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Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Az emberi erőforrások minisz-
terének október 23-i rendele-
te a váci kórházat - több má-
sik intézménnyel együtt - má-
sodlagos ellátóhellyé jelölte ki. 
A rendelet értelmében, ameny-
nyiben az elsődlegesen kije-
lölt szolgáltatók COVID-19 el-
látási kapacitásai telítődnek, 
úgy a Jávorszky Ödön Kórház 
is azonnal bekapcsolódik az 
igazolt és a gyanús koronavíru-
sos betegek ellátásába – jelen-
tette be október 29-én kiadott 
sajtóközleményében a Váci 
Jávorszky Ödön Kórház.

A váci kórház is fogadja 
a koronavírussal fertőzött betegeket

Elkészült Dunakeszi kerékpárút-hálózatának legújabb szakasza. A létesít-
mény a tavaly már megépült Szent István Általános Iskolától induló és 
a Fóti útig tartó szakasz folytatásaként a Határ úton a Toldi utcáig tart.  
A munkálatokról kérdeztük Somodi Istvánt, a Dunakeszi Polgármesteri  
Hivatal Városüzemeltetés osztályának vezetőjét.   

– Dunakeszi városvezetésé-
nek van egy elképzelése arról, 
hogy hosszú távon egy elkerü-
lő kerékpárutat kell építeni – 
kezdte a tájékoztatást az osz-
tályvezető. 

– A legújabb szakasz a Szent 
István iskolától indul és a Fóti 
útig tartó része a múlt évben 
elkészült. A második szakasz 
beruházása a Határ úton a Tol-
di utcáig befejeződött. Meg-
kezdődik a kerékpár út forga-
lomba helyezése.

Tudni kell, hogy ez a létesít-
mény egy leválasztott útpályá-
jú bicikli sáv, nem az úttestre,  
hanem a meglévő szegélykő 
mellé épült. 

A diákoknak segíti az el-
jutást a Szent István iskolá-
ba ez a két és fél méter széles 
aszfaltos szakasz, amely a je-
lenlegi szabványoknak és elő-
írásoknak megfelelő komfor-
tos megoldása a kerékpározás-
nak. Távlati tervünk szerint a 
nyomvonal a Tóvárost meg-
kerülve a Széchenyi út mellett 
jut el a Pipa utcára és majd az 
új gimnáziumok mellett feje-
ződik be. 

A kerékpárút építéssel pár-
huzamosan elkezdődött a Ha-
tár út aszfaltjának felújítása is. 
Az utat igen sok fedlap szakít-
ja meg, aminek a pontos be-
állítása tart most. Az úton a 
fedlapcseréken túl új kopóré-
teget kap az útpálya, valamint 
ahol szükséges szegélyköveket 
cserélünk. A régi, elhasználó-
dott víznyelő rácsokat már ki 
is cseréltük, ezek jobban bír-
ják a terhelést. Emellett a meg-
lévő vízelvezető rendszert is ja-
vítjuk. Ahol indokolt, ott a zárt 
fedlapokat nyitottakra cserél-

jük, beépítettünk új víznyelő-
ket, hogy gyorsabban tudják 
nyelni a vizet a mélypontokon. 

Végezetül elmondta még az 
osztályvezető, hogy a kerék-
párút mellett – ahol elfér és 
ahol a lakó kéri – gyeprácsos 
kocsimegállókat építenek, a le-
szűkült parkolási lehetőségek 
miatt. Ennek a kivitelezése a 
napokban kezdődik.

Értesüléseink szerint a felújí-
tott Határ utat december 3-án 
adják a forgalomnak.

Katona M. István
A szerző felvétele

Megújul a Határ út Dunakeszin
Tovább bővült a városi kerékpárút-hálózat

A jelenlegi járványhelyzetben különösen fontos, hogy a magyar termékek 
vásárlásával nemcsak egy értékteremtő munka végeredményét vehetjük 
a kezünkbe, de támogatjuk a magyar családokat, és hozzájárulunk a ma-
gyar gazdaság fejlődéséhez, a munkahelyek megvédéséhez is – nyilat-
kozta lapunknak Tuzson Bence. Térségünk országgyűlési képviselője a 
Dunakanyar Régiónak beszélt arról is, hogy a választókerület településin 
az elmúlt években kormányzati támogatással megvalósított beruházások 
itt helyben kivétel nélkül találkoztak a lakosság igényeivel. Mint mondta, 
mindez annak érdekében történt, „hogy jobbá, kényelmesebbé tegyük ki-
csik és nagyok mindennapi életét”.

Egy vállalkozás sikere, 
az egész térség sikere

Tuzson Bence: Háromszáz munkahely legalább ennyi 
család biztos megélhetését is jelenti régiónkban

A közlemény kiemelte: a váci kórház csak 
abban az esetben fogad enyhe és közép-
súlyos, igazolt koronavírusos betegeket, 

ha a sorrendben előttük lévő kórházak kapaci-
tása megtelik. A járványügyi helyzet alakulása 
szükségessé tette, hogy már október 27-én, kedd 
estétől a váci kórháznak is fogadnia kell igazolt 
koronavírus fertőzött betegeket, melyek felvéte-
le az Országos Mentőszolgálat COVID koordi-
nációs csoportjának irányításával történik. 

Az EMMI minisztere által kiadott rendelet 
felkészülési időt biztosított a koronavírusos 
betegek fogadására és gyógyítására. Az utasí-
tás szerint az újonnan kijelölt kórházaknak az 
összes finanszírozott ágyszámuk 20%-át kell 
az igazolt és gyanús COVID- 19 betegek ellá-
tására felkészíteni. Ez a váci kórház esetében, 
mindösszesen 104 ágyat jelent. A kórház Ko-
ronavírus Operatív Testülete belső eljárásren-
det és intézkedési tervet készített a kórházban 
a gyanús és igazolt COVID-19 betegek ellátá-
sára, kialakításra kerültek az izolációs (elkü-
lönítő) részlegek. 

A váci sürgősségi betegellátó osztály
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Tuzson Bence

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Ismét bevezették 
az idősek vásárlási sávját
A járvány lassítása és az idősek 
védelme érdekében ismét vásár-
lási idősávot vezettek be a 65 
éven felüliek számára - közöl-
te Kiss Róbert alezredes, a koro-
navírus-járvány elleni védekezé-
sért felelős operatív törzs ügyele-
ti központjának vezető helyettese 
online sajtótájékoztatón kedden.

Az alezredes elmondta, hétközna-
ponként reggel 9 és 11, hétvégente 
reggel 8 és 10 óra között csak a 65 
éven felüliek léphetnek be az élel-

miszerüzletekbe, az illatszert, drogériai ter-
méket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és 
higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, va-
lamint a gyógyszert, gyógyászati segédesz-
közt forgalmazó üzletekbe, gyógyszertárakba. 
Hozzátette: az idősek a védett idősávon kívül 
is szabadon vásárolhatnak.

A védett idősávra vonatkozó szabályok be-
tartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkal-
mazottainak kell gondoskodniuk, fel kell szó-
lítaniuk az illetékteleneket a bolt elhagyására, 
ha pedig ez nem vezet eredményre, értesíte-
niük kell a rendőrséget - tudatta Kiss Róbert. 
Hangsúlyozta: ezek elmaradása esetén a rend-
őrség közigazgatási hatósági intézkedésére ke-
rülhet sor.

„A mögöttünk álló két év újra 
megmutatta, hogy valós ered-
ményeket csak átgondolt, hoz-
záértő munkával lehet elér-
ni. A közösség erejében, az 
összefogásban hiszek, és így 
minden eredmény közös si-
ker. Döntéseinknél, a jelentős 
kormányzati támogatások el-
érhetővé tételénél a legfonto-
sabb szempont mindig az itt 
élő emberek igénye, a csalá-
dok életminőségének javítása 
volt, és az marad a jövőben is” 
– mondta el a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Ben-
ce, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési 
képviselője, amikor arról kér-
deztük, hogy mennyire elége-
dett az eredményekkel, ame-
lyeket az elmúlt időszakban 
sikerült elérni térségünkben. 
A politikus szerint az eredmé-
nyek tetten érhetők és lépten-
nyomon láthatók a választó-
kerület településein: „Némely 
eredmények pedig meg is kós-
tolhatók” – tette hozzá Tuzson 
Bence tréfásan, ezzel ugyanis 
arra utalt, hogy az idén Veres-
egyházon készült az év cukor-
mentes szaloncukra.

