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Változások sokaságát hozta az új év

Számos helyen módosultak az adó- és járulékszabályok, a vállalkozásokat több pont is érinti

A múlt esztendőben többször is változtatott az
Országgyűlés a közteherviselés hazai szabályain.
A módosítások számos ponton érintik a kisebb vállalkozások működését, de az alkalmazottak és a nyugdíjasok helyzetét is.

A

képviselőház a tavaszi és az őszi ülésszakban is elfogadott olyan javaslatcsomagokat, amelyek számos
ponton módosították a magyar
adóügyi előírásokat. A vállalkozások működését több változtatás is befolyásolhatja, ezek
közül az egyik legfontosabb,
hogy megszűnt az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az
eva. A pénzügyi kormányzat
ősszel tájékoztató kampányt
folytatott, az érintettek figyelmébe ajánlva a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata, illetve a kisvállalati adó, azaz a
kiva előnyeit.
Az a korábban evás gazdasági szereplő, amely az esztendő végéig nem lépett be valamely vállalkozóknak szóló adólehetőségbe, január elsejétől automatikusan a vállalkozói személyi jövedelemadó
vagy a társasági adó alanyává

vált. A Pénzügyminisztériumnál ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kata és a
kiva is választható év közben.
Utóbbi adózási forma azért is
lehet csábító, mert január elsejével csökkent a kulcsa: az elvonás mértéke 13 százalékról 12re mérséklődött.
Az eva megszüntetése annak
a kormányzati programnak a
része, amelynek révén az adófajták számát a harmadukkal
csökkentik: a szaktárca várakozásai szerint a 2022-ben befejeződő parlamenti ciklus végére a korábbi körülbelül hatvan köztehertípusból nagyjából negyven marad. Ebből a
szempontból is lényeges a járulékrendszer átalakítása, amelyről december közepén határozott a törvényhozás – írja a
Magyar Nemzet.
A korábbi négy járulékot júliustól egy váltja fel: ma a munkavállalók lerónak nyugdíjjá-

rulékot, pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulékot, valamint munkaerőpiaci
járulékot, a négy teher 18,5
százalékot tesz ki. Az elvonás
nem változik, a négy járulék
ugyanakkor eggyé olvad össze
társadalombiztosítási járulék
néven. A módosítás a vállalkozások számára az adminisztráció egyszerűsödését jelentheti.
A járulékszabályok átalakítása közül kiemelendő további két
elem. Az egyik szerint ha valaki
más módon nem biztosított és
nem fizeti három hónapon keresztül az ingyenes állami ellátásra jogosító közterhet, akkor
elesik a térítésmentes szolgáltatásoktól. A tartozás rendezésével a jogosultság visszaáll. A
szabályrendszer júliusban lép
életbe, az egészségügyi szolgáltatási járulék összege ugyanakkor már január elsején emelkedett: a korábbi havi 7500 forintról havi 7710 forintra változott.

Rétvári Bence: már elérhető
a nagyszülői gyed

Lényeges ezek mellett az is,
hogy kiterjesztik a nyugdíjasok
járulékmentes munkavégzését
lehetővé tevő szabályokat. Eddig a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok helyzetét kön�nyítette meg az a kedvezményes rendelkezés, amely nyomán az érintettek keresetéből
csupán a 15 százalékos személyi
jövedelemadót vonták le, járulékot már nem. A lehetőség júliustól a más formákban dolgozó

nyugdíjasokra is alkalmazandó,
vagyis akár megbízással, akár
más módon végezzék munkájukat az idősek, a munkavállalói
járulékkal nekik sem kell majd
foglalkozniuk.
A jelentősebb, vállalkozásokat érintő közteherviselési módosítások közül ki kell emelni a feketegazdaság letöréséért
kialakított úgynevezett online
számlarendszer változásait is.
A vállalkozásoknak 2018 óta –

az online számlarendszer keretei között – elektronikus úton
kell elküldeniük az adóhivatalhoz azoknak a számláknak az
adatait, amelyekben az áfa ös�szege eléri a százezer forintot.
A decemberben elfogadott
változtatás nyomán július elsejétől az összeghatár megszűnik,
lényegében minden vállalkozói számlát látni fog a hatóság,
Folytatás a 4. oldalon

Megtisztelő felkérést
kapott Tuzson Bence

Új feladatairól, valamint a kormány családvédelmi
akciótervének bővítéséről nyilatkozott lapunknak
az országgyűlési képviselője

Január elsejétől elérhető a nagyszülői gyermekgondozási díj (gyed),
amelynek maximális összege valamivel több mint 225 ezer forint – hívta
fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
Folytatás a 4. oldalon

A kormányzati munka politikai koordinációját erősíti mostantól Tuzson
Bence államtitkár, a Dunakeszi térség országgyűlési képviselője. Erre
a feladatra Orbán Viktor miniszterelnök kérte fel. Az új megbízatásához tartozó feladatokat a politikus a lapunknak adott nyilatkozatában
úgy értékelte, hogy egyfajta koordinációs, összehangoló szerepkört
tölt majd be a továbbiakban: egy kormányzaton belül többféle ilyen tevékenységre van szükség. Példaként említette, hogy a szervezési koordináció alapvetően a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, „én pedig mostantól kormányzati államtitkárként az ágazatokat ös�szehangoló politikai koordinációs tevékenységbe kapcsolódok be annak érdekében, hogy – úgymond – az aprómunka is jobban menjen.
A lényeg, hogy az adott döntéseknél alaposabban vizsgáljuk meg, hogy
azok összhangban vannak-e a kormányzati célkitűzésekkel. Ennek érdekében leginkább az egyes államtitkárokkal fogok együtt dolgozni.”
Folytatás a 4. oldalon
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Ön mit vár 2020-tól?

Komárominé Dr. Kucsák
Mónika: egyetemi adjunktus,

K

Váci Polgár Havilap szerkesztője

öszönöm a megkeresést, igazán megtisztelő ez a felkérés, hogy beszélhetek
magamról, terveimről, munkámról. Az
én szakmám a környezetvédelem. Ezen a szakterületen végzett kutatásom eredményeként
kaptam meg a doktori fokozatot 2009-ben. Mikor egyetemre kerültem ezt a szakot választottam, de akkor még nagyon ritka volt, abban az
időben jött be a „divatba”. Az egyetemen tanultuk a teljesen újnak számító fenntartható fejlődés, biomassza, megújuló energiák és még
sok más fogalmat, amiket most már a mindennapokban használunk. A környezetvédelem is egyfajta tenni akarás, megőrzés, védelem egy jobb, szebb, egészségesebb jövő érdekében tenni. Ezt már akkor megfogalmaztam
magamban. Sajnos azóta a környezetvédelem
furcsa folyamatokon megy keresztül, ami leginkább ijesztő, hogy mindenki ért hozzá. Valójában én még mindig nem merném kijelenteni,
hogy a legjobban értek hozzá, hiszen egy nagyon sokrétű, multidiszciplináris tudományról
van szó, aminek rengeteg folyamata és kapcsolódási pontja van. Nagyon fontosnak tartom a
minőségi környezetvédelem oktatását, tudatosítását. Hiszen ezt a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön
mondja az indián közmondás.
Három gyermek édesanyja vagyok, és egy
igazán támogató férj felesége. A családommal Vácott élek, én itt is születtem. Jelenleg a
Boronkay György Szakközépiskolában tanítok környezetvédelmet és környezettechnikát
óraadóként. Előtte a Szent István Egyetem Ybl
Miklós Építéstudományi Karán tanítottam.
Szeretem a fiatalokat, szeretem ezt a korosztályt, jól tudunk együtt dolgozni. Van egy vállalkozásom is, amiben a kreatív énemet tudom
kibontakoztatni.
Valahogy a tenni akarás mintaként állt előttem egész gyermekkorom óta, hiszen a szüleim mutatták az utat ebben, főleg édesapám, aki
mai napig nagyon aktívan tesz a közért, az elesettekért, mindenkiért, akiért csak tud. Nem
esik nehezemre nekem sem tenni másokért, ellenszolgáltatás nélkül. Ennek ékes példája az
egyik váci újság, a Váci Polgár közéleti havilap,
mely immáron 25 éve jelenik meg hónapról hónapra. Ez a lap egy kulturális olvasnivaló, teli
helytörténeti, értékes, helyi aktuális olvasnivalóval. A lap a keresztény, nemzeti értékrendet
tartja mérvadónak, politikamentesen, hozzáteszem nem könnyű ezt az irányt tartani. Úgy

