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Szijjártó Péter: „Most egy nagy
„
dobbantásra van szükség
Az elmúlt tíz esztendőben sereghajtókból Európa éllovasaivá váltunk – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint mondta, munkahelyeket a vállalatok teremtenek, ezért kiemelt fontosságúak a beruházásösztönző intézkedések, és a stabil politikai helyzet, amit
Magyarország fel tud kínálni a külföldi vállaltoknak. Tavaly Magyarország produkálta a legmagasabb gazdaságfejlődési ütemet
az egész Európai Unióban, és ez világosan megmutatja, hogy a
magyar emberek által előállított gazdasági teljesítmény világviszonylatban is versenyképes – tette hozzá.

– A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket és felszereléseket a pandémia idején világviszonylatban is nagyon nehéz beszerezni. Milyenek
a tapasztalataik a speciális eszközök világpiacán?
– A világjárvány elleni küzdelem legfontosabb frontja most az egészségügyi védekezés, tehát biztosítanunk

kell, hogy a magyar egészségügy alkalmas legyen arra, hogy elbírja a rá háruló nyomást, és a koronavírussal megfertőződött betegeket el tudja látni. Ehhez
speciális eszközökre van szükség. Olyanokra, amelyek iránt a kereslet jelenleg
nagyjából a békeidőben megszokottnak
az ezerszerese.
Folytatás a 3. oldalon

„A gödi lakosok érdekeit
tartjuk szem előtt”
Tuzson Bence: A különleges gazdasági övezetek létrehozása egy olyan lehetőség,
amivel a kormány segíteni tud azokon a területeken, ahol munkahelyteremtés
zajlik – A kormány megmentette Göd számára azt a bevételt, amitől,
ha a városvezetésen múlik, teljes egészében elesett volna

A különleges gazdasági övezetből származó adóbevételeket is elsősorban itt helyben kell elkölteni, a város érdekeire kell fordítani, ezek tehát
továbbra is az itt élő emberek életminőségének
és körülményeinek javítását szolgálják – mondta
el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Szerinte rossz hatással van
a munkahelyteremtésre és a gazdaság fellendítésére a gödi önkormányzatban kialakult kaotikus
helyzet. Számunkra viszont a beruházásfejlesztés
a fejlődés és a biztonság egyik alapja – mondta a
politikus.

Tuzson Bence államtitkár

– Ön hogyan látja a Göd város közigazgatási területén
létrehozott különleges gazdasági övezet miatt kialakult
helyzetet?
– Először is, nagyon fontos
hangsúlyoznunk, hogy a kormány döntésével nem elvette,
hanem éppen fordítva, megmentette a város bevételét.

Ha az új városvezetésen múlik, akkor Göd egy fillért sem
kapott volna, hiszen a vállalat
teljes beruházása és működése is veszélybe került a városházán uralkodó káosz miatt.
A bizalom érthető okból megrendült, lépnünk kellett.
Folytatás a 3. oldalon

Egy eredményes
együttműködés évtizedei
A Samsung SDI és Göd városa között az együttműködés a
2000-es évek elején kezdődött. Az időközben kibővített új
gyárat 2017. május 29- én adták át. Az akkumulátorgyár jelenléte hosszú távú fejlődési pályára állítja Gödöt, de emellett még számos más módon is hatással van a város életére.

Í

gy például a cég már korábban vállalta zöld területek kialakítását,
de közreműködött iskolai okoseszközök beszerzésében is. A gyár
nevéhez kötődik a Samsung Smart School program, amely olyan digitális keretrendszert biztosít az oktatás számára, amelyben a diákok okoseszközök használatával, élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot.
A Samsung pénzügyi támogatást nyújtott a Huzella Általános Iskola belső festési munkálataihoz, de elkötelezett a helyi sportesemények
támogatása iránt is. Emellett szerveztek gyárlátogatást is a helyieknek,
akiknek bemutatták az üzemben alkalmazott fejlett technológiát.

Az iparűzési adóbevétel
visszajár a különleges
gazdasági övezetnek
Pest megyei önkormányzat: a kormányrendelet világosan kimondja, hogy ezt a bevételt csak az itt élő emberek érdekében lehet felhasználni.

S

zabó István, a Pest megyei Közgyűlés elnöke nyilatkozatában elmondta, hogy „a megyei önkormányzatok elsőszámú
feladata a települések és a helyi, regionális gazdaság fejlesztése. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a feladat ebben a rendkívüli időszakban fontosabb, mint valaha. Hosszú évek óta részt
veszünk a támogatási keretek előkészítésében, kiosztásában és
nyomon követésében, széles körű tapasztalattal rendelkezünk.”
A különleges gazdasági övezet fekvése szerint a megyei önkormányzat a helyi adókból származó bevételt a rendeletében
meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti települések (Göd, Csomád, Dunakeszi, Sződ) területén megvalósuló fejlesztésekre és a települések működésének támogatására
használhatja fel.” Hozzátette azt is, hogy a megyei önkormányzat a rendelet szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire a bevétel legfeljebb öt százalékát használhatja fel.
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Szijjártó Péter: „Most egy nagy
„
dobbantásra van szükség
- Tehát olyan túlkereslet van
az egészségügyi védekezés sikere szempontjából létfontosságú speciális eszközök iránt,
hogy ez gyakorlatilag teljes
mértékben zárójelbe teszi a világpiaci működési törvényszerűségeket és szabályokat. Mindenki Kína ajtaján kopogtat,
sőt, dörömböl. Ugyanis Kínában vannak meg azok a kapacitások, amelyek tömeges mértékben lehetővé teszik ezeknek az eszközöknek a gyártását. Ebből adódik aztán, hogy
vannak olyan ügynökök, akik
ugyanazt a készletet hatszornyolcszor is eladják különböző vevőknek más és más áron.
Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a kínai állam, a kínai kormány nagyon sokat segített nekünk az elmúlt időszakban. Személyesen beszéltem a kínai kereskedelmi- és
külügyminiszter kollégámmal
is, és egyértelmű, hogy a hatóságok minden törvényes eszközzel segítik a magyar beszerzések sikerességét, amiért mi
hálásak is vagyunk.
– Az eddigiekben milyen felszereléseket és eszközöket sikerült beszereznünk?
– Eddig több mint nyolcvanötmillió maszkot tudtunk importálni, és több mint ötvenmillió védőruhát. Beszereztünk több mint egymillió tesztet, és most már az ezret is eléri
az importált lélegeztetőgépek
száma, ami világosan mutatja, hogy megérte korrekt kapcsolatokat fenntartani a Kínai
Népköztársasággal. Ha nem
lenne olyan jó a kapcsolatunk,

mint amilyen, akkor az egészségügyi védekezéshez szükséges speciális eszközök beszerzésében sem állnánk ilyen jól.
– A koronavírus-járvány
miatti válság viszonylag erős
és stabil állapotban érte a magyar gazdaságot. Ez a helyzet
jelentett bármiféle előnyt hazánk számára a védekezésben?
– Az elmúlt tíz esztendőben
sereghajtókból Európa éllovasaivá váltunk. Tavaly Magyarország produkálta a legmagasabb gazdaságfejlődési ütemet
az egész Európai Unióban. Ez
világosan mutatja, hogy a magyar emberek által előállított
gazdasági teljesítmény világviszonylatban is versenyképes.
Most van különös jelentősége
annak, hogy az elmúlt tíz évben
ilyen teljesítményt nyújtottunk,
mert azok a gazdaságok, amelyeket legyengült állapotban ért
a válság, nagyon szenvednek
majd az előttünk álló időszakban. Nálunk stabilak az alapok,
így mi sokkal előnyösebb helyzetből dobbanthatunk. Mert
itt most egy nagy dobbantásra van szükség, hiszen egy teljesen új verseny indul, teljesen
új körülmények állnak elő a világgazdaságban, és az új körülmények között majd ebben az új
versenyben kell helytállnunk.
Ehhez nekünk egy nagy dobbantásra, egy jó rajtra van szükségünk. Ez pedig azon múlik
majd, hogy ki milyen állapotban érkezett a rajthoz, s így mi
szerencsére a rajtrács elejére kerültünk.
– Hogyan lehet majd új
munkahelyeket teremteni a

