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Balczó András lett a megye díszpolgára
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 359 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat - elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi ös�szetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye
Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszönetet mond mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

A

Szabó István gratulál Balczó Andrásnak

z ide ünnepséget Harrach
Péter országgyűlési képviselő nyitotta meg. Elmondta, hogy a megyenapi díjazottak hozzájárulnak Pest megye
identitásának erősítéséhez. Hozzátette, hogy a Megyenap pedig jó példa arra, hogy egy nagyobb közösség is
igényli az összetartozás élményét.
„A mai ünnepségnek hagyománya van: múltja, történelme és jelentése. Hogy mi, Pest megyei emberek,
magyarok, itthon és szerte a nagyvilágban fogjuk egymás kezét. Számon
tartjuk a nekünk fontos embereket és
értékeket - jelentette ki Szabó István,
Pest Megye Közgyűlésének elnöke,
majd hozzátette: Ma azok miatt vagyunk itt, akik minden egyes nap,
újra és újra, megteremtik a magyarok
közösségét. Azok miatt, akik képesek
a cselekvésre; akik példamutató, elhivatott és elkötelezett erőfeszítésekkel vállalnak többet, olyan ügyekben,

melyektől mindannyiunk sorsa függ.
Miattunk vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk nekik.”
A Megyenapon díjat vettek át:
Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Balczó András részére kimagasló sportolói eredményei és közéleti tevékenysége elismeréséül.
Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok öttusázó, a
Nemzet Sportolója. Tehetsége és hihetetlen akaratereje már korán a legjobbak közé emelte, 1960-ban Rómában
tagja volt az olimpiai aranyérmes öttusa-válogatottnak.
Saját maga edzőjeként 1963 és 1969
között sorozatban öt világbajnokságon nyert egyéni aranyérmet, az
1969-es budapesti diadal különösen
emlékezetes maradt, mert a befejező
napon ezrek futottak mellette és ünnepelték a Hármashatárhegyen. Csodálatos pályafutását végül 1972-ben,

Münchenben sikerült megkoronáznia, harmincnégy évesen egyéniben
is olimpiai bajnok lett. Feleségével budakeszi házukban élnek, amit Balczó
András maga épített.
Régiónkból díjat vehetett át:
Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott Simonyi Zsolt
részére a szentendrei emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért.
Simonyi Zsolt a Polgárőrség Szentendre Egyesület alapító tagja, 2012.
óta annak elnöke, aki katonai és
egyéb fegyveres testületi múlttal rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektet a tagok képzésére, támogatja a fiatalok
beépítését a polgárőrségbe. Határozott, magabiztos vezetőnek tartják. Az
Egyesület munkája érdemeiért a Pest
Megyei Rendőr Főkapitány elismerésében részesült 2014-ben. Tevékenységüknek köszönhetően javult a közbiztonság Szentendre városában, melyet a rendőrségi statisztikák is alátámasztanak.
Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Wagner László részére, testnevelői munkájáért és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként. Wagner László 1994 óta
él Gödön. Kézilabda edzőként rendszeresen külföldi tornákra járt csapataival, melyek tagjai közül többen él-

zető személyisége. A közművelődési
szakmában eltöltött 25 év alatt jelentős eredményeket ért el először, mint
beosztott népművelő, később, mint
igazgató. Olyan egyéniség ő, aki Göd
település értékeit megőrizve szervezi
és vezeti a lokális kulturális örökséghez kapcsolódó programsorozatokat.
Szerteágazó szakmai munkáját mindenkor magas színvonalon látja el, tevékenységével erősíti a kulturális haA díjazott Wagner László (balról)

sportolók lettek. Később ő indította el
a „Belépés családostul” mozgalmat,
majd a Piarista Juniálist, mely a gödiek egyik kedvenc nyári rendezvényévé vált. Ebből nőtte ki magát a Gödi
Jazz Napok, a Családi Koncertek és a
Gödi Barokk Hétvége is. Ő indította el
a sárkányhajózást Gödön, a városban
népszerű „becsal” programokon rengeteg család vesz részt a gyalog- és biciklitúrákon, a sportmajálison, a váltó-és ügyességi versenyen, a szüreti
futóversenyen, és az országban egyedülálló Családi Foci Kupán.
Az egyesület elnöksége Feketedió díjat adományozott Szabó Imréné
Zsuzsa, a Gödi József Attila Művelődési Ház igazgatója részére.
Szabó Imréné Zsuzsa, a József Attila Művelődési Ház közművelődési
szakembere, szakmai igazgatója, Göd
város kulturális életének elismert ve-

A gödi Szabó Imréné

gyományok ápolását. Igazgatóként
eredményesen végzi az intézményben a szakmai folyamatok irányítását,
a közművelődési formák megújítását.
Természetének, emberségének nagyszerű példája a munkatársaival való
közös munka eredményessége.
Fotók: Fényes Gábor
www.pestmegye.hu

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA
NEVÉBEN MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPET, BÉKÉS,

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A VÁROS VALAMENNYI POLGÁRÁNAK
ERDÉSZ ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER, DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER,
És DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZő
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Tuzson Bence: A kulturális emlékeink megújítása mindig magában hordozza a jövő építését is

„Összetartó közösséget formálunk”

A családtámogatási rendszer kibővítése is szerepel a kormányzat tervei között, ehhez kérnek megerősítést a lakosságtól a most zajló nemzeti konzultáción, amelyben
rákérdeznek arra is, hogy mi az emberek véleménye a főállású anyaságról, a fiatalok
életkezdési támogatásáról és a gyerekek védelméről – fogalmazott Tuzson Bence, a
Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője lapunk kérdéseire válaszolva. A politikus arra kért mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a konzultációs kérdőíveket, mert közös jövőnk a tét és minden vélemény egyformán számít. Interjúnkban elmondta azt is, hogy négy gyermek édesapjaként a családjával tölti a karácsonyi ünnepeket, és nagyon várja már az elmélyülésnek ezeket a mindig meghitt és
őszinte pillanatait.
– Melyeket tartja a legfontosabbaknak a választókerületben az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztések közül?
– Nem lehet ezt rangsorolni, minden fejlesztés egyformán fontos, hiszen minden beruházásnak a közösség érdekeit kell szolgálnia. Ez meghatározó jelentőségű akkor is, ha egy
nagyobb és látványosabb építkezősről beszélünk, és akkor is, ha egy felújításról, rekonstruálásról van szó.
Az a fontos, hogy helyben járuljon
hozzá a közösség fejlődéséhez. Ebből kiindulva egyaránt fontos volt
például a csomádiaknak a bölcsőde,
a játszótér és az egészségház megépítése, akárcsak az Irtvány utca leaszfaltozása. Fóton a belterületi utakat fejlesztettük, és ezek rendbetétele mellett kialakítottuk a szabadidős sportparkot is. A legnagyobb
vállalkozás pedig a Szeplőtelen fogantatás templom felújítása, ami ötszázmillió forintos kormányzati támogatással valósul meg. A restaurálás még nem zárult le, hiszen tavaly
karácsony után kezdődött az orgona
felújítása, amivel várhatóan jövő tavaszra végeznek a szakemberek. Bőven van még teendőnk a következő
időszakra is.
– Ön igen aktívan részt vett a
templom felújításával kapcsolatos

munkákban. Miért fordított erre
ennyi energiát?
– Úgy látom, hogy ebben a projektben is megvalósul a közösségformálás, amiben igen jelentős érdemei
vannak Sebők Sándor plébánosnak.
Mindig örömmel tölt el, amikor annak a példaértékű összefogásnak a
különböző formáival találkozom,
amelyekkel az elmúlt évek településfejlesztései gyakorlatilag a teljes
választókörzetemben megvalósultak. S éppen ezért mondtam már az
előbb is, hogy büszke vagyok azokra az apróbb eredményekre is, amelyek kevésbé látványosak talán, de
összetartó közösséggé formálták az
itt élő embereket. Ahogy a december
elején, a fóti templomban megtartott rendezvényen is elmondtam, ha
a plébános úr nem fogta volna össze
a közösséget, akkor ez a nagy múltú
templom ma már olyan állapotban
sem lenne, mint amilyenben a felújítás előtt volt. Így tehát, ha a ránézek
a templomra, én nemcsak a megújult
ablakokat és nyílászárókat látom,
nem pusztán a maltert, a téglát és a
vakolatot, hanem jóval többet, elsősorban a közösség lelkét.
– Hogy illeszkedik egy ilyen projektum például az iskolaépítésekhez?
– Kodály Zoltán mondta egyszer,

