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Folytatás a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

1990. szeptember 30-án tartották meg a rendszerváltás utáni 
első szabad önkormányzati választást hazánkban. Az elmúlt há-
rom évtizedben számos változáson ment át az önkormányzati 
rendszer, melyben az egyik legjelentősebb, hogy a 2014. októ-
ber 12-i voksoláson és legutóbb, 2019. október 13-án öt évre vá-
lasztották meg a települések polgármestereit és az önkormány-
zatok új képviselő-testületeit. A Dunakanyar Régió szerkesztő-
sége arra kérte Dunakeszi, Göd, Vác polgármesterét, hogy ér-
tékelje az öt éves önkormányzati ciklus első évében végzett 
munkájukat, mennyit sikerült időarányosan valóra váltani a 
2019-es választási kampányban tett ígéreteikből.  (I. rész)

Ha a csomádi, csömöri, dunakeszi, erdőkertesi, fóti, gödi és veresegyházi fiatalok 
is élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a családtámogatási rendszer kiszéle-
sítése révén országos szinten biztosít számukra a magyar kormány, azzal régiónk 
fejlődéséhez, településeink előrelépéséhez is hozzájárulhatnak ezek a programok – 
mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös szá-
mú választókerület országgyűlési képviselője, aki szerint kiemelt jelentősége van 
annak, hogy ezek a támogatások térségünkbe is eljussanak, s ezért is tartja fontos-
nak, hogy ezekről mindenki részletesen tájékozódjon. Mint mondta, egy-egy család 
január elsejétől már hárommillió forintot spórolhat meg lakásfelújítás alkalmával, 
nyolcmilliót pedig akkor, ha csokkal vásárol ingatlant.

Mit sikerült valóra váltani a választási 
ígéretekből? – kérdeztük a polgármesterektől 

Tuzson Bence: Kiemelt jelentősége van annak, hogy régiónkba is elhozzuk azokat 
a lehetőségeket, amelyeket országos szinten biztosít a magyar kormány

Egy évvel az önkormányzati 
választások után 

Bármilyen felújítást tervez a család, 
már most érdemes belevágni Folytatás a 4. oldalon

Átadták Szokolyán 
a Várhegy kilátót

Az Év Tájépítésze Díj 
2020 közönségdíj 

nyertese Tóth Eszter, 
Dunakeszi főkertésze

- Átadták október 8-án, Szokolyán 
a 15 méter magas Várhegy kilátót, 
amely az Ipoly Erdő Zrt. és a Ma-
gyar Természetjáró Szövetség kon-
zorciumában, a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország operatív prog-
ram (Vekop) 62 millió forintos tá-
mogatásával épült meg.

Idén kilencedik alkalommal rendezték 
meg az ország legkiválóbb tájépíté-
szeit jutalmazó Év Tájépíésze Díj átadó 
gáláját, amit a különleges körülmé-
nyek miatt szabadtéren, a Szent István 
Egyetem Budai Arborétumában tartot-
tak. Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze 
is megtisztelő címet kapott, a közön-
ségdíjat nyerte el. 

Tuzson Bence kormányzati államtitkár 
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Büszke vagyok arra, hogy az újHÁZ Centrum Magyarország meghatározó építőanyag kereskedelmi 
márkájaként tízedik alkalommal nyertük el a Magyar Brands díjat! A program több mint egy évtizede 
díjazza a magyar vonatkozású márkák közül a legeredményesebbeket – írja közösségi oldalán Juhász 
Attila, aki lapunk kérdésére elmondta: kiváló döntésnek tartja, hogy újra bevezetik az otthonteremtést  
támogató 5 százalékos AFÁ-t. 

Interjú Juhász Attilával, az újHÁZ Centrum Magyarország vezetőjével

A gödi vállalkozó tízedik alkalommal is 
országos sikerre vezette csapatát
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Folytatás a címlapról

Dióssi Csaba polgármester: az elmúlt tíz évhez 
hasonlóan idén is folytattuk a fejlesztéseket

Matkovich Ilona polgármester

Balogh Csaba polgármester

Mit sikerült valóra váltani a választási ígéretekből? – kérdeztük a polgármesterektől 

Egy évvel az önkormányzati választások után 
Göd elmúlt egy 

éve a polgármester 
szemüvegén keresztül

Dunakeszi 2020-ban Matkovich Ilona, 
Vác polgármestere: 

stabilizáltuk a város 
likviditásátBár a konfliktusok a Samsung-koalícióval és a 

kormánnyal elvették a fókuszt a valós politikai si-
kerekről, szerencsére még így is sok fontos dol-
got sikerült megvalósítanunk. 

Park, óvoda, edzőközpont, piac, pszichiátria, par-
kolók… - idén is több hiánypótló fejlesztést ad-
hattunk át Dunakeszi lakosainak.

Az élhető, békés, emberközpontú városért dolgo-
zunk, hogy minden váci azt érezhesse: számít a 
szava, számít a szavazata. Az a feladatunk, hogy 
egymást tiszteletben tartva, békében élhessenek 
együtt a váciak, függetlenül attól, hogy miben kü-
lönböznek egymástól. Azt keressük, ami össze-
köt bennünket, váciakat.

Az első hónapban végre-
hajtott informatikai fej-
lesztésnek köszönhető-

en a kapcsolattartás és a közös 
munka sokkal könnyebb lett a 
Városházán, ezt egy új projekt-
menedzsment rendszer beveze-
tésével nem rég új szintre lép-
tettük.

Kulturális koncepció és új 
szociális rendelet született, 
benne egy új elemmel, a gyógy-
szertámogatással. Amennyire 
a járványhelyzet lehetővé tette, 
továbbvittük a hagyományos 
kulturális programokat, a ci-
vil támogatásokat, és pályáza-
tot írtunk ki, hogy online kul-
turális eseményekkel támogas-
suk a bevételeiktől elesett helyi 
művészeket.

Városi főkertészt vettünk fel, 
és már csak elfogadásra vár az 
új környezetvédelmi rendelet. 
Az új főépítészi irodával együtt 
megalapoztuk a településren-
dezési eszközök fejlesztését, a 
Golfpálya-ötletpályázat konk-
rét kidolgozását a Szent István 
Egyetem tájépítész hallgatói se-
gítségével, és az új, 24 tanter-
mes iskola terveinek megvaló-
síthatóságát.

Új, agilis és képzett vezető áll 
a beruházási osztály élén. Őt 
segítette a közbeszerzések sza-
bályos és hatékony lebonyolítá-
sában egy pályáztatáson győz-
tes külső cég. Így együtt jelen-
tős adminisztratív elmaradá-
sokat tudtak néhány hét alatt 
behozni. Kerékpáros hálóza-
ti tervet és forgalomtechnikai 
felülvizsgálatot készíttettünk a 
városban.

Felvettünk egy szakmailag 
és emberileg is bevált, műszaki 
és gazdasági diplomával is ren-

delkező új TESZ-igazgatót, aki 
megoldotta a tönkrement tra-
fó cseréjét a strandon, a terve-
zett költség kevesebb, mint har-
madáért.

Folytattuk a megkezdett Rá-
kóczi úti járdaépítést, és újak-
ba fogtunk: a Lenkey utcában 
a Kincsem óvoda előtt már el-
készült, és hamarosan a Bozóky 
tér kapcsolódó térnegyede is 
megújul. Tervezés alatt a Ne-
meskéri úton hiányzó legkriti-
kusabb járdaszakasz is. Átadtuk 
az új Kincsem óvodaépületet (a 
beruházás nagyja még az előző 
ciklusban lezajlott).

A veszélyhelyzetben folyama-
tosan tájékoztattam a lakossá-
got. A karanténban lévők, a fer-
tőzöttek és az önkormányzat ál-
tal segítettek számáról napon-
ta frissülő infografikán érte-
sülhettek a gödiek. Először az 
intézmények és a hivatal részé-
re gondoskodtunk védőfelsze-
relésről, fertőtlenítőszerekről, 
majd mosható, többször hasz-
nálható maszkokat osztottunk 
a város frekventált helyein. Ön-
kéntes segítő hálózatot szervez-
tünk, amely gyógyszert, élelmi-
szert vásárolt be és szállított ki a 
rászorulóknak.

