előkészítésére 
kapott pénzt a Cházár iskola

Folytatás a címlapról

Mint elhangzott; évente 2500 
betegen végeznek el kardiológi-
ai ultrahang vizsgálatot. Az új, 
modern ultrahang gépnek kö-
szönhetően több kardiológus 
tud egyszerre ultrahang vizsgá-
latot végezni. 

- Évente a műtőkben közel 6 
ezer műtétes vizsgálat történik. 
Az ilyen nagyarányú műtétek 
során elég hamar amortizálód-
hatnak a gépek. Idén nyolc sebé-
szeti és ultrahang vágókést ka-
punk, amellyel hosszú évekre 
biztosított a modern technika a 
műtéti beavatkozásoknál.

Az informatikai fejlesztés már 
tavaly megkezdődött az egész-
ségügyi intézményben. Két 
ütemben összesen 275-275 asz-
tali számítógép és monitor, 47 
darab nyomtató érkezett. 

Az orvostechnológiai eszkö-
zök közül az elmúlt hetekben, 
mintegy 70 millió forint ér-
tékben érkeztek eszközök: egy 
darab kardiológiai ultrahang, 
ami a képalkotó diagnosztika 
egyik nélkülözhetetlen eszkö-
ze. Tavaly, több mint 2500 szív-
ultrahang vizsgálatot végeztek 
a szakemberek. Nyolc sebészeti 
és egy ultrahangos vágó került 
a központi műtőbe, ahol 2018-
ban több mint 6000 operáció-
ra került sor – ismertette sok 

egyéb mellett Urbán Edina. 
Mint megtudtuk öt darab be-
tegmelegítő matracot kapott 
a központi műtő és a Sürgős-
ségi Betegellátó osztály, amely 
ezen kívül kapott egy 12 csa-
tornás EKG készüléket, ahol 
több mint 32.000 esetet látnak 
el egy évben.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy az új járóbeteg épület 
tervezésére 399 millió forint tá-
mogatást kapott a kórház, amely 
többek között magába foglalja 
az épület, illetve a meglévő épü-
letek hőszigetelését, árnyékolá-
sát, légtechnikai rendszerek cse-

réjét, átfogó fűtéskorszerűsítés, 
stb. Az építészeti tervezésre szó-
ló nyílt uniós közbeszerzési eljá-
rást az ÁEEK lefolytatta, a kiírás 
sikeresen lezárult.

Az EBP keretében 2026-ig va-
lósul meg az új járóbeteg szak-
rendelő tömb építése, laborató-
riumi és képalkotó diagnoszti-
ka fejlesztéssel, orvostechnikai 
eszközpark modernizálásával, 
informatikai berendezések be-
szerzésével. Az erre a fejlesztés-
re 5,6 milliárd forintot biztosít a 
kormány. 

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress
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Tiszteletadás a vértanú hősöknek

A hétvégi gyermekorvosi rendelés 
bevezetését tervezi az önkormányzat

Vácott az aradi vértanúk emléknapja megemlékezésén ezúttal Fábián Gábor, a Váci Szakképzési 
Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma igazgatója volt a szónak, az is-
kola diákjai adtak műsort, továbbá közreműködtek a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium tagjai.