gondoljuk, hogy mindenkihez tudunk szólni.
Az egységre törekszünk, nem a széthúzásra.
Elismerjük azokat a helyi embereket - és próbáljuk megszólaltatni őket-, akik valamit tettek Vácért. Akár a sport, oktatás, egészségügy,
nevelés, szociális munka és még sorolhatnám,
mennyi területen ott vannak és nap, mint nap
kemény munkával tesznek a váci polgárokért.
Az idei évben, most januárban egy szép bállal
készülünk megünnepelni az újságunk 25 éves
fennállását. Immáron harmadszor rendezzük
meg a Vác Városért Alapítvány bálját, aminek
bevétele a Váci Polgár havilap kiadását támogatja. Hogy miért fontos ez nekünk? Mert az
újságot mi karitatívan szerkesztjük, egyikünk
sem szakmabeli, munkánk mellett dolgozunk
benne, társadalmi munkában csinálunk mindent: pályázatokat, gyűjtéseket, szerkesztést,
bármit, amit tervezünk az adott évre. Ez a mi
erősségünk. Tenni egy „eszméért”, értékért jóakarattal, szeretetből. Hisszük, hogy jót csinálunk, tartalmasat. Mindig csak utólag gondolkodom el azon, mennyi időt töltöttem az újsággal kapcsolatos dolgokkal. De annyira belülről jön, hogy az adott pillanatban észre sem veszem. Ha meg jön esetleg pozitív visszajelzés,
mindig megerősít, hogy megérte!
Bízom abban, hogy ez az új év új lehetőségeket hoz, békét, együttműködést és mindehhez lendületet, kitartást. Kívánok mindenkinek Boldog, békés, sikerekben gazdag új évet!
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Az új év szinte kivétel nélkül mindan�nyiunk számára új tervek, elképzelések megfogalmazását is jelenti, bizakodással, reménnyel tekintünk a közeli-távoli jövőbe. Magánemberként,
munkavállalóként, szülőként, közéleti személyiségként, fiatalként, szép
korúként, mások mindennapi gondjait
vállainkon viselő vállalkozóként egyaránt optimistán vágunk neki az előttünk álló újabb nagy kihívásokkal teli
dolgos hétköznapokon elénk tárulkozó feladatok megoldásába. Ön mit vár
2020-tól? című összeállításunkban
olyan közismert és elismert személyeket kérdeztünk terveikről, elképzeléseikről, akik tevékenységét, megnyilatkozásait környezetük elismeréssel fogad.

Ferencz Gyöngyi: Szob polgármestere

M

ozgalmas évnek nézünk elébe,
ami egy település vezető számára amennyiben az események, történések sokasága a településének fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos - a lehető legjobb.
A Szob településen várhatóan 2020. évben
megvalósuló legfontosabb fejlesztések címszavakban:
Még 2019 decemberében adtuk át a munkaterületet csónakház építése, bővítése céljával
a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
vállalkozónak. Reményeink szerint ez évben a
beruházás megvalósul, sőt, az épülő csónakház melletti területen sportpark is létesül az
idén.
Ha minden az előzetes terveknek megfelelően halad, ebben az évben átadásra kerül a
Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút.
2020-ban KEHOP pályázati forrásból valósul meg az általános iskola, az idősek otthona
és – a településünkön mindenki számára csak
- „meseház”-ként ismert épület energiatakarékos felújítása.
Nagy reményekkel készülünk a kisvasút
felújítására is, amely két évben, nevezetesen
2020 és 2022 közötti években fog megvalósulni. Ez évben a nyomvonal, valamint a vasúti mozdony és kocsi újul meg, amit a jövő évben - a tervek szerint - a telephely felújítása és
nyomvonal bővítése követi. A fejlesztés forrásának biztosításáról a Kormány még 2019-ben
döntött.
Határon átnyúló pályázati program keretében egészségügyi mini szűrőbusz vásárlását
tervezzük 2020 első félévében, amelyet ultrahanggal is szeretnénk felszerelni annak érdekében, hogy a helyi és a térségben élő lakosok
egészségügyi ellátása teljesebb körű legyen.
Az egészségügyi projekteknél maradva,
a Három generációval az egészségért című
program keretében folytatódnak a szűrővizsgálatok a térségben lévő 6 háziorvosi praxishoz tartozó lakosok körében, továbbá a 2018ban létrehozott Egészségfejlesztési Irodánk is

folytatja a járás egész területére vonatkozóan megkezdett egészségügyi prevenciós programsorozatát.
Az idősellátás területén egy hatalmas lépést
teszünk akkor, amikor INTERREG pályázati
forrásból megkezdjük a 32 férőhelyes új idősek otthonának kialakítását. Ezzel a fejlesztéssel településünkön a már meglévő 18 fős bentlakásos férőhely bővül összességében 50 főre.
2020. évben is élni kívánunk a lehető legtöbb pályázati lehetőséggel, hiszen a képviselő-testülettel együtt célunk egy dinamikusan fejlődő település kialakítása, ahova a turisták szívesen jönnek és visszajönnek, ahol az
itt élő emberek szívesen élnek és megtalálják a
számukra szükséges szolgáltatásokat. Szeretnénk, ha a településünk lakosságszáma nem
csökkenne tovább, ennek érdekében mindent
megteszünk, hogy a fiatalok a településünkön
maradjanak, illetve egyre többen döntsenek
úgy, hogy itt telepednek le.
Néhány szóban összefoglalva tehát, a 2020.
évtől fejlődést, békét, összefogást várok. Minden kedves olvasónak eredményes és boldog
új évet kívánok!
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Kenyeres Oszkár: Duna TV

(Hazajáró) szerkesztője, műsorvezetője

E

urópa tőlünk nyugatabbra fekvő országaiban már tavaly év vége felé megindultak azok a folyamatok, amelyek a gazdasági növekedés lassulását mutatják. Mindez látható az egyes országok, így például Németország GDP-mutatójának változásában is.
2020-ban ezen folyamatok felerősödhetnek, és
előbb-utóbb elérik a kelet-közép-európai régiót is. Azonban Magyarországot nem fogja felkészületlenül érinteni mindez, hiszen már 2019
májusában meghirdettük az első gazdaságvédelmi akciótervet, amely most újabb pontokkal
bővül. Minderre azért van szükség, hogy megvédhessük azokat az eredményeket, amelyeket
az elmúlt évek során közösen elértünk; hogy
garantálni tudjuk a gazdasági növekedést; ösztönözni tudjuk továbbra is a hazai kis- és közepes vállalkozásokat; valamint olyan gazdasági környezetet tudjunk fenntartani, amelyben
az emberek kiszámíthatónak érzik jövőjüket.
Nem engedhetjük, hogy az eddigi teljesítményünk veszélybe kerüljön, hiszen ebből tudunk
világszerte egyedülálló családtámogatási rend-

szert építeni Magyarországon, és ebből tudjuk
a magyar vidéket is fejleszteni, előrébb juttatni.
Hiszen erős vidék nélkül nincs erős Magyarország. Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok
a térség valamennyi polgárának!

Dr. Urbán Edina:
a Jávorszky Ödön Kórház főigazgató-főorvosa
2018 januárjától töltöm be
a főigazgatói munkakört a
Jávorszky Ödön Kórházban.
Az elmúlt két évben az intézmény vezetése - a napi vezetői
feladatok mellett -, igen sok
„láthatatlan” munkát végzett.
Megtörtént a kórház részletes szervezetdiagnosztikája
annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk arról, milyen változtatásokra, fejlesztésekre, esetleges átszervezésekre lesz szükség ahhoz,
hogy megvalósíthassuk küldetésünket: kiváló szakmai
színvonalú, tudományos tényeken alapuló, betegközpontú gyógyító tevékenység
végzése a rendelkezésre álló
erőforrások hatékony felhasználásával, az intézet gazdasági egyensúlyának megtartása
mellett. Az intézmény működési folyamatainak feltérképezése megtörtént. Elkezdődtek a változtatási folyamatok,
tervezések, fejlesztések, beruházások (szakrendelő, informatikai, orvostechnológiai).
Lehet, hogy ezek a lépések még külső szemlélő által nem annyira kézzelfoghatók. Azonban, ahogy egy
krónikus betegség gyógyításához is hosszabb idő szükséges, úgy egy évtizedek óta
fennálló egészségügyi ellátási
struktúra fejlesztése, egy újfajta szemlélet elfogadtatása
is időbe telik. Hiszem, hogy
jó úton járunk.
Hogy mit várunk a 2020-as
évtől? Annak az útnak folytatását, amit két évvel ezelőtt
megkezdtünk. Szeretnénk,
ha a Jávorszky Ödön Kórház
élen járna az egészségügyi ellátás minőségének javításában. Szeretnénk, ha mind a
betegek, mind pedig a kórház munkatársai úgy éreznék, hogy tovább fejlődtünk
a bizalomra, tudásra, egymás
munkájának megbecsülésére, egymás és a betegek irán-