A Samsunggal és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség képvise-
lőivel folytatott tárgyalásokon 
olyan tervet sikerült elfogad-
tatnom a gyár úthálózatával 
kapcsolatosan, amely a gödi-
ek érdekeit jobban figyelembe 
veszi az eredetinél. A veszély-
helyzeti intézkedésként a gyárt 
elcsatoló kormányrendelettel 
szemben alkotmányossági pa-
naszt nyújtottam be – írja Ba-
logh Csaba, Göd momentumos 
polgármestere.

Idén minden ember életét 
megváltoztatta a járvány, 
lassításra, megértésre, ösz-

szefogásra késztetett bennün-
ket. Ez minket, dunakeszieket 
sem került el, így elsőként emel-
ném ki, hogy tavasszal éles beve-
tésen bizonyíthatta létjogosultsá-
gát a 2019 novemberében alakult 
Gondoskodunk az idősekről ta-
nácsnokság. Csoma Attila képvi-
selő úr vezetésével és szervezésé-
vel segítettük és óvtuk a 65 év fe-
lettiek életét, egészségét, és vet-
tünk részt a mindennapi szük-
ségleteik ellátásában.

Ahogy az elmúlt tíz évben 
megszokhatták tőlünk, fejlesz-
tésekből sem volt hiány. Egyik 
legkedvesebb projekt számom-
ra, hogy a nyár elején átadhat-
tuk a lakótelep szívében kialakí-
tott Kőrösi parkot, amelynek ki-
alakításánál figyelembe vettük, 
hogy a környéken élőknek meg-
felelő mozgási lehetőséget biz-
tosítson. Így építettünk benne 
KRESZ-parkot a gyermekeknek, 
játszóteret a legkisebbeknek, 250 
méteres rekortán futókört, vala-
mint teqball és asztalitenisz asz-
talt a sportolni vágyóknak.

Városunk lakossága rohamos 
tempóban fejlődik, mind a be-
költözőkkel, mind az ide szüle-
tett gyermekekkel. Szeptember 
1-jén megnyitott, 120 férőhelyes 
Aranyalma Tagóvodával elértük, 
hogy Dunakeszin minden gyer-
mek óvodai helye biztosított. Az 
önkormányzati fenntartású óvo-
dákban ezzel összesen 1489-re 
nőtt a férőhelyek száma.

Szeptember első hetére készült 
el a Duna-parton, a mintegy 
negyven éve működő gyermek-
tábor helyén a Nyíltvízi Edző-
központ. A központ megépülésé-
vel nemcsak a gyermektábor kö-
rülményei újultak meg, de egy új 
közösségi térrel is gazdagodott 
városunk. A több mint 50 fő el-
szállásolására alkalmas létesít-
mény edzőtáborok, iskolai, csa-
ládi vagy vállalati rendezvények 

lebonyolítását teszi lehetővé.
Sűrűre sikerült a szeptember, a 

Dunakeszi Kispiac helyszínének 
teljeskörű kialakítására is nagy 
szüksége volt már a városnak. 
A térkő burkolat mellett negy-
ven szabadtéri, mobil árnyéko-
lókkal ellátott rögzített elárusító 
asztal, mozgóbolti árusításra al-
kalmas helyek, tároló- és szani-
ter konténerek, központi pódi-
um segíti az árusok kitelepülését 
a korábbi füves terület helyett. A 
kényelmesebb megközelíthető-
ségért akadálymentesített járófe-
lületeket és parkolóhelyeket, víz- 
és áramvételi lehetőséget is kiala-
kítottak, valamint megoldották a 
szennyvízelvezetést.

Az előző évekhez hasonlóan, 
idén is fordítottunk figyelmet az 
egészségügyi infrastruktúra to-
vább fejlesztéséhez. Kialakítottuk 
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelő-
intézet mögött a kétszintes pszi-
chiátriát, a szakrendelőben pedig 
jelenleg a belső megújulás zajlik.

Idén is folytattuk 
parkolóépítési programunkat, 
a Katonadomb mellett és a Fő 
út 37. szám alatt alakítottunk ki 
parkolóhelyeket, valamint el-
kezdtük a Gyártelep-vasútállo-
más mellett egy újabb P+R par-
koló építését.

Hamarosan pedig megnyithat 
a nagyközönség előtt a felújított 
Dunakeszi-Nagyállomás épü-
lete, amely egyben a Dunakeszi 
Kormányablaknak is otthont ad. 
A szomszédságában pedig foly-
nak a Kormányhivatal építési 
munkálatai. A Határ úti körfor-
galomnál kerékpársáv készül, és 
jövőre adjuk át az Eurovelo 6-os 
bicikliút dunakeszi szakaszát. 

Az újabb öt éves ciklusra meg-
választott önkormányzat a ko-
rábbiakhoz hasonlóan az első 
évet is eredményesen zárta, 
melynek - többek között - bi-
zonysága a felsorolt beruházások 
megvalósítása - zárta évértékelő-
jét Dióssi Csaba, Dunakeszi pol-
gármestere.

Egyik legfontosabb ered-
ményünk, hogy stabili-
záltuk a város likviditá-

sát: már nem fojtogatja a költ-
ségvetést az örökölt, több száz-
milliós adósságállomány. Fel-
mondtuk a város számára 
előnytelen szerződéseket. Több, 
korábban ésszerűtlenül műkö-
dő intézményi struktúrát alakí-
tottunk át, hosszú távon tízmil-
liókat spórolva a városnak.

Az útfelújításra szánt 115 
millió forintnyi gépjárműadó 
kormányzati elvonása ellenére 
önkormányzati és részben la-
kossági, illetve fenntartói for-
rásból megújult számos út- és 
járdafelület. Az egy év alatt el-
végzett munka eredményeképp 
a városnál maradó pénzekből 
a jövőben több jut az úthálózat 
fejlesztésére is.

Sikeres a járvány elleni vé-
dekezés: fertőtlenítő berende-
zéseket, védőeszközöket sze-
reztünk be. Nemcsak az ön-
kormányzati, de a rászoru-
ló állami intézményeknek is. 
Megszerveztük rászorulóknak 
és a karanténba kerülőknek 
a gyógyszer és a melegétel ki-
szállítását.

A tiszta közélet kialakítása 
érdekében újabb korábbi szín-
házi jogszabálysértések kerül-
tek felszínre. Kideríttettük, 
hogy két, előző ciklusbeli kép-
viselő milliókat vett fel jogta-
lanul a felügyelőbizottsági tag-

ságáért, ezt a gyakorlatot meg-
szüntettük. 

Rendet teremtettünk a főté-
ri parkolásban. Időkorlátot ve-
zettünk be az építési tevékeny-
ségekre a zajhatások csökken-
tése érdekében. Felszámoltunk 
több illegális szemétlerakót a 
város külterületein. Legfonto-
sabb szövetségeseinkkel, a váci-
akkal közösen több faültetési és 
szemétszedési akciót megvaló-
sítottunk a zöldfelületek szeb-
bé tételéért.

A törvényi előírásokon felül 
plusz egy alkalommal fertőtle-
níttettük a szemetes konténere-
ket, megdupláztuk az elektro-
nikai hulladék begyűjtések szá-
mát. Újakra cseréltük a szelek-
tív konténerek nagy részét, hul-
ladékgyűjtőket helyeztünk ki.

A járvány idején is gazdag 
volt a kulturális kínálat, új kö-
zönségbarát programokat in-
dítottunk be. Visszaszereztük 
a főtéri Kék házat, amely az-
óta világszerte ismert váci mű-
vészek kiállításának is otthont 
adott. Nemzeti jelképeinkre is 
jobban odafigyelünk: a rongyo-
lódó zászlók helyett 150 új ma-
gyar lobogót vásároltunk, hely-
reállítottuk a Szabadságzászló 
évek óta rohadó szerkezetét.