hogy kultúrát nem lehet örökölni,
mert az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem teremti magának.
A kultúra megújítása pedig mindig
magában hordozza azt is, hogy a jelennek a jövőről is gondoskodnia
kell, tovább kell adnunk a kultúrát a
következő nemzedékeknek is.
– Az ilyen szempontokat is mérgeli, amikor dönt egy-egy beruházás felkarolásáról?
– Természetesen. Dunakeszin például az oktatás modernizálását eredményező iskolaépítések mellett felújítottuk a Magyarság Sporttelepet és a
Fóti úti sportközponthoz kapcsolódó
sportpályát, de görög katolikus templomot is építettünk. Ugyancsak a helyi családok érdekeit szolgálják a közbiztonság javítása érekében tett lépések, hiszen a rendőrkapitányság felújított épületében sokkal hatékonyabban zajlik a munka.
– A most zajló nemzeti konzultáció eredményeként milyen intézkedésekre számíthatunk?
– Egyértelműen az a kormányzat célja, hogy tovább erősítse a magyar családokat, és terveink vannak
a családtámogatási rendszer kibővítésére is. A nemzeti konzultáción arról kérdezzük a lakosságot, hogy mi
a véleménye a főállású anyaságról, az

Tuzson Bence és családja
otthonápolásról, a fiatalok életkezdési támogatásáról és a gyerekek védelméről. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy nemzeti egyetértés álljon a
hosszútávra szóló, több nemzedék
életét befolyásoló döntések mögött.
De a kérdőíven rákérdezünk arra is,
hogy szükségesnek tartják-e, hogy
a családok költségvetési támogatásait kétharmados jogszabállyal védjük meg.
– Miért van erre szükség?
– Azért, mert 2002 és 2010 között a baloldali kormányok különfé-

le családellenes intézkedéseiket hoztak, és gyakorlatilag szétverték az
addigi családtámogatási rendszert.
Nem szeretnénk, ha ez még egyszer
megtörténhetne. Ezért is tatjuk fontosnak, hogy mindenki beleszólhasson a döntésekbe, amikor a nemzeti sorskérdéseinkről van szó. Közös
jövőnk a tét, ezért minden vélemény
egyaránt fontos! Ezért is kérek mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza
a konzultációs kérdőíveket.
– Várja már a karácsonyi ünnepeket?

– Igen, nagyon várom, mert az
én munkámban mindig felfokozott,
aktív időszak az év vége. Négy gyermek édesapjaként pedig nagyon várom már az elmélyülésnek azokat a
meghitt és őszinte pillanatait, amelyeket minden évben a karácsonyi
ünnepek hoznak el az életünkben.
Megtapasztalhatjuk ilyenkor, hogy
mit jelent az összetartozás élménye,
amit leginkább a család adhat meg
az embernek.
Szabó-Palócz Attila

Karácsonyi jegyzet
Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

K

özeleg a Szeretet Ünnepe,
Karácsony,
amikor legalább néhány órára megszűnik a harag, a gyűlölet az emberek
szívében, és a hitük parancsa szerint végre úgy gondolnak egymásra, ahogy talán az év másik 364 napján
is kellene. Nem véletlenül
ünnep ez a nap, hiszen hos�szú századok vérzivatarában is meg tudott maradni
annak, ami a lényege. Egyszerűen nem fog rajta a kegyetlen idő vasfoga, a misztériuma örök számunkra.
Még azok is ünnepként élik
meg ezt a napot, akik számára a Karácsony nem Jézus születésének, az Eljövetelnek az ünnepe – igen,
még számukra is a legfon-

tosabbá válik az, hogy adjanak. Szeretetet a másiknak.
Ezen a napon, mikor beteljesedik az advent szent
várakozása a szívünkben,
egy kicsit megállunk, és ezúttal nem a hétköznapunk
rohanó világa, hanem a szívünk parancsa válik mindenekfelett irányadóvá. És ekkor azt is megtapasztalhatjuk, milyen jó érzés költözik
a lelkünkbe akkor, amikor
rájövünk, a létünk, a munkánk, a gondoskodásunk,
a szeretetünk igenis fontos
másoknak. Mert ez ennek
az ünnepnek a leglényegesebb mondanivalója.
Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a
szűk értelemben vett családon kívül tagjai vagyunk
valamennyien egy virtuális
nagy családnak, a magyarságnak, melyet nemcsak a
közös múlt, jelen és a remélt jövő, hanem az azonos
szenvedély is összeköt. Mert
az, aki ebbe a nagy, 15 milliós családba tartozik, annak nemcsak egyformán ver

a szíve, hanem egyért is, a
magyar hazáért, a magyarságért. Határainkon innen
és túl.
És ezen a napon, csak
egyet kívánhatok: a magyarságban végre szűnjön
meg a megosztottság, a kirekesztés, a másik semmibevétele. A szeretet ünnepén különös hangsúlya van
ennek. Valahol érezzük is
ilyenkor, ott mélyen a szívünkben. Mert nagy kérdés az, hogy meg tudunk-e
bocsátani egymásnak? Meg
kell bocsátanunk, és tenni
az ellen, hogy ez az együvé
tartozás érzése, ne szűnjön
meg Karácsony után.
És ahogy Ady hallhatatlan soraival kezdtük, hogy
az örökérvényű szavaival
zárjuk:
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
B. Molnár László
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További nyolc emeletes motorvonatot
vásáról a MÁV-START

A Budapest-Dunakeszi-Vác-Szob vonalon közlekednek
Újabb nyolc darab emeletes KISS motorvonat szállításáról írt alá szerződést a
MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG a Dunakeszi Járműjavító Kft. telephelyén, ahol hamarosan elkezdődik a már korábban megrendelt 11 KISS jármű
kocsijainak összeszerelése. Az aláírási ünnepségen bemutatták az első fényezett kocsiszekrényt is. A motorvonatok várhatóan 2019 végétől szállíthatnak
utasokat a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalakon.

A

MÁV-START 2019 végétől
11 darab nagykapacitású
motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb Budapest–
Vác–Szob és Budapest–Cegléd–
Szolnok vasútvonalakon. A nagy
befogadóképességű, 600 ülőhelyes, emeletes KISS (Komfortabler
Innovativer Spurtstarker S-BahnZug) vonatokkal a MÁV-START
új korszakot nyit a személyszállításban. A gyors, 160 km/h engedélyezett sebességű, 95 százalék felet-

megrendeléséről a MÁV-START és
a Stadler. A második ütem járművei
2021 elejéig állhatnak forgalomba.
A két cég a nagy kapacitású
motorvonat
beszerzéséről még tavaly áprilisban írt alá
keretmegállapodást. A motorvonatok megvásárlására, azaz eseti szerződések megkötésére és teljesítésére a keretmegállapodás időtartama alatt, annak aláírásától számított nyolc éven belül kerülhet sor. A
szerződés összesen 40 motorvonat