A

milyen távoli volt fiatalabb korunkban a 2020-as év, olyan gyorsan itt termett, miközben szinte észrevétlenül
leperegtek a 10-es évek. Azt azért hozzá kell
tenni, hogy miközben tapostuk azokat a bizonyos 10-es éveket és a kárpáti kilométereket,
filmsorozatunk, a Hazajáró 2020-ban immár
9. évadjába lépett! Mit is várhatnánk 2020tól, mint hogy tovább folytatódjon a Hazajáró „végtelen útja”, és a film segítségével minél több embert indítsunk útnak a hegyek és a
természetjárás irányába. A közmédiában futó
turisztikai és honismereti magazinunk eddig 258 epizódban mesélt a Kárpát-medence
és a Kárpátok természeti szépségeiről. Ebben
az évben újabb 26 filmmel készülünk, köztük
olyan helyszíneket mutatunk majd be, mint a
Nagy-Fátra, Kalotaszeg, Szilágyság vagy éppen Arad és vidéke. Arról sem feledkezünk
meg, hogy idén száz esztendős lesz a trianoni
békediktátum, így a filmeken túl tovább építjük az egész Kárpát-medencét lefedő Hazajáró

Egyletet, amely a turizmus és honismeret eszközeivel igyekszik segíteni a magyar összetartozást. Ennek érdekében 2020-ban is több tucat túrát szervezünk Csíkszeredától az Alpokaljáig, szerte a Kárpát-medencében. Az utóbbi
években a tengerentúli magyar diaszpórában
is forgattunk, de hogy 2020-ban hova utazunk, az még maradjon titok.
Szűkebb pátriánkban, a Dunakanyarban
sem tétlenkedünk, hisz a Váci Reménység természetjáró szakosztályaként a Börzsönyben,
a Pilisben és a Visegrádi-hegységben is teljesítménytúrákat szervezünk. A turizmus, mint
a béke iparága, évről-évre egyre több embert
hoz el ezekre a rendezvényeinkre, melyeken
igyekszünk bemutatni azokat a szemünk előtt
lévő kincseket, amelyek bármikor felkereshetők, akár egyéni kirándulás keretében is. Ez
évben újabb túrákkal is jelentkezünk, reméljük, még több embert tudunk a saját, hazai hegyeinkbe csábítani. 2020-ban ezért is fogunk
bele a Börzsöny Akciócsoport révén olyan turisztikai fejlesztésekbe, amelyek mind terepen, mind az online felületeken megkönnyítik a tájékozódást egy-egy túra közben. Egyesületünk immár 1999 óta tevékenykedik a természetvédelemben is, így természetesen ezen
a területen sem maradunk passzívak ez évben,
főként ilyen baljós időkben.
2020-ban is tehát azon dolgozunk, hogy minél többen forduljanak a talmi giccs helyett,
saját gyökereink, értékeink, kultúránk, hagyományaink felé! Főként, ha már megadatott, hogy a páratlan szépségű Dunakanyarban és annak gazdag kultúrájú településein
élhetünk!
És bár ez már nem személyesen rajtunk múlik, de legalább 10 aranyat várunk a tokiói
olimpiától, illetve az Európa-bajnokságra való
kijutást a magyar fociválogatottól!

Sipos Dávid:

Dunakeszi Város alpolgármestere

T
ti tisztelet megadására épülő
szervezeti kultúra építésében.
Magyarország alaptörvényében, az erre épülő, kórházunk működését szabályozó
jogszabályokban, valamint
az orvos hivatásetikai kódexben rögzített alapelvek adják
munkánkhoz az írott keretet,
melyek beépültek egyéni értékrendszerünkbe is. Munkatársaimmal együtt maximálisan elkötelezettek vagyunk,
hogy gyógyítók és gyógyítandók méltóságát megőrizve, a
szükségletekhez igazodó, tudományos tényeken alapuló betegellátást biztosítsunk,
kiegyensúlyozott, átlátható,
költséghatékony gazdálkodás
mellett. Szeretnénk, ha Vác
és térségének lakossága úgy
érezné, hogy, biztonságos,
egyénre szabott ellátásban
részesül. Fontos feladatunknak tartjuk a térség alapellá-

tásával, egyéb egészségügyi
és szociális intézményeivel
való szorosabb, együttműködőbb kapcsolattartás kialakítását, melynek célja szintén a lakosság biztonságérzetének növelése, a betegelégedettség javítása. Ugyanilyen
fontos, hogy hangsúlyozzuk a
saját egészségünkért való felelősséget, az egészségmegőrzést, a betegség megelőzést
és a hatékony betegség kezelést. Mindezen célok csak akkor valósulhatnak meg, ha az
egészséges életmódhoz szükséges szemléletet, az egészségtudatos magatartást mindenki elsajátítja. Ebben kórházunk Egészségfejlesztési
Irodája is bárki számára készséggel rendelkezésre áll.
A Jávorszky Ödön Kórház nevében mindenkinek jó
egészséget és boldog új évet
kívánok!

ény, hogy az év eleje a tervezésről, célkitűzésekről szól, azonban azt gondolom,
hogy egész évben fontos újabb és újabb
célokat kitűzni magunk elé, ha egyet kipipálunk, ott legyen a következő a listában. Ambiciózusnak tartom magam, így folyamatosan
keresem a megvalósítandó terveket, lehetőségeket.
A 2020-as évben több pont is szerepel célkitűzéseim között. Fontosnak tartom a megújulást és, hogy lépést tartsunk az aktuális trendekkel. Szeretném, ha a Dunakeszi Programiroda által szervezett városi rendezvényeket
minél több újdonsággal tudnánk megtölteni.
A feladat, hogy kreatívak legyünk és nyitott
szemmel járjunk más rendezvényeken, ahonnan akár egy-egy szimpatikus ötletet átemelhetünk a helyi eseményekbe is. Nagy hangsúlyt
fektetünk a lakossági visszajelzésekre. Célunk, hogy különböző rendezvényeinken minden korcsoportot megszólítsunk, mindenki találjon kedvére való kikapcsolódási lehetőséget.
A fiatalos csapattal és a kollégáim szakmai felkészültségével ezt könnyen megvalósíthatónak
tartom.
Feladataim közé tartozik a kül- és társadalmi
kapcsolatok fejlesztése. Célom, hogy a hagyománnyá vált közösségfejlesztések megtartásán
túl új lehetőségeket találjunk a városban tanuló diákoknak a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül. A cserediák programokhoz nagyszerű
lehetőségeket kínál a balatonakarattyai üdülő,
ahol akár közös nyelvi táborokat lehet szervezni.
Egyéni képviselőként a dunakeszi 9-es számú
választókerület tartozik hozzám. Fontosnak
tartom, hogy a körzetben élő lakosok és a képviselő között egy bizalmi kapcsolat alakulhasson ki, ugyanis így tudjuk gördülékenyen meg-

oldani a felmerülő ügyeket. Úgy látom, a közösségi médiát egyre több generáció használja,
így az év elején szeretném elindítani az online
fogadóórámat a Facebookon. Természetesen az
online jelenlét mellett továbbra is bizalommal
kereshetnek lakótársaim telefonon és személyesen egyaránt.
A magánéletemet tekintve egyéni célokat is
megfogalmaztam Szilveszterkor. Az elmúlt évben sajnos nem tudtam kellő időt tölteni a családommal, így idén szeretnék több minőségi
időt eltölteni a gyermekeim és feleségem társaságában.
Kíváncsian várom 2020 kihívásait.
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Rétvári Bence: már
Változások sokaságát
elérhető a nagyszülői gyed
hozta az új év
Folytatás a címlapról

2021. január 1-jétől pedig még a
magánszemélyek részére kiállított számlák információit is el
kell küldeni a hivatalhoz.
– Az online számlarendszer
a piaci elemzők számításai
szerint egy év alatt 200–250
milliárd forint pluszbevételt
termelt az államkasszának

– húzták alá a szaktárcánál.
Megjegyezték azt is: a szisztéma segítségével 2021 tavaszától az adóhivatal elkészítheti a vállalkozások áfabevallási
tervezetét.
Szót kell ejteni még egy fontos újításról. Az esztendő első
napjától egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem kell fizetniük a kereső tevékeny-

ségből származó jövedelmük
után azoknak a nőknek, akiknek négy vagy több gyermekük
van. A kedvezmény a vér szerinti, az örökbe fogadott, valamint a már felnőtt gyermekek után is jár. S lényeges az is,
hogy az élethosszig tartó szjamentességgel párhuzamosan
igénybe vehető a családi kedvezmény.

El kell hinni magunkról, hogy
meg tudjuk előzni a korunkat
Rétvári: „A keresztény alapok újbóli átélése
és tudatosítása ismételten aktualitást nyert.”

