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Folytatás a 3. oldalon

A felújított MÁV Nagyállomás épületében és a hozzáépített 
modern épületszárnyban mikor kezdi meg működését az 
újonnan megnyíló Kormányablak? – kérdeztük Imre Zsolt-
tól, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjétől.

Személyesen is bekapcsolódott az ünnepek előtti ajándékozásba Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője, aki lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta azt is, hogy a térségben az elmúlt he-
tekben és hónapokban is sikerült jelentős beruházásokat befejezni. Ezek célja a biztonságos köz-
lekedés – például a kerékpárút esetében –, valamit az itt élő emberek életminőségének a javítása.

Újabb emeletes vonatok kezdik meg az utasfor-
galmi próbaüzemet vasárnaptól a Vác-Szob vo-
nalon. Így már összesen hét ilyen szerelvény jár 
majd a legforgalmasabb elővárosi vonalakon.

Sok helyi fejlesztést sikerült 
befejeznünk az idén

Újabb emeletes 
vonatok a váci vonalon

Folytatás a 4. oldalon

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai ellenére is sikeres évet zártunk – 
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Kormányablak 
nyílik Dunakeszin

- A műszaki átadás megtörtént, ezzel a kivitelezés szakasza lezárult. Az irodabú-
torok megérkeztek, jelenleg a beszerelésük zajlik. Reményeink szerint 2021. janu-
árban már az új Kormányablakban tudjuk fogadni az ügyfeleket. Fontos válto-
zás lesz, hogy az új Kormányablak átveszi a Bajcsy-Zsilinszky úton működő ok-
mányiroda funkcióját, januártól már a Verseny utcai irodákban intézhetik ügyei-
ket a polgárok. Az okmányiroda épülete pedig visszakerül az önkormányzat mű-
ködtetésébe. 

- Milyen új szolgáltatásokkal bővül a Hivatal működése a fejlesztésnek kö-
szönhetően?

- Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meg-
határozza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és 
ez által képet alkotnak annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. Az ügy-
felek kívánsága és egyben jogos elvárása is, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan 
és egyszerűen intézhessék, és ebben a közigazgatási eljárás által az állam segítsé-
get nyújtson számukra.

Jó hír minden dunakeszi la-
kosnak, hogy nemrég im-

már teljes hosszában elkészült 
a Toldi-Dombliget városrészt a 
Repülőtéri úttal összekötő ke-
rékpárút – mondta el a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, aki hang-
súlyozta azt is, hogy az önálló 
kerékpárútszakasz kiépítésénél 
az egyik legfontosabb szem-
pont az volt, hogy a Szent Ist-
ván Általános Iskolába járó, 
biciklivel közlekedő diákok a 
legnagyobb biztonságban jut-
hassanak el az intézménybe. 
„Ugyancsak lezárult a Határ út 
teljes felújítása is, amit az autó-
sok már hetekkel ezelőtt hasz-
nálatba vehettek. Ezek a be-
ruházások mind-mind a biz-
tonságosabb közlekedés érde-
kében valósultak meg” – tette 
hozzá a politikus.

Harminchárom új parkoló-
hellyel és húsz új kerékpártá-
rolóval, valamint egy taxiállo-

mással is bővült a P+R és B+R 
parkolók száma Dunakeszi-
Gyártelepen, a Béke utca és 
a Könyves Kálmán utca ta-
lálkozásánál – folytatta az 
idén megvalósult fejlesztések, 
vagyis a nemrég elért ered-
mények felsorolását a képvi-
selő. Mint mondta, munká-
jában ő az életminőség és az 
életkörülmények javítását el-
sődleges szempontnak tekin-
ti, amikor arról kell dönte-
ni, hogy milyen beruházáso-
kat karol fel és támogat a vá-
lasztókerületében. Szerinte az 
ilyen fejlesztések is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy ma már 
régiónk településeit – Csomá-
dot, Csömört, Dunakeszit, Er-
dőkertest, Fótot, Gödöt és Ve-
resegyházat – országos szinten 
is hazánk legélhetőbb térsége-
ként tartsák számon. Képvise-
lőként nagyon örülök annak, 
hogy egy ilyen beruházást si-
került elhozni választókerüle-
tem legnagyobb településére – 
fogalmazott Tuzson Bence.

Az idei karácsony egy ki-
csit más lesz, mint amit eddig 
megszoktunk, hiszen nem le-
hetünk együtt mindazokkal, 
akik igazán fontosak nekünk 
– mondta kérdésünkre vála-
szolva a képviselő, amikor ar-
ról érdeklődtünk, ő hogyan 
készül az ünnepekre, hogyan 
telnek az advent napjai. Most 
szűkebb körben fogunk ünne-
pelni, hogy megvédjük szeret-
teinket, szüleinket, nagyszüle-

inket a járványtól, de ugyan-
ilyen fontos, hogy vigyázzunk 
a saját egészségünkre is – tet-
te hozzá. Mint mondta, lélek-
ben azonban együtt leszünk 
azokkal is, akik most nem jö-
hetnek el hozzánk, vagy akiket 
mi nem látogathatunk meg, 
ugyanis nincs az a földrajzi tá-
volság, amely felülkerekedhet-
ne a szeretet és a magyar csalá-
dok összetartásának erején.

Újabb emeletes, KISS mo-
torvonat kezdi meg utas-

forgalmi próbaüzemet decem-
ber 13-án a Budapest-Vác-Szob 
vonalon – írta december 12-i 
közleményében a MÁV Kom-
munikációs Igazgatósága.

A híradás szerint így már 
öt emeletes vonatot vehetnek 
igénybe az utasok a váci és ket-
tőt a ceglédi vonalon. 

A 600 ülőhelyes emeletes vo-
natok az előzetes vizsgálato-
kat, teszteket követően szerez-

ték meg az utasforgalmi próba-
üzemhez szükséges engedélyt 
- írják. A Stadler tájékoztatá-
sa alapján várhatóan még idén 
további KISS motorvonatok is 
forgalomba állhatnak.