Szepessy Tamás,
a Dunakeszi Járműjavító
ügyvezető igazgatója
ti rendelkezésre állással üzemelő,
megbízható járművek kényelmükkel megfelelnek a modern követelményeknek, kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforgalomból és
az egyedi szükségletekből eredő igényeket.
A Stadler által gyártott, KISS elnevezésű emeletes jármű első három kocsiszekrénye már megérkezett a Dunakeszi Járműjavítóba
(DJJ), ahol a betétkocsik összeszerelését és a járművek üzembe helyezését is végzik. Ma ugyanitt írt
alá szerződést további 8 darab KISS

lehívására biztosít lehetőséget. Ebből 19 darabot rendelt meg a vasúttársaság, amelynek közel 100 milliárd forintos forrásigényét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Programból (IKOP) finanszírozza.
A vasúttársaság célja a fennmaradó
21 darab mielőbbi lehívása is.
Az ünnepségen Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az EMMI
miniszterhelyettese elmondta, hogy
a megépülő vonatok elsőként a Budapest-Vác vonalon fognak közlekedni. „A váci emberek fele igénybe
veszi a vasút szolgáltatását, és ezek

a korszerű vonatok megkönnyítik
majd a Szobról, Dunakesziről és a
környező településekről munkába
járók életét is.”
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kiemelte, hogy a rendszerváltozás az egyik jelentősebb vasúti fejlesztés folyik Magyarországon. A
kormány célja, hogy az ilyen beruházásoknál minél nagyobb szerepet kapjanak a hazai járműgyártók.
A magyar kötöttpályás járműgyártás felvirágzás előtt áll, a Dunakeszi
Járműjavító fontos szerepet kaphat
ebben a fejlődésben. Ezzel a fejlesztéssel jelentősen javul a közösségi
közlekedés szolgáltatási színvonala,
amely a helyi családok életminőségéhez járul hozzá.
Mosóczi László, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kifejtette, hogy az Innovációs
és Technológiai Minisztérium egy
ügyfélorientált szolgáltatói jövőkép
kialakítását várja el a közösségi közlekedési társaságoktól. Az igényeket
hatékonyabban kielégítő, összehangolt, vonzó kínálatot kell nyújtani
az utasoknak. Az elővárosi közlekedés további fejlesztése egyebek mellett a járműpark folytatódó minőségi cseréjével kiemelt cél a közutak
és a környezet tehermentesítése érdekében. A budapesti agglomerációban sikeresen alkalmazott magas
kínálati szintű vasúti kiszolgálást
fokozatosan érdemes kiterjeszteni a
vidéki nagyvárosokra is.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
beszédében
hangsúlyozta, hogy: „Az emeletes
motorvonatokkal – amelyek nagy
örömünkre részben hazánkban ké-

Az államtitkárok és Dunakeszi
vezetői érdeklődéssel hallgatták
Szepessy Tamás tájékoztatóját

szülnek – szó szerint és átvitt értelemben is szintet lép személyszállító leányvállalatunk.” Minden egyes jármű 600 ülőhelyet kínál, vagyis az első
két ütemben érkező összesen 19 motorvonat 11 400 ülőhelynyi kapacitást
biztosít majd utasaink számára.”
Dunai Zoltán, Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: „A Stadler magyarországi jelenléte 13 éves múltra tekint vissza, amely során eddig ös�szesen 171 vasúti járműre kaptunk
megrendelést, és erre alapozva 500
munkahelyet hoztunk létre. Erre az
eredményre rendkívül büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy a hazai piac bizalmára a jövőben is rászolgálunk.”
Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a gyár életében jelentős mérföldkő ez, hiszen évtizedes szünet után végre ismét új kocsik gördülnek ki a csarnokokból. A
MÁV-Starttal és a Stadler-rel létrejött együttműködés eredményeként
a termelés kapacitás kihasználtsága
közel 100%, miközben a létszám a
2014-es 350 fős mélyponthoz képest
mostanra meghaladja az 550 főt.

A MÁV-START a második szerződés aláírásával 2021 elejéig összesen
19 darab nagy kapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb
váci és ceglédi vasútvonalakon. Az új
járműbeszerzésekkel ezeken a vonalakon már teljes mértékben modern
motorvonatokkal lesz megoldható az
utasszállítás. Az első 11 KISS várhatóan már 2019 végétől utasokat szállíthat a váci vonalon. A két vasútvo-

nalon a jól gyorsuló és lassuló járművek révén a menetrend stabilabban
tartható majd, nemcsak az elővárosi, hanem a távolsági szakaszokon is.
Csökkenhet a menetidő, és a modern,
komfortos beltérnek köszönhetően
javulhat az utasok elégedettsége is.
Forrás:
MÁV Kommunikációs
Igazgatóság
Fotó: KesziPress

Vácrátóton idén is felépült a Mézeskalácsfalu

A

z adventi időszakban idén is felépült Vácrátóton a
mesebeli Mézeskalácsfalu, amelyet először a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényen lehetett megtekinteni december 15-én - tájékoztatta a Pest megyei település polgármestere az MTI-t. Spiegelhalter László
elmondta, hogy a mézeskalács házak mellett a rátóti csikótojást, a vácrátóti népviseletet is megformázták süteményből.
Emellett megelevenedik a Hófehérke és a hét törpe története

is. Kiemelte, hogy mindezek mellett a Mézeskalácsfalu idén
kiegészül a Szentfölddel és Salamon király templomának süteményből készült másával. A polgármester beszámolt arról,
hogy a Mézeskalácsfalu épületeit, alkotóelemeit az elmúlt három hétben sütötték meg a helyiek 50 kilogramm lisztből, 15
kilogramm mézből 40 kilogramm cukorból és 250 tojásból.
A Mézeskalácsfalu figuráit egyébként jótékonysági céllal
értékesítik, a bevételből a helyi óvodát támogatják.

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket,

békés, boldog

újesztendőt kívánunk!
A Dunakanyar Régió
Szerkesztősége
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Interjú Ferencz Gyöngyi polgármesterrel

Szob sokkal több annál, mint
amit ismernek, tudnak rólunk

- Polgármester asszony szavaiból úgy érzékelem, hogy
az elmúlt négy évben - legnagyobbrészt, de talán nemcsak a kitartó pályázati munka eredményeként - sok minden megvalósult a településen. Kérem, ossza meg olvasóinkkal az elért eredményeket.
- Örömmel teszem, bár a

hely szűke miatt csak címszavakban: településünkön kiemelkedően fontos beruházás
volt a járási tanuszoda megépítése, amelynek az átadása
2018-ban megtörtént, amiről
önök is beszámoltak. Ezúton is
köszönöm, köszönjük az elődöknek, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy
Szob járási székhely legyen, hiszen ez volt az egyik alapfeltétele annak, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Sikerült
aszfaltburkolatos utat építeni
a Meggyfa utcában, kiépíteni a
gyalogos járdát a csapadékvízelvezető rendszerrel együtt,
amelyre már több éve vártak
az ott élők.
Több út, járda felújítására
is sor került az elmúlt években. Az Arany János utcában
az út és a járda, a Petőfi Sán-

Parkosítunk, igaz nem olyan
ütemben, ahogy én szeretném,
de minden évben egy picivel
több virág, növény van a település közterületein, amelyhez bízom benne, hogy csatlakozni a fognak településen
élők is. Bizakodásra ad okot,
hogy vannak már virág -, és
egyéb dísznövény felajánlások
a lakosság részéről, egyre többen vesznek részt a tavaszi településszépítésen, nagyon remélem, hogy egyre többen leszünk.
A képviselő-testület fontosnak tartja a településen élők
szociális biztonságát. Szociális
bizottság javaslatára módosításra került a szociális rendeltünk, amelybe így olyan új támogatási formák kerültek beépítésre, amelyek szándékunk
szerint az itt élők érdekét vé-

- Egészségfejlesztési iroda
kialakítása jelenleg folyamatban van, ami a járás egész területére preventív egészségügyi programokat fog megvalósítani. A rendezési tervünk
módosítása is folyamatban van
annak érdekében, hogy építési telkeket tudjunk kialakítani,
ami sajnos hosszú folyamat, de
mindenképpen szeretnénk, ha
telkeket tudnánk kimérni annak érdekében, hogy a fiatalok le tudjanak telepedni városunkban
Folytatjuk – a jelenleg is folyamatban lévő – játszótér építéseket. A tanuszoda előtti
parkban a játszótér kialakítását az idei évben megkezdtük,
befejezését – további játszóeszközök beszerzésével, és a kerítés teljes körű kiépítésével – tavaszra tervezzük.