Egy vállalkozás sikere az 
egész választókerület sikere is 

egyben – fogalmazott a kép-
viselő, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy a veresegyházi Sulyán 
Cukrászdának nemcsak a 
mandulás-aszalt szilvás-diós 
étcsokis szaloncukra lett díj-
nyertes az év legjobbjaként, de 
kézműves kategóriában har-
madik helyet ért el a sós-tök-
magos fehércsokoládés trüffel 
szaloncukorral is. „Én magam 
is megkóstoltam, és szerintem 
is nagyon finom” – mondta 
nevetve Tuzson Bence, aki fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy 
a jelenlegi járványhelyzet-
ben, amelynek negatív hatásai 
igencsak érzékenyen érintik a 
nemzetgazdaságot, különö-
sen fontos az, hogy a magyar 
termékek vásárlásával nem-
csak egy értékteremtő munka 
végeredményét vehetjük a ke-

zünkbe, de támogatjuk a ma-
gyar családokat, és hozzájáru-
lunk a magyar gazdaság fejlő-
déséhez, a munkahelyek meg-
védéséhez is.

Amikor ilyen rangos sikere-
ket könyvelhetünk el itt hely-
ben, akkor mindig arra gondo-
lok, hogy ma már nemcsak mi 
érezzük, hogy jó itt élni: tele-
püléseinket ma már az ország 
legélhetőbb térségeként em-

legetik mások is különféle fó-
rumokon és felmérésekben – 
mondta Tuzson Bence. Nem 
véletlenül – hívta fel a figyel-
met a képviselő –, hiszen isko-
lák, óvodák, bölcsődék, egész-
ségházak, utak épültek, mind-
mind annak érdekében, hogy 
jobbá, kényelmesebbé tegyük 
kicsik és nagyok mindennapi 
életét. Ma már nem kell mesz-
sze utazni, ha sportolni szeret-
nénk, vagy kulturális élményre 
vágyunk, itt helyben sok min-
den elérhetővé vált – tette hoz-
zá a politikus, aki elmondta azt 
is, hogy büszke mindarra, amit 
az utóbbi években a választó-
kerületben sikerült elérni, „de 
nem dőlhetünk hátra: a célok 
világosak, az eredmények ma-
gukért beszélnek, és még így is 
maradt munka bőven a követ-

kező évekre is. Ahogy megta-
pasztaltuk, ha összefogunk, a 
siker nem marad el!” – fogal-
mazott.

Mint mondta, ezért van 
nagy jelentősége annak is, 
hogy az ország eddigi legna-
gyobb alapterületű csomaglo-
gisztikai depóját adták át nem-
rég az ugyancsak a választóke-
rülethez tartozó Fóton. Ez az 
üzem a Magyar Posta első sa-

ját tulajdonú depója is egyben 
– tette hozzá. A zöldmezős be-
ruházás kilenc hónap alatt va-
lósult meg mintegy ötmilliárd 
forintból. A fóti depó országos 
viszonylatban is kulcsfontos-
ságú, ugyanis a csomagok túl-
nyomó részét mostantól itt fog-
ják feldolgozni – hívta fel a fi-
gyelmet a képviselő, aki em-
lékeztetett arra is, hogy a pos-
ta tavaly nyáron indította el az 
MPL+ programot, amelynek 
célja a postai logisztikai háló-
zat teljes megújítása.

„A felmérések szerint a mos-
tani járványhelyzetben alig 
több mint egy hónap alatt öt-
venezer új online vásárló jelent 
meg a piacon. Ez olyan mér-
tékű hirtelen jött növekedés, 
aminek a jelentőségét csak ak-
kor mérhetjük fel igazán, ha 
összevetjük azzal, hogy tavaly 
ugyanehhez a nagyságrend-
hez még nyolc hónap kellett” – 
mondta Tuzson Bence, aki sze-

rint éppen ezért van kiemelt je-
lentősége annak, hogy a fejlesz-
tés még idei, a karácsonyi ün-
nepeket megelőző csúcsidény 
előtt befejeződhetett. Szerin-
te a jövő a logisztikai szolgálta-
tásokban van, aki a logisztikát 
uralja, az fogja uralni a keres-
kedelmet is. „Ha a Magyar Pos-
ta erős, akkor képes lehet arra, 
hogy a magyar árukereskede-
lemben meghatározó elem-
ként a továbbiakban is részt ve-
gyen. Ezért is fontos, hogy Fó-
ton valósulhatott meg egy ilyen 
mértékű beruházás, ami meg-
becsülést jelent az itt élők szá-
mára, és háromszáz embernek 
biztosít megélhetést” – fogal-
mazott a térség országgyűlési 
képviselője.

Háromszáz munkahely leg-
alább ennyi család biztos meg-
élhetését is jelenti a környék-
beli településeken – folytatta 
a politikus, aki kitért arra is, 
hogy „öröm, de hatalmas fele-

lősség is egyben, hogy régiónk 
az ország legnagyobb tankerü-
lete, hazánk egyik legifjabb tér-
sége. Ezért kell különös figyel-
met fordítani azokra a fejlesz-
tésekre, amelyek a fiatalokhoz, 
a gyerekekhez, a családokhoz 
kapcsolódnak.” Mint mondta, 
Magyarország kormánya kitart 
az alapvető célkitűzése, vagyis 
a családbarát ország megvaló-
sítása mellett: „Ezt a célt szol-
gálják az otthonteremtési ak-
ciótervnek az elmúlt hetekben 
bejelentett újabb kedvezményei 
is. Ehhez kapcsolódva pedig 
meggyőződésem, hogy a vá-
lasztókerületemhez tartozó te-
lepüléseken az elmúlt néhány 
évben kormányzati támogatás-
sal megvalósított beruházások 
itt helyben kivétel nélkül talál-
koztak a lakosság igényeivel” – 
nyilatkozta a Dunakanyar Ré-
giónak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Egy vállalkozás sikere, az egész térség sikere
Tuzson Bence: Háromszáz munkahely legalább ennyi család biztos megélhetését is jelenti régiónkban

Háromszáz munkahely 
jött létre a Magyar Posta 

mintegy ötmilliárdos 
beruházásának köszönhetően 

Az ország eddigi legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai depóját adták át Fóton

A váci kórház is fogadja 
a koronavírussal fertőzött betegeket

A biztonságos betegellátás érdekében kórhá-
zon belül átszervezések történtek, mátrix jelleg-
gel működő szervezeti egységek kerültek kiala-
kításra.

A kórház megfelelő mennyiségű védőfelsze-
reléssel és gyógyszerrel rendelkezik mind a fer-
tőzött, mind pedig a nem fertőzött betegek el-
látásához.  A védőfelszerelések folyamatos biz-
tosításában és a kórház teljes területén a jár-
ványügyi szabályok betartatásában a kórház-
parancsok is segítséget nyújt.

A kórház vezetése folyamatosan szolgáltat ada-
tokat a kórház aktuális kapacitásáról, melynek fi-
gyelembevételével történik szükség esetén a több-
letfeladatok fenntartó általi delegálása.

A kórházban a járvány első hullámában meg-
hozott rendelkezések - kötelező maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, távolságtartás - továbbra is ér-
vényben vannak, ezek ellenőrzése folyamatos. 
Ezeken  felül, az intézménybe belépni kívánó 
minden személy testhőmérsékletét megmérik.