A MÁV azt is hozzátette, 
hogy 2022 végéig a megrendelt 
járművek mindegyike - össze-
sen 40 KISS - forgalomba áll-
hat, így a főváros elővárosi for-
galmát szinte teljes mértékben 
modern motorvonatok szolgál-
ják majd ki.

A történelmi múltú, patinás épület 
és a modern együtt szolgálja 

a 21. század polgárait 

Harminchárom új parkolóhellyel 
és húsz új kerékpártárolóval, valamint 

egy taxiállomással is bővült a P+R és B+R 
parkolók száma Dunakeszi-GyártelepenImmár öt emeletes vonat közlekedik a Budapest-Szob vonalon
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Vácdukán mindenki egy irányba húzza az önkormányzat "szekerét"

Folytatás a címlapról

Közösen fejlődünk

A beteljesült várakozás

A tavalyi önkormányzati választáson másodszorra, újabb ötéves ciklus-
ra kaptuk meg a bizalmat csapatommal együtt Vácduka szolgálatára. Kö-
szönjük ezúton is minden vácdukai választópolgárnak. Az ismételt biza-
lom számunkra azt jelenti, hogy azokkal a célokkal, amiket az előző cik-
lusban kijelöltünk - amelynek számos kézzelfogható eredményét láthat-
ják, tapasztalhatják az itt élők, - a település lakói egyetértenek. Mindez 
azt is jelenti, ugyanolyan lendülettel kell folytatni a munkát, mint koráb-
ban tettük – kezdte értékelőjét Makkos László polgármester.

Minden évben elérkezik a nap, amikor szinte megáll az addig megszokott 
mederben zajló élet, és a családok a feldíszített fenyő előtt összekapasz-
kodva megfeledkeznek minden bajról és gondról. Bizony most van miről, 
hiszen a világot egy olyan járvány sújtja, ami nem figyel arra, hogy ezen a 
napon, Karácsony szent estéjén a keresztény világ számára megszületett 
a kis Jézus, a Megváltó.

Az adventi várakozás a 
valódi várakozás szü-
letését jelenti. Vasár-

naponként egy-egy gyertyával 
többet meggyújtva a koszorú-
ra nézve rájövünk arra, hogy 
mindez az otthonunkba vará-
zsolja a várakozást, a meghitt-
séget, összeköt minket lélek-
ben, összeköti otthonainkat Is-
ten házával. És ez a várakozás 
a legszentebb ünnepen betel-
jesedik. Ez az a pillanat, ami-
kor a lelkünk felemelkedik. És 
ahogy elérkezünk a naphoz, az 
igazi Eljövetelhez, akkor a gyö-
nyörűen feldíszített fenyő előtt 
állva a gyertyáit meggyújtjuk a 
Csendes éj dallamaira, akkor 
ez a kis láng a várakozás betel-
jesülését, valamint a szerete-
tet jelképezi. És ekkor, ezekben 

az ünnepi percekben, legalább 
egyszer az évben kizárólag a 
szeretet munkál a szívünkben.

Mert a lélek világában az 
egyetlen létező elem a szeretet, 
amely létrehozta a világunkat, 
és képes azt mindig előrébb és 
előrébb vinni. Mert a szeretet 
hiánya olyan, mintha fény nél-
kül járnánk a köd homályában. 
Mert a karácsony minden ün-
nepünk közül a legcsaládibb 
ünnep, és ha a szellemét egész 
évben beengedjük a lelkünkbe, 
akkor egész évben örömet, bé-
kességet, szeretetet és segítőke-
zet nyújthatunk egymásnak és 
másoknak. Mert a Karácsony 
szelleme nem egy, és nem is 
három napra kell, hogy betölt-
se az egész világot.

A szeretet ünnepén ugyan-

akkor különös hangsúlya van 
mindennek. Mert ott mélyen a 
szívünkben ilyenkor a megbo-
csátásnak is helyet kell biztosí-
tanunk. Felmerülhet minden-
kiben, vajon őszintén meg tu-
dunk-e bocsátani egymásnak? 
Ha azt szeretnénk, hogy iga-
zi boldogság szálljon e világ-
ra, akkor a válasz nem is lehet 
más. Meg kell bocsátanunk és 
kezet kell nyújtanunk egymás-
nak. Sőt! Még azoknak is, akik 
számára a Karácsony nem Jé-
zus születésének, az Eljövetel-
nek az ünnepe. Határainkon 
belül és túl – minden tekintet-
ben!

Áldott és békés Karácsonyt 
kívánunk minden olvasónknak.

B. Molnár László

A tavalyi kampány so-
rán nem a földtől elru-
gaszkodott célokat fo-

galmaztunk meg, hanem ma-
radtunk a realitások talaján. 
Fő csapásirányként azt hatá-
roztuk el, hogy továbbra is el-
sősorban az utakkal, járdák-
kal, csapadékvízelvezető ár-
kokkal fogunk foglalkozni. Ki-
emelten foglalkozunk a kör-
nyezetvédelemmel, felismerve, 
hogy ezt önállóan az önkor-
mányzat nem tudja elősegíte-
ni, mindenképpen szükséges 
a lakosság bevonása is. Hang-
súlyos szerepet kap a közössé-
gi élet szervezése, amelynek a 
most felújítás alatt álló műve-
lődési ház lesz az egyik színte-
re. És még oly sok tervünk van, 
hogy felsorolni őket csak egy 
külön cikk keretében lehetne.