A V4-ek egy sokkal tudatosabb, életösztöneiben erősebb közép-európai véleményt tudnak megfogalmazni – mondta Rétvári Bence, a vasarnap.hu-nak adott
interjúban. A Kereszténydemokrata Néppárt alelnökével a kereszténydemokrácia jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, valamint arról, hogy a hazai politikai
programok is lehetnek mintaadóak.

– Hetvenöt éves a Kereszténydemokrata Néppárt. Mennyire tud a kereszténydemokrácia választ adni a jelenben felmerülő problémákra?
– A kereszténydemokráciának az a feladata,
hogy az egyház társadalmi tanítása alapján politizáljon és az ország sorsát keresztény elvek mentén irányítsa. Egy politikai vagy bármilyen más
szervezet életútja jó tanúbizonyság arra, hogy az
adott közösségnek van-e jövője. Ugyanis amit 75
éve alapítottak, és az évtizedek alatt bebizonyította, hogy mindig tudott alkalmazkodni az újabb és
újabb korokhoz, meg tudta válaszolni az aktuálisan felmerülő problémákat-, és mindig képes volt
értékalapon megújulni, az valószínűleg a jövőben
is képes lesz erre. Az a szervezet viszont, amit tegnapelőtt alakítottak, nem biztos, hogy rendelkezik ezzel a képességgel.
– Mi lehet a magyar kereszténydemokrácia
jövője?
– Úgy gondolom, hogy reneszánsza lesz a kereszténydemokráciának Európában. Közép-Európában biztosan a kereszténydemokráciáé a
jövő. A bevándorlás időszakát éljük, ma olyan
erős identitással rendelkező nagy népcsoport
dörömböl Európa kapuiban, amely már elfoglalta Nyugat-Európa nagyvárosainak külső részeit.
Egy ilyen helyzetben különösen fontos, hogy kiki önmagának képes legyen saját identitását definiálni. Ez egy kicsit olyan, mint a diaszpórában élő magyarság helyzete, ők sokszor jobban,
tudatosabban élik meg magyarságukat, mint az
anyaországban élők. A keresztény alapok újbóli átélése és tudatosítása ismételten aktualitást
nyert.
– Mennyire lehet fontos a V4-ek összefogása
a kereszténydemokrácia szellemének kibontakoztatásában?

– A V4-ek azért fontos, mert olyan, mint korábban egy Németország-Franciaország tengely
az Európai Unión belül, amire bizonyos államok
automatikusan felcsatlakoznak. A V4-ek is egy
erős, hatvanmilliós lakosságú tömb, melyre több
másik közép-európai állam is rá tud kapcsolódni. Egy erőközpont, egy pólus, ami másfajta politikát képvisel, mint a nyugat-európai államok.
Ez utóbbi az a korábbi európai uniós politika,
mely a gazdasági válságot – a világ minden régiója közül – a legrosszabbul kezelte, a 2015 nyarától egyre fontosabb migrációs kérdést pedig egyáltalán nem tudta megoldani, teljesen kiszolgáltatottá tette a kontinens jó részét. A V4-ek egy
sokkal tudatosabb, életösztöneiben erősebb közép-európai véleményt tud megfogalmazni, ami
más országoknak, a Balkántól a Baltikumig, egy
fontos felcsatlakozási pont lehet.
– Nyugaton a közöny jelent meg, keleten pedig az erőszak. A Közel-Keleten a keresztényüldözés egyre aggasztóbb méreteket ölt. Magyarország mit tehet, hogy a nehézségekben segítséget nyújtson?
– Mióta kereszténység van, azóta a keresztényeket üldözik. Nérótól napjainkig mindig
vannak országvezetők, akik a keresztények ellen igyekeznek erőszakkal, vagy más diszkriminatív módon fellépni. Nekünk a normalitást, a természetes gondolkodást kell képviselnünk, szemben azzal, ami sok helyen tapasztalható. Látható, hogy Magyarország
„mustármag” tudott lenni. Geopolitikailag,
földrajzilag Magyarország nem a nagy országok közé tartozik, az üldözött keresztények
megsegítésében mégis képes volt újat alkotni. Amit mi deklarációként elfogadtunk a magyar Országházban, azt más országok is elfogadták, az általunk elindított programokba más országok is becsatlakoztak. Először a
közép-európai országok, aztán az Amerikai
Egyesült Államok, valamint most már más
térség is. Igenis el kell hinni magunkról, hogy
meg tudjuk előzni a korunkat, hogy tudunk
olyat létrehozni, amit azután más országok is
követnek. Nyilván nem szabad ebben az arányokat eltéveszteni, de vannak olyan területek, vannak olyan pillanatok, amikor Magyarország más országok számára példa lehet. Innen is lehet látni, hogy mennyire elhibázott a
balliberálisok harminc éve bevett politikája,
amely csupán a nagyhatalmak közelsége és távolsága alapján határozza meg hazánk sorsát.
Tóth Gábor

Folytatás a címlapról

R

étvári Bence sajtótájékoztatóján közölte: a
Magyarországon teljesen új családtámogatási lehetőséget olyan még dolgozó, nem nyugdíjas nagyszülők igényelhetik, akik – gyermekük helyett – átvennék az
unokák napközbeni ellátásának feladatait.
Így az egyébként az anyának vagy apának járó gyedet
az ellátást a szülők otthonában végző nagyszülő kaphatja meg – mondta.
A nagyszülői gyed maximális összege 225 288 forint,
a központi költségvetésben
idén erre a célra 1,3 milliárd
forint áll rendelkezésre
– ismertette az államtitkár.
Az Emmi korábbi közlése szerint a juttatást egyszerre csak az egyik nagyszülő
veheti fel, de akár több unoka után is.
A feltételekről közölte: a
nagyszülőnek az unoka meg-

születését megelőző két éven
belül egy év munkaviszonyt
kell igazolnia, a két szülőnek
pedig – egyedülálló szülő esetében a gondozást végző anyának vagy apának – kereső tevékenységet kell folytatnia.
A szülőknek írásban kell
nyilatkozniuk arról, hogy a
gyedet a nagyszülő kapja, aki
ez alatt nem dolgozhat és nem
is lehet nyugdíjas.
A gyermeket ebben az időszakban nem lehet bölcsődében, óvodában elhelyezni –
közölte az államtitkár.
Rétvári Bence szintén a
feltételek között szólt arról,
hogy a gyermek után más
nem kaphat a gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők
másik gyermekük után sem
részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban.
Aktív korú nagyszülők esetében az unokák gondozása
szolgálati időtartamnak számít – jelezte.
A nagyszülők foglalkoztatójuknak kell, hogy benyújt-

sák a kérelmet, vállalkozóknak és őstermelőknek a járási kormányhivatalokhoz kell
fordulniuk. Az igénylés további részletei és az ahhoz
szükséges nyomtatvány elérhető a Magyar Államkincstár
(MÁK) honlapján – hívta fel
a figyelmet.
A politikus azt mondta: bízik benne, hogy a nagyszülői
gyed rugalmasan igazodik a
családok igényeihez, ugyanis
– mint fogalmazott – nagyon
sokak számára legfontosabb
szempont (újabb) gyermek
vállalásakor a munka, a karrier és a családi élet összeegyeztetése.
Így a családok sem a családtámogatástól, sem pedig a
szülők jövedelmétől nem esnek el – mutatott rá.
Rétvári Bence újságírói kérdésre közölte: a munkáltatóval szemben ugyanaz a felmondási védelem illeti meg
az érintett nagyszülőket,
mint ami a szülőket.
MTI