Fotó: KesziPress

- Az öt éves önkormányzati
ciklusból immár négy esztendő eltelt, amely jó alkalmat
kínál arra is, hogy megvonja a
közel fél évtizedben végzett tevékenységének mérlegét. Polgármesterként hogyan tekint
vissza Szob elmúlt négy évére? – kérdeztük a határmenti
város polgármesterét, Ferencz
Gyöngyit.
- 1993 óta dolgozom a közigazgatásban, önkormányzatnál és központi államigazgatási szerveknél is eltöltöttem
jó néhány évet. A megválasztásomat követően mégis voltak olyan pillanatok, amelyekben szembesülnöm kellett azzal, hogy a polgármesteri munkához mennyire szerteágazó feladatok tartoznak. Rá
kellett döbbennem, hogy igazából csak akkor tudjuk meg,
hogy polgármesterként mi is a
konkrét feladatunk, ha beültünk „abba a bizonyos székbe”.
Túl sok idő nem maradt arra,
hogy ezen elmélkedjek, hiszen
tele voltunk ötlettel és e mellett határidős feladatokkal. Az
alakuló ülést követően sürgető
feladat volt, a még az abban az
évben megkezdett közfoglalkoztatási programokban vállaltak teljesítése, készülődés az
idősek napjára, a karácsonyra,
számba venni, hogy mennyi
is van a kasszában, segítséget
nyújtani a tartozás súlya alatt
roskadozó szakorvosi rendelőintézetnek, és már a 2014. év
végére is értünk.
2015. évben a képviselő-testület az elfogadott gazdasági
programban és a Városfejlesztési Stratégiában meghatározta
azt az irányt, amely mentén elindultunk a település fejélesztése érdekében.
A tervezett fejlesztésekhez
elsősorban a források „megszerzése” jelentette az igazi kihívást. Településünk sajnos
nem dúskál az adó- és egyéb
bevételekben, így a fejlesztésekre rendelkezésre álló minimális forrásunknak a leghatékonyabb felhasználási módját abban láttuk (és látjuk ma
is), ha fejlesztési célú pályázatok önrészeként használjuk azt
fel. A néhány millió forint saját pénzünkből így tudtunk
megvalósítani több tíz-, illetve
százmillió forint értékű beruházásokat. Ezen alapvetésünket szem előtt tartva, az elmúlt
években, amire csak lehetett és biztosítani tudtuk hozzá a
saját forrást -, pályázatot nyújtottunk be.

A polgármesteri hivatal épülete

dor utcában szintén az út és
a járda, a Tompa Mihály utcában az út és a vízelvezető, a
Csallóközben az út, a vízelvezető és járda felújítására került
sor. Az Árpád utcában járdát
építetünk, elvégeztük a városi
temetők előtti parkolók felújítását, illetve a tanuszoda előtti téren egy teljesen új gépjármű parkolót építettünk. Az
útfelújításokhoz kapcsolódik
egy jelenleg is zajló beruházás,
amelynek eredményeképpen
valamivel több, mint 3,2 km
külterületi út felújítása történik meg.
Több intézményben hajtottunk végre felújítási munkákat, így pályázati forrásból
megújult a háziorvosi rendelő, amelynek keretében közel
6 millió forintért vásároltunk
orvosi műszereket is, felújítottuk a központi konyhát, a művelődési házat, bölcsődét alakítottunk ki az óvoda hátsó
traktusába, de a múzeumban
is évente 1-2 millió forintos felújítási munkák történtek, az
idősek otthonában pedig fedett teraszt alakítottunk ki. A
temetőben urnafalakat építettünk és felújítottuk a lélekharangot.

dik, illetve segítik a fiatal és az
idősebb korosztály mindennapi életét.
A településünkön már több
évtizede kialakult egy nagyon
szép hagyomány. A képviselőtestület minden újszülött gyermeknek biztosít egy fát, amelynek elültetése ünnepélyes keretek között a városnapok alkalmával történik. Ezt, az újszülötteket köszöntő gyönyörű
hagyományt egészítettük ki
a ciklus elején egy 25.000 Ftos támogatással és ehhez kapcsolódóan egy díszoklevéllel,
amelyben születésüket követően név szerint köszöntjük városunk legfiatalabb lakóit.
Karácsonykor a 18 év alatti fiatalokat, és a 70 év fölötti idősebbeket is ajándékutalvánnyal köszöntjük.
Röviden jellemezve az elmúlt négy évet: munkás évek
voltak, jelentős kormányzati
támogatásokkal.
- A beruházások, fejlesztések
bemutatása is arról tanúskodik, hogy jó úton járnak, van
mire építkezni. A közeli jövőben, 2019-ben milyen fejlesztések megvalósítását jelölték ki
megoldandó feladatként?

Kétfordulós Interreg pályázati forrásból tervezzük megvalósítani a 32 férőhelyes idősek otthonának a kialakítását,
az intézménynek otthont adó
épületet az önkormányzat saját forrásából vásárolta meg. A
második fordulós pályázat benyújtásra került, nagyon bízunk a sikerében.
2019. évben tovább épül a
kerékpárút Ipolydamásd felé,
amely tovább mélyítheti településünknek a kerékpáros turisztikai hálózatba történő bekapcsolódását.
Bár a pályázatot nem az önkormányzat nyújtotta be, de
mégis a településünkön, önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházás
lesz 2019-ben a helyi termelői piac kialakítása. A pályázatot benyújtó Börzsöny-DunaIpoly Vidékfejlesztési Egyesülettel nagyon jó az önkormányzat együttműködése.
A napokban fejeződött be
a Szent László Plébánia tetőszerkezetének felújítása, és
amint az időjárás engedi, az
építészetileg felbecsülhetetlen értéket képviselő kápolna felújítási munkái is megkezdődnek a „régi” (egyhá-

zi) temetőben. E beruházások
szintén nem önkormányzat
által benyújtott pályázatok
keretében valósulnak meg, de
olyan helyi jelentőségű épületeket érintenek, amelyek miatt megemlítésüket fontosnak
tartottam.
Természetesen már 2019.
döntési évre is vannak az önkormányzatnak benyújtott pályázatai, így reménykedhetünk, hogy az iskola, a meseház és az idősek otthona energiatakarékos felújítása is meg
tud valósulni.
- A képviselő-testülettel és
a polgármesteri hivatallal közösen végzett munkájukban
mit tart a legnagyobb értéknek? Mi az, amin esetleg finomítani, "csiszolni" kell a még
eredményesebb tevékenység
érdekében?
- Egymás munkájának segítését tartom a legfontosabb értéknek, hiszen egymásra vagyunk utalva, egymás nélkül
valós eredményeket elérni igazán nehéz volna.
- A várost gyönyörű természeti környezet övezi, hazánk északi kapuja, járásközpont és még hosszasan lehetne sorolni értékeit, rendkívüli adottságait. Véleménye szerint a város polgárai
a mindennapok során élnek
ezekkel a különleges értékekkel? De úgy is megfogalmazható a kérdés: az önkormányzat jól sáfárkodik Szob természeti és épített "kincseivel"?
- Engedje meg, hogy egy kicsit személyes dolgaimat os�szam meg Önnel a kérdésére
válaszolva. A férjem Hajdú-Bihar megyéből származik, mint
tudjuk az Alföld keleti része.
Amikor ide költözött Szobra,
látva a csodás természeti környezetet, azt mondta: „Ti Szobiak, azt sem tudjátok hol éltek, mert ez az ország legszebb
helye, ez kész csoda!”
Én bízom abban, hogy ezt
még sokan így gondolják, és
egyre többen fognak élni - az
itt élők közül is – azzal a lehetőséggel, amelyet a csodás természeti és épített környezet
biztosít számukra.
Természetesen van még min
javítanunk. A gyönyörű természeti adottságok ellenére
a turisztika gyermekcipőben
jár, sokan azt gondolják, hogy
nem is vagyunk része a Dunakanyarnak. Pedig a mi településünk nemcsak a Dunakanyar
része, hanem a Börzsöny- és az