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

- Pedagógusként mindig arra 
tanítottam és tanítom a diák-
jaimat, hogy tegyenek fel ma-
guknak sok "miért"-tel kezdő-
dő kérdést, és most ezen a ke-
gyeleti alkalmon magam is ezt 
az elvet követem. Tehát miért 
is volt 1848-as, egyébként vér 
nélküli forradalom, majd mi-
ért lett ebből szabadságharc? 
A történelemkönyvekből tud-
hatjuk a hivatalos magyaráza-
tot, bár nyilván nem mindegy, 
mely ország ilyen könyveit ol-
vassuk ebben a témában. Én 
mégis mással magyaráznám, 
mégpedig a magyar mentali-
tással. A magyar egy dolgos, 
szavát megtartó, ugyanakkor 
némileg hiszékeny, bizonyos 
határig türelmes, de harcol-
ni is kész nép. Ez nem mindig 
szerencsés egyveleg, mert bi-
zony sokszor előfordult a tör-
ténelmünkben, hogy szövet-
ségeseknek hittek becsaptak 
minket, vagy a jobb élet remé-
nyében tűrtünk és tűrtünk, de 
gyakran odáig lyukadtunk ki, 
hogy betelt a pohár, elfogyott 
a türelem, s ennek nem egy-
szer véres harcok lettek a kö-
vetkezményei. De mindez egy-
úttal üzenet is volt mindig az e 
földet elfoglalni akaró nagyha-
talmak számára, hogy bár hoz-
zájuk képest kicsi nemzet va-
gyunk, de itt nem lehet csak 
úgy uralkodni, ezt a területet 
hosszú ideig megszállva tar-
tani, hogy ne mondjam, gyar-
mattá tenni. Több mint ezer 
éves történelmünk van a Kár-

pát-medencében, ez a mi ha-
zánk, csak mi tudtunk itt tar-
tósan megmaradni, s ez olyan 
tudás, amit nem lehet tőlünk 
elvenni - hangsúlyozta Fábián 
Gábor.

Aztán megemlítette a leg-
nagyobb nemzeti tragédiákat, 
mindenekelőtt azt, hogy a török 
kiirtotta a népesség nagy részét, 
majd azt, hogy a Habsburgok 
hazánk felszabadítása címén 
maguk léptek a törökök helyébe 
és véres megtorlással büntették 
a szabadságharcot - szavai sze-
rint mindez azt bizonyítja, hogy 
a magyarság sokszor magára 
maradt, így aztán a "segíts ma-
gadon, Isten is megsegít mon-
dás" igazsága népünkre különö-
sen igaz, mondhatni a génállo-
mányunk részévé vált.

Fábián Gábor feltette azt a 
kérdést is, miért kellett kivég-
zésen meghalnia több mint 
százötven, többségükben kivá-
lóan képzett katonának?

- Azért, mert Ferenc József 
császár tanácsadói reszkettek 
a véres bosszúért, mert más-
képp nem tudták leplezni meg-
alázottságukat, hiszen a sze-
dett-vedett, részben kiképzet-
len magyarok megsemmisí-
tő vereségek sorozatát mérték 
a jól felszerelt osztrák hadak-
ra, többek között itt Vácott is, 
alig pár száz méterre ettől a ke-
gyeleti emlékhelytől, s ez így 
zajlott a cári seregek megér-
kezéséig. Bár megemlékezé-
sünk apropója az aradi vérta-
núk és Batthyány Lajos előt-
ti főhajtás, de rajtuk kívül sok 
más hazafit is kivégeztek még 
1849-ben. Ők jelképek. Száz-
nál jóval több ember nevét ne-
héz lenne megjegyezni, de ti-
zenháromé belesüvít az éter-
be. És ez a mi feladatunk, őriz-
ni az emléküket, magunk elé 
tartani, mint egy pajzsot, hogy 
mindenki láthassa, mi magya-
rok erre is képesek vagyunk - 

hívta fel a figyelmet a szónok. 
Aztán a "Halotti beszéd" kez-
dősorát idézve megemlítet-
te még: az is felemelő érzés 
kell legyen, hogy mi még min-
dig megértjük ezt az ősi szöve-
get, mint ahogy megértenénk a 
Vereckei-hágónál érkező első, 
magukat magyaroknak valló 
lovasokat is, mint fogalmazott, 
igen kevés nép létezik Európá-
ban, amely ezer év előtti előde-
ivel tudna értelmesen beszél-
getni.