A kialakult járványhely-
zet rányomta bélyegét az ön-
kormányzat működésére is, 

az elmúlt egy év nagyon izgal-
masan alakult. Ennek ellené-
re a beruházásaink jól halad-
nak, vagy teljes egészében el-
készültek. Elkészült a művelő-
dési ház belső felújításának első 
üteme és elindult a második 
ütem is. A betervezett utca fel-
újítások befejeződtek és egy új 
csapadékvízelvezető árok kivi-
telezése is megtörtént. A mini 
bölcsőde második üteme is el-
készült. Ezekre a projektekre 
összesen 133 millió Ft állami tá-
mogatást kaptunk. Köszönjük a 
Magyar Kormány pozitív dön-
téseit és Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő támogatását, 
hiszen ezek nélkül a projektek 
nem valósulhattak volna meg.

A környezetvédelem terüle-
tén további lépéseket tettünk: 
szerveztünk szemétszedést, 
papír-, elektronikai- és veszé-
lyes hulladékgyűjtést, lakossá-
gi ágdarálást, használt étolaj-

begyűjtést. Zöld hulladék kon-
ténerünket folyamatosan ürí-
teni kellett. Vácdukán a több 
éve tartó környezetvédelmi 
programok sikeressége azt jel-
zi, hogy a település és annak la-
kói nagyon sokat tesznek kör-
nyezetük megóvásáért, kar-
bantartásáért.

Bár a programok szervezé-
sében a járványhelyzet korlá-
tozott bennünket, nagy öröm 
volt, hogy idén először otthont 
adhattunk a Nemzeti Vágta 
egyik elővágtájának, a Vácdu-
kai Vágtának.

Végül szeretném kiemel-
ni, hogy a mi - polgármester 
és képviselőtestület - eredmé-
nyünk a település eredménye. 
A feladatunk a lakosság szol-
gálata, amely felelőséggel jár 
és nehéz hivatás, ennek tuda-
tában fejlesztjük Vácdukát – 
mondta Makkos László pol-
gármester.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket, sikerekben 

gazdag boldog 
új esztendőt kívánok 
a Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
és a Dunakanyar Régió 
szerkesztősége nevében!

Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő

Sok helyi fejlesztést sikerült 
befejeznünk az idén

A karácsonyi készülődés, a 
várakozás öröme és az ünnep 
meghittsége ugyanis örök – ér-
tékelte Tuzson Bence –. „őszin-
tén hiszem tehát, hogy ebben a 
nehéz, megváltozott időszak-

ban is képesek vagyunk táplál-
ni a hitünket, erőnket és az egy-
más iránti szeretetünket. Képe-
sek vagyunk összefogni és biza-
kodva előre tekinteni, segíteni 
és támogatni egymást.”

Ehhez kapcsolódva mesélt a 
képviselő arról is, hogy mun-

katársaival ő maga is bekap-
csolódott az adventi adomá-
nyozásba: a gödi Serczli pék-
séggel együttműködésben több 
mint száz rászoruló család-
nak juttattak bejglit és élelmi-
szercsomagot a választókerü-
letben. Így a nehéz körülmé-
nyek között élő kisgyermekek 
is megélhetik, milyen az, ami-
kor az ünnep megerősíti az 
összetartozásunkat és megerő-
síti a családunkat. „Többgyer-
mekes édesapaként tudom, 
hogy milyen boldogság látni 
a gyermekek várakozással teli 
csillogó tekintetét, őszinte örö-
mét, és azt érezni, hogy velük 
együtt lehetünk a karácsonyi 
csoda részesei” – fogalmazott a 
lapunknak adott nyilatkozatá-
ban Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dr. Homolya Róbert, dr. Tuzson Bence 
és Dióssi Csaba avatta fel az új P+R parkolót
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Folytatás a címlapról

Kormányablak 
nyílik Dunakeszin

A polgármester hetente egyeztet a tervezőkkel és vezetőtársaival az aktuális feladatokról

A Kormányablak létrejötté-
vel a polgároknak nem kell több 
helyre elmenniük, és többféle 
ügyfélfogadási rendhez igazod-
niuk. Mindent egy helyen intéz-
hetnek.

Az állampolgárok a Kor-
mányablakokban jelenleg több 
mint 2500 féle ügykört intéz-
hetnek, kezdeményezhetnek, il-
letve kaphatnak tájékoztatást az 
eljárás menetéről.

Jelenleg a legjellemzőbb ügy-
csoportok a személyi igazol-
vánnyal, a jármű nyilvántartás-

sal, és a vezetői engedéllyel kap-
csolatos feladatok, a Kormány-
ablakok hatáskörébe tartozó, 
illetve abba nem tartozó ügyek-
ben tájékoztatás nyújtása, to-
vábbá a lakcímigazolvánnyal és 
a családtámogatással kapcsola-
tos feladatok.

Mindezeken túl januártól az 
Államkincstár, és reményeink 
szerint már a közeljövőben a 
NAV kirendeltséggel is bővül a 
szolgáltatások köre. 

- Értesüléseink szerint 2021 
második felében adják át a 
MÁV Nagyállomás szomszéd-
ságában a Dunakeszi Járási  

Hivatal épülő törzsépületét. 
Milyen funkciókat kap a több 
emeletes intézmény? 

- Jelenleg kiemelt kormány-
zati beruházás keretében a Pest 
Megyei Kormányhivatal gon-
dozásában és finanszírozásá-
ban történik a Dunakeszi Járá-
si Hivatal Törzshivatali épületé-
nek kivitelezése. 

Várhatóan a nyár közepére 
elkészülő épületben az elkép-
zelések szerint a Dunakeszi Já-
rási Hivatal törzshivatali osztá-
lyai mellett helyet kapna a Pest 
Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatali Főosztályának dunake-
szi osztálya is, valamint az Épí-
téshatósági Főosztály Dunake-
szi Kirendeltsége is. 

- A nagy volumenű fejleszté-
seknek és beruházásoknak kö-
szönhetően hosszú távon meg-
oldódik az ügyfelek igényes ki-
szolgálása a város kormányza-
ti negyedébe koncentrált Du-
nakeszi Járási Hivatalban? 