A kórház vezetése és dolgozói ezúton is köszö-
nik a lakosság türelmét, a védekezéshez nyújtott 
együttműködését – olvasható a közleményben.
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Dr. Rétvári Bence

Rétvári: szűrőbuszokkal 
is tesztelik a koronavírust

Kormányzati támogatások 
a régió településeinek

Novemberi mérleg a számok tükrében

Migazzi díjat kapott 
Csáki Tibor és Kucsák Gábor

Három iskola újulhat meg 
a Magyar Falu Program keretében

Szűrőbuszok is közreműködnek a koronavírus-gyanús esetek tesztelésé-
ben - jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára november 13-án egy fővárosi piac parkolójá-
ban az első szűrőbusznál tartott sajtótájékoztatón.

Egy település, egy helyi közösség életében sokat jelent, hogy az önerő 
mellett a központi költségvetésből - az eredményes pályazatnak köszön-
hetően - a kormány milyen pénzügyi támogatással tudja segíteni a kisebb, 
nagyobb létszámú községekben élők számára kiemelt jelentőséggel bíró 
beruházások, fejlesztések megvalósítását. 

Az idén a korábban több éven át Vácott szolgáló Csáki Tibor atya, Nagy-
maros és Zebegény plébánosa illetve Kucsák Gábor nyomdász, könyvkö-
tő mester, lapkiadó és lapszerkesztő vehette át a helyi Migazzi Alapítvány 
évente két kitüntetettnek odaítélt kimagaslóan rangos díját.

Mint arról korábban beszámoltunk a Váci Tankerületi Központ, mint fenntartó öt isko-
lával hat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében iskolaépület vagy 
tornaterem felújításra a települési önkormányzatok hozzájárulásával!

Mint mondta, a szűrő-
buszok korábban be-
tegségmegelőzési cél-

ból járták az országot, a koro-
navírus-járvány idején azon-
ban más feladatot kapnak és 
részt vesznek azok tesztelésé-
ben, akik esetében a háziorvos 
előírta a koronavírus-tesztet és 
a mentőszolgálat felvette velük 
a kapcsolatot.

Megjegyezte: akik esetében a 
háziorvos előírta a tesztelést és 
akikkel a mentőszolgálat fel-

vette a kapcsolatot, dönthet-
nek úgy, hogy – amennyiben 
egészségi állapotuk megenge-
di –  nem otthon várják meg a 
mentő érkezését, hanem elláto-
gatnak a szűrőpontra és ott csi-
náltatják meg a tesztet.

A szűrésről elmondta: a szűrő-
buszhoz érkezőknél előbb gyors-
tesztet végeznek, és amennyiben 
pozitív az eredmény, megállapít-
ják a fertőzöttséget. A negatív 
gyorsteszt-eredmény után azon-
ban a mentőszolgálat munka-

társai elvégzik a PCR-tesztet is. 
Kiemelte: a mobil szűrőbusznál 
a tisztiorvosi szolgálat és a men-
tőszolgálat munkatársai együtt-
működnek – írta az MTI.

Rétvári Bence hangsúlyozta, 
a szűrőbusszal gyorsítani lehet 
a tesztelés folyamatát. Hozzátet-
te: a kormány legutóbbi intéz-
kedéseit is gyorsan hozták meg, 
gyorsabban, mint Ausztria, Len-
gyelország, Olaszország, Portu-
gália, Románia, Anglia, Fran-
ciaország, Csehország, Hollan-
dia, Spanyolország, Luxemburg 
és Belgium, ahol sokkal rosszab-
bul állnak az egymillió főre vetí-
tett fertőzésszámmal.

Az Emmi államtitkára el-
mondta, hat ilyen szűrőbusz jár-
ja majd a közép-magyarországi 
régiót. Felidézte: a mentőszolgá-
lat korábban 50 állandó minta-
vételezési pontot is felállított.

Vácra november 14-én érkezett 
meg a szűrőbusz, hogy majd a kö-
vetkező hétvégén is, hogy segítse  
a koronavírus-gyanús esetek ki-
szűrését. A mobil mintavéte-
li ponton dolgozó szakemberek 
azok tesztelésében vesznek részt, 
akik esetében a háziorvos előírta 
a koronavírus-tesztet és a men-
tőszolgálat felvette velük a kap-
csolatot.

Dr. Rétvári Bence, a Pest 
megyei 4. számú válasz-
tókerület országgyűlési 

képviselője rendszeresen közzéte-
szi közösségi oldalán, hogy az ál-
tala képviselt 34 településen élők 
mindennapi életét milyen támo-
gatásokkal sikerült könnyebbé, 
komfortosabbá formálni, hozzá-
járulni a helyi kulturális, egyhá-
zi, sport- és egyéb civil közösségek 
sikeres működéséhez. 

Novemberben az alábbi telepü-
lések nyertek különböző mértékű 
támogatást:   

Letkésnek:  a kormány 42 mil-
lió forint támogatást biztosít a 
letkési Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tetőfelújítására. 

A Vác Civitas Szimfonikus ze-
nekar a 2020-as évben 146 sza-
badtéri (karantén majd TérZene) 
hangversenyt adott a teljes Duna-
kanyarban. Mindez kivitelezésé-
ben óriási segítés volt a Többlettá-
mogatási rendszer “kulturális mo-
bilitás” pályázata, ahol a szimfo-
nikus zenekar 10 millió forint tá-
mogatásban részesült. Az ebből 
vásárolt kisbusz tette lehetővé ezt 
a rengeteg koncert megvalósítását.

Acsa: a kormány 7 millió 400 
ezer forint támogatást biztosít az 
óvodai tornaszoba fejlesztésére. A 
kormány 28 millió forint támoga-
tást biztosít szolgálati lakás kiala-
kítására, így a hosszú ideje befeje-
zésre váró rendelő épület teljesen 
elkészülhet az orvosi szolgálati la-
kás kialakításával. Ez nagy segít-
ség lehet az orvosi ellátás biztosí-
tásában is.

Kosd: a kormány 50 millió fo-
rint támogatást biztosít a kosdi 
Arany János Általános Iskola fej-
lesztésére. 

Vámosmikola: a kormány kö-
zel 31 millió forint támogatást 
biztosít a konyha felújítására, így 
finomabb és egészségesebb ételek 
készülhetnek. 

Vácrátót: A magyar falu prog-
ram keretében a kormány, több 
mint 14 millió forint értékben biz-
tosított támogatást eszközfejlesz-
tésre, belterületi közterület kar-
bantartásra!

Rádnak: a kormány 6 millió fo-
rint támogatást biztosít a Sancta 
Maria Regina Alapítvány a Rádi 
Egyházközösségért szervezet ré-
szére.Püspökhatvan: a kormány 
5,5 millió forint támogatást bizto-
sít a Művészeti és Kulturális Egye-
sület részére! 

Szokolya: a kormány közel 25 
millió forint támogatást biztosít 
az óvodai tornaszoba fejlesztésé-
re.  A kormány 67 millió 800 ezer 
forint támogatást biztosít az óvo-
da épület felújításának második 
ütemére. Most már több pályáza-
ti forrásból összeáll az óvoda-böl-
csőde méltó felújításának anyagi 
kerete, ezzel segítve a kisgyerekes 
családokat.

Sződ: a kormány 10 millió 600 
ezer forint támogatást biztosít az 
óvodai tornaszoba fejlesztésére. 

Perőcsény: a kormány 6 millió 
forint támogatást biztosít a falu-
ház felújítására. Püspökszilágy: a 
kormány közel 15 millió forint tá-
mogatást biztosít az óvodai torna-
szoba fejlesztésére. 

Kosd: a kormány 6 millió forint 
támogatást biztosít az SZTK Bo-
zótvölgy Természetvédő és Ter-
mészetjáró Egyesület részére egy 
kulcsosház felújítására. 

Kóspallag: a kormány 5 millió 
700 ezer forint támogatást bizto-
sít a Biber Kulturális és Környe-
zetvédelmi Közhasznú Egyesület 
részére! 

Nagybörzsöny: a kormány 6 
millió forint támogatást biztosít a 
Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért 
Egyesület részére! 

Sződliget: a kormány 2 millió 
forint támogatást biztosít a Sződli-
geti Jubileumi Alapítvány részére!  

A kormány 428 ezer forint támo-
gatást biztosít a Sződligetiek Bará-
ti Köre Egyesület részére! 