Megtisztelő felkérést kapott
Tuzson Bence államtitkár

Folytatás a címlapról

A

mikor megjelenik egy
miniszteri rendelettervezet, és annak nyomán elindul egy jogszabály-alkotási folyamat, akkor részletesen, alaposan meg kell vizsgálni, hogy a formálódó intézkedés megegyezik-e a központi
irányvonallal – folytatta a képviselő, aki hozzátette még azt
is, hogy ilyen beosztás eddig
nem volt a kormányban: „A
kormányzás tökéletesítése folyamatos feladat. A miniszterelnök pedig azért kért fel engem erre, mert úgy látja, hogy
ezen a területen is van még
mit erősíteni. A feladatot nagyon megtisztelőnek tartom
és örömmel fogadtam el a felkérést.”
Tuzson Bence lapunknak elmondta, hogy a kormányzás
fő irányai nem változnak, tehát a gazdaság és a családpolitika megerősítése marad továbbra is előtérben, mert ezt tekintik
a legfontosabb feladatnak.
A korábbi megbízatási területén eddig elvégzett munkáját úgy összegezte, hogy a közigazgatásban sikerült lerakni az
egyszerűsítés alapjait, komoly
folyamatok indultak el, most a
törvényi változások végrehajtásán a sor.
Térségünk
országgyűlési képviselője új feladatai mellett kitért azokra a kormányzati támogatásokra is, amelyek a
családok további megerősítését
szolgálják. A családvédelmi akcióterv tavaly július elsején indult és olyan kedvezményes lehetőségeket kínál a fiatal házasoknak, mint a Babaváró hitel
vagy az autóvásárlási támoga-

tás, de népszerűek a különböző
otthonteremtési kedvezmények
is. Országos szinten igen nagy
segítséget jelentenek a magyar
családoknak a családvédelmi
akcióterv januártól életbe lépett
újabb intézkedései is – folytatta
a Dunakanyar Régiónak adott
nyilatkozatában a képviselő, aki
úgy értékelte, hogy a nagyszülői
gyed és a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége is sok embert, kiterjedt családokat érint.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy
a visszajelzések szerint nagyon
sokan örülnek annak, hogy
2010 óta – tehát immár tizedik
esztendeje – számos olyan intézkedést vezettünk be, amely a
családok megerősítését szolgálja – fogalmazott a politikus.
A négy- vagy többgyermekes
édesanyák személyijövedelemadó-mentességének köszönhetően minden olyan anya, aki
legalább négy gyermeket nevel,
vagy korábban a saját háztartásában már felnevelt, mostantól
mentesül a személyijövedelem-

adó-fizetési kötelezettség alól –
ismertette az intézkedés részleteit Tuzson Bence. Mint mondta, az adómentesség – amely hazánkban csaknem negyvenezer
anyát érinthet évente – párhuzamosan érvényesíthető a családi adókedvezménnyel.
A nagyszülői gyed bevezetése révén a még nem nyugdíjas
nagyszülők is jogosulttá válhatnak a gyermekgondozási díjra, ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában,
nevelésében, amíg a szülők dolgoznak – fogalmazott a politikus, aki hozzátette még, hogy
a nagyszülői gyed havi összege legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének hetven százaléka lehet. Ez az idén
225 288 forintot jelent, de ha
több unokára vigyáz a nagyszülő, akkor ennek az összegnek a
többszörösét is megkaphatja –
nyilatkozta lapunknak Tuzson
Bence, térségünk országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Bemutatkozik Dr. Vass György,
Fót polgármestere
Ismert az a mondás, mely szerint minden közösségben kialakulnak azok a szabályok, amelyek meghatározzák, hogy mit lehet, és mit nem lehet megoldani,
amibe belenyugszanak az emberek. Azonban egyszer csak jön egy új ember,
aki nem tudja, hogy mit nem lehet megcsinálni, hozzáfog, s megcsinálja! Ez jutott az eszembe dr. Vass György polgármester úrral való beszélgetésemkor, hiszen Fóton több mint két évtizede nem történt lényegi lépés, a település Csipkerózsika álmát alussza. Az új polgármester most nagy elszántsággal belevágott a város fejlesztésébe. Nem csoda, hiszen még csak 3 éve él a városban, s
így bátran teszi első lépéseit. Isten adja, hogy sikerüljön neki kimozdítani Fót
kátyúban ragadt szekerét.

- Polgármester úr! Hogyan
kezdett hozzá a feladathoz?
- Két nagyon kellemes meglepetés ért a kezdet kezdetén. Egy
izomsorvadásban szenvedő kislány rendkívül költséges gyógyítása érdekében indítottunk
gyűjtést a Mága koncerten, ahol
a művész úr fél milliós felajánlásán túl a lakossági önzetlen adakozásból több mint 600.000 Ftot találtunk a kihelyezett perselyekben. A másik alkalommal, a
sütemény sütő versenyen ugyan
ezért a célért több mint 1 millió Ft adomány gyűlt össze. Ez a
két eset meggyőzött arról, hogy
Fót lakossága jó szándékú és segítőkész, a település megérdemli, hogy dolgozzunk érte.
- De mit tapasztaltam!? Amibe belenyúlok, mindig találok olyat, amik fölháborítanak.
Ilyen volt, amikor átnéztem a
város élő szerződéseit. Kiderült,
hogy akadt jó néhány, amely
számunkra kötelezettséget jelent, de értelme, haszna vajmi
kevés. Sorra megszüntettem a
számunkra hátrányos szerződéseket, mert a közpénzzel csínján
kell bánni, hiszen, ezekből tudnánk fejleszteni. Márpedig igen
sok fejlesztésre, beruházásra van
szüksége ennek a nagyon elhanyagolt településnek. Hosszan
tudom sorolni, mi minden hiányzik Fótról. Hiányzik egy korszerű egészségügyi központ, hiányzik egy méltó városháza, egy
főtér, hiányoznak a vasútállomásokhoz vezető járható utak és
parkolók, és vannak még földes
utak a belső részeken is. Hiányzik egy szolgáltatóház, ahol az
áramszolgáltató, a víz-csatorna
szolgáltató, a gázszolgáltató cég
heti 2-2 órás ügyeletet tud tartani, hogy a lakosság itt helyben
tudja intézni a szükséges dolgait.
- Olyan egészségházat tervezünk, ahol a járóbeteg szakrendelésen túl lenne fizikoterápia, infúziós kezelés 8 ággyal (ne
kelljen ezek miatt Dunakeszi-

re átjárni). Hiányzik a városból
egy bentlakásos idősek otthona, mert a 11 fős Clarissa Alapítvány nem győzi az igényeket kiszolgálni. Kisalagra egy OTP-s
ATM pénzkiadó automatát telepítünk az orvosi rendelő mellé,
hogy ne kelljen készpénzért bejönni a központba. Kisalag központját is rendbe kell tennünk,
meg akarom szüntetni a „brazil
bódésor” állapotokat. A tájsebként virító elhanyagolt kisalagi
focipályával is kezdeni kell valamit, ezekre is van tervem.
- Nagyon nagy és régi lakossági igény rendes bevásárló helyek létesítése. Jól halad a Lidl
üzlet letelepítése a Kossuth Lajos úton, és meghívtam a Príma
üzletláncot a buszfordulónál elképzelt üzlet létesítésére. Itt a
teljes terület a városé, a buszfordulónak meghagyjuk a felét, de
leválasztva, a másik felére tervezzük a bevásárló központot
1600 m2 felületen valamint 100
gépkocsi parkolóval.
- Az óvodáink és az bölcsődénk rendben van, de már azon
kell gondolkodnunk, hogy hová
építsünk új óvodát, bölcsődét,
mert hála Istennek, egyre több
gyermek születik a városban.
- A sportok vonatkozásában olyan csapattal tárgyalok,
akik a Fáy Présház fölött tudnának sípályát készíteni, olyat,
ami a téli idényen túl is használható lenne síelésre, síoktatásra. Olyan anyaggal fedik a lejtőt,
ami ugyanazt a siklási lehetőséget biztosítja, mint a hó. Ráadásul innét csodálatos kilátás nyílik a Budai hegyekkel övezett
Pesti síkságra, Budapestre.
- Olyan természeti, történelmi
és kulturális értékeink vannak,
amelyekkel bűn nem élni. Ilyen
többek közt a Károlyi kastély,
a katedrális, a Somlyó tó, a Fáy
Pince, amelyeknek föl kell kerülni az országos bakancsos túraútvonalra. Számomra ez a négy
elem élvez prioritást. Ehhez meg

kell oldani, a Somlyó tó és környéke rendbe tételét, úgy, hogy
minden korosztály megtalálja a
maga kikapcsolódási lehetőségeit, miközben a horgászokat nem
zavarjuk. Előre haladott állapotban van a még az előző ciklusban
elindított sportcsarnok projekt is.
- A naptáram tele van ezeknek
a projekteknek a megbeszélt találkozóival, a megvalósításhoz
szükséges személyekkel. Egyébként is jó kapcsolatokat kívánok
kialakítani a környező településekkel és kölcsönös előnyökkel
járó együttműködést tervezek a
helyi vállalkozókkal. Ebbe tartozik bele a városközpont tehermentesítése az északról ránk zúduló gépkocsiforgalom elterelésének megoldásával, a Csomád
magasságában lévő út kiszélesítésével és az M2-vel összekötve.
- Tervezem egy bajor kisvárossal fölvenni a testvérvárosi
kapcsolatot, amely többek közt
hasznos lehetne a fóti iskolákban német nyelvet tanuló gyerekeknek is.
- Hagyományteremtés céljából be kívánom vezetni a Fóti
Kolbi rendezvényt, azaz a kolbásztöltő versenyt. Minden 4
fős csapatnak biztosítunk 5 kg
húst és egy sörasztalt, és vállaljuk a sütést is. A benevező hozza
a darálóját, a fűszereket, és a belet, s elkészíti a kolbászát. A zsűri pedig elbírálja. Kiegészítjük
ezt a helyi pálinkafőzők meghívásával, s csinálunk egy Pálinka Mustrát. Továbbá, mivel Fót
a fröccs hazája, természetesen
fröccsözéssel is egybekötjük ezt
az alkalmat. Máris vannak erre
jelentkezők! A helyszín a jégpálya sátra, persze a korcsolya
idény után.
- Nekem az a hátrányom és
egyben az előnyöm is, hogy
mindössze három éve lakom Fóton, nincs itt semmiféle érdekeltségem, nincs egy öl földem
sem, s ha már a 70 év alatt nem
lettem milliárdos, most már erre
nem is törekszem. Én tiszta szívvel és józan ésszel, pártok és személyek befolyásától mentesen
kívánok Fót város felemelkedéséért dolgozni. Ezt képviselem,
és ezt várom el a képviselő társaimtól is. Ha így állunk a feladatainkhoz – aminek csak egy
részét említettem – akkor meg
is lesz az eredménye. Mindezt
megkövetelem a Hivataltól is. Itt
is magasabb fokozatba kell kapcsolni mindenkinek.
Korábban az előző lakhelyemen négy ciklusban voltam képviselő és alpolgármester, tudom
mi a feladatom, nem a „B középből” kiabálok be.
Lejegyezte:
Windhager Károly