Ipoly völgyének kapuja, tehát
sokkal több annál, mint amit
ismernek, tudnak rólunk.
Ezt a „csodát”, amely jelen
van a településünkön, ezt kell
az emberekkel megismertetnünk és akkor még „csak” a
természeti kincsekről beszéltem.
Az épített környezet legalább ilyen gazdag, elég csak a
római őrtoronyra, a Kálváriára, a Luchenbacher -, a Zilahy
– vagy éppen a Gregersen kastélyra utalnom, de a polgármesteri hivatal épülete is jelentős építészeti alkotást képvisel.
A helyreállított és turisztikai
céllal üzemeltetett kisvasút és
a Duna-parton kiépített kerékpárút is - és sorolhatnám tovább - településünk azon épített kincsei, amelyet érdemes
lenne másoknak is megmutatni.
A természeti és épített „kincsek” mellett megtalálhatóak
településünkön a sikeres, tenni akaró és jó szándékú emberek, akik néptáncot, mazsorettet, zenét tanítanak, akik különböző sportágakban érnek
el eredményeket - vannak világ- és Európa-bajnokaink -, és
akik eljönnek, beton falat festenek, gyermeknapon a gyermekek arcát pingálják, játszóteret építenek, Duna partot takarítanak, karácsonyi díszeket készítenek… és egyáltalán,
akikre bármikor számíthatunk. Ők az igazi kincseink.
Nagy szeretettel invitálok
minden kedves érdeklődőt a
településünkre.
- Néhány nap és az év legszebb ünnepét élhetjük át. Szíve szerint polgármesterként
milyen ajándékot helyezne el
a város karácsonyfája alá?
- Azt gondolom, valamen�nyien ismerjük a mesét a szeretetről, amelynek lényege, ha
a szeretetet hívom be otthonomba, akkor vele együtt a siker és a gazdagság is beköltözik hozzánk.
Én a mese alapján szeretetet
hívom meg kis városunkba, és
teszem a karácsonyfa alá, hogy
vele együtt költözzön be településünkre a siker és a gazdagság is.
Áldott, boldog, békés ünnepeket kívánok minden kedves
olvasónak.
- Köszönöm a beszélgetést,
áldott ünnepeket kívánok Önnek és valamennyi munkatársának!
Vetési Imre
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Újabb 7,5 millió forint Felújított fogorvosi rendelőt
avattak
Vácrátóton
zöld fejlesztésekre
A környezettudatos kezdeményezések népszerűsége töretlen a közhasznú szervezetek, óvodák és iskolák körében. A lakosságot egyre érzékenyebben érinti a környezet védelme, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint
a Duna-Dráva Cement Kft. zöld-pályázatára beérkezett 32 pályamunka.

A

2018/2019-es Zöld Megoldás-pályázat keretében
összesen 7,5 millió forintot biztosít a DDC a legszínvonalasabb projektek megvalósításához. A pályázatok idén is
a Beremendi és a Váci Cementgyár vonzáskörzetéből érkeztek,
kiegészülve Pécs környéki projektmunkákkal. A cementgyárak vonzáskörzetéből beérkező
pályázatokat 3-3 millió forinttal
támogatják, míg a pécsi és környékbeli pályázók összesen 1,5
millió forintos forrásból gazdálkodhatnak a megvalósítás során.
A bírálóbizottságnak az idei
pályázatok elbírálásakor is nehéz
dolga volt. Színvonalas, sokoldalú és újszerű ötletekkel gazdagított elképzelések érkeztek.
A váci Árpád Alapítvány által
megálmodott komplex Szabadtéri Ökoterem lehetőséget nyújt az
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak a szabadban történő tanulásra, ezáltal a természeti jelenségek testközelből történő
megfigyelésére. A szabadban eltöltött tanórák maradandó élményekkel gazdagítják majd az is-

kolások mindennapjait, a kültéri
terem kiválóan használható például technika órákra, énekkari
próbákra, vagy egyéb szabadidős
tevékenységekhez is.
A Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola pályázata - a Szokolya Zöld Szíve - egy ökológiai szemléletű, madárbarát tanés élménykertet hoz létre a DDC
által biztosított forrásból. A projekt megvalósításához és későbbi fenntartásához nagymértékben hozzájárul a Szokolyai Önkormányzat is. A megálmodott
iskolakert időszakosan megnyitja a kapuit az érdeklődők előtt,
bemutatókertként és szabadtéri olvasóteremként is funkcionál
majd a létrehozását követően.
Baranya megyében 5 nagyszerű projekt nyert támogatást
a 2019-es esztendőre. A környezetbarát kezdeményezések megvalósításához összesen 4,5 millió
forint támogatást biztosít a DDC.
A drávaszabolcsi Dráva Kincse
Óvoda és Konyha „Az én házam!
– Az én váram!” projekttel megálmodott egy úgynevezett aktívházat, amely remekül kapcso-

lódik az eddigi környezettudatos működéséhez. A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti
Iskola, Kanizsai Dorottya Általános Iskola Tanliget elnevezésű
pályázatával egy, a közösség számára is hasznos, összekovácsoló
erővel bíró tér létrehozását célozta meg. A Siklósi Várszínház projektjének a célja a korábban felújított Siklósi Vár Rosariumának
fejlesztése, amely többek között
teret biztosít majd az iskolások
és óvodások környezeti neveléséhez is.
A pécsi „A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért” Alapítvány és a
Meszesért Alapítvány is hasonló
elveket vall, egy olyan zöld terület kialakítását tervezik, amel�lyel fenntartható, környezetbarát környezetet teremthetnek a
gyermekek számára és lehetőséget biztosítanak a természet értékeinek megtapasztalására.
A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretében az elmúlt évek során eddig összesen 41 projekt valósult meg mintegy 59 millió forintból.

- Az elmúlt évben Vácrátóton eljött a fejlődés és a gyarapodás
időszaka. Ennek egyik
ékes bizonyítéka a ma
felavatásra kerülő felújított fogorvosi rendelő, melynek megvalósítása nagyban köszönhető településünk
országgyűlési képviselőjének, dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak – jelente
ki a település polgármestere.

S

piegelhalter László, a december 17-én tartott avató ünnepségen elmondta,
hogy közel tizenhét millió forintból újult meg a község körzeti fogorvosi rendelője, melynek költségeihez - a pályázaton
elnyert támogatást kiegészítve
- mintegy másfél millióval járult hozzá a helyi önkormányzat.
Dr. Rétvári Bence beszédében gratulált az igényes kivitelben megvalósított felújításhoz,
amely minőségi változást jelent
a helyiek életében. Az Emmi
parlamenti államtitkára külön hangsúlyozta, hogy akik a
vidéki életmódot választották,
azoknak sem kell lemondani
a korszerű, igényes szolgáltatásokról, hiszen a helyi önkormányzatok döntő többsége pályázati forrásokból és önerőből
megvalósított fejlesztésekkel
igyekeznek kielégíteni a lakossági igényeket. Példaként elmondta, hogy a fogorvosi rendelő korszerűsítése mellett a
közeli hetekben 132 millió forint támogatást nyert a község

A

karácsonyi
adománya

A váci bölcsődék és fogyatékosok intézményének Tabán utcai napközi otthonába is jutott ajándék az adventi időszakban, a CBA Príma
üzletlánc helyi boltjaiban
szervezett adománygyűjtő
akció révén.
Az adomány átadásának alkalmából december 18-án
karácsonyi ünnepséget rendezett az intézmény, a gondozottak tartalmas műsorral készültek a jeles eseményre.
Mokánszky Zoltán alpolgármester is részt vett a rendezvényen, és az adományozás kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ünnepi időszakokon túlmenően minden
nap fontos éreztetni a szeretetet, különös tekintettel a
leginkább rászoruló, elesett,
hátrányos helyzetű, bármilyen szempontból fogyatékkal élő emberekre.
Ribáry Zoltán