Őrbottyán: a kormány döntése 
alapján a település 479 millió fo-
rint támogatásban részesült a má-
sodik bölcsőde megépítésére! 

Acsa: a kormány 2 millió forint 
támogatást biztosít gépjármű be-
szerzéshez az Acsa Polgárőr Egye-
sület részére! 

Csővár: a kormány 2 millió fo-
rint támogatást biztosít a Sinkár-
tó Horgász- és Vizisport Egyesü-
let részére! 

Csővár: a kormány 5 millió fo-
rint támogatást biztosít gépjármű 
beszerzéshez a Csővári Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ré-
szére! 

Ipolytölgyes: a kormány 5 mil-
lió forint támogatást biztosít a 
Szent Erzsébet Szeretetotthon 
Alapítvány részére.

Dr. Rétvári Bence november 
elején bejelentette: „A Kormány 
munkahelyvédelmi bértámoga-
tása a választókerületemben 107 
cégnél 2142 alkalmazott munka-
helyét segített megmenteni - több 
mint 314 millió forintos állami tá-
mogatásból.”

A díjátadó ünnepséget - 
melynek a hagyomá-
nyokhoz híven ezút-

tal is a Váci Egyházmegye kul-
turális központja, a Credo ház 
adott otthont - rendre Migazzi 
Kristóf püspök születésnapjá-
nak évfordulójára, október 20-
ára időzíti az alapítvány veze-
tősége, így volt ez most is.

Az ünnepi esemény beveze-
téseként Bartos Ferenc, a rend-
szerváltás polgármestere, az 
alapítvány kuratóriumi elnöke 
emlékeztetett: a díjat 2017-ben, 
a püspöki palota előtt azon esz-
tendő október havában felállí-
tott Migazzi szobor avatásához 
kapcsolódóan alapították, az-
zal a céllal, hogy minden év-
ben elismerhessenek két, a vá-
ros gyarapításában jelentős 
szerepet játszó, köztiszteletnek 
örvendő személyiséget.

- A díjalapító szándék szerint 
évről évre elismerünk egy-egy 
olyan városépítőt, aki külön-
böző építészeti fejlesztésekkel 
gazdagítja a várost, valamint 
egy olyan közéleti személyisé-
get, aki elsősorban a kulturá-

lis értékőrzésben, a szellemi ja-
vak gyarapításában alkot ma-
radandót. Igaz, sokszor egy-
beforr ez a két szempont, volt 
rá példa korábban is, és az idén 
sincs ez másként. A lényeg, 
hogy elismerhetünk olyan kor-
társakat, akikre felnézhetünk, 
akiket példaképeknek állítha-
tunk - mondta köszöntőjében 
Bartos Ferenc.

Ezután Dr. Áfra Tamás, a ku-
ratórium tagja röviden méltat-
ta a díj névadója, Migazzi Kris-
tóf érdemeit, váci városépítő 
szolgálatát, mint fogalmazott 
a néhai püspök oly sok jót tett 
a városért és az egyházmegyé-
ért, hogy azt - minden részlet-
re kitérve - akár órákon át le-
hetne sorolni, a lényeg, hogy 
maradandó építészeti örök-
séggel is gazdagította a várost, 
elég csak a székesegyházra, a 
püspöki palotára, a papnevel-
dére, a ma büntetés-végrehaj-
tási intézetként használt egy-
kori Terezianumra, a kőkapu-
ra, az irgalmasrendi kórházra 
gondolni.

Marton Zsolt megyéspüspök 

a díjak átadásakor méltatta az 
ünnepelteket és a hozzájuk fű-
ződő személyes kötődéséről is 
említést tett.

Így Csáki Tibor atyának kö-
szönetet mondott jelentős épí-
tészeti tevékenységéért, hiszen 
viszonylag rövid váci plébánosi 
működése idejéből is hatékony 
léleképítő és templomfelújí-
tó szolgálatot köszönhet neki a 
közösség. 

Kucsák Gábor munkássá-
ga kapcsán a püspök köszöne-
tet mondott a neves nyomdász-
nak a megannyi vallásos témá-
jú lelkiségi illetve helytörténeti 
könyv kiadásáért, míves kivi-
telezéséért, a Váci Polgár című 
közéleti lap szerkesztéséért és a 
váci Kolping család tevékeny-
ségének szervezéséért.

Ezután mindkét kitünte-
tett köszönetet mondott az el-
ismerésért, mint fogalmaztak, 
nagy megtiszteltetés számuk-
ra, hogy a városépítő püspök-
ről elnevezett díjra érdemes-
nek találtattak örömmel vállalt 
szolgálatukért, munkájukért.

Ribáry Zoltán

Novemberben eredményt is hirdettek, így a 
Váchartyáni Apáczai Csere János Általános 
Iskola tornaterme, a Szobi Fekete István Ál-

talános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolá-
jának iskolaépülete és a Kosdi Arany János Általános 
Iskola épülete újulhat meg a jövőben. 

Három pályázat esetében a pályázati dokumentáció 
ugyan megfelelt a kiírásban meghatározott tartalmi 
értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezés-
re álló forrás kimerült, ezért tartaléklistára kerültek. 
Ilyen volt a Dunabogdányi Általános Iskola és AMI is-
kolaépület felújítása, a Szőnyi István Általános Iskola 
és AMI iskolaépületének felújítása, valamint a Kosdi  
Arany János Általános Iskola tornaterem felújítása is.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 
2020. december 1., tervezett fizikai befejezése: 2022. 
június 1.

A nyertes pályázatok tervdokumentációjában sze-
repel többek között nyílászárócsere, vizesblokk fel-
újítás, tetőszerkezet javítás, villamossági munkála-
tok, hideg-meleg burkolás. A felújításra megítélt ösz-
szeg megegyezik a pályázatban igényelt támogatás-
sal, mely projektenként megközelítőleg 50 millió fo-
rint vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
jelent. A sikeres pályázatok esetében, a helyi önkor-
mányzattal szorosan együttműködve, igényeik fi-
gyelembevételével történik majd a felújítás.

 Furucz Anita

Vácon több alkalommal végeztek tesztelést a mozgó szűrőbuszon



4 Dunakanyar Régió XXII. évfolyam 22. szám

Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

November 30-tól 
változik a helyi 

autóbuszmenetrend 
Dunakeszin

A nyár óta érkezett újabb számtalan lakossá-
gi észrevétel és javaslat miatt ismét módo-
sul a dunakeszi buszközlekedés. 2020. nov-
ember 30-tól, hétfőtől életbe lépő menetrend 
szerint három körön járnak ezentúl a buszok.

Nem könnyű egy 
ilyen nagy alap-
területű várost jól 
lefedni a tömeg-

közlekedéssel, de talán a leg-
újabb módosítások jobban ki-
elégíti a városon belül közle-
kedők és az ingázók igényeit. 
Így természetesen figyelembe 
vették, hogy az ingázók köny-
nyen és gyorsan kijussanak a 
vonatállomásokra, temetőt, 
SZTK-t, okmány irodát, pol-
gármesteri hivatalt, valamint 
az iskolákat és óvodákat, és 
a Casalgrande teret átszállás 
nélkül érhessék el.

Az új menetrend szerint:

• az 1-es, a Révdülőből érke-
ző járat minimális módosítás-
sal változatlan marad. Ezután 
már csak a Révtől visszafe-
lé megy be a Barátság útjai la-
kótelepre, hogy a mentrendet 
tartani tudják.

• a 2-es és 3-as járatot át-
alakítják, kibővített útvona-
lat járnak be. Mivel nagyobb 
körön futnak majd, mint ed-
dig, ritkábban is fog közle-
kedni, de egymással szemben 
üzemeltetik őket. Tehát ez a 
járat érinti Alagligetet, a Tó-
várost, a Toldi lakóparkot, az 
iskolákat, óvodákat, a Barát-
ság utat, SZTK-t, temetőt és a 
két vasútállomás (Dunakeszi-
Nagyállomás és Dunakeszi-
Gyártelep) mellett is megáll. A 
járatokkal mindkét irányban 
a Fazekas Mihály Általános 
Iskolát és a Szent István Álta-
lános iskolát is el lehet a diá-
koknak időben érni.