- Ezzel együtt is kicsi nem-
zet vagyunk a világ nagy ol-
vasztótégelyében, de létezünk, 
mert talpra álltunk, nem egy-
szer, nem kétszer. Mi emelt fő-
vel járhatunk a világ bármely 
részén, mert amink van, azt mi 
nem ajándékba kaptuk, azért a 
mi elődeink megharcoltak. És 
ezen értékek között a legna-
gyobb a szabadság, s ne gon-
doljuk, hogy nekünk kevesebb 
lenne a dolgunk, mint ennek 
megőrzése. De büszkén tekint-
hetünk eleinkre, erőt meríthe-
tünk az ő bátorságukból, áldo-
zathozatalukból. Dicsőség hát 
a hősöknek, emlékük örökké 
éljen! - zárta beszédét a szónok.

A kegyeleti esemény végén 
az önkormányzat képviselői, 
élükön Fördős Attila polgár-
mesterrel, a különböző intéz-
mények delegáltjai megkoszo-
rúzták a vértanúk emlékoszlo-
pait, s számos magánszemély 
is virágokat, koszorúkat helye-
zett el a mementóknál. 

Ribáry Zoltán

Dunakeszin és környékén a legjobb élni
Nemzetközileg is teljesen újszerű, adatelemzésen alapuló kutatással vizsgálta meg a kőszegi 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK-FTI) a magyar vidéki járások életképességét. A KRAFT-
index rangsora alapján a Dunakeszi járás a legfejlettebb és legnagyobb fejlődési potenciállal bíró 
magyar kistérség, melyet a Balatonfüredi és Budakeszi járások követnek a speciális ranglistán – 
írja a Világgazdaság.

A kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intéze-
te (iASK-FTI) nem-
zetközi szinten is új-

szerű, adatelemzésen alapuló tu-
dományos módszerrel vizsgálta 
meg, hogy mennyire életképesek 
az egyes magyar vidéki kistérsé-
gek. Az KRAFT-index névre ke-
resztelt kutatás célja, hogy feltér-
képezze az egyes régiók fejlettsé-
gi állapotát és jövőbeli fejlődési 
potenciálját gazdasági, társadal-
mi és kulturális értelemben.

A kutatás során az iASK-FTI 
munkatársai összesen húsz kü-
lönböző szempontot vettek fi-
gyelembe egy-egy járás vizsgá-
latakor. (Szemben például az 
Eurostat régiókat vizsgáló fej-
lettségi mutatójával, mely kizá-
rólag az egy főre jutó, vásárló-
erő-paritáson mért GDP-t figye-
li). A módszertan alapját tehát 
összetett számítás képezi, amely 
többek között a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elérhető adatain 
alapul. A vizsgálat így egyebek 
mellett kiterjedt az ezer lakosra 

jutó regisztrált KKV-k számára, 
az ezer lakosra vetített álláskere-
sők számára, az adózók arányá-
ra, de vizsgálta például a televí-
zió előfizetők arányát, a kulturá-
lis rendezvényen résztvevők szá-
mát, vagy az ezer lakosra vetített 
összes zöldterület méretét is.

A KRAFT-index kiemelt cél-
ja, hogy rámutasson az egyes 
kistérségek erősségeire, illetve 
gyengeségeire, iránytűt bizto-

sítva a jövőben megvalósuló kü-
lönböző célzott vidékfejlesztési 
programok számára.

TOP 10 magyar kistérség: a 
Dunakeszi járás az élen

A különböző mutatók ösz-
szesítésével a KRAFT-index 
egy összpontszámot ad ki, mely 
alapján a hazai kistérségeket 
életképességük alapján rangso-
rolni lehet. Az iASK-FTI kutatá-
sa szerint ebben a tekintetben a 

Dunakeszi járás áll az élen, ame-
lyet a Balatonfüredi és a Buda-
keszi járás követ az életképességi 
rangsorban. Helyet kapott még a 
top tízben