járvány lecsengése után?
– A világjárvány rendkívül
komoly gazdasági kihívásokat
hoz létre, világszinten munkahelyek milliói kerülnek veszélybe, vagy szűnnek meg.
Nekünk az a feladatunk, hogy
itt, Magyarországon megvédjük a veszélybe kerülő munkahelyeket, és létrehozzunk legalább annyi újat, mint amen�nyi most elveszik. Munkahelyet mindig a vállalatok hoznak
létre, méghozzá beruházásokkal. Ezért most kulcskérdés az,
hogy fenntartsuk azt a helyzetet, amit az elmúlt tíz évben kiharcoltunk magunknak. Vagyis azt, hogy a közép-európai
térségben a legvonzóbb beruházási környezetet Magyarország tudta felmutatni. Ezt nemcsak fenn kell tartanunk, de a
megújuló versenyben ilyen tekintetben újabb és újabb lépéseket kell tennünk. Újabb és
újabb érveket kell a vállalatoknak szolgáltatnunk arra, hogy
miért érdemes Magyarországon beruházni.
– A gazdaság megerősítését,
illetve újraindulását szolgálják majd az úgynevezett különleges gazdasági övezetek
is?
– Amikor a vállalatok beruházásokról döntenek, akkor
több szempontot mérlegelnek.
Az egyik legfontosabb a politikai stabilitás kérdése. Ezt pedig
nem politikai ideológiák mentén értékelik, hanem azt mérlegeleik, hogy ha egyszer valamiben megállapodnak az adott
ország kormányával, azt milyen eséllyel tartják majd tiszteletben. Az elmúlt tíz évben
ebből a szempontból jelesre

vizsgáztunk, mert amiben velünk megállapodtak a vállalatok, azt mind tartani tudtuk. Hiszen stabil, kiszámítható parlamenti többségünk
van, gyorsan tudunk döntéseket hozni, és fölösleges koalíciós viták sem terhelik a kormány működését. A nagy, sok
milliárd eurós beruházásokat
végrehajtó vállalatok számára
kulcskérdés a kiszámíthatóság.
A különleges gazdasági övezet,
mint új jelenség, mint új forma,
egy újabb lépés abban az irányban, hogy a magyar beruházás-ösztönzési rendszer kiszámíthatóságát és megbízhatóságát növeljük.
– Milyen jelentősége lesz
a város életére nézve annak,
hogy Gödön jön létre az első
ilyen különleges gazdasági
övezet?
– Göd az elmúlt évek komoly
tárgyalásainak, lobbizásainak
és kormányzati intézkedéseinek köszönhetően felkerült az
elektromos autógyártás világtérképére. A Samsung SDI a világ egyik legnagyobb vállalata
ebben az iparágban. A céggel
eddig két beruházási fázisról
állapodtunk meg, aminek értelmében mintegy másfél milliárd eurónyi beruházást hozott
a Samsung SDI Gödre, és megteremtett ezerhatszáz munkahelyet. Jelenleg egy olyan újabb
beruházásról tárgyalunk velük,
amely a magyar gazdaságtörténet legnagyobb egyszeri beruházása lehet, és amelynek nyomán a magyar gazdaság az új,
elektromobilitásra épülő iparágban minden kétséget kizáróan az egyik európai zászlóshajóvá válhat. Ez egy olyan nagy

Fotó: KKM

Folytatás a címlapról

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

beruházás, amely több ezer
munkahelyet tud majd létrehozni, és a magyar gazdaság eldobbantásának, újraindulásának, új korszakbeli versenyképességének az egyik záloga lehet. Egy ilyen beruházást veszélybe sodorni helyi hatalmi
harcokkal, a városházán belüli, egymással szembeni leszámolási kísérletekkel, tilos.
Ha valaki veszélybe sodor egy
ilyen beruházást, az a nemzet,
és a nemzetgazdaság egésze ellen cselekszik. Úgy gondolom,
hogy a lehető legjobb döntés
született, amivel Göd kap egy
újabb, nagyon komoly fejlődési lehetőséget, tehát jobb lesz
az élete az itt élő embereknek,
családoknak,
gyerekeknek,
időseknek egyaránt.

– Kimondhatjuk, hogy Göd
büszke lehet arra, hogy itt jön
létre hazánkban az első ilyen
övezet?
– A gödiek valóban büszkék lehetnek a városukra, a
saját teljesítményükre, mert
ha ők nem nyújtottak volna ilyen fantasztikus teljesítményt az elmúlt években, akkor nem is beszélgethetnénk
most egy ilyen beruházásról.
De ne csak a gödiek, hanem a
dunakesziek, a csomádiak és a
sződligetiek is legyenek büszkék magukra, mert itt nyilvánvalóan nem egy kisváros
teljesítményéről
beszélünk,
hanem egy teljes térség eredményéről.
Szabó Palócz Attila

„A gödi lakosok érdekeit tartjuk szem előtt”
Folytatás a címlapról

- Ezekben a rendkívüli időkben
mindent meg kell tennünk a munkahelyek megőrzéséért és az új munkahelyek megteremtéséért. Jelenleg
ezerhatszáz embernek ad munkát a
Samsung gödi gyára, ahol a magyar
kormány az első különleges gazdasági övezetet kijelölte, de hamarosan
fejlesztik az üzemet, ami azt jelenti,
hogy várhatóan további kétezer-hétszáz embert vesznek fel. Így összességében négyezer-háromszázra nőhet a
gyárban foglalkoztatottak száma. Ez
nem kis felelősség, egy olyan kérdés,
amit felelősségteljesen és a megfelelő
érzékenységgel kellett megoldani.
– Miért váltott ki olyan heves ellenzéki reakciókat a különleges gazdasági övezet kialakítása, mint
amilyenekkel az elmúlt időszakban
szembesülhettünk?
– Részben vélhetően azért is, mert
a különleges gazdasági övezetek kialakítása még csak most kezdődött el
hazánkban, és ezek sorában a gödi az
első. Másrészt az egymás közti vitáik, belső konfliktusaik miatt a beruházás egyfajta politikai eszközzé vált

az ellenzék szemében. Számunkra viszont a beruházásfejlesztés a fejlődés
és a biztonság egyik alapja. Nem véletlenül hangsúlyozom ezt, hiszen a
térség országgyűlési képviselőjeként
a legfontosabb feladataim egyike,
hogy képviseljem az itt élő emberek
érdekeit, vagyis gondoskodjak a régió előrehaladásáról, fejlődéséről. Ha
egy kicsit visszatekintünk, a teljesség
igénye nélkül is láthatjuk, hogy már
az elmúlt időszakban is számos területen fejlesztettünk itt, helyben, Gödön is, legyen szó akár nevelés-oktatásról, egészségügyről, infrastrukturális beruházásról, vagy éppenséggel
sportról. Hadd említsek néhány ilyen
eredményt: az Ady Endre úti Csalogány óvodát ötven férőhellyel bővítettük, a Kincsem óvoda udvarán pedig ovi-sport pályát alakítottunk ki,
de elvégeztük a Németh László Általános Iskola energetikai felújítását,
és bővítettük a főzőkonyha kapacitását is.
– Megvalósultak olyan fejlesztések
is, amelyek az egész régió szempontjából jelentősek, de Gödöt is előnyösen érintik?
– Igen, befejeződött például az