• A 2A járat, ami Dunake-

szi-alsó és a Nagyállomás kö-
zött közlekedett, a 4-es szá-
mot kapja, hogy könnyeb-
ben átlátható legyen a me-
netrend. Ez a busz megy fel a 
reggeli és a délutáni csúcsban 
Alagligetre.

• az 1É éjszakai busz menet-
rendje nem változik, de a jár-
ványügyi intézkedések függ-
vényében, átmenetileg szüne-
telhet

• az 5-ös szombati és a 6-os 
vasárnapon és ünnepnapokon 
közlekedő járatok menetrend-
je és útvonala változatlan.

Sok észrevétel érkezik azzal 
kapcsolatban is, hogy nem 
megfelelőek a buszmegál-
lók kialakításai, a menetren-
dek túl alacsonyan vannak ki-
függesztve. Ezek az ideigle-
nes buszmegállókban fordul-
hatnak elő. A város vezetése a 
meglévőekhez hasonlóan ter-
vezi a megálló építéseket ezek 
helyére, amint beválik a me-
netrend módosítás és végle-
gessé válnak az útvonalak.

Fontos változás az is, hogy 
jövőre várhatóan már csak 
Dunakeszi Kártyával utaz-
hatnak díjmentesen a buszo-
kon a helyi lakosok. Ezért ér-
demes minél több helybéli-
nek regisztrálni a Dunakeszi 
Kártyáért akár személyesen az 
önkormányzat ügyfélszolgá-
latán, akár a DunakesziApp-
on keresztül. 

Utóbbi azért is hasznos se-
gítség, mert külön menüpont-
ban látható rajta a menetrend, 
és az is, hogy a GPS-szel felsze-
relt busz éppen merre jár és mi-
kor ér a kérdéses megállóba.

A látványraktár lehe-
tővé teszi, hogy a Ré-
vész István Helytör-

téneti Gyűjteményben a régi 
falusi mesterségekhez, illet-
ve első két dunakeszi üzem, 
az "Oceán" konzervgyár és a 
MÁV Dunakeszi Főműhely 
történetéhez kapcsolódó tár-
gyakat modern módon te-
kinthessék meg a látogatók, 
miközben tárgyak állagának 

megóvása is megfelelően biz-
tosított. 

A felső, zárható részben a 
kiállításra nem kerülő tár-
gyak elhelyezésére nyílik le-
hetőség.

A látványraktár kialakítá-
sával a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény újabb he-
lyisége vált a látogatók szem-
pontjából biztonságossá és ké-
nyelmessé.

Pályázati sikernek köszönhetően bővül 
a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény
2019-ben a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény fenntartója, Dunakeszi Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be a Kubinyi Ágoston Program keretében, amelynek eredményeképpen - az önkor-
mányzati önrésszel együtt - 1,8 millió forintot nyert a gyűjteményben egy látványraktár kialakítására.

- Minden gyülekezés tilos.
- Az éttermek vendéget nem fo-
gadhatnak, vendégnek ott csak 
az étel elvitele céljából lehet tar-
tózkodni. Az üzemi étkezdék 
nyitva tarthatnak.

- Az üzletek - a gyógyszertá-
rak és a benzinkutak kivételé-
vel - este 7 óráig maradhatnak 
nyitva és utána a kijárási tila-
lom lejártával, tehát leghama-
rabb reggel 5 órakor nyithatnak 
ki. Az e rendeletben nem emlí-
tett szolgáltatók és szolgáltatá-
sok (például fodrász, masszőr, 
személyi edző) a szokott rend-
ben működhetnek a kijárási ti-
lalom szabályai mellett.

- A szállodák turistákat nem, 
csak üzleti, gazdasági vagy ok-
tatási célból érkezett vendégeket 
fogadhatnak.

- Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a kul-
turális eseményeket valamint a 
karácsonyi vásárokat.

- A sportmérkőzéseket zárt 
kapuk mögött kell megtartani.

- Az egyéni szabadtéri sportok 
gyakorlása engedélyezett.

- A szabadidős létesítmények 

használata tilos, beleértve a fit-
nesztermeket, fedett uszodá-
kat, múzeumokat, könyvtára-
kat, mozikat és állatkerteket, 
korcsolyapályákat.

- A bölcsődék, az óvodák és az 
általános iskolák a 8. osztályig a 

megszokott rend szerint nyitva 
tartanak.

- Az iskolák a középfokú ok-
tatásban 9. osztálytól digitális 
munkarendben működnek.

- Magán és családi rendez-
vények 10 főig megtarthatóak.  

Temetés legfeljebb 50 fővel tart-
ható meg.

- Esküvők lakodalom nélkül 
tarthatóak meg.

- Dunakeszin a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár, a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűj-
temény és a VOKE József Attila 
Művelődési Központ bezárt. 
MASZKHASZNÁLAT 
KÖZTERÜLETEN 

A maszkviseléssel és távolság-
tartással kapcsolatosan eddig 
bevezetett szabályok továbbra is 
érvényesek. 

- Dunakeszi területén kor-
mánydöntés értelmében a 
buszmegállókban, vasútállo-
másokon, tömegközlekedé-
si eszközökön, EZEN FELÜL a 
Casalgrande tér lépcsővel hatá-
rolt részén kötelező a maszkvi-
selés! 

Köszönöm, hogy maguk és 
polgártársaik érdekében betart-
ják az intézkedéseiket. 

Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk Dunakeszire! – írja 
közösségi oldalán Dióssi Csaba 
polgármester.

A védekezés szabályainak betartására 
szólított fel a polgármester 

November 11-től Dunakeszin is érvénybe lépnek a Kormány szigorító intézkedései, miszerint:  
Este 20:00 és reggel 5:00 óra között kijárási tilalom van érvényben. Ezt a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság ellenőrzi. 

A két Fő téri parkoló 
mellé a harmadikat is 
megnyitják az autósok 

számára este 7 és reggel 7 óra 
között. A többi olyan parko-
lóban, ahol 3 órás időkorláto-
zás volt eddig, a járvány ideje 
alatt eltekintenek az időkorlát 
betartásától, magyarán bár-
meddig állhat itt az autónk – 
jelentette be a polgármester a 
közösségi oldalán.

Nem lesz időkorlát 
a dunakeszi parkolókban 

a járvány idején
Szerdától, a pandémiás helyzetre való tekintettel, a duna-
keszi P+R parkolók időkorlátjait felfüggesztik. Praktikusan 
ez azt jelenti, hogy az eddig érvényben lévő rendelkezéstől 
eltérően 3 óránál tovább is ott lehet hagyni a gépkocsit – 
jelentette be közösségi oldalán Dióssi Csaba polgármester.

Dióssi Csaba polgármester 

Furcsa és szokatlan látvány az üres Dunakeszi.  
Bízom benne, hogy már nem kell sokat várni arra, 
hogy szeretett városunk újra élettel teljen meg. 

Köszönöm Önöknek, hogy maguk és polgártársaik érdekében 
betartják a kormány és a helyi operatív törzs intézkedéseit.  
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Dunakeszire! – kéri 

Dióssi Csaba, a város polgármestere. A képet sunnyphoto.hu készí-
tette, aki igazoltan, munkavégzés céljából tartózkodott házon kívül 
20:00 óra után a fotó készítése erejéig.

Szokatlan látvány
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A rosszindulatú megjegyzések sem 
tántorítanak el közösségi tevékenységemtől 

A forgács illata 

Interjú Szabó Csabával, a Fidelitas váci elnökével

 Életmű-díjat kapott Vizer József műbútorasztalos mester  

Számos kimutatás, felmérés igazolja azt, hogy a mai fiatalok közül kevesen vonzódnak a nagypoli-
tika, a közélet iránt. De szerencsére vannak kivételek. Ilyen például Szabó Csaba, a Fidelitas Váci 
Szervezete elnöke. Mi az, ami vonzza a közéleti tevékenység irányába, mi inspirálja közismerten 
aktív közösségi tevékenységét? Mi „érintette” meg a nagypolitika világából?  - kérdeztük a 21 éves 
egyetemistától, a politikai szereplést, a közösség szolgálatát elkötelezetten vállaló fiatalembertől.  