• a Veszprémi,
• az Érdi,
• a Balatonalmádi,
• a Gárdonyi,
• a Szigetszentmiklósi,
• a Pilisvörösvári
• és a Váci járás is.
A járások vizsgálata – és nem-

csak az egyes településeké – 
azért is különösen fontos, mert a 
KRAFT koncepció (Kreatív vá-
rosok-fenntartható vidék) sze-
rint a fejlesztések és beruházá-
sok akkor lesznek igazán sike-
resek, ha nem egy településben, 
városban, hanem nagyobb terü-
leti egységekben gondolkodunk. 
Így több város az őket körülvevő 
térség egyéb településeivel közö-
sen, az ottani gazdasági, önkor-
mányzati és tudományos szerep-
lők mindegyikének közreműkö-
désével tud hatékonyan együtt-
működni.

Fábián Gábor: A "Miért" kérdést mindig fel kell tenni

Dunakeszi hazánk 
legnagyobb nem 
megyei jogú vá-

rosa, ahol az ötvenezer la-
kos között nagyon sok a 
fiatal, kisgyermekes csa-
ládok száma. Az önkor-
mányzat a bölcsődei és 
óvodai férőhelyek bizto-
sításán túl azzal is sze-
retné segíteni kisgyerme-
kes családokat, hogy ter-
vezi bevezetni a hétvégi 
gyermekorvosi rendelést 
is. A szeptemberben ren-
dezett 9. Dunakeszi Fesz-
ten -, melyen több tízez-
ren fordultak meg - meg-
kérdezték a lakosság vé-
leményét, hogy volna-e 
igény hétvégi gyermekor-

vosi rendelésre. A felmé-
rés egyértelműen azt iga-
zolta vissza, hogy jelentős 
igény mutatkozik a hétvé-
gi gyermekorvosi rende-
lés bevezetésére – nyilat-
kozta lapunknak Szabó  
Eszter, a Dunakeszi Prog-
ramiroda kommunikációs 
szakreferense. A házior-
vosi ügyelet eddig is mű-
ködött, amely ellátta az 
odaérkező gyermekeket is, 
azonban lakossági kéré-
seknek megfelelően meg-
vizsgálják a hétvégi gyer-
mekorvosi rendelés kivi-
telezhetőségét és feltétele-
it. Így a hétvégi rendelés 
biztosítaná a sürgős ese-
tek ellátását.
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A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Egy igaz ember 50 éve
Temesvári Károly Benedek pálos szerzetest ötven évvel ezelőtt, 1969. június 15-én a szegedi dóm-
ban Dr. Udvardy József püspök szentelte pappá. Újmiséjét Murakeresztúron tartotta.
Benedek atya eddig hazánk tíz településén teljesített papi szolgálatot, immár 15 éve Kóspallagon 
(Ipolydamásd, Verőce, Szokolya, Magyarkút).

2005 óta Európában, 2006 óta Magyarországon is minden évben megren-
dezésre kerül a „Kutatók éjszakája” programsorozat, az idei évben szept-
ember 27-én, pénteken. Ezen a délutánon-éjszakán kutatóintézetek, mú-
zeumok, egyetemek, főiskolák nyitják meg kapuikat és ismertetik meg 
munkájukkal a nagyközönséget.

A Pappá szentelésének 50. évforduló-
ja alkalmából 2019. szeptember 15-
én délelőtt a kóspallagi római ka-

tolikus templomban mutatta be aranymi-
séjét, melyet Márianosztráról Borsos János 
József pálos szerzetes atyával koncelebrált. 
A misén közreműködött a verőcei Cantus 
Beatus Kórus, vezényelt Verbay Zsolt orgo-
naművész és felesége, Verbay Zsuzsanna,  
Korpásné Hossza Mária és Korpás Ferenc 
hegedűn, továbbá a Kóspallagon élő Lel-
kes Zoltán, felesége, valamint Bata Sarolta. 
Az aranymisés áldás előtt az egyházköz-
ség köszöntötte ajándékkal és ároni áldás 
énekkel Benedek atyát.