A konkrét eredmények rész-
letes leltára megtalálható az ön-
kormányzat hivatalos oldalán – 
olvasható Matkovich Ilona pol-
gármester évértékelőjében.  
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A szabadság napjaiDunakeszi koszorúzással tiszteleg 
az ’56-os forradalom és szabadságharc 
áldozatainak és hőseinek emléke előtt Egy dolgot már az elején illik letisztázni. Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc nélkül nem lett volna rendszerváltozás, és a mai napig nem tapasz-
talhatnánk meg azt, milyen érzés demokráciában élni. 1956 mércét állított a 
magyarság elé, és nekünk szent kötelességünk, hogy ennek a mércének meg-
feleljünk a jelenben is és a jövőben is. 

Az 1977-ben városi rangot elnyert Dunakeszi az elmúlt évtizedek fejlődése után 2013-
ban, történelmi léptétű változásként élte meg a Dunakeszi Járás megalakulását. Az új 
közigazgatási szervezet székhelyének funkcióját is betöltő közel ötvenezres lélekszámú 
agglomerációs település ez által (is) újabb minőségi fokot lépett a városiasodás útján. 

Mint arról a Dunaka-
nyar Régió október 8-i 
lapszámában beszámol-
tunk Dunakeszi Város 
Önkormányzata ünnepi 
műsorral és dr. Szent-
léleki Károly sebész fő-
orvos, Dunakeszi Város 
Díszpolgárának beszé-
dével készült az ’56-os 
forradalom és szabad-
ságharc méltó megem-
lékezésére Október 23-
án, ám a kormány leg-
újabb ajánlása alapján 
csak ünnepi koszorú-
zásra kerül sor.

A forradalom névtelen 
hőseinek talán az volt 
a legfontosabb üzene-

te áldozatukkal, hogy megmu-
tassák a világnak, egy nemzet 
sem tud elnyomásban élni. Az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc valóban a nemzeti egy-
ség ritka kegyelmi állapotát je-
lentette Magyarország számá-
ra. Különösen, ami a közös célt, 
a függetlenség kivívását, a szov-
jet megszállás fölszámolásának 
vágyát illette. Hőseink példá-
ja és bátorsága ma is azt üzeni 
számunkra: a magyarok együtt, 
összefogva képesek a legna-
gyobb dolgokra.

Mert nekik is majdnem si-
került. Hiszen november első 
napjaiban, a szabadság szent 
napjaiban Nagy Imre kormá-
nya megkezdte a tárgyalásokat 
a Szovjetunióval a szovjet csa-
patok teljes kivonásáról, a Var-
sói Szerződésből való kilépésről 
és az ország semlegességéről. 
Minden magyar erről álmo-
dott immár évszázadok óta, ám 
ahogy megtapasztaltuk azt ko-
rábban nem egyszer a történe-
lem folyamán, ezúttal is egye-
dül maradtunk a nagy ellenség-
gel szemben. A szovjet politi-
kai vezetés – miután a nyugati 
nagyhatalmak biztosították ar-
ról, hogy nem nyújtanak a ma-
gyar kormánynak segítséget –, 
november 4-én hadüzenet nél-

küli háborút indított Magyar-
ország ellen. Az aránytalan túl-
erővel szemben egyedül maradt 
ország több napon át folytatott 
szabadságharca így végül elbu-
kott.

Sosem szabad elfelejtenünk 
azonban az azt követő korsza-
kot, azt a több mint három évti-
zedet, amikor 1956-ot követően 
a hatalom mindent elkövetett 
azért, hogy október 23-át és az 
azt követő napok emlékét egy-
szerűen kitörölje a nemzeti me-
móriából, s helyét elfoglalhassa 
a Kádár-korszak önmagát legi-
timáló konstrukciója. Mindezt 
a bitófák árnyékában… A rend-
szerváltozást megelőzően hosz-
szú évtizedeken át sulykolták az 
emberek fejébe az '56-os rémsé-
gek, az utcákon lincselő fasiszta 
csőcselék eltúlzott, felnagyított 

vagy hazug képét. Aztán lehullt 
az álarc, és a magyarság újra fel-
zúdult: elég volt a hazugságok-
ból, a megalázottságból, a féle-
lemből és kiszolgáltatottságból.

Ma sajnos a járványügyi 
helyzet nem teszi azt lehetővé, 
hogy közösen emlékezzünk. De 
otthon mindenki megteheti ezt, 
miközben a Himnuszt hallgat-
ja, meggyújt egy gyertyát. 1956 
és hőseinek emlékére. Sosem fe-
ledhetjük el őket, sosem hagy-
hatjuk kisajátítani népünk sza-
badságvágyának és összetar-
tozásának jelképét. Mert 1956 
mindenkié, minden magyaré, 
éljen határainkon belül vagy 
azon túl. Emlékezzünk tehát 
együtt a forradalom és szabad-
ságharc hőseire, áldozataira és 
mártírjaira.

B. Molnár László

A járás és a város életé-
ben újabb mérföldkő-
nek számít, hogy vár-

hatóan év végén megnyílik az új 
kormányablak a felújított MÁV 
Nagyállomás épületében és a 
hozzáépített modern irodák-
ban. Az átadás közeli műszaki 
állapotban lévő beruházásokat  
Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselő mutatta be a lakosságnak 
és a sajtó képviselőinek a bejá-
ráson. 

A felújított, régi pompájá-
ban tündöklő MÁV Nagyállo-
más épületében történelmi visz-
szatekintéssel kezdte tájékozta-
tóját Tuzson Bence, aki felidéz-
te, hogy hazánkban elsőként a 
Budapest-Vác vonalon indult el 
a vonatközlekedés 1846-ban, és 
csak Dunakeszin állt meg a vo-
nat, s itt épült az első vasútállo-
más is.  Az alagi lóversenypálya 
a nézők ezreit vonzotta a fővá-
rosból, akik kiszolgálására – az 
első kis állomás helyén – építet-
ték fel a jelenlegi épületet 1898-
ban, melynek költségeihez az ál-
lam mellett a dunakeszi önkor-

mányzat jelentős összeggel, 60 
ezer forinttal járult hozzá.

Mint elhangzott, a MÁV 
Nagyállomáson és közvet-
len környezetében a város köz-
igazgatási központja kezd for-
málódni, hiszen a kormányab-
lak mellett a vasútállomás észa-
ki oldalán már jól láthatóan ki-
rajzolódik a Dunakeszi Járási 
Hivatal 2021-ben átadásra ke-
rülő törzshivatalának épülete. 
A modern közigazgatási köz-
pont teljes beruházása 2 milli-
árd forintba kerül, ám mind-
kettőre óriási igény van a közel 

ötvenezres Dunakeszin és a já-
rás településein élők körében. 
A posta közelében épül fel majd 
a járási bíróság és ügyészség új 
épülete, de pár száz méterre van 
a könyvtár, az általános iskola 
és a sportcentrum is.

A Dunakeszi Járási Hiva-
tal törzshivatalának épületé-
nek generál tervezője a budapes-
ti Incorso Építész és Építőmű-
hely Kft., a generál kivitelezője a 
miskolci Zeron Zrt., az építtető 
a Pest Megyei Kormányhivatal. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A város vezetői és a térség 
országgyűlési képvise-
lője október 23-án dél-

előtt 10 órakor helyezik el az 
emlékezés koszorúját a Kegye-
leti parkban, a szabadság szim-
bólumaként emelkedő Gólya 
szobornál. 

A kormány bejelentette: idén 
csak az ünnepélyes zászlófel-
vonást, és a Magyar Becsü-
let Rend átadását tartják meg 
az 1956-os forradalomhoz és 
szabadságharchoz kapcsolódó 
kormányzati programok közül 
a koronavírus-járvány miatt. 

Egyben arra kérték az állami 
szerveket és az önkormányza-
tokat, hogy a programok szer-

vezésekor ezt tartsák irányadó-
nak, és kerüljék a sok embert 
mozgató rendezvényeket.