M2-es autóút felújítása, ami azt jelenti, hogy Vác és Budapest között tizenhárom és fél kilométernyi útszakaszt bővítettünk, de a már meglevő,
6,2 kilométernyi négysávos szakaszt
is felújítottuk. Az építkezés részeként
új, különszintű csomópontokat is kialakítottunk, egyet Dunakeszi északi részén, a másikat pedig Sződligetnél. Fótnál emellett félcsomópont létesült Budapest irányába, új fel- és
lehajtóágak kiépítésével. Ugyancsak az autós ingázók munkába járását könnyíti meg, hogy a 2-es főút
és az M2-es autóút új összekötő útja
is megépült, amely elsősorban az
alsógödieknek és a Dunakeszi északi részén élőknek az autópályára való
feljutását könnyíti meg.
– Lesz pénz a további fejlesztésekre akkor is, ha a különleges gazdasági övezetből befolyó iparűzési adót a
kormányrendelet elvonja az önkormányzattól?
– Az elvonás ebben az esetben nem
így nyilvánul meg, ugyanis a rendelet értelmében a megyei közgyűléshez befolyó, a különleges gazdasági övezetből származó adóbevételeket is elsősorban itt helyben kell el-

költeni, a város érdekeire kell fordítani, ez tehát továbbra is ugyanúgy
a gödi családok életminőségének és
körülményeinek javulását szolgálja majd, mintha az összeg az önkormányzathoz futna be. Amikor arról
döntenek, hogy milyen beruházásokat támogassanak ebből a pénzből,
akkor a Gödön, Csomádon és a Dunakeszin élők érdekeit is figyelembe
kell majd venni. Szó sincs tehát arról,
hogy a kormány elvonná a gödiektől,
az itt élő emberektől ezeket az összegeket, amelyek valójában és ténylegesen is őket illetik meg, a kérdés csupán annyi, hogy ezeket ki fogja elkölteni: a városvezetés, vagy a jóval nagyobb kitekintéssel dolgozó, sokkal
szélesebb látókörrel rendelkező megye. A lényeg tehát éppen az, hogy
ezek a pénzek itt vannak, itt állnak
majd rendelkezésre, és azt várjuk tőlük, hogy a helyi fejlesztések fellendítését szolgálják. A Samsung-beruházásra mi tehát úgy tekintünk, mint
egy újabb lehetőségre a város további fejlődésének szolgálatában.
– Ön szerint melyek lehetnek ennek a fejlődésnek a további legfontosabb irányai?

– Ha figyelembe vesszük, hogy Göd
ma országos szinten is az egyik legfiatalabb település hazánkban, akkor
kiemelt jelentősége van annak, hogy
iskolákat és óvodákat építünk, illetve
újítunk fel. Megkezdtük például egy
új, huszonnégy tantermes általános
iskola építésének előkészítését. Ezzel
párhuzamosan pedig a Gödi Németh
László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában kilenc új tantermet hozunk létre az intézmény jelenlegi telkén, egy önálló épületszárnyban. A legkisebbek, és persze a fiatal, kisgyermekes házaspárok életét
könnyíti meg, hogy Felső-Gödön folyamatban van a Lenkey utcában az
új, tizenkét csoportszobás óvoda építése. Mindez, azt hiszem, szemléletesen jelzi, hogy törekvéseinkben kiemelt figyelmet fordítunk az itt élők
érdekeire, az életminőségük javítására, illetve arra, hogy ebben a nehéz
időszakban is egyre előnyösebb helyzetbe hozzuk a gödi lakosságot. Ez
az az irány, amelyben én, a város és a
térség országgyűlési képviselőjeként
továbbra is haladni szeretnék.
Dávid Szonja
Fotó: Ligeti Edina
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Juhász Attila: az irány jó, de tovább
kell növelni az építőipar támogatását
A koronavírus-járvány terjedése elleni hatékony védekezés érdekében a kormány által kihirdetett
Veszélyhelyzet alapvetően változtatta meg mindennapi életünket. Az iskolákban bevezették a tantermen kívüli digitális oktatást, számos üzlet, vállalkozás bezárt, a munkahelyek többsége bevezette a home office munkarendet, hogy csak néhányat említsünk a kényszer intézkedések hatásai közül. Gazdasági elemzők szerint az építőipar más ágazatokhoz mérten jobban áll a lábán. Juhász Attilát, a gödi Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatójától kértünk aktuális helyzetelemzést.
- Közismert, hogy az Ön vállalkozása az ország egyik legnagyobb és legsikeresebb szereplője a szektornak, ami egyben azt
is jelenti, hogy széles körű áttekintése van a magyarországi
építőipar tevékenységéről, az építőanyag kereskedelemről, és a hozzátársuló ingatlanpiaci fejlesztésekről. Milyen „látleletet” mutat az ágazat 2020 áprilisában?
- Az építőipar helyzete jól tükrözi az ország mindenkori gazdasági állapotát. Az elmúlt években erős konjunktúra jellemezte az iparágat, aktív kereslet mutatkozott az új építésű ingatlanokra. Ezt a felfokozott
igényt egyrészt a kedvező 5%-os lakás Áfa segítette,
valamint a beruházói és vásárlói oldalon az alacsony
banki kamatkörnyezet is támogatta. A 2020-as évben
a kedvező lakás Áfa megszűntetése miatt a szakma
már nem várt növekedést, sőt arra számítottunk, hogy
ha szerény mértékben, de csökkeni fog az építőipar teljesítménye. Az idei év első két hónapja nagyságrendileg hozta a tavalyi évi forgalmi szinteket. A
március egy érdekes hónap volt. Amikor a kormány fokozatosan jelentette be a járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedéseket hasonló tapasztalásunk volt, mint
az élelmiszer áruházakban. A kereslet és nyilván így az árbevétel hirtelen az egekbe szökött, rengeteg előre hozott vásárlás történt, minden ügyfelünk attól tartott, hogy előbb-utóbb be fogják zárni azokat a kereskedelmi egységeket, amelyek nem élelmiszerboltok, vagy patikák,
mint ahogyan több európai ország ezt meglépte. Ez a pánik hangulat április elejével megszűnt, és átálltunk az ilyenkor megszokott normál üzletmenetre. Jelenleg minden ügyfelünket ki tudunk szolgálni, a magyarországi építőanyag gyárak nem álltak
le a termeléssel, és az áruellátás biztosított, úgy ítéljük meg, hogy
ebben nem lesz változás a jövőben sem. Ami kihívásokat okoz a
szektornak az a külföldről beérkező termékek beszerzése, itt jelentős csúszások vannak. Az olaszországi csempegyárakból hetekig nem tudtunk anyagot hozni, részben a határ zárak, részben a
gyári leállások miatt.

Az építőipar reakció ideje jóval lassabb, mint más gazdasági
szereplők esetében, és a hatása is elhúzódik. Ez jellemzően azért
van, mert ha egy épület kivitelezése elindul, azt csak
a legritkább esetben állítják meg menet közben.
Azt tapasztaljuk, hogy a probléma azokkal az
ingatlanokkal lesz, amelyeknek az építésének megkezdését a soron következő hetekben vagy hónapokban indították volna el, itt
több esetben találkoztunk a beruházás későbbi időpontra halasztásával, így azt gondoljuk, hogy az építőipart, ha az elmúlt hónapban nem is érintette meg a válság szele, ennek hatása a második félévben jelentősen érezhető lesz.
- A diagnózis, a feltárt helyzetelemzés milyen
feladatok megoldását várja a piaci szereplőktől?
- Az építőipar nemzetgazdasági szempontból az egyik legfontosabb szektor, több
mint 350 ezer ember dolgozik
az iparágban. Elengedhetetlen, hogy a kormányzat rövid távon olyan intézkedéseket hozzon, amely segíteni fogja az építőipar szinten tartását, növekedést. Erre jó megoldás, hogy az úgynevezett
„rozsda övezetekben” az új lakások értékesítésére, valamint azok
bérbe adására ismét bevezetésre kerül az 5%-os Áfa, ezt az intézkedést üdvözli a szakma. Azt gondoljuk, hogy mindez nem lesz
elegendő, hiszen ennek szűkebb földrajzi területen van relevanciája. Hiszünk abban, hogy államilag támogatott bérlakás programra is szükség van, amely támogatni tudná a lakhatási költségek csökkentését, a munkaerő mobilitásának a fejlesztését, valamint jelentős gazdaság élénkítő hatása is lenne. Az építőanyag kereskedelem is erős átalakuláson megy keresztül. Azt gondolom,
hogy azon piaci szereplők, akik nem lesznek képesek a megújulásra, hátrányt fognak szenvedni. A jelenlegi helyzet minimálisra korlátozta az emberek közötti személyes érintkezést, és egyre inkább a digitalizáció felé mozdul el az iparág. A cégemnél az

110 férőhelyes parkoló épült
a dunakeszi Katonadombnál
A mindennapunkat alapjaiban megváltoztató helyzetnek megfelelően nem volt ünnepélyes ceremónia a Kiserdő utca és az Újszőlő utca között elterülő hatalmas területen épített, 110 gépkocsi befogadására alkalmas új parkoló megnyitásakor.