Az aranymise befejezése után a he-
lyi művelődési házban egy vetítéssel egy-
bekötött agapéra invitálták a jelenlévő-
ket. Ott a helyi rózsafüzér tagjai énekkel, 

a kóspallagi Csiga-Biga Óvoda és Fekete 
Imre Általános Iskola tanulói nevelőikkel 
együtt kedves műsorral köszöntötték Be-
nedek atyát, majd Klein Tibor polgármes-

ter Benedek atyának a hitközösségben tett 
áldozatos munkájáért emlékplakettet és 
díszoklevelet adományozott. 

Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő 
nem tudott személyesen jelen lenni, ezért 
köszöntő levelét Moór Ferenc olvasta fel. 
Az Összefogás Kóspallagért Egyesület ne-
vében Draxler Ferenc köszöntötte Benedek 
atyát. A Magyar Mária Légió nevében is 
köszöntötték és hálát adtak a nyitottságá-
ért, amiért Magyarországon is csoportok 
alakulhattak. Az első csoport Petőfiszál-
láson alakult meg, ahol Temesvári Károly 
Benedek pálos szerzetes karolta fel a kez-
deményezést. 

A köszöntéseket  követőn Benedek atya 
egy kivetítőn eddigi szolgálatainak hely-
színeiről fotók segítségével igen jó hangu-
latú bemutatót tartott. K. T.

Az elmúlt tanévben a Du-
nakeszi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Isko-

la is csatlakozott ehhez a prog-
ramsorozathoz, térségünkben 
egyetlen helyszínként. Az isko-
la célja az volt, hogy a progra-
mok révén élmény szerűen is-
mertessék meg a gyerekekkel 
a természettudományokat, ér-
deklődővé, kutatóvá, felfede-
zővé tegyék őket. Az elmúlt évi 
programot nagy siker övezte, 
ezért azt ismét megszervezték.

17 helyszínen 19 különbö-
ző program várta az ide lá-
togató gyerekeket, felnőtte-
ket, családokat 17.00 és 22.00 
óra között. Kipróbálhatták 
ügyességüket a két tudomá-
nyos szabadulószobában. Lát-
ványos kémiai kísérleteket lát-
hattak, több teremben pedig 
maguk is kísérletezhettek. Fi-
zikai játékokat készíthettek. 
Megcsodálhatták mikroszkó-
pok segítségével azt, ami sze-
münkkel nem látható, s ké-
szíthettek saját mikroszkópi 
metszetet. Kőzetekkel és ásvá-
nyokkal ismerkedhettek, majd 
Kahoot-játékban tesztelhet-
ték tudásukat. Megismerhet-
ték a drónok, a monitor és te-
lefon kijelzőjének működését, 
közelről láthatták, hogyan mű-
ködik a 3D nyomtató. Volt lo-
gikai játékkal teli tanterem és 
tesztelhették földrajzi tudásu-
kat a számítástechnika terem-
ben. Az Aula a szakszerű újra 
élesztés gyakorlásának adott 
teret. A tornateremben ismét 
a Partiscum Mobile 60 férő-
helyes mobilplanetáriuma ke-
rült felállításra és 7 előadás-
ban mutatták be a Föld, a Nap-

rendszer és az Univerzum ér-
dekességeit. Az iskola udva-
rán felállított távcsővel pedig 
csillagászkodhattak az érdeklő-
dők. A program keretében fel-
sétálhattak a tetőre is és Tallér  
Róbert szakértő vezetésével 
megnézhették a tavaly felhe-
lyezett napelemeket, megis-
merhették működésüket.

A „Kutatók éjszakája” prog-
ramot a szervezők ötvözték az 
„Olvasás éjszakájá”-val is. Így 
természetesen program volt az 
iskola Könyvtárában is, ahol 
nyomozópárokat vártak, hogy 
a Könyvtárban történt bűntény 
kusza szálait kibogozzák.

Ezen a délutánon-estén 
mintegy 500 gyerek és felnőtt 
vett részt a programokon. A 
„Kutatók éjszakája” országos 
honlapjának köszönhetően 
még Jászberényből is érkezett 
28 diák és 2 pedagógus ezen az 
estén az iskolába. 