„A január elsején induló 
otthonfelújítási támogatás tulaj-
donképpen arra teremt lehetősé-
get a legalább egy gyermeket ne-
velő családoknak, hogy féláron 
oldják meg otthonuk karbantar-
tását: a felújítási költségeik felét 
ugyanis – legfeljebb hárommil-
lió forintig – átvállalja az állam. 
Ez a lehetőség a 2015-ben indí-
tott otthonteremtési program 
új eleme, de a felújítási támoga-
tás igénylésének nem előfeltéte-
le az, hogy az érintettek éljenek 
a családi otthonteremtési ked-
vezmény, vagyis a csok lehetősé-
geivel” – mondta el a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, térségünk országgyűlési 
képviselője. A politikus hangsú-
lyozta, hogy az otthonfelújítási 
program felülről nyitott, tehát a 
forrásokat az igényekhez igazít-
ják. Már most érdemes megál-
lapodni a felújítást vállaló szak-
emberekkel, mert vélhetően so-
kan kívánnak majd élni a lehető-
séggel – tette hozzá a képviselő.

Tuzson Bence szerint az új in-
tézkedés lényegében azt jelenti, 
hogy ha valaki január 1-je után 
kezd lakásfelújításba, és össze-
gyűjti a számlákat, akkor költ-
ségeinek a felét az állam utó-
lag megtéríti – és ez vonatko-
zik az anyagbeszerzésre, vala-

mint a munkaerőköltségre is. 
Mint mondta, bármilyen fel-
újítást tervez a család, a kor-
mány ezt támogatja, legyen szó 
akár energetikai korszerűsítés-
ről, vagy a fürdőszoba, illetve a 
konyha, vagy az önálló otthon 
felújításáról. Szeretnénk elérhe-
tővé és megvalósíthatóvá tenni, 
hogy hazánkban minden gyer-
mek igényes körülmények kö-
zött nevelkedjen, és minden csa-
lád olyan körülmények között 
éljen, amilyenre vágyik – tette 
hozzá a képviselő.

A számok nyelvére lefordítva: 
az új támogatási forma azt is je-
lenti, hogy egy hatmillió forin-
tos otthonfelújításnál három-
milliót spórolhat meg minden 
gyermekes család – mondta la-
punknak Tuzson Bence. A poli-
tikus kitért arra is, hogy a ma-
gyar kormány célja, hogy ha-
zánkban minden, gyereket váró 
vagy nevelő családnak legyen 
biztos tető a feje felett, mert 
azt szeretnék, ha mindenkinek 
könnyebb lenne gyermeket vál-
lalni. Ezért vezettük be öt évvel 
ezelőtt az otthonteremtési prog-
ramot, és ezért bővítettük azt fo-
lyamatosan, időközben pedig 
azon dolgozunk, hogy Magyar-
ország legnagyobb otthonterem-
tési programja valósulhasson 
meg – részletezte térségünk or-
szággyűlési képviselője.

A kormányzat nemrég jelen-
tette be, hogy az újépítésű ottho-
nok értékesítésének áfatartalmát 
január elsejétől huszonhétről öt 
százalékra csökkenti – hívta fel 
a figyelmet Tuzson Bence. Mint 
mondta, azok a családosok, 
akik igénybe veszik a csokot, 
az új otthonuk megvásárlása-
kor az öt százalékos áfát is visz-
szaigényelhetik. A képviselő pél-
daként említette, hogy így egy 
harmincmillió forint értékű la-
kás esetében 6,5 milliót spórol-
hat meg egy család, valamint to-
vábbi másfél millió forintot visz-
szaigényelhet. Ha tehát csokkal 
vásárolnak ingatlant, akkor ösz-
szesen nyolcmillió forintot taka-
ríthatnak meg – foglalta össze a 
politikus, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy térségünk országgyűlési 
képviselőjeként nagyon fontos-
nak tartja, hogy itt helyben is ér-
tesüljenek az emberek azokról a 
lehetőségekről, amelyeket orszá-
gos szinten biztosít számukra a 
kormányzat, mert ha a csomádi, 
csömöri, dunakeszi, erdőkertesi, 
fóti, gödi és veresegyházi érin-
tettek is igénylik az így elérhe-
tő támogatásokat, azzal régiónk 
fejlődését, településeink előre-
haladását is elősegíthetik ezek a 
programok. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Bármilyen felújítást 
tervez a család, már most 

érdemes belevágni Épül a Dunakeszi Járási 
Hivatal törzshivatala
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65 millió forint állami forrásból építették fel a 15 méter magas Várhegy kilátót

Mint arról lapunkban már hírt adtuk, Dunakeszin a Tóvárosban és a Toldi lakó-
parkban az elmúlt hetekben nagy volumenű csapadékvíz elvezető csatorna-
hálózat építése kezdődött, amely majd csatlakozik a már kiépített – a Dunáig 
kanyargó – gerincvezetékbe. A napokban pedig elkezdődött a Tóvárosban az 
épülő csatornahálózat vonalában lévő zöldfelület megóvása érdekében szak-
mai munka Tóth Eszter városi főkertész irányításával. 

Átadták Szokolyán 
a Várhegy kilátót

A kilátó átadó ünnepsé-
gén Zambó Péter, az 
Agrárminisztérium er-

dőkért és földügyekért felelős 
államtitkára elmondta, hogy 
a kormány jelentős összeg-
gel támogatja a környezettu-
datos természetjárás szolgálta-
tásainak bővítését. Az agrár-
tárca az irányítása alá tarto-
zó állami erdőgazdaságokkal 
együtt évek óta azon munkál-
kodik, hogy az erdő a lehe-
tő legmagasabb színvonalon 
szolgálja ki a társadalom min-
den ökoturisztikai igényét úgy, 
hogy közben gazdasági és vé-
delmi funkcióját is megőrizze - 
fűzte hozzá.  

Kitért arra, hogy az Ipoly 
Erdő Zrt. 2010 óta 5,2 milliárd 
forintot fordított közjóléti, tu-
risztikai fejlesztésekre a Bör-
zsöny és a Cserhát térségében.  

A királyréti fejlesztéseket 
igazolja a dinamikusan növek-
vő látogatói létszám, ami a tér-
ségben eléri az évi 500 ezret - 
tette hozzá.   

A Királyrét fölé emelkedő, 
faszerkezetű Várhegy kilátó 
15 méter magas és 50 köbmé-
ter fából, lucfenyőből és tölgy-
ből épült, a tetején egy meteo-
rológiai állomás és egy web ka-
mera is helyet kapott - ismer-
tette az államtitkár.

Rétvári Bence, az Emberi  
Erőforrások Minisztériumá-
nak (Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára, aki egyben a tér-
ség KDNP-s országgyűlé-
si képviselője azt hangsúlyoz-
ta, hogy a járványos időszak-
ban sok mindent nem tehetnek 
meg a családok, amit korábban 
megtehettek, de a természetjá-
rást nem kell korlátozni, és az 
a legjobb, leginkább ajánlha-
tó, egészséget megőrző progra-
mok közé tartozik. Reméljük, 
hogy sok-sok ezer embernek 
fog a most átadásra kerülő ki-
látó maradandó élményt adni 
– fűzte hozzá az országgyűlési 
képviselő.  Ezért örülünk, hogy 
65 millió forintos támogatás-
ból itt a várhegyi kilátó is fel-
épült. Messziről is nagyon im-
pozáns, közelről még inkább - 
fűzte hozzá. 

Fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy kíméljük kör-
nyezetünket és legyen minél 
több természet szerető ma-
gyar ember. 

Bejelentette – környezet-
védelem jelentőségére utal-
va – 2021. július 1-jétől betilt-
ják az egyszer használatos mű-
anyagokat, 2030-ra a megúju-
ló energiaforrások aránya több 
lesz, mint az összes energiafel-
használásnak az 1/5-öd része. 

- Ezért fontos, hogy 10 év 
alatt hatszorosára emeljük a 

naperőmű kapacitásokat Ma-
gyarországon. Azért pedig, 
hogy ne csak az erdőben legyen 
tiszta levegő, hanem a város-
okban is, a tömegközlekedés-
ben 2022-től már csak elekt-
romos buszokat fogunk forga-
lomba állítani a lakosság ki-
szolgálására – ismertette Rét-
vári Bence.

Kiss László, az Ipoly Zrt. ve-
zérigazgatója köszönetet mon-
dott a kilátó tervezőjének és a 
kivitelezőknek, akik a vírus-
járvány ellenére még ebben 
az évben be tudták fejezni a 
munkát.