A

z utóbbi tíz évben jelentős fejlesztések valósultak meg a Katonadombon és a város új dunai szabad strandján, amely a dunakesziek közkedvelt rekreációs, kulturális és szabadidő centrumává formálódott.
A lakosság kulturált kiszolgálását, a
környezetvédelmet szolgálja az április 24-én megnyílt új parkoló is, amely
egy kőhajításnyira van a Katonadomb
déli peremétől.
A fejlesztésnek köszönhetően – a
mögöttünk hagyott koronavírus járvány terjedését megakadályozó kényszerű intézkedések feloldása után –
már nem kell a Duna-parti fák közelében a füves területen parkolni,
mert az új, 110 férőhelyes parkoló ideális feltételeket biztosít a gépjárművek kulturált elhelyezésére. A Katonadomb, a dunai strand, az éttermek, a

A dunai szabad strand és a szabadidő centrum közelében épült a parkoló

hívogatóan csalogató sétány, és a hűs
árnyékot adó fák alatt kihelyezett padok, a játszótér, és a vízpart pár perces
sétával elérhető.
A beruházás műszaki átadásával
megváltozott a forgalmi rend is, ezért
nagyon figyeljenek ne „megszokásból” vezessenek. A változás lényege:

a Kiserdő utca egyirányú lett a Katonadomb felé, míg a Katonadomb felől
a parkolóba, vagy azt – jobbról megkerülve – az Újszőlő utcán közlekedve juthatunk el a Barátság út irányába.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

XXIII. évfolyam 9. szám
idei évben indítottuk el www.epitoanyag.hu néven egy internetes
építőanyag áruházat, ahol a nap 24 órájában van lehetőség a termékek beszerzésére, anélkül, hogy ki kellene mozdulni a biztonságot nyújtó otthonunkból. Egy másik fejlesztésünk az a napokban fog élesedni, melyben egy 3 dimenziós virtuális sétát tehetnek az ügyfeleink a bemutató csempeszalonunkban, ahol a képzett munkatársaink adnak tájékoztatást az online térben. Hiszem
azt, hogy ilyen és ehhez hasonló változásokra lesz szükség a jövőben a piac minden szereplőjétől, ha az eredményességüket és a
hatékonyságukat meg akarják őrizni.
- Az Ön véleménye szerint milyen hatással lehet a vállalkozásokra a kormány gazdaságélénkítő, a munkahelyek megőrzését,
és új álláshelyek létrejöttét segítő adó-, járulék és egyéb kedvezményeket tartalmazó gazdasági krízis kezelő akcióterve?
- Azt gondolom, hogy nagy szüksége van az akciótervben szereplő intézkedésekre a hazai vállalkozásoknak versenyképességük megőrzése szempontjából. Néhány veszélyeztetett iparágban, mint például a vendéglátás vagy az idegenforgalom a túléléshez is nélkülözhetetlen lesz. Véleményem szerint az ezidáig
meghozott intézkedések jók és logikusak voltak, azonban az akciótervet további csomaggal ki kell egészíteni. Magam is jó gondolatnak tartom azt az elképzelést, hogy a támogatások munka
alapúak legyenek, de az érintettek körét megítélésem szerint ki
kell szélesíteni.
- A fővárosi agglomeráció települései – köztük Dunakeszi,
Göd, Veresegyház, Fót - és tágabb értelemben a Dunakanyaráltalában az országos átlagnál jobb gazdasági helyzetben vannak. Milyen képet mutat napjainkban a régió építőipara- és ingatlanpiaca?
- Valóban a fővárosi agglomeráció a hazai építőipari termelésben folyamatosan az élen járt, számtalan ingatlan beruházás és
fejlesztés valósult meg a térségben. Ezt támogatta többek között
a térség kiváló földrajzi fekvése, a Duna közelsége, valamint a jó
közlekedési infrastruktúra, amely nem minden agglomerációs
településre jellemző. A Dunakanyarban lévő városokban, falvakban elsősorban a családi vagy az ikerházas beépítések valósulnak
meg, a legtöbb helyen már telítődött a nagyobb méretű társasházi
ingatlanokra alkalmas terület, és az önkormányzatoknak is egyre nagyobb kihívást okoz a népesség növekedésből adódó kihívások kezelése. Nyilván kimagasló szerepe van a térségben a felújítási piacnak is, hiszen számtalan olyan épület van, amely energetikai, esztétikai, vagy egyszerűn a komfort szempontjából fejlesztésre szorul. A saját helyi építőanyag kereskedelmi vállalkozásom vezetése mellett hetedik éve az országos Újház Centrum
hálózat elnöki tisztségét is betöltöm, így van kitekintésem az országos adatokra. Bátran jelentem ki, hogy kimagaslóan jó helyzetben vagyunk a lakosság létszámára vetítve az új lakások építése, valamint a felújítások száma szempontjából. Ami egyértelműen a nehézséget okozza, hogy óriási hiány mutatkozik a szakképzett munkaerőből, valamint az építőanyagok ára is nagymértékben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezt tükrözik vissza az
magas ingatlan árak is. Azt várom a jelenlegi helyzettől, hogy az
ingatlanok áremelkedése meg fog állni, és azt sem tartom kizártnak, hogy szerény mértékű csökkenés is be fog következni a fizetőképes kereslet negatív változása miatt.
Vetési Imre

Képviselői lobbizás a letkési
határátkelő újranyitásáért
Az Ipoly-völgyében elterülő Letkés, és a szomszédos községek lakói
közül nem kevesen vannak, akik a határ túloldalán vállalnak munkát, ami a koronavírus-járvány elleni védekezés – a letkési határátkelő ideiglenes lezárása - miatt igencsak körülményessé vált számukra. A régió országgyűlési képviselője, dr. Rétvári Bence levélben
fordult Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez, kérve a
határ árjárhatóságát a helyiek számára.
- A mai parlamenti ülésen is szóba
került a letkési határátkelő megnyitásának lehetősége a határmenti településeken élők számára a munkába járáshoz
– írta tegnap közösségi oldalán Rétvári
Bence, aki kifejtette: korábban levélben
fordult a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, melyben a helyiek számára kért mielőbbi megoldást, akiknek
a letkési határátkelő lezárása miatt jelentős távolságot kell kerülniük a legközelebbi hídig, határátkelőig.
„Szijjártó miniszter úr elmondta,
hogy Magyarország megkereste a szlovák felet, és az ő egyetértésükre várunk
az átkelési lehetőség fentiek szerinti
megnyitásához. Ha a szlovák oldalon
is megszületik a támogató döntés, megszűnik a kényszer a kerülőútra.” – írja
Rétvári Bence.

A térség és települései az utóbbi évek
tudatos turizmusfejlesztésének, a gyönyörű természeti és épített értékeinek
köszönhetően egyre több turistát vonz
a régióba. A páratlan szépségű tájra és
az ott élő emberek vendégszeretetére
igazán tavaly csodálkozhattak rá a kirándulók, a művészeteket, a sportot, a
helyi kulturális és történelmi hagyományok iránt fogékony turisták ezrei, akik
ellátogattak a határon átívelő, hét településen megrendezett Ipoly Feszt 2019
nívós programjaira.
Csak reméljük, hogy az Ipoly fölött
ívelő letkési híd újranyitásával - hamarosan nemcsak fizikai, de szellemi értelemben is – ismét összetartozunk,
könnyebbé válik az ott élők mindennapi élete, újra felfedezhetjük a tájegység
értékeit. 
V. I.
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Belháború a gödi városvezetésben
A bizonytalanság veszélybe sodorhatja a település további fejlődését

„Balogh Csaba mind emberi, mind politikai tisztessége folytán alkalmatlan a
gödi polgármesteri poszt betöltésére, autoriter vezetési modellje nem demokratikus, saját frakciója ellen fordult, hatalmával visszaél, megrágalmazta a vele
kritikusan fellépő képviselőket, és azt tanácsolta nekik, keressenek maguknak más posztot az önkormányzatban” – Fülöp Zoltán, gödi LMP-s, Hives Gábor jobbikos és Lőrincz László DK-s alpolgármester, valamint párttársa, Szilágyi
László írta alá azt a levelet, amelyben az országos politikusok határozott fellépését sürgette az ügyben. A négy gödi politikus azt szerette volna elérni, hogy
kívülről, vagyis „felülről” avatkozzanak be az ügybe, ugyanis a városvezetésben már hetek óta tart a belháború a települést vezető ellenzéki pártok között.