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu
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Karácsonyi adományosztás
a gyerekeknek Dunakeszin
Dunakeszin több éves hagyománya van a karácsonyi adományozásnak. A jótékony kezdeményezés megálmodója és koordinátora Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok, aki 2019 adventi időszakában is nagy elhivatottsággal szervezte és irányította a programot. Az adományokkal közel
száz hátrányos helyzetű gyermek karácsonyi ünnepét igyekeztek szebbé tenni
a szervezők és a támogatók.

A

nagylelkű dunakeszieknek hála advent negyedik hetében is rengeteg
ajándék gyűlt össze, az adománydoboz gyűjtőakcióhoz
több száz magánszemély és
jó néhány civil szervezet, csoport is csatlakozott. A teljesség igénye nélkül: Radvánszki
Edit vezette REDIT Örömtánc Klub, a VOKE József Attila Művelődési Központ, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola, Krisztus Király Római Katolikus
Általános Iskola, valamint
a LightTech Kft. is közösen
gyűjtött adományokat a rászorulóknak.

XXII. évfolyam 1. szám

Janka a váci kórházban
elsőként született újévi baba
A Jávorszky Ödön Kórházban 2020. január 1-jén, hajnali 5 óra 20
perckor látta meg a napvilágot az első újévi baba. A kórház képviseletében dr. Urbán Edina főigazgató-főorvos és Dombóvári Erzsébet,
az újszülött részleg vezetője köszöntötte a jó egészségnek örvendő
harminchét éves édesanyát és babáját.

A
Az elmúlt évekhez hasonlóan Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester magánszemélyként ezúttal is részt vettek az
akcióban, a korábbi évekhez
hasonlóan jelentős összeg-

gel támogatták a családokat.
A karácsonyi adománydoboz
akció csomagjait kedves hangulatú ünnepség keretében adták át a rászorulóknak a VOKE
József Attila Művelődési Központban.

z A Csőváron élő
Rászoska család második gyermeke 3490
grammal és 55 centiméterrel született. A leánygyermek a Janka nevet kapta,
aki édesanyjával együtt már hazatértek csővári otthonukba.
Mozgalmas és örömteli volt
az év utolsó néhány napja a váci
kórház szülészetén és újszülött
részlegén. A szülőszobák és a
tizenhét ágyas újszülött részleg teljes kihasználtsággal működött az ünnepek alatt. Csak
Szilveszter napján hét baba született az intézményben. Örvendetes tény, hogy a váci kórházban az elmúlt években nőtt
a születések száma. 2018-ban
1008, 2019-ben ötvenöttel több,
1063 gyermek született.

Tari Adrienn

Tóth Eszter főkertész:
Dunakeszi igazi zöld város lesz

Ebben a faültetési szezonban 1100 fát telepítenek
Az okleveles tájépítészmérnök tavaly szeptemberben kezdte meg tevékenységét Dunakeszi főkertészeként, akit az önkormányzat azzal a nem titkolt feladattal bízta meg, hogy Pest megye egyik legintenzívebben fejlődő városa a lakókörnyezet szépítésében, a zöldfelületek bővítésében és a szakszerűen kiválasztott fák telepítésével is járjon élen. Dióssi Csaba polgármester az elmúlt esztendő áprilisában jelentette be,
hogy a Zöld Dunakeszi program keretében az önkormányzat évente ezer fát ültet a városban. A Dunakanyar Régiónak nyilatkozó Tóth Eszter főkertész egyik kiemelt feladata a várost átölelő program irányítása.
- Dunakeszi főkertészeként tavaly
szeptemberben kezdtem el tevékenységemet, melyben – az önkormányzat döntése alapján – kiemelt
szerepet tölt be Dunakeszi zöldebbé
formálása – kezdi a fiatal szakember. - Ennek első lépése az volt, hogy
a városkép megismerése után megterveztem a Dunakeszire bevezető
fasorok fajösszetételét és karakterét.
A nagyméretű konténeres egyedek
kiültetésével kezdődött el a fasorok
telepítése, majd a földlabdás fákkal
folytatódott az ősszel.
Göd és Dunakeszi közé, a kettes
utat követve 65 db fát telepítettünk
a sárga levelű termés nélküli lepényfa fajtából, amely különösen jól bírja a szárazságot, a kitettséget, és meszes homokos talajt.
A Klapka utcában az újonnan
megépült járda mellett 60 db szívlevelű égerből ültettünk új fasort,
ez a keletről származó fajta szintén
jól bírja a helyi talajt és a szélsőséges időjárást.
A belsőbb városi utcák – utak fásításakor már figyelembe kellet vennünk a közműveket, a légkábelek jelenlétét, így került a Széchenyi utcába közel 140 db dúsan, rózsaszínen
virágzó díszcseresznye. A Széchenyi utcába a díszcseresznyék közé,
kb. 1 méter magasságot elérő sötét
bordón virágzó gyöngyvessző cserjesávot is telepítettünk, annak érdekében, hogy a gyűjtőutat minél jobban elszeparáljuk a családi házas lakó-pihenő övezettől.

A Fóti út mentén a már meglévő fasort egészítettük ki 100 db
gömbkőrissel. Kisebb egyedszámmal 20-20 db hársból és ostorfából álló fasorok kerültek kiültetésre a Malomárokban, illetve a Barátság úton is. Dunakeszin, valószínűleg a magas vízállásnak köszönhetően a platánok nagyon jól
érzik magukat, így ebből a fajból a
Kossuth útra került egy 30 egyedből álló fasor. A Radnóti Gimnázium mellé díszkörte fasort telepítettünk, amely tavasszal, a virágjával,
ősszel pedig a különleges narancssárgás – bordó levélszínével díszít.
A fasorok mellett nagy hangsúlyt
fektettünk arra is, hogy a városban
a rekreációs területeken – parkokban lévő növényállomány is folyamatosan megújuljon. Így a Dunapartra, a Kőrösi parkba, a Szent István parkba, a lakótelepi házak által
közre zárt területekre, és egyes játszóterekre kerültek kiültetésre érdekesebb parkfák, mint a páfrányfenyő, hársak, berkenyék, díszalmák, díszcseresznyék, júdásfa, tulipánfa. 2019 őszén összesen 572
db nagyméretű 4-8 cm törzsátmérő közötti, 2,2 m-nél magasabb fát
ültettünk el a városban, 2020 tavaszán folytatjuk tovább a lakossági igények teljesítésével. Dunakeszi
ebben a faültetési szezonban 1100
fát telepít! – tájékoztatott a város
főkertésze.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A Klapka utcában 60 db
szívlevelű égert ültettek
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Sokan csobbantak
Nagymaroson a Duna vizében
Sokan gyülekeztek január 1-jén a nagymarosi
Duna-parton, hogy Jakus Mihállyal, akit a településen csak dunai rozmárnak hívnak, megmártózzanak a hideg folyóban.