- Határozottan mondha-
tom, hogy igen. A Kormányab-
lak és a Törzshivatal új épületé-
nek átadásával egy olyan, min-
den igény kielégítő, kormányza-
ti negyed jön létre, amely méltó 
módon fogja kiszolgálni Duna-
keszi város és vonzáskörzetének 
lakóit, közigazgatási ügyeiket 
intézni kívánó polgárait.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Két új gimnázium 
és Művészetek Háza 

épül Dunakeszin

Mint arról már hírt adtunk, Dunakeszin két új gimnázium és Művésze-
tek Háza épül, melyek szakmai előkészületeiről heti rendszeresség-
gel egyeztet a tervezőkkel Dióssi Csaba polgármester, aki a legutób-
bi konzultáció után úgy nyilatkozott a helyi sajtóképviselőinek, hogy 
jó ütemben haladnak a munkálatok. A városvezető reményei szerint a 
beruházás megvalósítására nem lesz hatással a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági helyzet, és 2023 őszétől már a két új gimnázium-
ban is elkezdődhet az oktatás. 

- Több mint egy éve tart a vá-
ros északi peremére tervezett 
két új gimnázium építésének 
előkészítése. Nagyon komoly 
szakmai csapat foglalkozik a 
beruházások előkészítésével. 
Minden héten egyeztetünk 
a tervekről, a soron követke-
ző teendőkről. Jól haladunk, 
ütemterv szerint elkészültek a 
középiskolák engedélyezési és 
a kiviteli tervei. Hamarosan 
birtokunkban lesz az építési 
engedély is, melyhez megkap-
tuk az utolsó hozzájárulásokat 
– jelentette ki a polgármester

Dióssi Csaba óriási fegyver-
ténynek tartja, hogy a hatal-
mas beruházások előkészítése 
egy év alatt megvalósult. 

- A következő lépés egy fel-
tételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása, amely az álla-

mi Beruházási Ügynökség ha-
tásköre. Ezen eljárás eredmé-
nyének tükrében hozza meg a 
végső döntést a projekt indítá-
sáról a kormány. Mi azt gon-
doljuk, hogy a két középisko-
la esetében ez 2021 első fél-
évében várható. A Művészetek 
Háza ezt követi majd – mond-
ta a polgármester.

Dióssi Csaba kiemelte: óri-
ási igény van a művészeti in-
tézményre is, ám a két gim-
náziumra még nagyobb, hi-
szen évről évre újabb generá-
ció, újabb korosztály vár arra, 
hogy elfoglalhassa a helyét 
már az új iskolákban. 

- Az új intézmények építé-
se indokolt, amit a folyamato-
san növekvő tanulói létszám 
teljes mértékben alátámaszt. 
Én nagyon bízom benne, hogy 

ez a beruházás Dunakeszin 
megvalósulhat, hiszen a lét-
jogosultsága nem kérdéses. 
A nagyságrendje egyébként 
hatalmas, sok tízmilliárdot 
meghaladó, amelyhez hason-
ló összegű állami beruházás 
a rendszerváltás óta összesen 
nem valósult meg Dunake-
szin. 

- S melyik lesz az a szep-
tember 1-je, amikor majd be-
csöngetnek a két új iskolában? 
- újságírói kérdésre így vála-
szolt Dióssi Csaba polgármes-
ter: „Én azt gondolom, hogy a 
2023-as tanévben már erre jó 
esélyünk van. Meglátjuk. De 
nem szeretnék olyan reménye-
ket kelteni, ami esetleg utólag 
nem igazolódik.” 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Imre Zsolt hivatalvezető

Idén is megünneplik 
az ösztöndíjas diákokat

Az idei év számos változást hozott az emberek életében. Volt 
azonban valami, ami nem változott: a Duna-Dráva Cement Kft. 
(DDC) 2020-ban is meghirdette tehetséggondozó ösztöndíjprog-
ramját, hogy ebben a nehéz helyzetben még inkább támogatást 
nyújtson a diákok számára.

A térség meghatározó gazdasági szerep-
lőjeként a DDC több mint egy évtize-
de aktívan támogatja a Beremendi és 
a Váci Cementgyár vonzáskörzetében 

élő diákokat a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíj-
programon keresztül.

A tehetséggondozó program idei forduló-
jában a beérkezett pályázatok feldolgozását 
követően a kuratórium Vácott 45 ösztöndíjat 
oszt ki, 18 általános iskolás és 27 középisko-
lás diák részére. 

Az ösztöndíj tíz hónapon keresztül tartó fo-
lyamatos anyagi elismerést jelent, az általános 
iskolások havonta 8 000 forintot, míg a kö-
zépiskolások 10 000 forintot kapnak tehetsé-

gük kibontakoztatásához. Az ösztöndíj koráb-
bi nyertesei közül többen - folyamatos, elköte-
lezett munkájuk elismeréseként - újra elnyer-
ték a támogatást. 

Az eredményhirdetést 2020. december 18-án 
tartják meg egy online videó formájában, ahol a 
kuratóriumi tagok virtuálisan köszöntik a diá-
kokat és ismertetik a nyertesek nevét.

A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Inno-
vációs Alapítvány munkájának fontosságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Vácon a 
2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011-
es tanévtől kezdődően a vállalat összesen 98 
millió forinttal támogatott több mint 1200 te-
hetséges tanulót. 
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A harmadik gyertyát Benkő Tamás gyújtotta meg

Tisztelt Dunakesziek!
Önkormányzatunk nevében is szeretettel köszöntöm 

mindannyiukat az ünnepek alkalmából. 
Kívánjuk, hogy jövőre visszatérjen a Dunakeszin 

megszokott pezsgő közösségi élet és sok városi rendezvényen 
vehessünk részt. Ezúton kívánunk Önöknek áldott, békés, boldog  

karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet!
Dióssi Csaba polgármester

Adventi gyertyagyújtás 
a Casalgrande téren

A koronavírus-járvány miatt idén sajnos elmaradnak az óvodások, iskolá-
sok, egyházi közösségek lélekemelő adventi műsorai, a nagy népszerű-
ségnek örvendő adventi vásár sem nyitotta ki kapuját a főtéren. Ám az ön-
kormányzat az új helyzetben is szeretné ünnepélyessé tenni az adventi vá-
rakozást a dunakesziek számára. Idén a Duna-parti Barátság úti lakótelep 
szívében, a Casalgrande téren helyezte el a díszes karácsonyfát, a város 
adventi koszorúját, a kicsiket és felnőtteket egyaránt hívogató betlehemi 
jászolt – írta közösségi oldalán Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere.  