K

ölcsönös vádaskodásokkal kezdődött a gödi önkormányzati belháború: Balogh Csaba, a város
momentumos polgármestere korrupciógyanús ügyekkel vádolta meg
a Demokratikus Koalíció alpolgármesterét. Az esetről egy hangfelvétel is készült, amelyet az érintettek
közül valaki kiszivárogtatott a sajtónak, így hamarosan elérhetővé vált
az interneten is. A felvételen Balogh
arról beszélt, hogy megingott a bizalma az alpolgármesterekben, ezért
szeretett volna nekik valami más pozíciót találni. Mint mondta: „Nem
kellene úgy történnie, hogy nyolcan,
sőt kilencen elindulunk egy pártszövetségben azért, hogy leküzdjük a
korrupciót, aztán sorra korrupciógyanús ügyek, illetve konkrét ügyek
kerülnek elő.”
Balogh a beszélgetésben azt is fel-

vetette, hogy – az alpolgármesterek
munkáját így helyettesítve – nyílt
pályázatokkal végzi majd el azokat
a feladatokat, amelyeket az a megvádolt politikai szövetségeseinek kellene. Tehát már akkor is arra készült,
hogy a saját kezébe vegye az irányítást, ami egyáltalán nem meglepő,
ha figyelembe vesszük, hogy március végén egy alaklommal például azzal keltett felháborodást, hogy a korábban elfogadott napirendi pontok végigtárgyalása nélkül, teljesen
váratlanul rekesztett be egy testületi ülést. „Már negyed kilenchez közeledünk, és ez igencsak megnehezíti
mindenkinek a koncentrációs képességét” – mondta akkor. Szem elől tévesztette azonban, hogy neki polgármesterként egyáltalán nem állt volna
jogában így berekeszteni egy ülést, a
vonatkozó jogszabály szerint ugyanis minden elfogadott napirendi pon-

tot végig kellett volna tárgyalni. Más
esetben pedig Balogh képviselőket
akart kivezettetni az ülésről, csak
azért, mert nem értettek egyet vele.

Egymásnak feszülő
érdekek és indulatok
Baloghot a koalíciós partnerei azzal vádolták meg, hogy „haveroknak” fizetett ki havi kétmillió forintot különféle tanácsadói szerződések alapján, de az ellenzéki pártok
közötti belháborút mégis inkább az
mélyíthette el, hogy a polgármester a
képviselő-testület megkérdezése nélkül, egyedül váltotta le a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
Felróják neki, hogy a döntése egyfajta bosszú volt: az önkormányzati cég
ügyvezetője a koronavírus miatt előírt rendelkezések betartására figyel-

meztette az egyik helyi szállodával
kapcsolatban. A leváltott cégvezető pedig nem más, mint Tóth Ágnes,
aki közös ellenzéki jelöltként, a DK
támogatásával indult az egyik dunakeszi körzetben a tavalyi önkormányzati választáson. Az ellenzéki
koalíció munkájában résztvevő pártok érdekei tehát ezen a ponton máris összeütközésbe kerültek.
A gödi képviselő-testület márciusi
ülésen Balogh szerette volna visszahívni DK-s alpolgármesterét, mondván, hogy nem tud vele együtt dolgozni. Az ülés kezdetén azonban –
teljesen váratlanul – mégis inkább az
erre vonatkozó előterjesztését vonta
vissza, sajtóértesülések szerint azért,
mert időközben kiderült, hogy nem
lett volna meg a kellő testületi többsége a politikus leváltására.
„Gödön jelenleg kaotikus politikai viszonyok uralkodnak, az ellenzéki polgármester – korrupció vádjával – feljelentette a két alpolgármestert, és viszont. Ez a káosz komoly
bizonytalanságot okoz, és veszélybe
sodorja a település további fejlődését. Megdöbbentő, hogy egyeseknek
ezekben a rendkívüli időkben is csak
az egyéni politikai érdek és a hatalmi
harc a legfontosabb” – reflektált az
előállt helyzetre Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője.
Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja megvédte Baloghot:
„Elégedettek vagyunk a gödi polgármesterünk teljesítményével” – nyi-

latkozta. A párt életében a város a
Samsung-beruházás miatt lehet kiemelten fontos, az ezzel kapcsolatos előzetes terveiket azonban felülírhatja a különleges gazdasági övezet létrehozása. A gödi polgármester egyik Facebook-posztjában elfogadhatatlannak nevezte az erre
vonatkozó kormányzati döntést. Balogh tiltakozásához azonban a polgármester ellen fellépő négy ellenzéki képviselő nem csatlakozott. Ők –
kiegészülve a megyei közgyűlés két
ellenzéki tagjával, a DK-s Tóth Ágnessel és a jobbikos Varga Zoltán Péterrel – egy külön nyilatkozatban tiltakoztak a döntés ellen, és személyesen Orbán Viktortól kértek tájékoztatást. A DK-s Szilágyi László később
mégis meggondolta magát, és aláírta
a polgármesteri tiltakozást (is).

A Mi Hazánk Pest megyei
elnöke a képviselő-testület
feloszlatását, időközi
választás kiírását sürgeti
A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja azt a kormányzati döntést,
amely a város legnagyobb ipari létesítménye után járó helyi adóbevételeket a megyei önkormányzatokhoz
csoportosítja át, megfosztva ezzel az
itt élőket a nekik járó pénzügyi forrásoktól – írta sajtóközleményében
Sipos Richárd, a Mi Hazánk Pest me-

gyei elnöke, aki hozzátette: „A döntést felháborítónak tartjuk, és követeljük annak felülvizsgálatát, az itt
élő 20 000 lakos megfosztása az adóbevételeitől egyébként is törvényességi aggályokat vet fel.”
Az előző önkormányzati ciklusban a gödi képviselő-testület tagjaként politizáló korábbi képviselő szerint „az elhibázott kormányzati döntés mellett az elmúlt hetekben nyilvánosságra került, az országos médiumokat is megjárt hírek azt
is egyértelművé tették, hogy a gödi
önkormányzat képviselő-testületében kialakult személyi ellentétek kizárják, hogy a képviselők a város érdekét tartsák szem előtt a döntéseik meghozatalakor. A balliberális
horrorkoalíció fél év alatt felbomlott,
ezáltal a felelős döntéshozatal már
nem fenntartható, ahogyan mindez
láthatóvá vált már a veszélyhelyzetet
megelőző utolsó képviselő-testületi
üléseken is. Az urambátyám korszak
visszatért, csak színt váltott. Felszólítjuk a képviselő-testület összes tagját: a veszélyhelyzet lejártát követő leghamarabbi időpontban oszlassák fel a testületet, és egy időközi választás keretében adják meg a lehetőséget a gödi lakosoknak arra, hogy a
történtek függvényében ők dönthessen arról, az itt élők érdekében kikkel képzelik el a felelős döntéshozatalt a jövőben.” – írja Sipos Richárd,
a Mi Hazánk Pest megyei elnöke.
(Szabó - Vetési)
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A veszélyhelyzet miatt újratervezik a költségvetést

Nem csökkentek
a munkabérek Dunakeszin

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalában és az önkormányzat bölcsődéiben
és óvodáiban nagyon sok kisgyermekes, családos édesanya dolgozik, akik többsége a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt a munkahelyi vezető döntése alapján áttért home office munkarendre, illetve aktívan közreműködik az
önkormányzatra háruló 65 éven felüli és a karanténban lévő emberek ellátásában, a védekezésben, a fertőtlenítésben – tudtuk meg a város polgármesterétől. Dióssi Csaba elmondta, hogy egyetlen alkalmazott munkabérét sem csökkentették, akik a törvényes munkaidejüket a rájuk rótt feladatok ellátásával és
– ha indokolt – előrehozott szabadsággal töltik ki.