Az asztalosműhely egyik jellegzetessége a munkapadról lehulló forgács sajátos illata. A hamaro-
san nyolcvan éves Vizer József műbútorasztalos mester, műipari lakberendező és restaurátor több 
mint hatvan éve, iskolásként érezte ezt az illatot édesapja műhelyében s ez meghatározta életútját. 

- Nekem is megvan az a lehetőségem 
– mivel szabad országban élünk -, 
hogy véleményt nyilvánítsak és te-
gyek a környezetemért. Úgy gon-
dolom, aki tud tenni a környezeté-
ért és tud tenni egy közösségért, an-
nak kötelessége is az, hogy ezt meg-
tegye. Én ezt önmagammal szem-
ben elvárásként fogalmazom meg, e 
szerint cselekszem. Ugyanis, ha tu-
dok tenni a családomért, a városért, 
a többi fiatalért, a hazámért, akkor 
én nekem azt meg kell tennem, mert 
ha én ezt nem teszem meg, akkor az, 
nem én vagyok. 

- Honnan jött, miből táplálkozik 
ez az indíttatás? 

- Ilyen vagyok, ilyennek szület-
tem. 

- Ilyen családban nőtt fel?
- Nálunk mindig azt láttam, és 

hallottam, ha az ember dolgozik, 
akkor tudja valamire vinni. Fontos, 
hogy meg kell tennünk azokat a lé-
péseket, amikre szükség van. Mi ál-
latokat tartottunk, mindig voltak 
valamilyen állataink, így büszkén 
mondhatom, hogy állatbarát család 
vagyunk. S egyébként engem az ál-
lattartás is arra nevelt, hogy dolgoz-
ni kell, de megvan a gyümölcse nö-
vénytermesztésnek is. Azért jártam 
mezőgazdasági középiskolába, mert 
tudtam, hogy amit csinálok, annak 
van gyümölcse. Ezt vallom közéle-
ti tevékenységem során is. Meggyő-
ződésem, hogy az élet minden terü-
letén, így a politikában is csak ak-
kor lehet sikereket elérni, ha renge-
teg munkát fektetünk bele, aminek 

hosszú évek alatt meglesz a gyümöl-
cse. Ezt szilárdan hiszem, e szerint 
élek és dolgozom.  

- Minden mondata arról „árul-
kodik”, hogy hosszú távú szakmai 
és politikai céljai vannak, ami ért-
hető, hiszen még csak 21 éves. 

- Az eredményeket, a fejlődést 
tudással és szorgalommal, nyitott-
sággal lehet elérni. A gödöllői Szent 
István Egyetem természetvédelmi 
mérnök-hallgatója vagyok. Hama-
rosan diplomázom. Tudatosan vá-
lasztottam ezt a szakot, mert a ter-
mészetvédelemmel, a környezet-
tel kapcsolatos. Ez olyan terület, 
amelyről nem elég csak elmondani, 
hogy mennyire fontos, hanem tenni 
is kell érte. Én úgy gondolom, hogy 
a környezetvédelemért, mindany-
nyiunk jövőjéért legtöbbet az em-
berek érdekét képviselő politika te-
het. Többek között ezért is vállalom 
a politizálást.  

- Hogyan tudja a Fidelitas váci 
elnökeként az önhöz hasonló fia-
talokat megszólítani, közös cselek-
vésre serkenteni? 

- Ez nem könnyű kérdés, sokat 
kell dolgozni az apró sikerekért is. 
Sajnos ez nemcsak váci, ez orszá-
gos jelenség, melynek megváltoz-
tatása érdekében sokan dolgoznak. 
Szerintem ez egy hosszú folyamat, 
amely – ha elég elszántak vagyunk, 
vonzó programokat kínálunk – 
meghozza a gyümölcsét. Váci fiatal-
ként a városban élő fiatalokat sze-
retném megszólítani, bevonni őket 
a helyi közösségekért végzett mun-

kába, amit a számukra is vonzó ren-
dezvények, tartalmas, az őket érin-
tő témák feldolgozásával, tartalmas 
beszélgetések szervezésével szeret-
ném elősegíteni. 

- Tudna példákat mondani…
- Természetesen. Konkrét példa a 

madárodúk készítése vagy szemét-
szedés. Mindkettő nagyon fontos, 
és ráadásul közösségépítő tevékeny-
ség is. Az odúkészítéssel az óvodá-
sok, az iskolások, de nem ritkán a 
felnőttek figyelmét is ráirányíthat-
juk az élővilág, környezetünk jelen-
tőségére. Fontosnak tartom, hogy 
mutassunk jó példát, amely előbb-
utóbb egyre több ember számára 
lesz követendő. Sajnos a koronaví-
rus-járvány nehezebbé teszi a sze-
mélyes kapcsolattartást, a progra-
mok szervezését, de szerencsére az 
internet segítségével tudunk kom-
munikálni. Örömmel mondhatom, 
a gyerekek számára óriási élményt 
jelent a környezetükbe kihelyezett 
madárodú és a fészket rakó mada-
rak látványa. Azt szoktam monda-
ni: „helybe visszük a természetet, a 
madárvilágot”. Ebben a szép, kör-
nyezeti nevelést szolgáló tevékeny-
ségünkbe segítő partnerre talál-
tunk az Ipoly Erdő Zrt. vezetőiben, 
akik fával támogatják közösségi te-
vékenységünket. A kormányzat is 
fontosnak tartja ezt, hiszem az or-
szág nemzeti parkjaiba 3500 odút és 
1500 madáretetőt helyeztek el.   

- Javaslom, térjünk át a politi-
ka „mezejére”. Közismert, hogy 
nagyon aktívan politizál, vállalja, 
sőt elviseli a negatív kritikát is. Mi 

motiválja, mi ad erőt a mindenna-
pi küzdelemhez? 

- Aki olvassa a közösségi olda-
lakon megjelent cikkekkel kapcso-
latos posztokat, az szembesülhet 
vele, hogy bizony jócskán kapok 
hideget, meleget. Szerencsére több-
ségben vannak a pozitív, inspiráló 
bejegyzések, jobbító szándékú vé-
lemények. De az is tény, hogy sokan 
vannak, akik - érvek hiányában – 
alpári stílusban, személyeskedő 
bejegyzésekkel reagálnak egy-egy 
megnyilvánulásomra, sajtótájékoz-
tatón kifejtett véleményemre. Sze-
rintem nem ilyen stílusban kell a 
más pártpolitikai vagy szakmai vé-
leményt képviselőkkel szemben ki-
fejteni nemtetszésüket, de tudomá-
sul veszem, hogy vannak ilyen em-
berek is. Én továbbra is töretlenül 
végzem közösségépítő, közéleti te-
vékenységem, mert elszánt és lélek-
ben erős vagyok. 

- A fiatalok hogyan tudják néze-
teiket, elképzeléseiket képviselni, 
ütköztetni politikai ellenfeleikkel? 

- A platform megvan rá, hiszen 
szinte az összes politikus jelen van 
valamelyik közösségi oldalon. Ez 
különösen igaz a fiatalokra, akik 
mondhatni kizárólag ezeken a plat-
formokon érintkeznek, pillanatok 
alatt mondanak véleményt, reagál-
nak egy-egy bejegyzés tartalmára. 
Ám az igazsághoz hozzá tartozik, 
hogy őket még kevésbé „érintet-
te” meg a politikai közélet. Szóval, 
mindenki számára adott a véle-
ménynyilvánítás lehetősége. Én ab-
ban látom a problémát – mint ami 

Vácon is tapasztalható - hogy ha egy 
kérdést felteszünk, vagy véleményt 
mondunk az önkormányzat tevé-
kenységéről, akkor annak szerzőjét 
letiltják a platformról. Úgyhogy így 
egy fokkal nehezebb, de a lehetőség 
azért mégis csak megvan rá. Meg-
próbálhatjuk elmondani a vélemé-
nyünket és kérdezhetünk is. Sajnos 
ésszerű viták nemigen alakulnak ki, 
mert gyorsan át szokott menni sze-
mélyeskedésbe és a tények helyett 
inkább jönnek a sértegetések. Ez 
szomorú. 