Az első adventi gyertyát 
Dunakeszi országgyű-
lési képviselője, Tuzson 

Bence, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda közszolgálati állam-
titkára és Szabó József önkor-
mányzati képviselő, társadal-
mi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok gyújtotta meg. 

Az idei Advent sajnos más, 
mint amilyenek a korábbi-
ak voltak. A koronavírus-jár-
vány elleni hatékony védekezés 
megváltoztatta az életünket. 
Minden bizonnyal ez is hozzá-
járul ahhoz, hogy szívünkben, 
lelkünkben még nagyobb sze-
retettel és várakozással éljük 
meg Advent napjait, készülünk 
az év legszebb ünnepére, Jézus 
születésére – nyilatkozta a Du-
nakanyar Régiónak Sipos Dá-
vid, Dunakeszi alpolgármes-
tere, aki Szabó József önkor-
mányzati képviselővel együtt 
gyújtotta meg az adventi ko-
szorún a második gyertyát. 

A koronavírus elleni véde-
kezés rákényszerít, hogy las-
sítsunk végre és fordítsunk 
több energiát és figyelmet ön-
magunkra, egymásra, szeret-
teinkre, a lelki békénk megta-
lálására – ezt már Benkő Ta-
más önkormányzati képvise-
lő mondta a harmadik gyertya 
meggyújtásakor.

„… Az adventi időszak ele-
ve a várakozásról szól, de a mai 
kor embere már nem csak év 
közben rohan, stresszel, hajt, 
kapkod, hanem a karácsonyi 
ünnepeket megelőző hetek-

ben is, sokszor sajnos egészen 
szentestéig... Folyton sietünk, 
állandóan úton – vagy emiatt 

talán csak félúton... – vagyunk. 
A vírus, a járvány terjedésé-
nek fékezését célzó intézke-
dések, a védekezés viszont 
valamennyiünket rákényszerít 
arra, hogy visszavegyünk eb-
ből az őrült, embertelen, sem-
mi jóra nem vezető tempóból; 
rákényszerít, hogy lassítsunk 
végre és fordítsunk több ener-
giát és figyelmet önmagunk-
ra, egymásra, szeretteinkre, 
a lelki békénk megtalálására. 
Ma este, advent harmadik va-
sárnapján a város adventi ko-
szorúján az öröm gyertyáját 
gyújthattam meg, majd visz-
szatérve otthonunkba, csalá-
di körben ugyanez a feladat fi-
amra hárult. Hiszem, hogy a 
világ és benne hazánk hama-
rosan legyőzi, legyőzzük a ko-

ronavírust és remélem, hogy a 
járvány okozta sok-sok kese-
rűség, félelem, gyász, szomo-
rúság után újra öröm költözhet 
a szívekbe." – zárta gondolatait 
Benkő Tamás.

Az adventi koszorún a ne-
gyedik gyertyát Dióssi Csa-
ba polgármester gyújtja meg 
december 20-án, 16.45-kor a 
Casalgrande téren, ahol az ér-
deklődők a kivetítőn megte-
kinthetik az önkormányzat 
elmúlt évtizedét értékelő 10 
év 100 emlék riport összeállí-
tást, melyben a város polgárai 
mondják el, hogy miért jó Du-
nakeszin élni, mi az, ami ott-
honná formálta a települést, 
közösségé az embereket.  A 

filmben megszólalók kifejtik 
gondolataikat abban 68 oldalas 
színes kiadványban is, melyet 
az ünnepek előtti napokban 
kézbesítenek Dunakeszi vala-
mennyi háztartásába, mely-
ben Dióssi Csaba -, aki egy év-
tizede a város polgármestere - 
így vall az elmúlt tíz év egyik 
legnagyobb élményéről: „2014. 
augusztus 20. Katarzisélmény 
a szívekben. Több ezren álltunk 
akkor a megújult Főtéren meg-
hatódva, a szemekben megcsil-
lant a tűzijáték fénye. Az az al-
kalom a közösségé válásunk 
egyik vitathatatlan pillana-
ta volt. Ott álltam a tömegben, 
és azt éreztem, hazaértünk. 
Mindannyian.” 

V. I.
Fotó: KesziPress

Megérkeztek a lakosság által igényelt földlabdás fák 

Egyre zöldül Dunakeszi 

Cházár András emlékév – kiállítás online

December 11-én, pénteken Tóth Eszter Dunakeszi főkertésze és csapata 
megkezdték a lakosság által igényelt facsemeték kiültetését.

290 db földlabdás fa érkezett 
a múlt hét végén, ez azonban 
csak az első szállítmány, hisz 
eddig összesen 169 lakos/tár-
sasház igényelt facsemetét, kö-
zel 600 db fát, és 570 db cser-
jét - árulta el megkeresésünkre 
Tóth Eszter – adta hírül a du-
nakeszi.hu. A szakember hoz-
zátette, az igénylőket telefonon 
értesítik és előzetes egyeztetés 
után az általuk kijelölt helyen 
kezdik meg a fák kiültetését.