J

akus Mihály már 17 éve
a téli időszakban minden
nap úszik a Dunában, tapasztalata szerint ez nagyon
egészséges. Kezdeményezésére már harmadszor szervezték
meg az új év indító, kijózanító,
hideg vizes csobbanást.
Idén a tavalyihoz képest
sokkal többen vállalták,
hogy megmártóznak a 4 fokos vízben, de a néző is több

volt már a parton. A többség valóban csak megmártózott, de most is voltak olyanok, akik leúsztak Jakus Mihállyal egy kisebb szakaszt. A
megmártózásra vállalkozott a
település új polgármesetere,
Heinczinger Balázs is, de a
plébános Gáspár István atya
sem hagyta ki a fürdőzést.
Furucz Anita
Fotó: Mándli Gyula

Jégdisco és farsang Dunakeszi főterén
Az adventi várakozás ünnepi díszébe öltözött Dunakeszi főterén november 29-én Iklódy-Szathmáry
Eszter műsorvezető, a Dunakeszi Programiroda munkatársa és Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője, egyházügyi tanácsnok nyitotta meg az évek óta nagy sikernek örvendő karácsonyi vásárt, és a fedett jégpályát a IV. Béla király téren. A város közkedvelt közösségi terén egészen
február 2-ig fogadja a téli sportok szerelmeseit a jégpálya, melyen – többek között - jégdiscoval és
farsanggal várják a nagyközönséget.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

D

unakeszit méltán nevezik a sportok városának, ahol a VSD
15 szakosztályában 23 sportág – köztük a jégkorong –
működik. Az adventi vásár
látványos megnyitóját színesítette a Sport Magic Egyesület szinkronkorcsolya csapatának Juvenile csoportja és
a VSD jégkorong szakosztály
ifjú párducainak bemutatója
is az érdeklődő szülők, testvérek, barátok nagy örömére.
A nagy sikerű kulturális és
szórakoztató programokhoz
hasonlóan népszerű volt a főtéren kiépített fedett jégpálya is, amelyen folyamatosan
hömpölygött a korcsolyázók
boldog sokasága. A jégpálya
egészen február 2-ig fogadja a
korcsolyázókat, akik számára biztosítják a korcsolya bérlés lehetőségét is. A jégpálya
hétköznap: 14:00-20:00, hétvégén és tanítási szünetben:
10:00-21:00 óra között fogadja a vendégeket. Az 5 év alatti
gyermekeknek ingyenes, Dunakeszi lakcímmel rendelkező lakosoknak 500 Ft-ot kell

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató

fizetniük a jégpálya használatáért, míg a nem Dunakeszi lakcímmel rendelkezőknek 1000 forintot.
A Programiroda az adventi kulturális programok és a
szilveszteri óév búcsúztatóújév köszöntő nagy buli után
újabb vonzó rendezvénnyel,
ezúttal jégdiscoval várja a közönséget január 11-én, szombaton 19 órától egészen 21
óráig a jégpályán. A vidám
hangulatú korcsolyázáshoz a
zenét DJ biztosítja. De ezzel

még nincs vége a jeges programnak, hiszen február 1-én,
szombaton ugyancsak 19:00
és 21:00 óra között nagyszabású Farsang várja az érdeklődőket, akik ezúttal is DJ zenéjét élvezhetik.
De addig is, aki csak teheti, keresse fel a város közkedvelt jégpályáját Dunakeszi főterén, s élvezze a korcsolyázás
örömét, és a szép környezet
élményét.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

www.dunakanyarregio.hu

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

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

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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Fuferenda János: Csodálatos életem volt

Fél évszázada a birkózó sportban
A Magyar Birkózó Szövetség hagyományos birkózókarácsonyán a sportág kitűnőségeit ünnepelték december 13-án a Hotel Arénában, ahol napjaink
nagy bajnokai mellett az elmúlt évtizedek kiváló birkózóinak, edzőinek teljesítményét ismerték el. Köszöntötték – többek között – a négy évtizede,
1979-ben San Diegoban vb-aranyat nyert legendákat (Rácz Lajos, Tóth István, Kocsis Ferenc, Kovács István), a 75 éves, a vb- és EB-ezüst-, olimpiai
bronzérmes Csatári Józsefet és Életmű-díjat kapó Európa-bajnok, vb-3. Rovnyai Jánost. Fél évszázad-kitüntetésben részesült Neso Sándor, Sarkadi
Imre, Kis Kálmán és Fuferenda János, a Magyar Birkózásért-elismerésben pedig Balatoni Mátyás és Szűcs Csaba.
- A vékonydongájú, kis palóc legény gondolta volna a hatvanas
évek elején, hogy hat évtized múlva
a magyar birkózósport egyik sikeres sportolójaként, és elismert edzőjeként ünneplik majd. Már pedig ez
a csodálatos díj ezt bizonyítja, melyen ez olvasható: Fuferenda János
Fél évszázada a birkózó sportban.
Birkózóként és majd a több évtizedes edzői pályád során elért sikerek
közül mi jelentette számodra a legnagyobb boldogságot? – kérdeztem
a régi jó barátot, a váci Törökhegy
gerincén emelkedő otthonukban.
- Számomra ez a díj nagyon
nagy elismerés! Soha nem gondoltam rá, hogy ilyen kitüntetéssel ismerik el több évtizedes tevékenységemet. Boldog voltam, amikor átvettem, és azonnal eszembe jutott, hogy honnan indultam,
és kik voltak az edzőim, majd később a tanítványaim, akik szakmai
tudásukkal, emberségükkel, sportolói teljesítményükkel hozzájárultak az én sikereimhez. Soha nem
felejtem el, hogy a dunakeszi 201.
számú Szakmunkásképző Intézet
szakoktatója, Antal János bácsitól –
mint a Vasutas birkózó szakosztály
edzője – milyen útravalót kaptunk
társaimmal együtt a szűk, 10x10
méteres helyiségben megtartott
edzéseken. Faltól falig ért a szőnyeg, tolongtunk, hogy feljussunk
rá. Nagyon sokan ott kezdtünk el
birkózni. Szétszóródva élünk a világban, de amikor versenyeken találkoztunk, mindig az volt az első
kérdés: Hogy van János bácsi? –
mondja nosztalgiával a hangjában, és hosszasan mesél az edzések hangulatáról, a kitűnő szakember emberi nagyságáról, a barátokról, akik között sok tehetséges birkózó volt.

Dunakeszin szerette
meg a birkózást
- A sportág képviselői és a Dunakeszin élők ma is emlegetik a Tálas
Józsi (Cuki), Balogh Ferit (Tutaj),
akiről – nem túlzás - Polyák Imre
mondta, ha birkózott vele, már rettegett, mert olyan kemény volt. Ott
volt Száraz Karcsi (Tarzan), Sinka
Dénes, a Kovács- és a Fenyvesi-testvérek, Fodor Imre, aki magyar bajnok, Dóka Józsi, ő is palóc, mint én.
Nagyszerű közösségben nőttem
fel, s annyi mindent kaptam ettől
a sporttól, amit szeretettel csináltam – mondja csillogó tekintettel,
miközben a helyiségekben sorakozó kupák, serlegek, emléklapok, relikviák sokaságához fűződő sztorikat, történeteket meséli.
Színesen, és a kitüntetés boldogságától meghatódva idézi fel az
1962-ben induló sportolói pályafutását. Három évig az 59 kg-os súlycsoportban birkózott, 18 évesen
vonult be katonának, ám tehetségének köszönhetően közel a szü-

Fuferenda János Fél évszázada a birkózó sportban
- kitüntetést büszkén mutatja az egykori birkózó, az elismert edző
lői házhoz, a Váci Dózsában sportolhatott.
– Felfigyelt rám Óvári Sándor, aki
leigazolt a váci egyesületbe, itt nyertem Vidék-, és keret bajnokságot.
A hadsereg bajnokság után elvitt a
Honvéd Székesfehérvárra, a Szondi
SE-be. Ott birkóztam tovább. Amikor leszereltem -, mert volt egy ilyen
igazolási szabályzat - vissza kellett
mennem ahhoz az egyesülethez,
ahonnan bevonultam. Ott keresett
meg a BVSC, hiszen a vasútnál tanultam, a szakmám járműszerelő
lakatos, a Dunakeszi Járműjavítóban dolgoztam.
Fuferenda János remekül érezte
magát a fővárosi klubban, melyben
fiatal korosztályának kiválóságai
és barátai birkóztak, akik rengeteget tanulhattak a kitűnő edzőktől,
a magyar és a nemzetközi élvonalban is remekül teljesítő felnőttektől, az idősebbektől.
A nemzetközi túrákon, versenyeken készült fotók és az emlékeim között válogatva jegyzem meg
Jánosnak, akit szinte mindenki
Fufiként ismer: - Nagyon sikeres
és jó nevű birkózók voltak a BVSCben…
- Ma is jóérzéssel gondolok vis�sza, hogy olyan nagyszerű emberekkel, kiváló birkózókkal sportolhattam együtt, mint Steer Anti, aki
világversenyeken négyszer állt a
dobogón, az Eb-bronzérmes Laták
Attila, Turba Laci, Darabán doktorék, Mensch doktorék. Steer Antal és Gaál Károly vezérletével jöttek a sikerek, köztük három csapatbajnoki elsőség (1970, 1979, 1980),
az utóbbi két bajnoki aranyérmet
Székely Pál vezetőedző irányításával nyerte a BVSC.
- Ki volt számodra a legnagyobb
edző, kitől kaptad a legtöbbet? Birkózóként mi volt az erényed?