- Az óvodák, az iskolák bezártak, így még nagyobb
empátival figyelünk a nálunk dolgozó édesanyákra,
igyekszünk segíteni nekik a kialakult helyzetben, hiszen a családon belül is rájuk hárul a legnagyobb feladat. Különös érzékenységgel kezeljük ezt a kérdést, hiszen ma még senki nem tudja megmondani, hogy milyen időszakra esnek ki a munkából, meddig kell megoldani a gyerekek felügyeletét. Az önkormányzatnál
több megoldás is született, attól függően, hogy milyen
területen dolgozó kollégákról van szó – tájékoztatott a
polgármester.
A veszélyhelyzetben megszervezték az óvodai ügyeletet, de jellemzően naponta tíznél kevesebb gyerek veszi igénybe a szolgáltatást. Hasonló a tapasztalat az iskolákban is.
– Ebből is következik, hogy nagyon kevés óvodapedagógus tud a szakterületéhez kapcsolódó feladatot ellátni, ezért bevontuk őket a fertőtlenítéssel kapcsolatos
munkákba és a nyári intézményi fejlesztések és felújítások előkészítésébe és lebonyolításába. Kiveszik részüket
a 65 éven felüliek, és a karanténban lévők ellátásából,
segítenek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában.
De a legtöbben szabadságukat töltik, ami nyilvánvalóan véges, ezért, akinek csak lehet, feladatot ad a munkahelyi vezetője.

Dióssi Csaba (képünkön) azt is elmondta, hogy a
polgármesteri hivatalban sem rendeltek el leállást, mert
vannak megoldandó feladatok, és tudják, hogy mindenkinek szüksége van a biztos havi jövedelemre.
– Munkáltatói döntés alapján a távolléti időt megosztották; kétféle megoldás van, vagy szabadságra mennek
a kollégák, vagy pedig –, akinek olyan a tevékenysége,
hogy otthon végezhető – távmunkában látja el feladatát a munkahelyi vezető irányításával. Az otthoni munkát végzőknél az osztályvezető dönti el, hogy a dolgozó hány százalékot tud otthon ellátni a munkaköréből
adódó feladatokból. Amennyiben nem éri el a 100 százalékot, akkor a kieső részt szabadsággal tudja megoldani. Azoknak a kisgyerekes anyukáknak, szülőknek, akiknek 14 év alatti gyermekük van, ők egy héten
egy napot igazoltan lehetnek távol, hogy vigyázzanak
a gyermekükre – ismertette Dunakeszi polgármestere,
aki kihangsúlyozta, hogy egyetlen munkavállalójuk bérét sem csökkentették.
Dióssi Csaba reményét fejezte ki, hogy a jövőben sem
kell változtatni a normál munkaügyi kereteken, mielőbb újraindul az élet, mielőbb véget ér a veszélyhelyzet.
- Bízom benne, hogy hamarosan újraindul a gazdaság is, mert előzetes számításaink szerint egymilliárd forinttal csökken a város iparűzési adóbevétele, és
a folyamatosan újratervezés alatt lévő idei költségvetésünkből hiányzik az 140 millió forint gépjármű adó
is, ami az állami büdzsébe került – mondta Dunakeszi polgármestere.
Vetési Imre
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Koronavírus: a Dunakeszin
élő 86 éves hölgy
felgyógyulásának története
Kigyógyult a koronavírus okozta betegségből az a
86 éves asszony, aki a dunakeszi Gondtalan Élet Tartós Bentlakásos Otthon lakója. Így már két olyan Dunakeszin élő ember van, aki ugyan elkapta a vírust,
de utána meggyógyult.

A

váci kórházból érkezett
vissza az az idős hölgy a
Gondtalan Élet Tartós
Bentlakásos Otthonba, aki átesett a koronavírus-fertőzésen.
Az intézmény a járványhelyzet
miatt, a visszaérkezéskor, egy-

ből elkülönítette őt, pedig akkor még nem tudták, hogy fertőzött. Csak két nappal később
értesítették őket a László kórházból, hogy a hölgy kórházi
szobatársa vírusos volt. Ekkor
készítettek nála tesztet, amely
pozitív lett. Az otthonban ezek
után minden dolgozót leteszteltek, senki sem lett pozitív –
írja a dunakeszipost.hu. Sárköziné Gyöngyösi Katalin, az otthon tulajdonosa ezt azzal magyarázza, hogy azonnal léptek.
Már a járvány kezdetekor kialakítottak három jól elkülönített szobát, az egyikben helyez-

ték el a 86 éves asszonyt. Erre
a részlegre az ápolók kizárólag védőfelszerelésben léphettek be. Maszk, kesztyű, speciális ruha. A betegükön még kétszer végeztek tesztet, amelyek
negatívok lettek, így mostantól hivatalosan is meggyógyult
a bentlakójuk.
Gyöngyösi Katalin a Post
kérdésére még azt is elmondta,
hogy végig tartották a kapcsolatot az önkormányzattal, kaptak kesztyűket és maszkokat
is, de leginkább a saját beszerzéseikre támaszkodtak. Beszélt
még arról is, hogy négy orvosuk is van, akik végig jelen voltak az otthonban, tehát egy pillanatra sem voltak felügyelet
nélkül az otthon lakói.
Nagy boldogság számunkra a néni felépülése, hiszen példája is azt bizonyítja, felkészüléssel és odafigyeléssel kordában lehet tartani még ilyen
idős emberek esetében is a vírust – mondta végül Sárköziné
Gyöngyösi Katalin a 132 idős
embernek otthont adó intézmény tulajdonosa.

Vándor és Vackor
Lovasterápiás Alapítványunk
sikeresen pályázott
Vándor és Vackor Lovasterápiás Alapítványunk
sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett – VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17 kódszámú, Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatása című pályázatán.

E

zen pályázat segítségével
bálázó, rendsodró gépet
és mosógépet nyertünk.
A gépek lehetővé teszik, hogy
Alapítványunk a lovait önellátó módon láthassa el, a munkához szükséges alátéteket
tisztán tudjuk tartani. A takarmányt így már magunk tudjuk feldolgozni, az eddig erre
a célra fordított összegből pedig tovább tudjuk bővíteni eszköztárunkat, melyet a gyermekek fejlesztéséhez használunk.

2006 óta működő Alapítványunk lovasterápiás tevékenysége korai intervenciós fejlesztésre szakosodott, így terápiánk jelentős hatékonysággal
alkalmazható a fejlődés súlyos
következményekkel járó zavarainak megelőzésében. Tevékenységünket a jövőben is töretlenül folytatjuk, hogy segítségére lehessünk az ifjú nemzedék fejlődésének.
Hetényi Eszter
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Lelki segélyszolgálat

az egyházmegye égisze alatt
Április közepétől - Marton Zsolt megyéspüspök kezdeményezésére - telefonos, illetve online, e-mail formában is kérhető lelki segélyszolgálatot hívott életre a Váci Egyházmegye, a közreműködő szakemberek bármely korosztály tagjainak rendelkezésre állnak.
- Többen megfogalmazták már,
hogy bár számos generáció tagjai
- Istennek hála - nem éltek, éltünk
meg háborút, de a koronavírus járvány akár hasonló érzelmeket válthat ki, csak nem látjuk az ellenséget. Tipikusan milyen lelki tehertételek, félelmek lehetnek jellemzőek ebben a helyzetben? - kérdeztük
Jakobszen-Tátrai Zsófiát, a Váci
Egyházmegye humánerőforrás-vezetőjét, mentálhigiénés család- és
párterápiás szakembert.
- A leglényegesebb, legfájóbb
megtapasztalás a bizonytalanság,
már csak azért is, mert egyelőre
nem látjuk, mikor lesz vége ennek
az időszaknak. Könnyebb adaptálódni az olyan helyzetekhez, amikor tudjuk vagy legalább sejtjük a
szakaszokat, és felsejlik előttünk az
alagút vége. Most azonban nem a
mi kezünkben van a kontroll, csak
alkalmazkodni próbálhatunk a saját határainkig, illetve az előírásokban kijelölt határokig. Ezért nem
is jó, ha mások hozzáállása, a külső körülmények változása miatt aggódunk, ezt a terhet senki ne vegye
magára, mert csak még mélyebb
szorongást idézhet elő. A másik különösen nagy teher a motiválatlanság, ha érezzük ugyan, hogy sok