- Kiássuk az ültetőgödröt, 
talajt cserélünk, gyökerese-
dést segítünk, metszünk, ka-
rózunk, kötözünk, tányért 
képzünk, locsolunk! Kérem, 
segítsék a munkánkat azzal, 
hogy egy kicsi karóval kijelö-
lik a helyet, ahová szeretnék a 
fát! - tette hozzá a főkertész, 
aki azt is elárulta, a fák ülteté-
séhez szükséges vizet és talaj-
keveréket is az önkormányzat 
biztosítja.

A fák nyugalomban van-
nak, lombfakadásig biztonság-
gal ültethetőek, akár enyhébb 

fagy esetén is. Még két kami-
onnyi fát várnak, az ültetések 
folyamatosan zajlanak.

Az ország egyik leg-
régebbi, fogyatékkal 
élők számára alapított 

iskolája a váci Cházár András 
EGYMI, amelynek impozáns 
tömbje egyike a főteret sze-
gélyező épületeknek. Az idei 
tanév az intézmény vezetősé-
gének döntése alapján a 270 
éve született alapító emlék-
éve. Ennek apropóján hirde-
tett művészeti versenyt az is-
kola, bár akkor még bizonyo-
san nem úgy tervezte, hogy a 
díjkiosztó csak jelképes lesz 
majd. 

Ványi Lászlóné, az intéz-
mény vezetője a csupán a saj-
tó számára megtartott esemé-
nyen elmondta, hogy az al-

kotópályázatra több mint 70 
pályamű érkezett be a veres-
egyházi és a váci tankerület 
iskoláiból. Az alkotásokból 
egy tárlatnyi anyag állt ösz-
sze, amely a pandémiás idő-
szak lejártával vándorkiállí-
tássá szerveződik. Ezzel egy 
fordított integráció valósul 
meg, hiszen a valamilyen fo-
gyatékkal élő diákok alkotásai 
a többséget alkotó társadalom 
számára is láthatóvá válnak.

Verebélyi Ákos, a váci tan-
kerület igazgatója arra muta-
tott rá, hogy a mostani idő-
szakban, amikor a maszkvi-
selés és a távolságtartási sza-
bályok miatt az emberi gesz-
tusok szegényesebbek lettek, 

talán a korábbinál is fontosabb 
a művészet szerepe. A Cházár 
András életéhez, munkássá-
gához köthető alkotások pe-
dig annak a személynek állíta-
nak emléket, aki hidat emelt a 
sérült és az egészséges embe-
rek közé.

Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő azt mondta, ahogy 
Cházár András segített a rá-
szorulókon, úgy segít most az 
állam a róla elnevezett isko-
lán, amikor teljes felújításá-
nak előkészítésére 240 millió 
forintot biztosít.

A Cházár András EGYMI 
tárlatának anyaga rövidesen 
online módon is hozzáférhe-
tő lesz – írja a vacimertek.hu.

Újabb 1,5 milliárdos váci fejlesztés!
A kormány a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
gimnázium és Szakközépiskola fejlesztésére és bővítésére több mint 1,5 milliárd forint támo-
gatást biztosít – adta hírül közösségi oldalán Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, 
a Pest megyei 4. számú, váci központú választókerület országgyűlési képviselője.

Az újabb jelentős állami támogatással 
tovább bővül a Duna-parti város in-
tézmény-hálózata, hiszen nemrég ad-

ták át a 2 milliárd forint központi forrásból 
megújult és kibővített Kilátó Központot, a 
nyáron a Váci Reménység Sportegyesület ve-

hette birtokba az új épületegyüttest, a meg-
újult sportlétesítményt, amely 744 millió fo-
rint állami támogatásból valósulhatott meg. 
A Cházár András EGYMI felújításának és 
bővítésének előkészítésére 240 millió forintot 
biztosít az állam.
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Képünk internetes illusztráció

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

A tanulók két százaléka 
fertőződött meg a koronavírussal
Hazánkban a három járás iskoláit irányító Dunakeszi Tankerület Köz-
ponthoz tartozó oktatási intézményekben tanul a legtöbb diák, akik 
közül ötezren Dunakeszin járnak iskolába. A koronavírus-járvány el-
leni eredményes védekezés a tantestületektől és a diákoktól eddig 
soha nem tapasztalt helytállást követel egyaránt, ami megmutatko-
zik - többek között – a mindennapi tanítás új formájában is. Dunake-
szi általános iskolái közül hol kényszerültek átállni a digitális okta-
tásra? – kérdeztük Szabóné Forgács Gabriellát, a Dunakeszi Tanke-
rületi Központ igazgatójától.

- Dunakeszin, a Radnóti 
Miklós Gimnázium 9-12. évfo-
lyamain kívül, amelyek a kor-
mányrendelet értelmében nov-
ember 11-től folyamatosan tan-
termen kívüli digitális munka-
rendben dolgoznak, több más 
iskola osztályában is szüksé-
ges volt átmeneti időszakokra 
rendkívüli szünetet vagy tan-
termen kívüli digitális tanren-
det bevezetni. Ez minden eset-
ben az intézményvezető jelzé-
se alapján történt, aki tanulói 
vagy dolgozói fertőzöttség, il-
letve karantén intézkedés miatt 
kérte egy adott osztályra vagy 
osztályokra vonatkozóan az el-
rendelést az Operatív Törzstől, 
illetve az Oktatási Hivataltól – 
ilyenkor a jelzést követő naptól 
már bevezetésre is került a kért 
intézkedés, elkerülve az eset-
leges további fertőzésveszélyt. 
Eddig jellemzően egy-egy osz-

tálynál volt szükség ilyen in-
tézkedésre, majd november vé-
gén-december elején a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Isko-
la felső tagozata, illetve a Faze-
kas Mihály Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Isko-
lában a teljes intézmény állt át 
a tantermen kívüli digitális 
munkarendre kb. másfél hét-
re. Ez utóbbi esetekben a hi-
ányzások miatt már ésszerűbb 
volt a tantermen kívüli digitá-
lis munkarend szerint folytatni 
a munkát. A karantén lejártát 
követően mindkét iskolában a 
normál rend szerint folytatód-
hatott az oktatás.