- Nagyon sokat kaptam a
Mensch Frici bácsitól. Ő volt az, aki
„elcsábított” Dunakesziről. Megbeszélte Antal Jánossal, és a sportkör elnökével, hogy adjanak ki az
Újpestnek. Akkor nyertem serdülő magyar bajnokságot, ott meglátott és szorgalmazta az átigazolásomat. Ki is adtak, jól birkóztam, ifi válogatott voltam. Polyák
Imre utána nyert olimpiát Tokióban, akivel sokat edzettem együtt,
tőle tanultam meg a Nelson féle
karfelszedést. Frici bácsitól pedig
tízféle csípődobás fortélyait sajátítottam el.
Újabb elfakult fotók kerülnek
elő, melyek a külföldi túrákon, versenyeken készültek. Fufi szinte újra
átélve mesél a régmúlt idők nagy
küzdelmeiről, a versenyzés és az
utazás nagyszerű élményeiről, melyet a sportnak köszönhet.
- Nyertem magyar bajnokságot, beutaztam fél Európát, északtól délig, eljutottam Afrika partjáig. Felsorolni sem tudom az országok nevét, ahol birkóztam. Volt
olyan, hogy egy hónapig „túráztunk”, ami akkoriban különösen
nagy érték volt, hiszen az emberek ritkán mehettek külföldre, főleg nyugatra…

A sport életre
szóló élményekkel
ajándékozta meg
Három évenként utazhattak
nyugatra és kaptak 150 dollárt. Mi
évente három-négy nyugat-európai versenyen voltunk, a szocialista országokról nem is beszélve. A
MÁV-nak jó nemzetközi kapcsolatai voltak, számos vasutas versenyt

rendeztek, melyek közül az egyik
legnagyobb élményt a Szicíliában
rendezett nemzetközi torna jelentette, hiszen a birkózók mellett más
sportágak képviselői is részt vettek.
Szép volt a birkózó pályafutásom –
mondja nagyot sóhajtva.
- Versenyzőként ki volt a példaképed?
- Polyák Imre. Sokat birkóztam
vele. Később még az edzőm is volt
és mindig mondta nekem: „Fufi, az
olimpiai bajnokokból nem lesznek
jó edzők. Mindig az lesz a jó edző,
akiben sportolóként benne maradt
valami, mert ő még akar bizonyítani. Polyák Imre is sokkal sikeresebb sportoló volt, mint edző.
- A kérdés megkerülhetetlen, te
milyen edző voltál?
- Én kisgyerekekkel, fiatalokkal kezdtem foglalkozni a leszerelés után, amikor még mindig birkóztam. A váci színekben ifiként
versenyző Nagy Lajos edzője voltam, amikor a Körcsarnokban rendezett ifjúsági magyar bajnokságon Pintér Pista bácsi, a BVSC
edzője azt mondta: - Fufi, de rendes vagy! Eljöttél drukkolni a Gál
Karcsinak? Azt válaszoltam: - Pista bácsi! Nekem itt van az egyik tanítványom, Nagy Lajos. De van
még vagy három-négy ilyen jó birkózó, velük vagyok. Elmondtam,
hogy edzősködöm, emiatt nem járok már minden edzésre a BVSCbe. Előtte egyébként három serdülő bajnokságot nyertünk a Váci
Dózsával. Majd később, egy őszi
napon bejelentette, hogy elmegy
nyugdíjba, azt szeretné, ha a helyére lépnék. Mondtam, hogy nekem „csak” segédedzői tanfolyamról van papírom. Gondolkodási
időt kértem, megígértem, hogy beiratkozom a Testnevelési Főiskolára, estin elvégzem az edzői sza-

kot, hogy minden rendben legyen.
Így is történt. Aztán az egyik edzésen megjelent Székely Pali, aki nagyon jó birkózó volt, az 1957-es budapesti világbajnokságon 6. helyen
végzett. Tájékoztatott, hogy vezetőedzőként számít a munkámra.
A felkérést elvállaltam. Nyolcvanhat éves, ő az egyedüli, aki még él
abból a csapatból. Remekül tudtunk együtt dolgozni, nagyszerű ember. Sok, úgynevezett „kulcsos” gyerek járt hozzánk edzésre.
Az egyik alkalommal Pali tizenkét gyereket vitt az autójában, az
igazoltató rendőr meg akarta büntetni. Mire ő elmondta, hogy birkózó edző, a gyerekeket azért viszi edzésre, hogy rendes emberekké váljanak, ne a rendőrségnek legyen dolga velük, mert… Elengedték. S ezekkel a srácokkal - Forgó
Gyuri, Gombos, Erdélyi Gyusziék,
Benke Laci – két első helyet nyertünk a Honvéd által első alkalommal meghirdetett 8-10 évesek versenyén. Benne voltak az újságban
is, mindenki csodálkozott, hogy a
BVSC-nek milyen gyerek csapata
van. Ez ment tovább, amikor serdülők lettek, három magyar bajnokságot nyertünk. Nagy dolog
volt, mert akkoriban ötvenen-hatvanan voltak egy súlycsoportban.

cusból is. Remek volt a hangulat,
„újraéltük” a régi szép sikereket.
Egykori tanítványaim telefonáltak Németországból, Svájcból, Írországból, mert a televízióban hallották az elismerésemről szóló hírt.
- Ha összegezni kellene tartalmas
életpályádat, sportpályafutásodat,
akkor milyen bölcsességet adnál át
a fiataloknak. Mi a legfontosabb az
életben?

A fiatalokkal nagyon szeretett
foglalkozni Fufi, aki mindig fontosnak tartotta, hogy a sport szeretete mellett hozzájáruljon kiteljesedésükhöz is. Példaként említette,
az egyik aradi verseny után a gyerekekkel összeadták a pénzüket,
hogy megkoszorúzzák a ’48-49-es
magyar szabadságharc hős tábornokainak emlékhelyét. – Okos, tájékozott fiatalok voltak. Farkas Péter – a későbbi olimpiai bajnok –
élete első küldi versenyén, Marosvásárhelyen azt mondta: „itt
minden magyar, mindenki magyarul beszél, akkor miért mondjuk, hogy Romániában vagyunk.”
Petit tizenöt éves koráig edzettem
a Ganz-ban, megszűnése után átment az Újpesti Dózsába, ahol Kocsis Feri lett az edzője. Az olimpia
mellett nyert két vb-t, és két EB-t is.
- A fényképek hangulata, az eredmények és az, hogy a decemberi díjátadó után Farkas Péter, Székely
Pál és még jó páran eljöttek hozzád,
az arról árulkodik, hogy sokat adtatok egymásnak.
- Megtelt jóemberekkel a borospincém, jöttek a Ganzosok, a
BVSC-sek, a Vasasból és a Sparta-

hoz, hogy van-e vidéki származása, kötődése. A vidéki gyerekekben
benne van a bizonyítási vágy. Szüleik azért jöttek fel vidékről, mert
élni akartak, lakást kaptak, dolgoztak. Nyáron a gyerekek meglátogatták nagyszüleiket, feltöltődve jöttek vissza. Farkas Peti például egyik alkalommal bejelentette,
hogy lemegy a nagyapjához Tiszahátra kerékpárral, ami igen hosszú
út volt. Féltettem, de megígérte, vigyázz magára, és ott lesz az első
edzésen. Betartotta a szavát. S amikor életében először külföldre vittem, Marosvásárhelyre, nem nagyon akarták kiengedni, hogy kicsi. Mondtam: serdülő magyar bajnokságot nyert, azt kell elvinni, aki
nyert. Elvittem. Egyedül ő nyert –
mondja szakmai büszkeséggel a 75
éves Fuferenda János, aki búcsúzásként a falon elhelyezet Goethe
idézettre hívja fel a figyelmem:„Az
ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életében igazán semmi sem
fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem
előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán”

A kitartás és
a szorgalom
sikerhez vezet
- A kitartás. Ha van kitartásod,
akkor van szerencséd is. Polyák
Imre szavával élve, aki mindig azt
mondta nekem az olimpiáról; „A
legfontosabb, hogy vegyél részt rajta. Ha ott vagy, akkor már akármi
lehet. Ez mindig bennem volt. Ha
valamit el akarsz érni, ott kell lenni
és csinálni kell, odafigyelve. A másik, a jó pedagógia. Odafigyelni,
mert minden embernek – főleg az
egyéni sportban – más a hozzáállása, a reflexe, egyénisége. Edzőként
vezettem egy füzetet. Mindig az
volt az első kérdésem a birkózóm-

Vetési Imre
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