A rendezvény mindenki szá-
mára ingyenes, a költséget 

mindenhol a szervező intéz-
mények finanszírozzák. A Du-
nakeszi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában szervező-
dött program anyagi hátterét 
az iskola alapítványa, támogató 
szülők, Dunakeszi Város Ön-
kormányzata (Programiroda) 
és a Dunakeszi-Göd Tesco Hi-
permarket Áruház biztosította.

A program megszervezé-
sét és lebonyolítását mintegy 
70 pedagógus, volt és jelenle-
gi diák, szülő együttes mun-
kája adta. Ki ötlettel, ki idővel-
munkával, ki anyagi támoga-
tással segítette a program meg-
valósulását.

Fantasztikus hangulat, vi-
dámság uralkodott az egész 
épületben. Erre a délutánra és 
estére tényleg a tudomány fel-
legvárává vált a Dunakeszi Kő-
rösi Csoma Sándor Általános 
Iskola!

Szlobodnyikné Sas Ilona
a program főszervezője

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon, 
a Kristóf udvarban!

(Hungária házban, 
a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
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A Börzsöny Ringtől 
a Giro D’Italia-ig Pénzes Attila: 

„Megvan az álomautóm, 
cél a külföldi karrier”

A zord, esős időjárás ellenére száznál is többen indultak el az első Bör-
zsöny Ring kerékpáros teljesítménytúrán, hogy teljesítsék a 90 kilométe-
res versenytávot a gyönyörű természeti környezetben. Az ország legrit-
kábban lakott, legtermészet közelibb régiójában további fejlesztések vár-
hatók - mondta a szobi megnyitón a verseny fővédnöke, Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, aki azt 
is bejelentette, hogy a kormány az Ipoly Erdő Zrt.-vel közösen 2,8 kétmil-
liárd forintot fordít a következő években a kerékpárral is járható utak ki-
építésére, a helyi turizmus növelése érdekében. 

Amikor 2010-ben elkezdte autóversenyzői karrierjét Pénzes Attila, már az 
első évben látni lehetett, hogy ritka tehetségről van szó. A mára 20 esz-
tendős fiatalember a hétvégén a magyar bajnoki címért harcol majd a 
Hungaroringen, de a Forma-3-as kategóriában jövőre már a nemzetközi 
mezőnyben akar bizonyítani.

Az eseményre 208 fő re-
gisztrálta magát, ám a 
rossz időjárás ellenére 

102 kerékpáros szállt nyeregbe, 
hogy teljesítse a versenytávot. A 
szobi Duna-parton elrajtoló ke-
rékpárosok színes látványa azt 
erősítette a szervezőkben, a Bör-
zsöny Ring ötletgazdáiban, hogy 
az aktív kikapcsolódás egyre 
népszerűbb Magyarországon.

- Az a célunk, hogy minél szé-
lesebb körű legyen a sportolá-
si lehetőség hazánkban, így itt 
a Börzsönyben is. Sokan koráb-
ban úgy ismerték ezt a tájegysé-
get, mint a biciklisek elől elzárt 
országrész, ahol nem volt kijelölt 
útvonal, amely megkerülte vol-
na a hegyet. Széles körű össze-
fogásnak köszönhetően ma már 
egy körtúrával is körbejárható a 
Börzsöny – mondta az első Bör-
zsöny Ring megnyitóján Rétvári 
Bence. Az államtitkár örömmel 
jelentette be, hogy a fiatalok kö-
rében egyre népszerűbbek a tú-
rák, a kirándulások. 

– Tíz éve még csak öt százalé-
kuk túrázott, míg napjainkban 
már 22,5 százaléka nyilatkozta 
azt, hogy szabadidejében szíves 
túrázik. Jóérzéssel mondhatom 
azt is, hogy a teljes lakosság kö-

rében a szabadidőben sportolók 
aránya háromszorosára emel-
kedett 2010 óta. Ez azt is jelenti, 
részben már sikerült elérni azt 
a célunkat, hogy minél többen 
sportoljanak szabadidejükben – 
tette hozzá Rétvári Bence. 