- Hogyan tudták segíteni a 
digitális oktatásban résztve-
vő, ám eszközökkel nem ren-
delkező rászoruló diákokat, 
hogy ne maradjanak le a ta-
nulásban?

- Ahogyan tavasszal, úgy 
ősszel is megkértük az intéz-
ményvezetőket, hogy mér-
jék fel, van-e olyan tanuló, 
aki nem rendelkezik eszköz-
zel a tantermen kívüli digitális 
munkarendben való részvétel-
hez, illetve ha van ilyen, akkor 
az iskola tud-e a meglevő esz-
közeiből biztosítani számuk-
ra. Nem kaptunk olyan visz-
szajelzést, hogy a meglévő esz-
közállományon kívül szükség 
lenne további eszközökre. Ta-
vasszal egyébként volt olyan 
eszközadományozás, amely-
nek a szétosztásában iskoláink 
is részt vettek, ennek köszön-
hetően több rászoruló család is 
hozzájutott laptopokhoz.

- Milyen volt a koronavírus-
sal fertőzött diákok aránya?

- A Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő helyi in-

tézmények közel 5000 tanu-
lójának összesen 2%-áról de-
rült ki - a december 16-i ada-
tok szerint - a koronavírus-
fertőzésben való érintettség a 
rendelkezésünkre álló infor-
mációk szerint, de a naprakész 
hivatalos járványügyi adatokat 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ gyűjti és kezeli.

- A város pedagógusai közül 
hányan vettek részt a közpon-
tilag szervezett tesztelésen? 
Hány pedagógus koronavírus 
tesztje lett pozitív?

- A mi információink alap-
ján a tesztelésben az első héten 
az  579 dolgozó 67%-a, a máso-
dik héten már csaknem 74%-a 
vett részt, közülük összesen ki-

lenc fő eredménye lett pozitív, 
ami dolgozók 6,4%-a.

- Hogyan tudják a tantestü-
letek megoldani a rájuk nehe-
zedő rendkívüli helyzetet? Mi-
lyen hatással van a pedagógu-
sok oktató, nevelő tevékenysé-
gére?

- A Tankerületi Központ-
hoz érkező visszajelzések alap-
ján a pedagógusok elhivatottan 
és felkészülten végzik a felada-
tukat, és igyekeznek mindent 
megtenni, hogy a tanulók szá-
mára a rendelkezésre álló esz-
közökkel biztosítsák az okta-
tásban való részvételt. Min-
denesetre mindannyian érzé-
keljük, hogy nagy kihívást je-
lent ebben az időszakban a 

feladatok megszervezése, az ál-
landó készenlét, a helyettesíté-
sek megszervezése, az óvintéz-
kedések betartása és betartatá-
sa. Rendkívül fontosnak tar-
tom ebben a feszültebb hely-
zetben, hogy még erősebb és 
gördülékenyebb legyen a kom-
munikáció a pedagógusok és a 
szülők között, mivel a szemé-
lyes találkozásokra nincs ha-
gyományos formában lehető-
ség. Az oktató-nevelő mun-
kát is nagyban segíthetjük, il-
letve a pedagógusokra neheze-
dő nyomást tudjuk enyhíteni, 
ha szülőként, kívülállóként azt 
keressük, miben lehetünk a se-
gítségükre.

Vetési Imre
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Nagykárolyi gróf Károlyi László kitüntetése
Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a Fó-
ton élő, közel 90 éves grófnak. Annak jártunk utána, milyen életpályával érdemelte ki László gróf 
ezt az igen magas szintű állami elismerést.

Gróf Károlyi László és felesége Erzsébet asszony

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

A Károlyiak a ma-
gyar történelmi 
családok egyik leg-
ősibbje, családfájuk 

a honfoglalásig visszanyúlik. 
Számos kiváló tagja tett ta-
núbizonyságot hazaszeretet-
ről, nemzetépítésről, szociá-
lis gondolkodásról. Kiemelten 
Károlyi László ükapja, a híres 
fóti templom és kastély építte-
tője, a szabadságharcos Káro-
lyi István, Újpest alapítója. A 
Károlyi családhoz fűződik to-
vábbá a Magyar Gazdaszövet-
ség, a Hitelszövetkezet, a Han-
gya Szövetkezetet, s több más 
szociális és kulturális kezde-
ményezés. A két világhábo-
rú között is elismerést vívtak 
ki a világ közvéleményéből a 
fóti Suum Cuique telep léte-
sítésével, ahol a nagy háború-
ban rokkanttá, vagy özvegy-

gyé vált családoknak építet-
tek házakat. Ezt a kezdemé-
nyezést a pápa is támogatta, az 
avatáson számos ország kép-
viseltette magát, s maga vitéz 
nagybányai Horthy Miklós is 
jelen volt a fóti lakosság kitö-
rő örömére.

Beszélgetésünk során Ká-
rolyi László egyik gyerekko-
ri emlékét osztotta meg ve-
lünk, amely jól érzékelteti ne-
veltetését. Apjával kilovagol-
tak szemlézni a fóti birtokot, 
s László rákérdezett: „Egyszer 
ez a hatalmas terület mind az 
enyém lesz!?” Mire apja letor-
kolta fiát. „Nem lesz a magáé, 
ez magyar föld. Maga csak fe-
lelős lesz érte, hogy okosan 
gazdálkodjon rajta a nemzet 
érdekében.” (Magázták egy-
mást a családtagok is.)

László gróf 1944-ben, 13 
évesen kényszerült elhagy-
ni hazáját egy szál hátizsák-
kal. Édesapjának lehetősége 
lett volna a család vagyonát 
Svájcba menteni, de úgy dön-
tött, minden értéknek itthon 
kell maradnia magyar földön, 
mert ez a nemzet vagyonának 
a része. A műkincsek egy ré-
szét múzeumokba, letétbe he-
lyezte, de így is eltűnt a család 
ingóságainak többsége.