Némethné Pintér Csilla, Szo-
kolya polgármestere örömét fe-
jezte ki, hogy a turisták soka-
sága által kedvelt településeket 
– Kismaros, Szokolya, Király-
rét – körbeölelő gyönyörű ter-
mészeti környezetben felépült 
a Várhegy kilátó, amely még 
vonzóbb lesz a kirándulók kö-
rében. A közkedvelt tájegység 
kényelmesebb megközelíthető-
sége érdekébe a Királyrétre ve-
zető közút felújítását és kerék-
párút építését javasolta.

A nemzeti színű szalag átvá-
gása előtt Temesvári Benedek 
plébános megáldotta az új ki-
látót, melynek felsőszintjéről a 
váci Naszály hegy is jól látható. 

Dunakanyar Régió/MTI
Fotó: KesziPress

Az országos sikerekkel büszkélkedő du-
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium az 
előkelő 35. helyet foglalja el hazánk 100 

legjobb gimnáziumának rangsorában a HVG 
felmérése alapján.

„A felvételi eredmények alapján a 30. helyen 
állunk az országban. A vidéki iskolák közül a 
9. helyet foglaljuk el! Köszönöm mindenkinek 
- tanár kollégáknak és diákoknak egyaránt - az 
erőfeszítéseit és kitartó munkáját, amellyel hoz-
zájárult ehhez a szép eredményhez.” – írja kö-
zösségi oldalán Nyiri István intézményvezető.

„Ma a kivitelezővel bejártuk a 
Tóvárosban jelenleg épülő csa-
padékvíz elvezető csatornaépí-
tés által érintett zöldfelületeket.  

Jelenleg ezen utcaszakaszon 
közel 40 fa és nagyméretű 
cserje áll. Ott, ahol lehet kis-
mértékű koronacsökkentés-
sel együtt gyökérvédelmet al-
kalmazunk a fák megmenté-
se érdekében. A 10 centiméter 
törzsátmérőnél kisebb egyede-
ket, cserjéket átültetjük a vá-
rosrész közterületeire - ezen 
egyedek átültetésre való előké-
szítése az ősz folyamán elkez-
dődik. Két nagyméretű tisza-
fa átültetése már megtörtént. 
Azokat a fákat, amelyek kivá-
gása elkerülhetetlen - termé-
szetesen a lakosokkal egyez-
tetve – azokat pótoljuk. Ta-
vasszal törekszünk az érintett 

utcákban az egységes fasor ki-
alakítására. Köszönjük türel-
müket és megértésüket, a csa-
padékvíz elvezető csatornát 
más közművektől való előírt 
védőtávolság tartása miatt saj-
nos csak ezen a nyomvonalon 
lehetett vezetni!” – tette közé 
közösségi oldalán Tóth Eszter, 
Dunakeszi Közönség-díjas vá-
rosi főkertésze.

Folytatás a címlapról

Az Év Tájépítésze Díj 2020 
közönségdíj nyertese Tóth Eszter, 

Dunakeszi főkertésze

Csatornaépítés és zöldfelület 
védelme a dunakeszi Tóvárosban

Az országos rangsorban a 35., míg 
a vidéki iskolák között a 9. helyén 
a dunakeszi Radnóti gimnázium 

Tóth Eszternek a díjat Bardóczi Sándor, 
Budapest főtájépítésze adta át 

A közönségszavazáson Tóth Eszter pá-
lyaművére érkezett a legtöbb a szava-
zat, aki Dunakeszi főkertészeként lefek-

tette a város Zöldstratégiai fejlesztésének főbb 
irányvonalait, elkezdte a Duna-parton az elöre-
gedett, telepített nyárfaerdő élőhely-rehabilitá-
ciós programját, megtervezte és koordinálta az 
"1000 fát ültetünk" programot. Ezen felül közös-
ségi ültetések szervezésével a közösségi tervezés 
gyakorlatát is bevezette Dunakeszin.

Ránki Júlia, a Tilos Rádió munkatársa 
laudációjában mégis egy sokkal frissebb és ko-
rántsem csak örömteli eseményre helyezi a 
hangsúlyt. A városon augusztus 29-én hatalmas 
vihar vonult át, orkán erejű, 170 km/h-s széllö-
késekkel. Tóth Eszter vezető feladatokat látott el 
a kár felmérésében, és a minél gyorsabb és költ-
séghatékonyabb újratelepítés kidolgozásában. 

"A sebeket még sokáig viseli Dunakeszin a táj, 
bár a gyógyítás megkezdődött. Ám, nézzük a 
dolgok jó oldalát, mert van: a saját életéért meg-
harcoló, szintén törékeny és vöröshajú letenyei 

nagymamától megörökölt bátorsággal Tóth Esz-
ternek meg kell oldania a Vis Maior helyzetet. 
„Ennél jobbat tájépítész nem álmodhat magá-
nak. Mindent megkaptál." – mondta neki a hely-
zetet látva a szakma egyik tapasztalt, vitathatat-
lan tekintélye." – olvasható a dunakeszi.hu-n.

Tóth Eszter főkertésznek az elért eredmények-
hez mi is sok szeretettel gratulálunk és további 
eredményes munkát kívánunk!

Folytatás a címlapról

Szerdán reggel kezdődött a városi képviselőtestület ülése, amelyen téma 
volt a Váci Dunakanyar Színház igazgatói székére kiírt pályázat értékelése.  
A posztra egyedül dr. Varga Katalin, a városi fenntartású intézmény 
eddigi megbízott vezetője jelentkezett. A testületi ülésen a jelen lévő 
14 képviselőből 11 adott le voksot, s ők egyhangúan Varga Katalinra 
szavaztak.

Mint korábban megír-
tuk, a szakmai gré-
mium, amelyben he-

lyet kapott – országosan is-
mert színházak igazgatói kö-
zött - Kis Domonkos Márk, a 
váci színház korábbi igazgató-
ja is, ám ő nem támogatta a je-
löltet. 

(képünkön a színház új veze-
tése: Varga Katalin és Molnár 
Bence művészeti vezető) 

Forrás: vaci-naplo.hu

FRISS: Varga Katalin marad a színház 
igazgatója – erről döntöttek a képviselők
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Rétvári Bence (j) államtitkár és Koblász Sándor 
polgármester jelentette be, hogy mini bölcsőde épül 

24 millió forintos állami támogatásból

Juhász Attila, az újHÁZ Centrum Zrt. Igazgatóságának az elnöke, 
a gödi Piramis Építőház Kft. ügyvezető/tulajdonosa

A gödi vállalkozó tízedik alkalommal is 
országos sikerre vezette csapatát

Az elmúlt időszakban 170 millió 
forint kormányzati támogatás ér-
kezett Váchartyánra, melynek kö-
szönhetően 120 milliót fordítha-
tott a község önkormányzata a 
polgármesteri hivatal, a művelő-
dési ház, az iskola felújítására, az 
épületek energetikai korszerűsíté-
sére, 15 milliót járdaépítésre, 4,9 
milliót a temető felújításra, orvo-
si eszközbeszerzésre 2,8 millió ju-
tott. Tavaly és idén egyaránt 3-3 
millió érkezett szociális tűzifa pá-
lyázat révén. Most pedig azt a jó 
hírt jelenthetjük be, hogy a tele-
pülés 24 millió forintot nyert mini 
bölcsőde építésére – mondta Rét-
vári Bence, az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára az október 15-én tar-
tott sajtótájékoztatón.

„Az újHÁZ Centrum több mint 20 éve 
partner az otthonteremtésben. Az el-
múlt évek alatt több ezer felépített és fel-
újított otthon létrehozásában nyújtot-
tunk szakértő segítséget. Számunkra 
fontos, hogy vásárlóink életében meg-
bízható, biztos pont legyünk, de ugyan-
ezt képviseljük partereink felé is ¬– 
meghatározó piaci szereplőként is fele-
lős vállalatként működünk Magyaror-
szágon, ezért a díj ismételt elnyerése egy 
nagyon fontos visszaigazolás számunk-
ra, és bízunk benne, hogy tovább erősí-
ti a kapcsolatot vásárlóinkkal, partnere-
inkkel egyaránt. Köszönjük!” – osztotta 
meg az örömhírt Juhász Attila.