– Az a célunk, hogy az em-
bert próbáló Börzsöny Ring tel-
jesítménytúra mellett legye-
nek rövidebb szakaszok, melye-
ket a családok is teljesíthetnek. 
Szerencsére egyre több rendez-
vény van a térségben, amelyek 
ráirányítják az lakosság figyel-
mét a Börzsönyre, melyek sorá-
ban kiemelkedik az Ipoly Feszt 
és a Börzsöny Ring. Igyekszünk 
minden évszakban vonzó prog-
ramokat szervezni, melyekre 
egyre nagyobb igény van a la-
kosság körében – fogalmazott a 
politikus.

Börzsöny Ring kerékpáros tel-
jesítménytúra mellett a szerve-
zők futóversenyeket is rendez-
tek az általános iskolások szá-
mára, akik a szobi Duna-parton 
kanyargó kerékpárúton mér-
ték össze fizikai állóképességü-
ket. – Öröm számunkra, hogy a 
versenyre a Dunakanyar telepü-
lései mellett a fővárosból is töb-
ben érkeztek, akik felfedezhetik 

a táj természeti szépségeit, meg-
ismerhetik a települések érté-
keit – mondta érdeklődésünk-
re Ferencz Gyöngyi, Szob pol-
gármestere, aki reményét fejez-
te ki, hogy a kerékpárosok közül 
év közben majd többen is meg-
látogatják ezt a gyönyörű tájegy-
séget, felfedezik Szob értékeit, 
megismerhetik az itt élő embe-
rek vendégszeretetét. 

A kerékpársportot is töb-
ben űzik ma Magyarországon, 
mint tíz éve, amihez hozzájá-
rul a sikeres magyar körver-
seny, a Tour de Hongrie népsze-
rűsége is, de sokak számára ins-
piráló a Tour de France vagy a 
Giro D’Ialia körverseny, amely 
tízmilliókat ültet a tévéképer-
nyők elé, akik közül sokan sze-
mélyesen is hódolnak e közked-
velt sportnak. 

A kerékpársport honi elter-
jedésére minden bizonnyal jó-
tékonyan hat majd az is, hogy 
2020-ban Magyarországról raj-
tol el az egyik legkedveltebb kör-
verseny, a Giro D'Italia, melynek 
egyik távja a Duna túlpartján, a 
szentendrei, esztergomi oldalon 
halad. 

Vetési Imre
Fotó: Kolos Ferenc

Szinte valamennyi kisfiú ar-
ról álmodik, hogyha felnő, 
híres autóversenyző válik 

belőle, és harcban lehet majd a 
Forma-1-es világbajnoki címért. 
Aztán valakinek megadatik, 
hogy megvalósítsa gyermekko-
ri álmát, míg a többség élete más 
irányt vesz. A most 20 esztendős 
Pénzes Attilának azonban még 
nem kell lemondania az álmai-
ról. Sőt…

„A mostani hétvégén lesz 
az idényzáró versenyem a 
Hungaroringen, ahol megsze-
rezhetem a Forma-3-as magyar 
bajnoki címet. Noha a második 
helyen állok az összetettben, de 
egyrészt bízom magamban és az 
autómban, másrészt nekem is le-
het már egy kis szerencsém” – 
mesélte lapunknak Attila.

A roppant tehetséges váci fi-
atalember 2010-ben ismerke-
dett meg az autóversenyzéssel, 
és már az első gokartos évében 
öt bajnoki címet szerzett. Egy 
életre beleszeretett a benzingő-
zös világba, és ahogy szinte min-
denki ebben a sportágban, ő is a 
Forma-1-ről álmodik.