Károlyi Lászlónak távol szü-
leitől, testvéreitől, egyedül kel-
lett boldogulnia a világban. 
Mint mondta, náluk a panasz-
kodás tilos volt, a kemény ne-
veltetésnek köszönhető, hogy 
mindenütt megállta helyét. Is-
kolái után rakodómunkásként 
kezdte az önállóságot, majd 
Argentínában, Chilében, Pe-
ruban vállalt munkát. Élén-
ken él emlékezetében az Ama-
zonas forrásvidéke közelében 
egy kávéültetvény létesítése 
egy ottani állami támogatás-
nak köszönhetően. Mint me-
sélte, magyar nevet adott az 
ültetvény egyes tábláinak, s az 
ott dolgozó indiánoknak meg-
tanította magyarul a Miatyán-
kot és egy kis kápolnát is épí-
tett az őserdőben. Hihetetlen 
élményt jelentett számára, mi-
kor az Isten háta mögötti pe-
rui városkában magyar han-
got halott, a Szent László Had-
osztály egyik megmenekült 

tagja volt az illető. Egy másik 
esetben pedig éppen a Károlyi 
család egykori könyvtárosá-
val találkozott össze sok ezer 
mérföldre otthonuktól. Ké-
sőbb Angliába költözött, céget 
alapított, üzletkötőként a világ 
számos országában megfor-
dult hasznosítva nyelvtudását, 
hiszen hat nyelven beszél. 

Az emigrációban végig fi-
gyelemmel kísérte a magyar-
országi eseményeket, 1956-
ban a hazaköltözést tervez-
te, de hiába. Csak 50 év tá-
vollét után 1994-ben vethette 
meg a lábát ismét magyar föl-
dön. Egykori fóti kastélyuk-
ban tudtak egy lakosztályt ki-
bérelni feleségével, Erzsébet 
asszonnyal.

Hazaköltözésüket nagy 
örömmel élték meg. Sok régi 
fóti család látogatta meg őket, 
szeretettel, felelevenítve a ré-
ges-régi, de ma is közszájon 
forgó történeteket, mint pél-
dául a havas időkben a grófi 
lovas-szánon kiszállított ka-
rácsonyi ajándékokat a szegé-
nyebb családoknak, stb. Jel-
lemző a Károlyi család meg-
becsültségére a következő 
történet. 1945-ben a család 
egyik tagja, Apponyi Francis-
ka grófnő itthon maradt. Ter-
mészetesen a kastélyból azon-
nal kitették, végül az evangé-
likus gyülekezett adott neki 
szállást. Mivel semmi vagyona 
nem maradt, éhen is hallha-
tott volna, de a családot a fó-
tiak annyira szerették és tisz-
telték, hogy a falusi asszonyok 
egymás közt beosztották, me-
lyik nap ki visz neki élelmet, s 
ez több éven keresztül így tör-
tént! Hasonlóan őrzik a Káro-
lyiak emlékét az egykori Dél-
alföldi birtokukon élők, akik 
László gróf 80. születésnapjá-
ra meglepetésként egy minő-
ségi Furioso North Star csikót 
hoztak neki ajándékba.

Ezt a szociális és nemzettu-
datot erősítő lelkületet igyek-
szik László gróf és Erzsébet 
asszony folytatni. E célból 
hozták létre a Fóti Károlyiak 
Alapítványt, hogy a család épí-
tett, tárgyi és szellemi öröksé-
gét felkutassák, s ami fellelhe-
tő azt, mint nemzeti kincset, 

méltó körülmények közt meg-
őrizhessék a jövő nemzedékei 
számára. Munkálkodásuk so-
rán például sikerült rátalálni-
uk egy kórház alagsorában az 
ún. Szatmári asztalra, ame-
lyen 1711-ben Károlyi Sán-
dor megállapodott Pálffy Já-
nossal a békekötésről. Később  
Dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök személyesen hozta el 
Fótra azt a feszületet, amely-
nek jelenlétében történt a 
megállapodás aláírása.

A nemzet ügye a Károlyiak-
nál mindig elsődleges. Az el-
múlt 25 év alatt minden olyan 
eseményen részt vettek, amely 
az ország javát szolgálta. Tör-
ténelmi évfordulók, ünnepek, 
békemenetek, az 1956-os for-
radalom ötvenedik évforduló-
ja (amelyen ők is alig kerülték 
el a sérülést), trianoni megem-
lékezések. László gróf élére állt 
Fóton, az október 23-a elő es-
télyén hagyományosan zaj-
ló, valamint szintén az ünnep 
elő estélyén tartott márciusi 
forradalom tiszteletére szer-
vezett fáklyás felvonulások-
nak, koszorúzásoknak. Gróf 
úr lelkesítő beszédei, nyilatko-
zatai a nemzetbe vetett hitről, 
a nemzet erejéről, derűs opti-
mizmusról szólnak. Életútja, 
bölcsessége iránymutató a fi-
atalok számára. Erzsébet asz-
szony szociális érzékenységé-
vel folytatja a családban rég-
ről öröklődő támogatást min-
den rászoruló számára. Célki-
tűzésük ma sem változott, azt 
szeretnék, ha idővel az Alapít-
vány vinné tovább ezt a nem-
zetben gondolkodó Károlyi 
lelkületet, s megőriznék a kas-
tély jelenlegi berendezését az 
utókornak. 

Gróf úr megilletődően em-
lékezett vissza a magas kitün-
tetés átvételére, s szégyenkez-
ve említette, hogy elégedetlen 
magával, mert még nem érte 
el célját, de hozzátette, hogy 
amennyi évet még ad neki a 
Teremtő, azt továbbra is a ma-
gyar nemzet érdekében kíván-
ja eltölteni. Majd a tőle meg-
szokott kurucos felkiáltással: 
Nem adjuk föl!!! - fejezte be 
interjúját. 

Windhager Károly
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