- Mi a siker titka? – kérdeztük a sike-
res vállalkozótól. 

- Azt gondolom a siker végtelen egy-
szerű. A mindennapi munkánk során 
folyamatosan arra törekszünk, hogy az 
általunk nyújtott szolgáltatások szín-
vonala, olyan legyen, mint amit mi is 
elvárnánk hasonló esetben másoktól. 
Hiszek abban, hogy ha alázattal vé-
gezzük a munkánk, és az ügyfeleinket 
megbecsüljük, akkor a siker egyik fel-
tétele biztosított.

Nyilván mindezek mellett fontos az 
is, hogy a termékválaszték nagysága, a 
szállítási határidők rugalmassága, va-
lamint a munkatársaink szakmai fel-
készültsége magas szintű legyen.

Hiszek abban, hogy a mai felgyor-
sult világban nem elegendő „csak” épí-
tőanyag kereskedőnek lenni, folyama-
tosan változásra és megújulásra van 
szükség. A hagyományos értékesíté-
sünk mellett korszerű webáruházzal, 

proaktív területi képviselőkkel ren-
delkezünk. A szolgáltatásainkat kiegé-
szítettük gépesített földmunkával, fö-
démzsalu, mobilkerítés, és homlokza-
ti állvány bérbeadással, valamint va-
lósághű 3D-s látványtervet készítünk 
a lakásbelsőkről, hogy az ügyfeleink 
döntését támogatni tudjuk.     

- Milyen évet zár várhatóan az épí-
tőipar? 

- Számítottunk arra, hogy az idei 
esztendő a változások éve lesz, de nyil-
ván erre a pandémia helyzetre mi sem 
gondoltunk. Az építőipart a tehetetlen-
ségéből adódóan ezidáig nem renget-
te meg a válság, hiszen azokat az épü-
leteket, amelyeket korábban elkezdtek 
be kell fejezni. A tavaszi vírushelyzet-
tel kapcsolatban hozott kormányza-
ti szigorításoknak hasonló hatása volt 
az építőanyag kereskedelemre, mint az 
élelmiszer áruházakban. Óriási felvá-
sárlási láz volt márciusban és április-
ban, hiszen minden piaci szereplő arra 
számított, hogy tartós lesz a termék hi-
ány, sőt még az sem volt kizárt, hogy 
teljesen be fogják zárni az építőanyag 
telephelyeket. Ez igen komoly forgalom 
felhajtó hajtást generált, de ezek nagy 
része előrehozott vásárlás volt, amely a 
soron következő hónapokban kiegyen-
lítődött. Úgy látjuk, hogy az idei évben 
az építőipar hasonló teljesítményt fog 
nyújtani, mint az azt megelőző évben, 
de a trendek csökkenő tendenciát mu-
tatnak, melynek elsősorban az volt az 
oka hogy a beruházói oldalon bizony-
talanság és kiszámíthatatlanság jelle-
mezte az elmúlt időszakot.    

- Véleménye szerint, milyen hatással 
lehet az ágazatra, az új otthonterem-
tésre az 5 % ÁFA újbóli bevezetése?

- Az építőipar nagyon várt egy olyan 
egyértelmű döntést a kormányzat ré-
széről, amely újra emelkedő pályára 
állíthatja az ágazatot. Kiváló döntés-
nek értékelem az új otthonteremtés-
sel kapcsolatos 5%-os Áfa bevezetését, 
hiszen ez már bizonyított az elmúlt 
években. Úgy ítélem meg, hogy ez 
egyértelmű fellendülést fog hozni, va-
lamint a beruházó kedvet is erősíteni 
fogja. Vélhetően ennek köszönhető-
en nőni fog a kínálati piac az új építé-
sű lakások esetében, amely a versenyt 
fogja erősíteni, és ezeknek az együttes 
hatása mérsékelni fogja az új lakások 
árát. Kifejezetten jó döntésnek gon-
dolom, hogy a kormány nem kizáró-
lag az új otthonteremtést támogatja, 
hanem a felújítási piacnak is lendüle-
tet fog adni azzal, hogy a jövő évtől a 
gyermekes családok épület felújítását 
akár 3M Ft-os összeggel is támogat-
ni fogja. Ennek a részletszabályai még 

nem ismertek pontosan, de úgy vé-
lem, hogy sok otthon energetikai fel-
újítását, nyílászáró cseréjét, fürdőszo-
ba felújítását, tetőcseréjét, tetőtér be-
építését fogja elősegíteni. Megítélésem 
szerint az igazi kihívást elsősorban az 
fogja okozni az elkövetkező években 
továbbra is a szakképzett építőipari 
munkaerő hiánya lesz a szűk kereszt-
metszet az ágazatban. Arra bíztatok 
mindenkit, hogy aki családiház épí-
tést, vagy felújítást tervez jövőre, már 
most kösse le a kivitelezői kapacitáso-
kat. Az építőanyagok árában nem vá-
rok a jövő évtől jelentős változásokat, 
megítélésem szerint ezek az infláció-
val arányosan fognak szerény mérték-
ben nőni, és termékhiányra nem szá-
mítok.     

- Gratulálok az újabb országos si-
kerhez! Köszönöm a beszélgetést!

V. I.

Váchartyán: a közút 
és az intézmények felújítása 

után mini bölcsőde épül
170 millió forint állami forrásból 

korszerűsödhettek a település intézményei

A település polgármesteri hivatalában tar-
tott tájékoztatón a váci régió KDNP-s 
országgyűlési képviselője elmondta: az 

önkormányzat által elnyert állami támogatások 
mellett ki kell emelni, hogy a Magyar Közút ép-
pen ezekben a napokban újította fel a Váchar-
tyánt átszelő közút egy jelentős szakaszát, amely 
a helyi lakosság mellett az átutazók számára a 
korábbinál lényegesen jobb közlekedési feltéte-
leket biztosít. 

A mini bölcsőde építésével kapcsolatban 
hangsúlyozta: a kormány jogszabály módosítása 
a korábbi egy típusú bölcsőde helyett négy típus 
működtetését teszi lehetővé. A változtatás lénye-
ge, hogy az épülő és működő bölcsődék jobban 
igazodjanak a települések és családok igényei-
hez, élethelyzetéhez. 

– A kormány határozott célja, minél több ma-
gyar településen nyíljon rá lehetőség, hogy a 3 
éves kornál fiatalabb gyermekeket napközben 
el tudják a szülők helyezni a bölcsődékben an-
nak érdekében, hogy ők munkát vállalhassanak 
fél- vagy egész állásban. Ezért nagyon fontos lé-
pés volt a szabályozás rugalmasabbá tétele, mint 
ahogy a bölcsődék építéséhez nyújtott állami tá-
mogatások kiterjesztése is.  

Rétvári Bence hozzátette: a kormány célkitű-
zése, hogy ebben a négy éves ciklusban – 2022-
ig – Magyarországon elérje a 70 ezret a bölcső-
dei férőhelyek száma. 

- Ezért is örömteli, hogy Váchartyán Község 
Önkormányzata a helyi igényeket figyelembe 
véve mini bölcsőde építésével segítheti a csalá-
dok életét, gyermekeik napközbeni elhelyezését.  
Annak pedig külön örülünk, hogy egyre több 
gyermek születik az erősödő, fejlődő településen 
– húzta alá az Emmi parlamenti államtitkára. 

Koblász Sándor, a település polgármestere – 
miközben megköszönte a kormánynak és Rét-
vári Bencének, Váchartyán országgyűlési kép-
viselőjének a sikeres pályázatokhoz nyújtott tá-
mogatást – arról beszélt, hogy megkezdődtek a 
mini bölcsőde építésének előkészítő munkálatai, 
az engedélyek beszerzése, és azt követően a ki-
vitelező vállalkozó kiválasztását szolgáló pályá-
zat kiírása. 