minden jó dolgot lehetne csinálni,
ám a bizonytalanság eltompítja az
indíttatást. Mindezt hatványozhatja a magányérzés, a személyes kapcsolatok korlátozottsága, de ezt is
sokféle módon lehet oldani.
- A lelki segélyszolgálat küldetésére térve kérdezem, miben tud segítséget nyújtani egy-egy, szakemberrel folytatott beszélgetés?
- Bárki megérezheti, hogy nincs
egyedül, megélheti a segítő mellette
állás tapasztalatát. Azt, hogy meghallgatják, elmondhatja azt, ami a
szívét nyomja, megviseli lelkileg. A
feszültségoldás a lényeg, a kapunyitás részünkről: alapvetően meghallgatók vagyunk, így igyekszünk támogatni a hozzánk fordulókat.
- Milyen tevékenységek segíthetnek oldani a szorongást, a visszafogottabb, korlátozottabb életvitel
okozta elszigetelődés érzést?
- Nagyon fontos tudni magunkról, hogy mi az, ami általában jó érzést ad, ezeket az amúgy rutinszerű
tevékenységeinket kell most minél
inkább örömforrásnak felfogni, ezzel a szemlélettel gyakorolni, hangsúlyosabban beépíteni a mindennapokba. Erre hadd említsek néhány konkrét lehetőséget: például,
ha szeretek táncolni, akkor táncol-

jak, ha szeretek főzni, akkor tegyem
azt, vagy ott van, mondjuk a sportolás, zenehallgatás és még hosszan
folytathatnánk a sort. Illetve a hívő
embereknek az imádkozás, a szentségimádás, a televíziócsatornák, rádióadók különböző vallásos tartalmainak követése is különösen fontos lehet.
- A személyes kapcsolatok ápolásában milyen újfajta létmódot,
a mindennapok megélésében hogyan és milyen külső-belső erőforrásokat lehet erősíteni annak érdekében, hogy ne azt érezze az ember,
hogy most csak lemondások várnak rá?
- Kétségtelenül több személyes
konfliktus adódhat most, hiszen
mindenkiben nagyobb a feszültség.
Ettől sem kell megijedni, ez természetes, amit fontos tudatosítanunk
magunkban, hogy ne másokon vezessük le az indulatainkat, hiszen
ők sem tehetnek semmiről, mindenki ugyanúgy elszenvedője ennek
a helyzetnek. Beszélgessünk minél többet a családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, hozzuk
elő azt is, hogy kinek mi okoz bánatot, nehézséget, ezekkel a beszélgetésekkel is közelebb kerülhetünk
egymáshoz, új szintre emelhetjük

a személyes kapcsolatainkat. A lelki segélyszolgálat kapcsán itt hadd
emeljem ki, hogy pár- és családterápiában jártas kollégák is várják,
várjuk a hozzánk fordulók hívásait, és konkrét kérdésekben is igyekszünk támogatást nyújtani.
- A napi rutint hogyan lehet átalakítani úgy, hogy igazán tartalmas legyen ez a különösen megterhelő időszak?
- Meg kell próbálni struktúrát adni minden napnak, mivel
most összecsúszhatnak a szerepek
és feladatok a megélhetést biztosító munkavégzéstől kezdve a házimunka elvégzésén át a kikapcsolódásig. Mindennek legyen meg a
maga ideje, úgy a munkának, mint
a tanulásnak, szórakozásnak. Továbbá az is fontos, hogy a hétvége
legyen más, mint a most kicsit szintén valamelyest hétvéginek tűnő
hétköznapok sora, igyekezzünk belevinni valami pluszt a szombat-vasárnapba.
Ribáry Zoltán
Az egyházmegyei lelki segélyszolgálat
elérhetőségei:
lelkisegely@vaciegyhazmegye.hu,
tel.: 30/215-0804)
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Örök kedvencek, akik elhozták Egykori válogatott irányítja
Budapestre a Real Madridot a VSD kézilabda szakosztály
Születésnapi interjú Nyilas Elekkel,
szakmai munkáját
a Fradi egyik legendájával

Negyedszázada, a Bajnokok Ligája 1995-96-os sorozatában a magyar labdarúgás klubtörténetében a Ferencváros egyedülálló sikert ért el azzal, hogy a selejtezőben idegenben legyőzte a belga RSC Anderlecht együttesét (0-1), majd hazai környezetben elért
döntetlennel (1-1) bejutott a csoportkörbe, ahol olyan világsztárcsapatok várták, mint
a Real Madrid és az Ajax. A Fradi egyik kiválósága Nyilas Elek volt, aki a korábbi BLgyőztes Ajax ellen 11-esből szerzett gólt az Üllői úti arénában, akinek Dunakeszin indult el labdarúgó karrierje, majd Göd és Vác után 1995-1997-ben a Ferencváros meghatározó játékosa volt, ahová az izraeli idegenlégióskodás után 1998-ban tért vissza.
- A magyar futballrajongók számára
örökélményként átélt csodálatos sikert az M4 Sport csatornának köszönhetően az ifjú nemzedék tagjai
is láthatták a minap. Milyen érzés
volt újra „átélni” azokat a sporttörténelmi mérkőzéseket, melyek
egyik főszereplője Ön volt? – kérdeztem Nyilas Elektől.
- Ebben az időszakban kettős érzés van bennem! Egyrészről a világ
minden táján a bajnokságok vége
felé közelednénk, jobbnál
jobb meccseket kellene
élőben megtekintenünk és teljesen
más izgalmakat
kellene, átéljünk,
ismerve a kialakult helyzetet,
nem is beszélve az Európabajnokság elhalasztásáról!
Másrészről viszont tudom,
hogy milyen
sok
futballt
szerető embert tesz
boldoggá az, hogy
ezeket a mérkőzéseket évről évre többször is levetíti a magyar tévé valamelyik sportcsatornája! Valóban nagyon nagy élmény ez a mai napig mindannyiunknak! Megnézni viszont még
egyszer sem „sikerült”, de erre nincs is szükség, hiszen ennyi idő távlatában is élénken élnek bennem az emlékek!
- Hogyan készültek a legendás klubok világsztárjai ellen, volt-e valamilyen különleges
sportszakmai és lelki ráhangolódás, hiszen
nem mindennap léphet pályára egy magyar
labdarúgó Santiago Bernabéu stadionban?
- Visszatekintve ezekre a mérkőzésekre ma
már látni, mekkora dolog volt ez abban az időben! Hiszen ne felejtsük el, hogy akkor még
csak négy csoport volt, tizenhat csapattal! Abból is már nyolc kiemelttel! Ami azt jelentette,
hogy az összes többi európai bajnokcsapatnak,
írd és mondd, nyolc hely maradt! Mindenki
láthatja, nem volt egyszerű a helyzet! Ezek csak
az idő múlását nézve értékelődnek még jobban
fel! Mert amikor benne élsz, ezt még nem igazán látod, a felkészülésed is megy egy megszokott rendszerben! Természetesen mind csapatszinten, mind egyénileg elemeztük az aktuális ellenfelünket, felkészültünk belőlük, mint
máskor is! A nagy különbség nem itt mutatkozott!
- Véleménye szerint miben voltak jobbak az
Ajax és a Real Madrid játékosai, mint Önök?
Mi volt az ő sikerük titka?
- Itt folytatnám, akkor az előbb félbe hagyott
gondolatomat! A pályán viszont már mutatkozott „némi” különbség, a javukra! A játékosok
többsége gyorsabb, erősebb, dinamikusabb,
egyszerűen jobb játékos volt! De ebben semmi
különleges dolog nincs, hiszen világsztárokról volt szó már akkor is! Meg kell csak nézni
a további pályafutásukat! A sikerük titka pedig
más nem lehet, mint az alázat, a szorgalom, a
hozzáállás és a sok-sok edzés, gyerekkoruk óta!
Egyszerű (lenne) ez!