- Ugyanakkor azt is érzékelem, 
hogy a sajtótájékoztatóján megfo-
galmazott kritikáira mindig reagál 
a Városháza. 

- Ez tény, állításaimra és a kriti-
káimra valóban válaszolnak. Sze-
rencsére elég nagy követő bázissal 
is rendelkezünk, és mint a Fidelitas 
váci elnöke vagyok olyan politikai 
pozícióban, hogy a sajtóban ismer-
tetett álláspontomra, véleményemre 
reagálnak, mert nagyon sok váci fi-
atalt képviselek.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Egykor a faipar fellegvára volt 
Újpest, ahol 5-600 műhely-
ben készültek a termékek. 

Idősb. Vizer József műbútoraszta-
los mester keze nyomán születtek a 
remekbe szabott szobabútorok. Itt 
kóstolt bele a szakmába József fia, és 
apja hatására iratkozott be a Faipari 
Szakközépiskolába, melyet sikeresen 
elvégzett. Érettségi után, 1959-ben 
jelentkezett a Faipari Egyetemre, ám 
„egyéb” származása miatt nem vet-
ték fel. Így járt a húga is Júlia, ő ké-
sőbb elismert festőművész lett.

Nem adta fel szakmai álmait és 
egy évvel később, sikeres vizsgá-
ját követően Mesterré nyilvánítot-
ták és elindult azon az úton, melyet 
számtalan siker koronázott. Igényes 
munkájának idővel híre ment, így 

a nyolcvanas években felkérést ka-
pott, hogy a portugál nagykövet re-
zidenciáján újítsa meg a berende-
zést. A későbbiekben 12 nagykövet-
ségre hívták hasonló megbízatással. 
Az újpesti évek után úgy alakult az 
élete, hogy Gödre költözött és ott 
folytatta – bátran kijelenthetjük – 
művészi munkásságát, a gyönyö-
rűséges bútorok készítését, 2002-ig. 
Ekkor befejezte az aktív munkát. 

Gazdag tapasztalataira azonban 
igényt tartott a szakma. Ő is úgy 
gondolta, hogy a fiatalok fejlődésé-
hez a maga sajátos módján hozzájá-
rulhat, és 2009-ben, édesapja szü-
letésének 100. évfordulója tisztele-
tére megalapította az „id. Vizer Jó-
zsef Asztalosmester emlékére” elne-
vezésű díjat. Az Budapesti Komplex 

Szakképzési Centrum Kozma La-
jos Faipari Szakgimnáziumban, Új-
pesten az elismerést ettől kezdve tíz 
éven át azoknak a végzős diákok-
nak adta át, akik a legkiemelkedőbb 
szakmai teljesítményt nyújtották. 
Egy idő után feltétel volt az is, hogy 
a Kazinczy Szép Magyar Beszéd 
Versenyen is eredményesen kellett 
szerepelni. Mindeközben munkás-
sága elismeréseként 2015 március 
15-e alkalmából átvehette Balogh 
Zoltán minisztertől a Magyar Ér-
demrend tiszti keresztje kitüntetést.     

Úgy volt, hogy tíz év után, a 
múlt évben befejezi a díjazást, 
és felajánlotta a Soproni Egye-
tem Simonyi Károly Műszaki, 
Faanyagtudományi és Művésze-
ti Karnak, hogy a bázisiskoláik ré-

szére rendezett szakmai versenyen 
Vizer-díjat ad át. Ajánlatát befogad-
ták, és az idei év októberében ren-
dezett újabb versenyen már másod-
jára vehették át a legjobbak a díjat. 
És az a megtiszteltetés érte, hogy az 
egyetem vezetése címzetes egyete-
mi hallgató elismerésben részesítet-
te, valamint egyedi megbízás alap-
ján taníthat is. Büszkén mutatta  
dr. Magyar Zitának, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hi-
vatal elnökének levelét, melyben 
megköszönve a szakképzés fejlesz-
tése érdekében tett erőfeszítéseit, 
felkérte, hogy a Kozma Lajos szak-
középiskolában folytassa a jövő fia-
tal szakembereinek díjazását.    

Nagyon fontos számára, hogy a 
fiatalok megfelelő szakmai tudással 

felvértezve kezdjék el választott hi-
vatásuk gyakorlását. Példaként em-
lítette, hogy korábban, az „Országos 
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezésű 
versenyen elinduló három újpes-
ti diákot olyan sikeresen készített 
fel, hogy kategóriájukban elhozták 
az első három helyezést. Mostanra 
mindhárman elvégezték a soproni 
egyetemet.

Hosszasan beszélgettünk pálya-
futásáról, de mindig visszatért arra, 
hogy édesapjától kapta az igényes-
séget, a szakmai tudást, amivel gyö-
nyörűségeket lehet teremteni. Dávid 

fia távol került az asztalosságtól, si-
keres közgazdászként Londonban él 
családjával. 

Mi sem lehetne méltóbb befeje-
zése Vizer József bemutatásának, 
mint az, hogy egy nappal beszélge-
tésünk után arról értesítették, hogy 
Prof. Dr. Kásler Miklós, az EMMI 
minisztere „Művészeti életpálya el-
ismerés” díjban részesítette. Gratu-
lálunk a kitüntetéshez. Hát igen, a 
forgács illata…

Katona M. István 
A szerző felvétele

Szabó Csaba

Vizer József 
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166 éves a hangszerek 
fóti királynője 

Gróf Károlyi István a szabadságharcban való részvételéért elszenvedett hároméves várfogságának letel-
tét követően folytatta az Ybl Miklóssal megterveztetett templom építését. Egy ilyen hatalmas és kiemelke-
dő szépségű templomból nem hiányozhat a hangszerek királynője, az orgona. Gróf úr egyik első intézkedé-
se volt, hogy orgonát rendelt a híres salzburgi orgonaépítő Ludwig Mooser műhelyétől. Így mire a templom 
elkészült, már csak az orgonát várták. Érdekesség, hogy a Moser műhelyben egyszerre két orgona is ké-
szült, a Fótra szánt mellett egy esztergomi megrendelésen is dolgoztak. 
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Így történt, hogy a Magyar-
országra szánt orgonákat 
utazóládákba helyezték, 

s hajóra rakták, mely a Du-
nán megállt előbb Esztergom-
ban, majd Budapesten, ahon-
nét már szekereken szállítot-
ták a megrendelés helyszínére. 
Az orgona 1854. december 17-
én szólalt meg először Fóton. 

Ez az orgona egy romanti-
kus hangzású, 16 regiszteres, 
mechanikus, kétmanuálos, 
pedálos hangszer volt. Az 
1856-os év Fóton nevezetes, 
mivel a templomépítő gróf 
meghívására ide látogatott 
Liszt Ferenc, aki játszott az or-

gonán és utána elégedetten di-
csérte.

A következő évtizedekben 
folyamatosan használták a li-
turgiák során. Az I. világhá-
ború alatti rekvirálás idején 
fennállt a veszély, hogy az ón-
ólom ötvözetű sípokból pus-
kagolyót öntsenek, azonban 
az orgona zeneművészeti érté-
kességére hivatkozó kérvény-
nek köszönhetően elkerülte 
a beolvasztást, ellentétben az 
Esztergomba szállított „test-
vérével”.

A II. világháború alatta 
templomot 52 belövés érte, a 
fújtató és a sípok egynegyede 

károsodott. A háború után a 
rendbehozatal költségét a Ka-
tolikus Diákkör előadásainak 
bevételei fedezték. 