A politikusoknak dr. Cinkler Éva fogorvos mutatta be az új eszközt

útjainak felújítására Vácrátót.
– A vis maior pályázaton pedig
52 millióhoz jutott a község –
tette hozzá.
A miniszterhelyettes szólt
arról is, hogy a választókerület 34 települése közül tizenhat
helyen létesül vagy újul meg az
orvosi rendelő, melyek közül
Szokolyán és Verőcén már át is
adták. – Emellett a váci kórház
járóbeteg rendelőjét 5,6 milliárd forintból újítjuk fel, amely
tervezési szakaszban van.
- A felújított épület és a fogászati rendelő új eszközparkja minőségi változást jelent a gyógyító tevékenység-

ben, hiszen minden megújult
– mondta érdeklődésünkre dr.
Cinkler Éva. A körzeti fogorvostól megtudhattuk, hogy az
épületet akadálymentesítették,
elkészült a hőszigetelés, a festés, megújult, szép környezetben fogadják a pácienseket. –
Teljesen új, modern, minden
szakmai igényt kielégítő fogászati egységet kapott a rendelő
– emelte ki dr. Cinkler Éva, aki
elmondta, hogy évente egy alkalommal iskolafogászati szűrést tartanak a település mind
a nyolc osztálya számára.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.
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Félszáz cipősdobozt töltöttek
meg a KONELI-s gyermekek
A dunakeszi intézményrendszer
csatlakozott a Cipősdoboz akcióhoz
Dunakeszi, 2018. december 13. – Majdnem félszáz cipősdobozt töltöttek
meg fejlesztő játékokkal és könyvekkel a KONELI Kincsem Sziget Óvodába, a KONELI Varázshíd Tanodába és a KONELI Alapítványi Általános Iskolába járó gyermekek és szüleik. Az ajándékokat a hazai viszonyokra tervezett, integrált oktatási módszerű intézmények december 13-i nyílt napján közösen csomagolták be.

Csodálatos koncert
a határon túlról
Száznál is több erdélyi magyar fiatal, Szentegyházi Gyermek-filharmonikusok tagjai adtak nagy sikerű koncertet vasárnap a dunakeszi
VOKE József Attila Művelődési Központban.

A

Filiről, mert így nevezik magukat,
azt érdemes tudni, hogy 36 évvel ezelőtt alakultak, de csak 1990-ban
utazhattak először külföldre. Iskolai gyermek-énekkarból és gyermekzenekarból alakultak. Az együttes létszáma a kezdetektől fogva viszonylag állandó: koncertjeiken
mintegy száz kórustag és negyven zenekari
tag lép fel székely népviseletben – számolt be a
dunakeszipost.hu.
Az együttes számos elismeréssel bír. 2003-

ban megkapták a Magyar Örökség Díjat, majd
2006-ban a Bartók Béla Emlékdíjat. Karnagyuk,
ifj. Haáz Sándor, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, Polgári tagozata elismerésben részesült 2011-ban.
Dunakeszi nevében Dióssi Csaba polgármester hangszert adományozott a gyerekeknek, akik
nevében azt a filharmonikusok vezetője vette át.

A

KONELI Alapítványi Általános Iskola
korábbi nyílt napján
jelentették be, hogy
az intézmények csatlakoznak
a Baptista Szeretetszolgálat
Cipősdoboz akciójához. A pedagógusok azt kérték a gyermekektől és szüleiktől, hogy
hozzák be a már nem használt,
ám jó állapotú fejlesztő játékaikat és legkedvesebb könyveiket.
„Fontos, hogy olyan könyvek és játékok kerüljenek a
cipősdobozba, amelyekkel nem
csak élmény a játék, hanem
egyúttal fejlesztik is a megajándékozott rászoruló gyermekek
valamely készségét” – mondta
Kardos Éva, a KONELI Alapítvány elnöke.
A KONELI Alapítványi Általános Iskola december 13-i
nyílt napján közösen csomagolták be a gyermekek, szülők
és pedagógusok azt a közel félszáz cipősdobozt, amelyeket a
gyermekek és szülők töltöttek
meg.

„Ezt a szókirakós játékot már
sokszor játszottam. Remélem,
hogy fog tetszeni az ajándékom
a kisgyereknek, aki kapja” –
mondta egy hatéves, KONELIbe járó kislány, aki egy mesekönyvet is tett a csomagba.
A cipősdobozokat a gyűjtés lezárultakor – a karácsony
előtti héten – a KONELI szállítja el az egyik gyűjtőponthoz.
S hogy a KONELI intézményeibe – a KONELI Kincsem
Sziget Óvodába, a KONELI

Varázshíd Tanodába és a
KONELI Alapítványi Általános Iskolába – járó gyermekek
átérezzék a jótékonykodás, az
önzetlen segítés lényegét, ezért
egy decemberi „projekthét” keretében foglalkoztak a témával.
A nyílt napon az ajándékok
becsomagolása mellett a gyermekek megépítették Dunakeszi legszebb LEGO karácsonyfáját is.
Bognár Gergely

Karácsonyvárás Dunakeszin
A városban idén is megteremtették a karácsonyváró
hangulatot. A Fő téren (IV. Béla király téren) a korcsolyapálya megnyitását követően meghívott művészek és a
város öntevékeny csoportjai szórakoztatják a közönséget. Mindemellett egyéb ünnepi hangulatú események is
gazdagítják az adventi készülődés napjait.

A
www.dunakanyarregio.hu

Bárdos Lajos Általános
Iskola közösen a VOKE
József Attila Művelődési Központtal december 18-án rendezte meg a hagyományos, immár harminchatodik Karácsonyi Koncertet. Csoma Attila,
a művelődési központ igazgatója és
Dióssi Csaba polgármester köszöntői után a Dunakeszi Koncertfúvósok, a Magyarság Férfikar, a Farkas Ferenc Zongoraverseny díjazottjai (akik a Bárdos iskola diákjai), a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvós tanszakosai mellett az iskola kórusai varázsoltak ünnepi hangulatot. Mihály Gyuláné igazgató as�szony karácsonyi jókívánságait követően az egyesített énekkar a Glória szálljon a mennybe fel kezdetű

énekkel búcsúzott a közönségtől.
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló klub december 19-én rendezte
meg karácsonyi programját. A művelődési központban a közel háromszáz ünnepváró klubtaggal megtelt a
színházterem. Zupka Sándor elnöki
megnyitója után a színpadon előbb a
Bárdos iskola diákjai adtak műsort,
majd Dióssi Csaba polgármester és
a klubvezetőség adott át ajándékokat. A hangulatot a Balogh Gyula által összeállított nagyszerű műsor fokozta. Ennek során a színpadon a
klub öntevékeny csoportjai mutattak
be vidám, illetve a karácsony hangulatát is megidéző jeleneteket.
Ugyanezen a napon szintén a művelődési központban került sor az
önkormányzat felhívása nyomán, a

DÓHSZK munkatársai közreműködésével összegyűlt adományok átadására. A meghívott családokat és
gyermekeiket Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester személyes adományaikkal
is megajándékozták. A csomagokba olyan használati tárgyak és játékok is kerültek, melyek hosszabb távon nyújtanak segítséget a rászorulóknak. Ötödik éve adta át városunk
jeles polgára, Kállay Gyula az általa
felajánlott egymillió, családonként
húszezer forintot.
A Fő téri mulatságok sorában 21én vidám táncos flashmobot tartanak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai. Egy nappal később mutatkozik be a nemrégen alakult Városi Énekkar, majd a Kaláka
Együttes tagjaival közös gyertyagyújtást követően ünnepi koncertet ad a Szent Mihály Templomban.
A karácsonyváró események sorában 23-án ismét gyertyát gyújtanak a Fő téren. Ekkorra érkezik meg
a Békeláng. Hagyományosan 1986
óta évente elindul Bécsből egy cser-

készcsapat, hogy a betlehemi Születés templomában lévő örökmécsesből lángot vegyenek s ezt visszahozva az osztrák fővárosba, tovább viszik Európa számos országába, így
hazánkba is. Idén, december 16-án
Dióssi Csaba polgármester támogatásával, Szabó József önkormányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok, valamint
a Szent Imre Egyházközség cserkészeinek közreműködésével Dunakeszire is megérkezett a láng. December 23-án a városban lévő egyházak istentiszteletein, majd délután 16 órakor a Fő téren a Posta utcai tagóvoda kicsinyeivel, valamint
a Szent Mihály Templom gyülekezetének tagjaival és a Békelángot
hozó cserkészekkel közösen lobbantják fel a negyedik adventi gyertyát. A Béke-fényének is nevezett
láng hordozói azt remélik, hogy ezzel is közelebb hozzák az emberekhez a karácsonyt, a békesség és szeretet szimbólumát.
Katona M. István
Fotó: a szerző felvétele

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

8

XX. évfolyam 25. szám

Nagy Feró:
Imádom a karácsonyt!
A hazai rocklegenda, Nagy Feró élete csupa ünnep, hiszen szakmai népszerűsége minden eddiginél magasabb csúcson van, magánéletében is
boldog. Az adventi várakozás, az ünnepi készülődés számára – mint fogalmazott – dupla boldogság, hiszen a kis Jézus születése mellett ezekben a
napokban érkezik első leány unokája.