„Volt lehetőségem tesztel-
ni egy Porsche-kupás autót, ám 
nem titkolom, nem tetszett, egy-
általán nem fogott meg. Már ek-
kor eldöntöttem, a formaautózás 

az igazi a számomra, és folya-
matosan haladok előre a céljaim 
felé. Michael Schumacher a pél-
daképem, és az az álmom, hogy 
egyszer bemutatkozhassam a 
Forma-1-ben. Természetesen, 
amikor csak tudom, nézem a fu-
tamokat, a Ferrari és a Red Bull a 
két kedvenc csapatom” – állítot-
ta a 20 éves autóversenyző, aki a 
közösségi oldalakon is jelen van 
saját Facebook, Instagram és 
weboldalával, és egyre több kö-
vetővel rendelkezik.

Persze nem a televízió kép-
ernyője előtt tölti ideje nagy ré-
szét, hiszen ahhoz, hogy az ál-
mait valóra válthassa, rengete-
get kell tennie. Büszkén meséli, 
hogy az F3-as álomautóját, egy 
Dallarát már idén, a brnói verse-
nyen megkapta.

„Jövőre egyértelműen a kül-
földi bajnokságok élvezik az el-
sőbbséget, hiszen csak ott tu-
dom az eredményeimmel felhív-
ni magamra a figyelmet. Éppen 
ezért az új Dallarával az olasz és 
az osztrák bajnokságokban állok 
majd rajthoz, és azt remélem, si-
kerül bizonyítanom majd” – fo-
galmazott Attila.

A fiatal férfi elárulta, nem-
csak a versenypályán vezet, hi-
szen régóta megvan a jogosítvá-
nya. Mindennap járja az utakat, 

munkához egy Opel Vivarót, 
a magánéletben egy Opel 
Insigniát használ.

„A közútra teljesen más rutin-
ra van szükség, mint a verseny-
pályán. Ugyan kétségkívül tem-
pósabban vezetek az átlagnál, de 
arra minden pillanatban odafi-
gyelek, hogy mind én, mind pe-
dig az úton lévők biztonságban 
legyenek” – mondta az autóver-
senyző.

Attila most minden idegszá-
lával az október 10-13. közötti 
versenyre koncentrál, hiszen egy 
magyar bajnoki cím remek ala-
pot adhat a nemzetközi karrier-
hez. Hogy ez utóbbinak hol lesz 
a végállomása, az kizárólag Pén-
zes Attilán múlik.

B. M. L.
Rétvári Bence: széles körű összefogással indítottuk útjára a Börzsöny Ring teljesítménytúrát

Michael Schumacher a példaképe és a Forma-1-be  
vágyik a tehetséges F3-as magyar versenyző

A lakosság 
támogatja 

a Zöld Dunakeszi 
programunkat!

„Dunakeszin eddig is kiemelt he-
lyen kezeltük környezetünk védel-
mét. Évente 1000 fát és több ezer 
virágot ültetünk el közterületein-
ken és parkjainkban, városszerte 
sikeresen működik a szelektív hul-
ladékgyűjtés, 2013 óta a lomtalaní-
tás egész évben ingyenes, begyűjt-
jük a házhoz menő zöldhulladékot, 
minden évben számos kutyapiszok 
gyűjtő edényt helyezünk el, vala-
mint a rászorulóknak energiataka-
rékos izzót biztosítunk.” – olvasha-
tó az önkormányzat weboldalán.

„2019 tavaszán útjára indítot-
tuk Zöld Dunakeszi Programun-
kat is, amelynek tavaszi és nyári ki-
adványai honlapunkon is elérhetők, 
hamarosan pedig érkeznek az őszi 
"zöld" tanácsok.

Tovább folytatjuk és fejlesztjük 
Zöld Dunakeszi Programunkat, 
amelyet számos lakos támogatott 
aláírásával. Köszönjük! Tegyünk 
együtt egy még zöldebb Dunakeszi-
ért.” – hangzik a közösségi összefo-
gásra buzdító felhívás.