- A magyar szurkolók – klubszimpátiától függetlenül – egy emberként
örültek a Ferencváros sikerének,
akik nagyon bíztak benne, hogy
a következő években folytatódik
a nagyszerű sorozat? Mi az oka,
hogy azóta egyetlen csapatnak
sem sikerült megismételni a Fradi ragyogó teljesítményét?
- Abban az időben mi is éreztük,
hogy többen lettünk és természetesen örültünk is ennek, hiszen ebben az európai kupasorozatban mi nem csak a Ferencvárost, hanem
Magyarországot is
képviseltük!
Ez
azért felelősséggel járt! Az pedig egyértelműen látszik, hogy
az elit és a középcsapatok
között,
ahova mi is tartozunk, a szakadék nagyon
mély anyagi és
szakmai kérdésekben
is!
Ennek természetes következménye, hogy nem
tudsz oda kerülni a legjobbak közé, maximum
részsikereket tudsz elérni! Lásd Fradi, Vidi az
EL-ben!
- Úgyis kérdezem Öntől, mint egykori kiváló játékostól, 14-szeres válogatott-tól és úgy
is, mint edzőtől; milyen sportszakmai változásokra van szükség ahhoz, hogy a magyar
labdarúgás belátható időn belül megközelítse Európa legjobbjait?
- Nagyon nehéz kérdés, de nem megoldhatatlan a feladat! Nagyon fontos lenne a szemléletünkön változtatni, lelkiismeretesebben dolgozni, tanulni és mindig képezni magunkat!
Gondolok itt mindenkire, aki a labdarúgásban tevékenykedik! Legyen az edző, játékos,
masszőr, vagy bárki! Arról nem is beszélve,
hogy azokkal a lehetőségekkel, amihez a kormányunk által hozzá jutottunk, előrébb kellene minden tekintetben tartanunk! Élni és nem
visszaélni kellene ezzel a párját ritkító ösztönzéssel!
- Május 3-án ünnepli 51. születésnapját,
melyhez szívből gratulálunk. Gondolom az
ünnepi megemlékezések között kiemelt helyen
szerepel majd a negyedszázada elért fantasztikus siker!? A jubileumi évfordulón összejönnek a legendás csapat játékosai?
- Természetesen ünneplünk, bár a negyed
évszázad kicsit ijesztő! Nagyon jó érzés vissza
gondolni ezekre a mérkőzésekre, de nagyon
nem szoktam nosztalgiázni! Nosztalgiázzanak
az idősek, mi még nem vagyunk azok! Nagyon
sok feladat vár még ránk az életben és a labdarúgásban is! Szeretnék mindkettőben segíteni,
megfelelni a kívánalmaknak! Az összejövetelről még semmi hír, de talán ebben a helyzetben
ez normálisnak mondható! Reméljük, normalizálódik a helyzet és ebben az évben mindenre sor kerül! Nem vagyunk lekésve semmiről!
Vetési Imre

Koronavírus ide, koronavírus oda, azért a VS Dunakeszinek még mindig
van egy szuper NB I/B-s kézilabda csapata, az utánpótlásról már nem
is beszélve, őket ezekben a napokban sem hagyhattuk magukra. Csodás
időzítéssel, április elején robbant be közénk Székely István – korábbi válogatott kézilabdázó -, hogy segítségére legyen a kézilabda szakosztálynak, mint szakmai igazgató. Új típusú edzéstervek, újfajta sportmarketing
szemlélet, megújul a VSD Kézilabda szakosztálya!
- Spanyolország, Svájc, Görögország, Olaszország és a
címeres mez is megtalálható
a repertoárodban, hogy kerültél most hozzánk a VSDbe?
- Egyszerre mondhatom
magam szerencsésnek és elégedetlennek is, ami a sportpályafutásomat illeti. Hosszú
éveket töltöttem a kézilabda
legmagasabb osztályában, 265
mérkőzéssel, bajnoki ezüst és
bronzérmekkel tarkítva. Legnagyobb sikeremként természetesen elsősorban a magyar
felnőtt válogatottban való szerepléseimet, és az 1999-ben elért ifjúsági Európa-bajnoki címet tekintem. Öt évig légiósként is lehetőséget kaptam az
általad is említett országokban.
Sajnos a pályámnak egy balszerencsés térdsérülés vetett
véget, mely után hosszú évekig
szándékosan távol tartottam
magam az imádott kézilabdától. A seb úgy érzem begyógyult és készen állok - a rám jellemző intenzitással és csapatszellemben - tevékenyen részt
venni a magyar kézilabda életében. Ezt jeleztem Dunakeszi városvezetésének, így kerültem kapcsolatba Temesvári István elnök úrral. Nagyon
tetszett a szakosztályban rejlő lehetőség és a kiváló csapat,
így nagy örömmel fogadtam el
a VSD felkérését, hogy szakmai igazgatóként segítsem a
kézilabda szakosztályt.

okoz nagyon fontosnak
tartom az edzőinkkel,
sportolóinkkal való
rendszeres és szervezett
kommunikációt, tájékoztatást és támogatást. Jelenleg ezen
dolgozunk kiváló
munkatársaimmal közösen, hogy
a VSD kéz i l a b da szakosztálya
továbbra is aktív
team-ként
működjön.
- Mi a legfőbb küldetésed
itt Dunakeszin
és a kézilabdában?
- Mivel a környékről származom és évek óta a városban
élek, küldetésemnek tekintem
a Dunakeszi kézilabda szakosztályát olyan szintre emelni, amelyre városunk méltán
büszke lehet. Elsősorban szeretnénk minél több gyermeket a kézilabda pálya közelébe csábítani, és az utánpótlásbázisunkat stabilizálni. Remek szakembereink vannak,
az infrastrukturális lehetősé-

geink csak bővülni fognak, így minden adott
ahhoz, hogy egy
mindenki számára
vonzó szakosztály legyünk. Szeretném elérni, hogy minél több
helyi - lokálpatrióta vállalkozás álljon a csapat mellé, hogy
maximális
feltét e le k e t
tudjunk
bi z tosítani sportolóink számára. Középtávlati célként
megfogalmaztuk a VSD vezetőségével, hogy idővel női
és férfi vonalon is saját nevelésű játékoskerettel az NB-1/
B-ben szerepeljünk. A tervek
megvannak, már csak a vírusnak kell elmúlnia, hogy beinduljanak a tevékeny hétköznapok és a megvalósítás fázisába lépjünk. Hajrá Dunakeszi! Hajrá VSD!
Mészáros-Schöffer
Zsuzsa

- A sport az életed, rendkívüli érzéked vagy a sportmanagementhez, ez honnan
ered?
- Kézilabdás pályafutásomat
követően tanult szakmámban,
közgazdasági és kommunikációs vonalon dolgoztam. Az
elmúlt évtizedben több szegmensben
kipróbálhattam
magam vezető beosztásban.
A sportra már koordinátor
szemmel tekintek, igyekszem
az üzleti és vezetési tapasztalataimat a sport javára felhasználni.
- Nem a legszerencsésebb
időszak ez most, tombol a koronavírus, de neked mégis
csillog a szemed, hogy segítsd
a VSD-t. Vannak már konkrét terveid is?
- Azt gondolom ez az időszak a háttérmunka és a rendszerezés időszaka. Most van
idő rendbe tenni azokat a dolgokat, amik a sűrű versenyprogram során kevesebb figyelmet kapnak. A kialakult
helyzetben, amit a járvány
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