Bogányi Gergely:
A legnagyobb boldogság,
ha látom a csodát az arcokon

- Már nagyon várom második unokám, az első kislány érkezését, mert
a családban mindenhol fiúk vannak! Imádom a gyerekeket, a sajátjaimat is tisztességgel felneveltem mondja csillogó szemekkel, elérzékenyült hangon a rocklegenda. - Az
unoka más, mint a saját gyermek,
velük engedékenyebbek a nagyszülők! – teszi hozzá cinkos mosollyal.
Nagy Feróval egy váci közösségi
rendezvényen beszélgettünk, ahol
szinte otthon érzi magát. Ki ne
tudná, hogy gyakran fellép a város
rendezvényein, rendkívül jó kapcsolatot ápol számos helyi közösséggel, láthatóan kedves számára
az agglomeráció üde világa.
- Én tősgyökeres budapesti vagyok. Kettősség volt bennem, amikor eldöntöttem, hogy vidékre költözünk. Budapest gyönyörű, nekünk a legszebb! Budapesten belül,
tősgyökeres óbudai vagyok. Fel sem
merülhetne, hogy egy budai átjöjjön Pestre, nemhogy még vidékre!
De kiderült, nincs annyi pénzem,
hogy az óbudai panelt egy ottani
polgári lakásra cseréljem. Ma már
azt mondom, szerencsénkre. Őrbottyánban találtam egy viszonylag
nagy telket, amin elkezdtünk építkezni. A családom is beleszeretett!
Otthagytuk a lakótelepet, ahová
nem volt visszaút! Húsz éve lakunk
itt, nagyon szeretem a vidéki életet,
gyerekeim már ebbe születtek bele.
Vonattal Pest innen egy óra. A kert
nagy, most már inkább parknak nevezném az idővel óriássá nőtt, általam ültetett fákkal együtt.

Beszélgetésünk fonalát igyekszem a rocklegenda zenei karrierje felé gördíteni, melyről megjegyeztem, számomra úgy tűnik,
hogy napjainkban szélesebb körben elfogadottabb és sikeresebb,
mint amikor a hetvenes, nyolcvanas években a Beatrice frontembereként, „A nemzet csótányaként”
felkerült a MAHASZ lemezeladási toplistájára, sőt azt egy időben
hosszú heteken át vezették is.
- Ez így van – vágja rá egyetértőleg.
– A siker, a népszerűség az utóbbi
évek nagyszámú televíziós és egyéb
felkéréseinek köszönhető. Anyagi helyzetünk is kiegyensúlyozottabb lett. ’Hál Istennek nem kell szűkölködni, ha netán a hétvégén elmaradt egy buli. Tudatosan döntöttem, hogy nyitni fogok a bulvár felé,
celeb-szerű lettem. Mi, a hozzám
hasonlókkal együtt megmutattuk,
hogy többet érünk a „klasszikus buta
celebeknél”. Amikor elvállaltam a
tehetségkutató versenyeket, azt gondoltam, minek szerepeljek, hisz engem már mindenki ismer! Kiderült,
hogy nem. Nagyon jó volt, élveztem,
milliók nézték a műsort! Legutóbb
hívtak a Dal zsűrijébe, itt is mentorzsűri tag leszek, jól esik, hogy gondolnak rám.
Az elmúlt évek megnyilatkozásai, de leginkább az utóbbi időszak személyes találkozásai arról
győztek meg, hogy Nagy Ferónak
két „arca” van, aki szókimondó,
laza stílusával remekül kiszolgálja a celebekkel szemben megfogalmazott „elvárásokat”, ugyanakkor

magánemberként határozott véleménye van a világban érzékelhető
politikai, gazdasági folyamatokról. Rendkívül erős a nemzeti értékek iránti elköteleződése.
- Erdélyi származásúnak vallom
magam, pontosabban „neylon székely”-nek. Én itt születtem Magyarországon, szüleim ide menekültek,
mert apám nem akart román katona lenni. Neveltetésemből adódóan
Nyárád menti székely vagyok, mint
anyám. Huszonkét éves korom körül problémás gyerek voltam, akkor
döbbentem rá: azért, mert székely
vagyok. Azok mindig az egyenes
utat és az igazságot keresik. Ha az
nincs, akkor ideges, stresszes leszel,
minden bajod lesz – hangzott Feró
önvallomása, aki szerint nem úgy
kell felfogni, hogy ez a világ rossz! Ez a világ adott, próbáljuk a legjobbat csinálni vele, hozzuk ki belőle a
legjobbat, a legtöbbet!
- Mit jelent az ön számára a karácsony, hogyan várja? – kérdeztem jó hangulatú beszélgetésünk
végén a rocklegendát.
- Nem akarok semmiféle gic�cseset mondani. Nekem feltétlenül
azt jelenti, hogy együtt lesz a család. Amúgy persze, hogy a szeretetről szól! Van, akivel egy évben csak
egyszer találkozunk, ilyenkor. De
ez olyan jó! A gyerekek hangosak,
ugrándoznak, jókedvűek, időnként
még a fát is felborítják..! Imádom a
karácsonyt! – mondta átszellemültem Nagy Feró.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Mit hozott az 2018-as esztendő az ön számára, mi
volt a legnagyobb élménye? – kérdeztük a karácsonyi ünnepekhez közeledve Bogányi Gergely Kossuth-,
Liszt-díjas zongoraművésztől, Vác díszpolgárától, a
Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójától.
- A legtöbb és legnagyobb élményt a koncertjeim adják. A koncert után, ha látom a csodát az arcokon: hogy
MEGTÖRTÉNT az élmény, melyet csak a zene képes
adni. Ez okozza nekem az egyik legnagyobb boldogságot, hiszen ez nekem a szakmám is!
- Hogyan jut kifejezésre a csoda…
- Óriási különbség van csönd és csönd között! Van
halotti csönd és van feszültséggel telített csend. Mint
ahogy tudjuk, hogy van lelkünk, de nem látjuk, de attól
még van. A zenének van egy olyan dimenziója, mely az
ember lelkére hat, átformálja, és az visszasugároz! Ezek
nagyon is kézzelfogható dolgok, innentől kezdve láthatóvá válik. Látszik, ha valaki nagyon lelkes, és megérintette a zene. Ezek az én nagy élményeim.
- Talán nem elegáns a kérdés; van-e különbség közönség és közönség között?
- Én azt mondanám inkább, hogy a zenészek között
van különbség. S ez annak a felelőssége, aki játszik, hiszen a közönség a zenemű megszólaltatásának színvonalára, minőségére reagál. Ha nem tud mire reagálni,
attól még az lehet siker, de az egy passzív siker. Ilyen
szempontból nincs különbség közönség és közönség
között. Kulturális szempontból természetesen vannak
különbségek. Örömteli példaként mondhatom, hogy a
magyar közönség még mindig kiváló fogékonysággal és
kultúrával rendelkezik. Bár ezt az értékrendet célszerű
lenne még hatékonyabban újra és újra felfedezni önmagunknak.
- Egy évtizede, hogy igazgatóként „dirigálja” a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát, amely
akkoriban sokak számára meglepetést okozott, hiszen
Kossuth-díjas zongoraművészként rengeteget koncertezik világszerte. Sokat van távol a hazájától. Mi inspirálta, amikor elvállalta az intézmény irányítását?
- A feladat elvállalásának óriási üzenete volt akkor
is, és van napjainkban is. Ez nekem természetes része
az életemnek, és mindig is az volt. Tizenéves korom óta
ugyanazt csinálom: zongorázom, koncertezem, de a
kultúrát a koncerteken, az értékrendemen keresztül is
képviselem és nem csak a koncertpódiumon nyilvánul
meg, hanem az oktatásban is, vagy a közélet különféle területein is. Az, hogy egy nehéz pozícióban, és földrajzi helyzetben lévő településen segítek, nekem teljesen