1953-ban tisztítják, hangol-
ják, intonálták, és elektromos 
motor berendezést is telepítet-
tek hozzá. Az 50-60-as évek-
ben az egyházzenei esemé-
nyek a nem támogatott tevé-
kenységek közé tartoztak, ám 
1970-től ezt a templomot is 
bevonták az Országos Filhar-
mónia hangverseny szervezé-
si céljaiba. Ennek érdekében 
megvizsgáltatták az orgonát, 
s a lesújtó szakvélemény sze-
rint a hangszer ebben az álla-

potában a művészi feladat be-
töltésére alkalmatlannak bi-
zonyult. Emiatt megtörtént az 
átalakítás. 1973-ban új játék-
asztalt kapott az orgona, nö-
velték a hangterjedelmet, 21 
regiszteressé vált a hangszer. 

2005-ben történt a követke-
ző felülvizsgálat, ahol a meg-
bízott szakértő arra tett javas-
latot, hogy az eredeti hangzás 
érdekében az eredeti állapotot 
állítsák vissza. 2017-ben álla-
mi pályázaton sikerült a mun-
kálatokhoz szükséges pénzt 
előteremteni. Az orgonát szét-
bontották és csak az idén au-
gusztus 20-án szólalt meg is-

mét rajta a Soli Deo Glória. 
Hangszerünk teljes mértékben 
olyan lett, mint ahogyan azt 
Ludwig Mooser megálmodta 
- ismertette a 166 éves orgona 
történetét Gedai György kán-
tor úr.

Dr. Tuzson Bence államtit-
kár hangsúlyozta, hogy az or-
gona több mint egy hangszer. 
Az orgona hang megérinti a 
lelkünket. Nem véletlenül di-
csérte meg Liszt Ferenc is ezt 
az orgonát és ezt a gyönyörű 
templomot, amelynek a rend-
betételéhez már jó pár lépés 
történt állami tehervállalással. 
Hangsúlyozta, hogy mindig 

számíthatnak a támogatásá-
ra ilyen feladatokban, ugyanis 
egy templom felújítása érték-
mentés. Nemcsak az épületre 
gondol, hanem az igazi érték 
a keresztény közösség. Fontos, 
hogy az állam odaálljon az ér-
tékek mellé, az egyház mellé, 
erősítse a közösségeket, ma-
gyarságunkat.

A Magnificat templomi kó-
rus fellépését követően Gedai 
Ágoston orgonaművész szólal-
tatta meg az orgonát öt klasz-
szikus zenemű előadásával.

Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

Játékokat, könyveket és édességet várnak idén 
az adománygyűjtő akcióban, hogy együtt tegyük 
szebbé a hátrányos helyzetben élő gyermekek 
karácsonyát Dunakeszin.

Spaletta festésére ajánl-
kozott az a férfi, aki 
15.000,- forintot csalt ki 
egy idős dunakeszi lakos-
tól a minap. A csaló előle-
get kért áldozatától.

Hamarosan kezdődik 
Szabó József egyház-
ügyi tanácsnok szer-

vezésében a karácsonyi ado-
mánygyűjtés a városban, hogy 
együtt tegyük szebbé a hátrá-
nyosabb helyzetben élő gyer-
mekek karácsonyát. Idén há-
rom helyszínen várják a já-
ték-, könyv- és édesség felaján-
lásokat a Dunakeszi Óvodai és 
Humán Szolgáltató Központ 
(DÓHSZK) munkatársai – írja 
a duankeszi.hu.

Kérjük, az egyre súlyosbodó 
járványhelyzet miatt fokozot-
tan figyeljenek arra, hogy va-
lóban új, vagy újszerű állapot-
ban lévő játékokat, könyveket 
adományozzanak a rászorulók 
számára.

A jótékonysági akció időtar-
tama: 
2020.11.30. - 2020.12.15.

Gyűjtőpontok:

• Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálata 
(Fő út 25.)

• DÓHSZK Család-és Gyer-
mekjóléti Központ 
(Bajcsy-Zsilinszky u. 32.)
Hétfő 07:30 - 17:30
Kedd 07:30 - 16:00
Szerda 07:30 - 16:00
Csütörtök 07:30 - 16:00
Péntek 07:30 - 12:00
 
• Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár 
(Kossuth Lajos u. 6.)
Hétfőtől-péntekig 10 és 15 óra 
között.

Kérjük, csengessenek, mert a 
járványügyi intézkedések mi-
att a könyvtár a látogatók előtt 
átmenetileg zárva tart.

Új trükkös csalóra hív-
ja fel a figyelmet a Du-
nakeszi Alsó Polgár-

őr Egyesület. Magas, vékony, 
sötétkék steppelt kabátos fér-
fi spaletta festésére szedett be 
15.000,- forint előleget a mai 
nap folyamán idős helyi lakos-
tól. A jóhiszemű polgár ki is 
fizette neki az összeget, mert 
úgy gondolta, hogy ezzel segít 
a városi összkép rendezetteb-
bé tételében. A festésre vállal-
kozó férfi azonban felszívódott 
az összeggel.

A polgárőrség munkatársa 
jelentette az esetet a rendőr-
ségnek.

Fiatalabb lakótársaink segít-
ségét kérjük, hogy fokozottab-
ban figyeljenek idősebb roko-
naikra, szomszédaikra. Kér-
jük, ha hasonló esetet észlel-
nek, jelentsék az illetékes ha-
tóságnak, a társasházban élők 
pedig minden esetben konzul-
táljanak a közös képviselővel, 
az ő tudta nélkül nem történ-
het semmi a házon – írja a du-
nakeszi.hu.

Karácsonyi 
adománygyűjtés 
a gyermekekért

Trükkös csaló
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Kiderült, miért távozik Vácról a női kézilabda-
csapat vezetőedzője az előtt, hogy lejárna a 
szerződése. A sportnapilapban jelent meg a hír, 
hogy a Debrecen NB I-es női csapatánál Köstner 
Vilmos már korábban bejelentette, hogy utol-
só idényét tölti vezetőedzőként, így gondoskod-
ni kellett a legendás mesteredző pótlásáról, a 
DVSC vezérkara pedig a 2016 óta Vácon dolgozó 
Szilágyi Zoltán mellett tette a garast.

“Megtisztelő, hogy ilyen je-
lentős hagyományokkal büsz-
kélkedő csapat keresett meg” 
– mondta Szilágyi Zoltán a 
nemzetisport.hu-nak.

“Ábrók Zsolt ügyvezető vá-
zolta, milyen célokért akar 
küzdeni a klub, jelesül, hogy a 
DVSC legyen a harmadik leg-
erősebb magyar klub, én pe-
dig örömmel lennék részese e 
folyamatnak és minél több ér-
met szeretnék nyerni a csapat-
tal! Amikor édesapám a Dó-
zsában kézilabdázott, gyerek-
ként három évet éltem a város-
ban, az akkor Komáromi Ákos 
keze alatt formálódó Lokit is 
sokszor láttam játszani.”

Szilágyival kapcso-
latban az Európa-liga-
csoportkörös váciak  
múlt csütörtökön jelentették 
be, hogy nem hosszabbít szer-
ződést a klubbal. A 48 éves 
edző szerint a Vác és a DVSC 

filozófiája hasonló, mindkét 
egyesületnél magyar fiatalokra 
építik a keretet.

“Vácon nagyon sokat fejlőd-
tek a fiatalok az elmúlt évek-
ben, az Eb-re készülő váloga-
tottban is több játékosunk van, 
olyanok, akik néhány évvel ez-

előtt még utánpótláskorú kézi-
labdázóként kezdték el nálunk 
a munkát. Szép feladat ez, és 
ezt szeretném Debrecenben is 
folytatni. De ez a jövő, hiszen 
a nyárig azért dolgozom, hogy 
a Vác minél sikeresebb legyen!” 

(Fotó: Tumbász Hédi)

Kiderült, hogy Debrecenbe 
tart a váci kézis edző

citroenvac.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 Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 

(mobil: +36-30-9706-491) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

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 Glasza Gábor 
vagyongazdálkodási vezetőnél 
(mobil: +36-30-628-3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

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 (mobil: 
+36-30-628-3206) 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

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 

címre várjuk a titkárságon.

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Szilágyi Zoltán 