A község vezetője szerint az elnyert pályáza-
toknak köszönhetően Váchartyán lakói olyan 
fejlődésnek lehetnek tanúi, melyre mindannyi-
an büszkét. Példaként felsorolta az utóbbi idő-
szakban megvalósított fejlesztéseket, beruházá-
sokat, melyek közül külön büszkeséggel említet-
te a  „csodálatosan szépen” felújított iskola 60 
éves épületét, amely új nyílászárókat és korszerű 
energetikai rendszert kapott.  

– Ezek a fejlesztések mind olyanok, amelyek 
a mai kornak megfelelő színvonalon képviselik 
azt a Magyarországot, amiben élünk – jelentet-
te ki Koblász Sándor polgármester, aki újságíró 
kérdésre elmondta: a hét személyes mini bölcső-
de jelentős előre lépes lesz az 1873 fős Váchar-
tyán életében, ahová a település jó adottságainak 
köszönhetően egyre több fiatal, több gyermekes 
család költözik.  

- Érzékelve az érdeklődést, szerintem jövő év 
vége felé már megközelítjük a 2000 főt. Egyéb-
ként a lakosság életkori megoszlása vegyes, de 
úgy látom, hogy zömében inkább a fiatal ge-
neráció fogja Váchartyánt képviselni. De min-
den váchartyáni lakosunkra szükség van ahhoz, 
hogy építsük tovább a mi kis falunkat – fogal-
mazott a polgármester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Interjú Juhász Attilával, az újHÁZ Centrum Magyarország vezetőjével
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Lélekmentő szabadtéri zenélés

Sváb Emlékezet Centrum létesült Kismaroson

Kétszázkilenc koncert – állami támogatással  

Soltész: a magyarországi németek lassan találtak magukra

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar tagjai emberi és művészi teljesítménye igazán kiemelkedő, akik a koro-
navírus-járvány elleni eredményes védekezés érdekében hozott intézkedéseket betartva januártól napja-
inkig 209 alkalommal örvendeztették meg a kisebb, nagyobb létszámú közönséget a szabadtéri rendezvé-
nyeken. Több mint 18 ezer embernek muzsikáltak, de rekordot döntöttek a pályázatokon elnyert 54 millió 
forintos állami támogatással is, ami biztosítja a zenekar töretlen működését a járvánnyal sújtott időszak-
ban is – jelentették be a Duna-parti zenepavilonnál csütörtökön délután tartott sajtótájékoztatón.

- A rendszerváltás után nagyon lassú folyamat volt a magyarországi né-
metek magukra találása, de az elmúlt három évtizedet is az igényességük 
jellemezte a munkában, az oktatásban, gyerekeik nevelésében - mondta 
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára október 8-án Kismaroson.

Sándor Bence karnagy és Rétvári Bence államtitkár büszkén 
mutatja a megvalósított zenei programok plakátjait, ismertetőit
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

– A 2020-as év a koronavírus 
éve. Volt pár olyan hónap, ami-
kor szinte semmilyen zárt téri ren-
dezvény nem valósulhatott meg és 
nyílt téren is csak keveset lehetett 
megtartani, így sok rendezvényt 
le kellett mondani nemcsak a Du-
nakanyarban, de ország- és világ-
szerte. Ugyanakkor a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar is megmu-
tatta, hogy a kulturális élet ekkor 
is mozgalmas és tartalmas marad-
hat, sok más művészi közösséghez 
hasonlóan kreatívan és gyorsan 
alkalmazkodtak az új körülmé-
nyekhez, amely megmutatkozott 
elismerésre méltó dinamizmusok-
ban és a rekordszámú kültéri kon-
certjeikben is – fogalmazott Rét-
vári Bence, Vác és a régió ország-
gyűlési képviselője. 

Kiemelte; zenei programjuk és 
pályázati tevékenységük sikeré-
nek is köszönhetően idén közel 
54 millió forint támogatást nyúj-
tott a kormányzat. A támogatás 
legnagyobb része az az úgyneve-
zett TérZene szponzorálás, közel 
20 millió forint összegben, hogy a 
Vác Civitas Szimfonikus Zenekar 
nemcsak Vácon, hanem az egész 
Dunakanyarban, sőt még Nóg-
rád megye néhány településének 
főterén, szabadtéri helyszíneken 
is felléphessen kiszolgálva a zene-
kedvelők kulturális igényeit. Ez a 
program-sorozat rendkívül nép-
szerű a fiatalok és idősek körében 
egyaránt. 

- Már eddig több mint két-
száz koncertet adtak a zenekar 
tagjai különböző formációkban, 
volt, hogy egyszerre több hely-
színen voltak jelen, akik művé-
szi teljesítményükkel sok ember-
rel szerettették meg a komolyze-
nét – hangsúlyozta Rétvári Bence, 
példaértékűnek nevezve a külde-
téstudatos művészi teljesítményt, 
külön kiemelte Sándor Bence  

karnagy kreatív ötletekkel páro-
sult elszántságát, aki menedzser-
ként is remekül alkalmazkodott a 
rendkívüli helyzethez. 

– A zenekar támogatása ugyan-
akkor azt is példázza, hogy a kor-
mányzat ebben az időszakban 
sem vonult ki a kultúra területé-
ről, hanem a járványhoz igazodó 
új és még újabb támogatási formá-
kat kínált és kínál fel azért, hogy 
a zenekarok továbbra is működni 
tudjanak, a zenészek ne veszítsék 
el teljes mértékben a jövedelmü-
ket, hanem meg tudják őrizni az 
egzisztenciájukat, a közönség pe-
dig ne maradjon kulturális prog-
ramok nélkül – mondta zárásként 
a politikus.

Sándor Bence azzal kezdte, 
hogy egészen pontosan kétszázki-
lenc koncertprogramot valósított 
meg a zenekar október közepéig és 
az év hátralévő heteiben, hónapja-
iban is számos fellépésük lesz még, 
köszönhetően a kormányzati tá-
mogatásnak is.

– A járványhelyzet mindany-
nyiunkat megtaníthatott arra, 
hogy el tudjuk engedni a megszoká-
sainkat és tudjunk új utakat keres-
ni egyrészt az önmegvalósításra,  

céljaink valóra váltására, másrészt 
kulturális élmények szerzésére. Ez 
volt nekünk a mentsvárunk, hogy 
volt ilyen lehetőségünk – mondta 
a karnagy.

Aztán a karanténkoncertek kap-
csán külön kiemelte Pongrácz János  
kemencei polgármester kezde-
ményezését, aki amikor hozzá-
juk mentek muzsikálni, azt kér-
te, hogy az idősek otthona előtt 
koncertezzenek, hiszen a bent la-
kók már hónapok óta elzártan élik 
mindennapjaikat, így bizonyára 
nagy örömmel vennék a zenei él-
ményt.

– Valóban nagyon hálásan fo-
gadták az idősek az előadásunkat, 
és ebből az élményből indítottuk el 
senior karanténkoncertjeink soro-
zatát, amelynek keretében továb-
bi településeken is koncertet ad-
tunk idősotthonoknál. Ahogyan a 
negyven óvoda részére szervezett 
sorozatunkat is. Eddig négy ilyen 
programot sikerült megvalósíta-
nunk, tehát a projekt jócskán át-
húzódik a következő évre. Nagy-
zenekari koncertprogramunk idei 
évre tervezett fellépéseiből ugyan-
csak van még hátra néhány, ahogy 
lehetőségünk lesz rá, ezeket is pó-

toljuk – folytatta Sándor Bence. 
A térzene programjuk kapcsán 
összegzésként kiemelte: kilenc-
venhét ilyen hangversenyt ad-
tak eddig huszonegy településen, 
negyvenhárom helyszínen, Vácott 
hetvennégy alkalommal játszott a 
zenekar, vagy egy-egy kamara for-
mációjuk, akár a harsonakvartett, 
akár a kvintettjük, vagy épp a vo-
nós szekciójuk, a rezesekről nem 
is beszélve – ismertette a karnagy 
miközben bemutatta a koncertek 
közönségtájékoztató színes pla-
kátjait, az igényes műsorfüzeteket.  