természetes volt. Ehhez hozzátartozik -, ami nagyon
fontos -, hogy az intézményben kollégáim igazi csapatmunkát végeznek. Az én szerepem nem olyan jelentős,
de azt a picit, amit hozzá tudok tenni, azt nagyon szívesen hozzáteszem.
- A döntésben szerepet játszott, hogy – noha a világ
nagy városaiban koncertezik – nem Budapesten él, hanem egy kisvárosban, ahol felnőtt?
- Nagy köszönettel tartozom a Jóistennek, hogy Vácott születtem, és ezen a környéken nőttem fel. Az ember ezt nem választhatja, ez egy adottság. Valószínűleg
ez nem a véletlen műve, aminek felnőtt fejjel is nagyon
örülők. A kérdésre válaszolva; igen, ez is szerepet játszott a döntésemben érzelmileg is és kulturálisan egyaránt, hogy Vácon nőttem fel, itt élek, ezer szállal kötődőm az emberekhez, a Dunakanyar településeihez.
- A fiatalok, a diákok adnak-e valami plusz inspirációt?
- Mindig. A kollégáim, a tanárok is, akikkel nagy
örömmel vagyok együtt, amit sajnos nem sokszor tehetem. Tőlük sokat tanultan és tanulok, amiért szakmailag
és emberileg is hálás vagyok nekik. A gyerekektől is lehet
tanulni, mert vallom, hogy nem csak mi tanítjuk őket,
hanem ők is bennünket, akik e mellett rengeteg szép élménnyel ajándékoznak meg bennünket, felnőtteket.
- Zongoraművészként világhírű, s immár a nevével
fémjelzett Bogányi-zongora is az lett? Megvalósítása
igazi magyar virtus…
- Valóban, melyhez megvolt a szakmai felkészültségünk és bátorságunk. Hatalmas világsiker lett az álom
megvalósítása! Ilyet 150 éve nem mert megcsinálni senki! Nagyon erős és szélsőséges érzelmeket és visszajelzéseket kaptunk, de most úgy tűnik, hogy ez a világszenzáció sikeres és a magyar kultúrát erősíti és terjeszti.
Büszke vagyok a csapatra, a magyar kulturális közegre,
amelyben ez az összművészeti találmány megvalósult.
- Művészemberként hogyan készül a karácsonyi ünnepekre?
- Hétköznapi keresztény emberként készülök, a szerint, ami a karácsony alapvető üzenete: nem a felületes
megoldások és az ajándékok vannak az első helyen, hanem a világtörténelem legnagyobb eseményének, Jézus
születésének megünneplése, és az arra való lelki felkészülés. Ezt a lélekemelő élményt kívánom valamennyi
zenerajongónak, minden kedves olvasónak!
- Köszönjük a beszélgetést, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk Önnek!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Karácsonyi meglepetés Sződligeten
Az adventi várakozás napjaiban igazán kedves különlegesség fogadja a sződligeti
főtérre látogatókat. A település jó hírét messzire elrepítő mézeskalács falu után
megint egyedit alkottak a
helyiek, akik a főtéren egy
piros autó által körbefogott
fenyőfát öltöztettek karácsonyi díszbe.

M

aszlik Ildikó, helyi önkormányzati
képviselő ötletét persze előbb „megszondáztatták” a nagyközség lakói
között, és mivel az elképzelés lelkes és egyértelmű tetszésre lelt, egy civil csapat, a Barangolók
segítségével neki láttak az ötlet megvalósításának. A járgányt egy boltos ajánlotta fel, a díszítéshez pedig sokféle dolgot használtak igen
szerteágazó fantáziáról tanúbizonyságot téve.
A szokatlannak ható karácsonyi együtteshez nagyon sokan járultak hozzá ajándékok-

kal, díszítésekkel. A főtér fölé például tejes dobozokból és műanyag palackokból raktak ki
óriás szaloncukrokat. A kialakításban aktív
résztvevő polgármester örömmel konstatálta
a „mű” elkészülte után, hogy nem csupán a településről, hanem – hírét véve az alkotásnak –
a környékről is érkeznek már az ünnepek előtt
rácsodálkozni a sződligetiek kreativitására.
„Eddig is minden évben állítottunk ide feldíszített karácsonyfát, és eddig sem volt híján dizájnos ötletnek a környezetének kiala-

kítása. Most azonban egy igazán innovatív
újítással rukkolunk ki, és jó látni az örömmel
teli büszkeséget az idelátogató sződligetiek
arcán. Köszönöm az ötletadó Maszlik Ildikónak és a megvalósításban segítőknek, hogy
ezzel is kívánhatunk mindenkinek nagyon
kellemes ünnepeket és eredményes, boldog
új esztendőt.” – mondta Juhász Béla, a nagyközség polgármestere.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Négyen vehették át
a Vác Város Sportjáért díjat
Az év végi testületi ülésen négyen vehették át a Vác Város Sportjáért kitüntető címet. A kézilabdás Kácsor Gréta, a kajakos Kiss Ádám valamint edzője László Csaba, továbbá a sárkányhajó
egyesület alapítója Szabó Miklós érdemelte ki az elismerést.

A

decemberi testületi ülésen a polgármester az alpolgármesterekkel, illetve az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökével adta át a város
nevében a Vác Város Sportjáért díjakat. Kácsor Gréta, az
NB I-es váci NKSE kézilabda játékosa a junior korosztály világbajnokságán segítette a csapatot a világbajnoki
címhez, majd az ifjúsági világbajnokságon nyert ezüstérmet - hangzott el a méltatásban. László Csaba, a Váci
Kajak Kenu edzője is kiérdemelte az elismerést, mégpedig azzal, hogy munkájá-

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a
Dunakanyar Régió
következő - ünnepek
utáni - lapszáma
2019. január 10-én
jelenik meg!
A szerkesztőség

val Kiss Ádámot, az idei Buenos Aires-i ifjúsági olimpián az aranyéremhez segítette. A kiváló teljesítményért
egyébként magát Kiss Ádámot is kitüntették, távollétében edzője vette át az elismerést – adta hírül az estv.hu.
Az első dunakanyari sárkányhajó egyesület alapítója Szabó Miklós is megkapta a Vác Város Sportjáért címet. Mint elhangzott a 2018as szegedi sárkányhajó világbajnokságon 21 ország 2102
csapatából a legeredményesebb magyar csapatként az
összesítésben a harmadik helyen végeztek.

Férfi kollégákat keresünk vagyonőri munkára!
Feltétel: Megbízhatóság, rugalmasság, megfelelő fizikai és
egészségi állapot, alkohol és drogprobléma mentesség.
Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem, bejelentett
munkaviszony, éves rendes szabadság, utazási hozzájárulás.
Jelentkezni lehet: keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen
fényképes önéletrajzzal,
vagy a 06-30 9829-4561 és a 06-30 9337-235 telefonszámokon.

Szilveszter a Főtéren
Búcsúztassuk az ó, és köszöntsük együtt az újévet
Dunakeszin, a IV. Béla Király téren egy fergeteges
szilveszteri bulival.

V

árosi hagyományainkhoz híven december 31-én koncertekkel, híres lemezlovasokkal és utánozhatatlan
hangulattal búcsúztatjuk az
évet.
20:30-kor indul a mulatság, fellép Miki Niki és
a Csinibabák, 21:20 Baby
Gabi, 22:00 Happy Gang,
22:30-tól DJ Dominique-kel
hangolódhatunk 2019-re,
23:30-tól pedig DJ Thomxszel bulizhatjuk át magunkat az újévbe.
A korcsolyapálya meghosszabbított nyitva tartással, 22:00 óráig várja a sportolni és kikapcsolódni vágyókat.
Találkozzunk december
31-én a Főtéren és köszöntsük együtt a 2019-es évet!
Dunakeszi
Programiroda

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Közéleti újság

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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