– A kétszázkilenc fellépés sok 
elfoglaltságot adott a muzsikusa-
inknak, ami nagyon fontos volt 
nekik is ahhoz, hogy lelkileg jól 
tudják viselni a helyzetet. A tér-
zene-sorozat voltaképp egy gaz-
dasági és lelki mentőakció volt, 
ami bevált, hiszen együtt marad-
tunk. Bízom benne, hogy ugyan-
ilyen töretlen lelkesedéssel tudjuk 
tovább folytatni a munkát az elkö-
vetkező években is – zárta szava-
it a karnagy, aki hozzátette: a ze-
nekar tagjai az elmúlt kilenc hó-
napban közel ötszáz alkalommal 
találkoztak, próbáltak, hogy nívós 
művészi produkcióval ajándékoz-
hassák meg az érdeklődőket, ő pe-
dig 14 alkalommal pályázott, me-
lyek közül nyolc eredményes volt.   

A sajtótájékoztató végén Rétvá-
ri Bence és Sándor Bence egyaránt 
úgy fogalmazott, hogy a kormány-
zat és a zenekar együttműködésé-
nek folytatódnia kell a jövőben is.

Ribáry-Vetési
Fotó: KesziPress

Soltész Miklós a Sváb Emlékezet Centrum épü-
letének átadásán arról beszélt, hogy a magyar-
országi németek éltek a kedvezményes mandá-

tum lehetőségével, így ma már országgyűlési képvi-
selőjük is van. 

Hozzátette, hogy ma már 65 köznevelési intéz-
ményt tartanak fenn az országban, és emellett sok in-
tézményben anyanyelvi oktatás is folyik. 

Az államtitkár úgy fogalmazott: mindannak a 
fennmaradásáért, amit őseik ide hoztak Magyaror-
szágra, "csak a huszonnegyedik órában tudtunk ten-
ni", de a kultúrájuk, a nyelvük "vissza fog térni", és 
fennmarad.   

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s or-

szággyűlési képviselője, arról beszélt, hogy az emlé-
kezetközpont az egész Dunakanyar svábjai számá-
ra kulturális központ lesz, ahol a történeti emlékek 
mellett a most élő sváb közösségek kulturális életét is 
meg lehet szervezni.

Hozzátette: Soltész Miklós államtitkár segítségével 
több mint 45 millió forintnyi állami támogatást sike-
rült elnyerniük a központ megvalósítására.  

A Sváb Emlékezet Centrum a magyar kormány tá-
mogatásával és a Kismarosi Falumúzeum Alapítvány 
által kidolgozott terv alapján valósult meg és a kör-
nyékbeli sváb települések történeti anyagának ad he-
lyet, valamint kulturális feladatokat is felvállal. A 
nagyközönség előtt október 10-én délután nyitja meg 
kapuit - olvasható a Pest megyei település honlapján.
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Vasárnap rendezték meg Budapesten a Kin-
csem Parkban az idei huszonegyedik galopp-
napot. A szervezők méltó módon emlékeztek 
meg a kitűnő alagi zsokéról, a hét közben sú-
lyos autóbalesetben elhunyt Huszár Korinná-
ról. A rendkívül tehetséges 20 éves sportem-
berre a honi galoppsport fellegvárában rót-
ták le kegyeletüket Korinna tisztelői, a sport-
ág szerelmesei, a galoppsport kiválóságai, 
köztük Ribárszki Sándor többszörös Derbi-
győztes tréner…

Huszár Korinna – Az utolsó interjú
A szakportálok, így a racingportal.eu-n, 

Sereg András főszerkesztő külön cikk-
ben, míg Galkó Orsolya a kincsempark.

hu-n az alábbi interjú közlésével búcsúzott a tra-
gikus körülmények között elhunyt fiatal hölgy-
től, a tehetséges zsokétól.  

Huszár Korinna – Az utolsó interjú
A szezon nem indult egyszerűen, a vírushelyzet mi-
att minden kérdésessé vált. Ebben az időszakban 
sorra bemutattuk a zsokékat, lovas tanulókat, ama-
tőröket. A mindig vidám, örökké mosolygós Korin-
nával készült interjú anyaga nálam maradt, eddig 
nem került leközlésre, ezt szeretném most pótolni.

- Mióta dolgozol a lóversenysportban? Kit 
tartasz példaképednek?

- Hat éve vagyok a versenypályán, Pető Sándor 
idomárnál kezdtem a pályafutásomat a zsokéis-
kola tanulójaként. Példaképemnek a világklasszis 
Frankie Dettorit tartom, a teljesítménye verseny-
ről versenyre ámulattal tölt el!

- Miért döntöttél úgy, hogy zsoké leszel?
- Kiskorom óta élek-halok a lovakért, imádom 

a gyorsaságot és mindig is nagy volt bennem a 
versenyszellem. Szeretem a kihívást és a lóver-
seny világa is vonzott. Fiatalabb koromban már 

többen mondták, hogy jó adottságokkal rendel-
kezem, így egy percig sem haboztam, hogy be-
iratkozzak a zsokéiskolába!

- Melyik volt számodra a legkedvesebb ver-
seny?

- Több a szívemnek kedves verseny van, amit 
mondanék, de a születésnapi győzelmemet emel-
ném ki Perfect Tooval. Igazi szülinapi ajándék 
volt, de minden lehetőségre nagy örömmel gon-
dolok vissza.

- Melyik volt a legmeghatározóbb győzelmed?
- Narutoval elért első helyezésem, hiszen egy 

nemzetközi versenyben sikerült a dobogó leg-
felső fokára felállnunk. Szeretném még kiemel-
ni Graffitit is, vele tudtam igazán visszatérni, ez 
adott erőt a folytatáshoz, mert a 2018-as évem 
nem úgy sikerült, ahogy azt szerettem volna. 
Emellett a Németh Ferenc Emlékkupához hozzá-
segítő győzelmeim is mind meghatározóak vol-
tak számomra, köszönet érte Mezzonak, Illendő-
nek és a Grósz családnak.

- Mik a jövőbeli terveid?
- Mindenképpen szeretném megnyerni a 40 

versenyt, emellett szeretnék utánpótlás champion 
lenni. Az is megfordult már a fejemben, hogy ki-
próbálnám magam külföldön, szeretnék sok ver-

senyben sikert aratni a későbbiekben. Akár tré-
nerként is el tudnám képzelni magam

- Mit szeretnél elérni idén és összességében a 
karriered során?

- Szeretném eredményesen zárni az évet, az új 
szabályok miatt ostorral lovagolhatok, ráadásul 
engedményem is van. Remélem sikerül idén töb-
bet nyernem, nagy célom az utánpótlás champion 
cím. A karrieremben összességében szeretnék szép 
sikereket elérni, champion lenni, Derbyt nyerni!

Azt kérted fogalmazzam meg szépen, mert én 
ebben úgy is jó vagyok. Remélem, hogy boldogan 
olvasnád ezeket a sorokat.

Nyugodj békében Korinna, egy lovas angyallal 
van több odafent!

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Lakatos
Feladatok:

-  épületek/közterek 
berendezéseinek, szerelvényeink 

telepítése, karbantartása
-   kisebb-nagyobb lakatos 

feladatok ellátása
-   kisebb építőmesteri feladatok 

kezelése
-   részvétel a városüzemeltetés 

feladatainak ellátásában
Feltételek: 

- Lakatos szakképzettség 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés telefonon Glasza 
Gábor vagyongazdálkodási 

vezetőnél 
(mobil: 30 628 3206) vagy 

e-mailben: 
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 
Feltétel: - kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: - csőszerelő, 
villanyszerelő, lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

 - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

          
 Távfűtési területre 

csőszerelő, karbantartó 
Feltételek: 

 - Csőszerelői szakképzettség és/
vagy legalább 

1 éves gyakorlat a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:  
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
Jelentkezés személyesen Párzsi 

Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil:+36-30-9706-491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú 

távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria, munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias 

munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Jelentkezés telefonon 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491).

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk a titkárságon.

Rakodó segédmunkás
Feladatok:

-  közterületi, hulladékszállítási 
munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- 8 általános 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 

(Tel.: +36-30-628-3206) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, hosszú távú 
munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:


