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Három COVID-19 részlegen Orbán: további egy hónapig fennmaradnak a szigorú intézkedések
ápolják a betegeket
További egy hónapig, január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és
a szigorú intézkedések - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn
a váci kórházban
a közösségi oldalán. Az operatív törzs december 7-i döntéséről beszámolva
azt is elmondta, hogy a szentestét érintő korlátozásokról később döntenek.

A

miniszterelnök
kiemelte: este 8 és reggel
5 óra között továbbra
is kijárási tilalom lesz. "Hogy
szenteste tehetünk-e kivételt,
amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében" közölte.
Hozzátette
ugyanakkor:
nem lesz kivétel december 31én, vagyis a szilveszteri bulikat
és utcabálokat idén nem lehet
megtartani.

Hét katona segíti az egészségügyi szakképesítést
nem igénylő feladatok ellátását
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk a COVID-19 járványveszély növekedése miatt a váci Jávorszky Ödön Kórház is bekapcsolódott
a középsúlyos és súlyos, igazolt COVID-19 fertőzött, valamint gyanús betegeket ellátásába.
„Intézményünk gondosan felépített rendszer szerint, a szükségletekhez és a járvány dinamikájához igazodva, meghatározott ütemterv alapján látja el az igazolt vagy gyanús

COVID-19 betegeket. Az első
hullám tapasztalatait felhasználva, fokozatosan és folyamatosan alakítjuk át a kórházi
betegutakat és szervezzük át az
osztályok elhelyezését. A szük-

séges védőfelszerelések megfelelő számban rendelkezésre állnak, pótlásukat a fenntartó folyamatosan biztosítja – olvasható a kórház közleményében.
Folytatás a 2. oldalon

Minden élet számít!

Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra
Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra. Az oltás
önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával kapcsolatos információkról és teendőkről – írja a vakcinainfo.gov.hu, melyet a Miniszterelnöki
Kabinetiroda hozott létre. Az védőoltás jelentőségét hangsúlyozta parlamenti felszólalásában Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára,
aki - többek között - felszólította az ellenzéki pártokat, hogy emelkedjenek felül politikai érdekeiken, ne bizonytalanítsák el a lakosságot az véFolytatás a 2. oldalon
dőoltással kapcsolatban.

Az érték, amely rangot ad a régiónknak
Az elért eredményeink, amelyek büszkeséggel töltenek el
bennünket, nem valósulhattak volna meg összefogás és konstruktív
együttműködés nélkül – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Újabb jelentős, hatszázmillió forintot meghaladó kormányzati támogatást nyert el a veresegyházi Kálvin
téri református általános iskola, így
az intézményben hamarosan megépülhet a tornacsarnokot a központi objektummal összekötő épület –
jelentette be múlt pénteken Tuzson
Bence, aki szerint valós eredményeket csak átgondolt és hozzáértő munkával lehet elérni. Térségünk
országgyűlési képviselője a Dunakanyar Régiónak beszélt arról is, hogy
ennek a beruházásnak köszönhetően öt új tanteremmel is bővül az inFolytatás a 2. oldalon
tézmény.

Hangsúlyozta: a döntést
konzultációk előzték meg járványügyi szakemberekkel, tudósokkal, akik egyöntetűen a

szigorú intézkedések fenntartását javasolták.
"Azt mondták, szigor kell,
mert karácsony jövőre is lesz,
most az a fontos, hogy mi is legyünk" - fogalmazott Orbán
Viktor.
Megerősítette: a megoldás a
vakcina, amely most már belátható távolságban van. Keddtől indul a regisztráció, amelyen keresztül mindenki jelentkezhet, aki be akarja oltatni magát.
Folytatás a 2. oldalon

Hatszázmillió forintot meghaladó állami támogatást kapott
a veresegyházi Kálvin téri református iskola

Idősbarát Önkormányzat
– elismeréssel díjazták Dunakeszit

A koronavírus járvány
első hulláma idején
rendkívül gyorsan megszervezte az idős, rászoruló emberek segítségére siető önkéntesek hálózatát Dunakeszi
Város
Önkormányzata, melynek tagjai önzetlenül nyújtottak segítő kezet a rászoruló dunakeszieknek. A
Facebookon szerveződött nagy létszámú közösség tagjai segítettek a bevásárlásban, a
gyógyszerek kiváltásában, s minden egyébben, amire igényük volt
az idős embereknek.
Folytatás a 4. oldalon

Az elismerést Sipos Dávid
alpolgármester vette át
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Az érték, amely rangot ad a régiónknak
Az elért eredményeink, amelyek büszkeséggel töltenek el
bennünket, nem valósulhattak volna meg összefogás és konstruktív
együttműködés nélkül – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Folytatás a címlapról

N

emcsak a tornacsarnok és a tantermek
közötti kapcsolatot
biztosítja majd az az összekötő épület, amelynek megépítésére most nyert el 655 millió forintos kormányzati támogatást a veresegyházi Kálvin téri református általános
iskola, hanem öt új tanteremmel, valamint irodákkal
és egy aulával is bővül az intézmény – mondta el lapunknak nyilatkozva Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület országgyűlési
képviselője, aki hangsúlyozta
azt is, hogy „nagy-nagy öröm,
de hatalmas felelősség is egyben, hogy régiónk az ország
legnagyobb tankerülete, hazánk egyik legfiatalabb térsége”. Mint mondta, térségünk
településein az elmúlt két évben iskolák, óvodák, bölcsődék, játszóterek, egészséghá-

Két államtitkár, Tuzson Bence és Soltész Miklós jelentette be a kedvező hírt

zak, utak épültek, újra bebizonyítva azt, hogy valós eredményeket csak átgondolt, hoz-

záértő munkával lehet elérni.
Azon dolgozunk, hogy jobbá,
kényelmesebbé tegyük kicsik

További egy hónapig fennmaradnak
a szigorú intézkedések
Folytatás a címlapról

"Azért dolgozunk, hogy Magyarországon az
elsők között juthassunk vakcinához" - hangoztatta a kormányfő.
Elmondta: a kabinet mindenkivel tárgyal, ennek során pedig sem politikai, sem egymással
versengő nagy nemzetközi cégek érdekeit nem
veszi figyelembe. Csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsabban és minél biztonságosabban juthassanak vakcinához - szögezte le.

Hét katona segíti az egészségügyi szakképesítést
nem igénylő feladatok ellátását

2020. november 10-től további intézkedésig, az azonnali egészségügyi ellátást nem
igénylő beavatkozásokat elhalasztjuk. Ez alól kivétel képeznek azok a sürgősségi ellátások, amelyek elvégzése nélkül
a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy
maradandó egészségkárosodást szenvedne. Az egynapos
sebészeti ellátás szünetel - tájékoztatnak.
„Jelenleg három COVID-19
részlegen helyezzük el az igazolt COVID-19 pozitív betegeket. A Sürgősségi osztályon
a "vörös zónákban" történik a
fertőzés gyanús betegek ellátása. További részlegeket alakítottunk ki a fertőzés gya-

jait a gyermekeink jelentik,
ezért állok minden iskolafejlesztés mellé – mondta lapunknak a képviselő, aki megköszönte Soltész Miklósnak,
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának,
hogy ellátogatott a településre,
ahol közösen jelenthették be a
jó hírt. Gratulálok a Veresegyházi Református Egyházközösségnek és az iskola vezetésének
a sikeres pályázathoz – tette
hozzá térségünk országgyűlési
képviselője. Én hiszek a közösség erejében és az összefogásban, hiszen ennek köszönhető,
hogy minden eredmény közös
sikerünk is egyben – mondta.
Tuzson Bence kérdésünkre válaszolva felidézte, hogy a
tornacsarnok munkálataira a
Dunamelléki Református Egyházkerület az intézmény javára
korábban hatszázmillió forintos állami támogatást nyert, ez
az összeg azonban – mivel időközben megemelkedtek az építőipari árak – nem lett elegendő a beruházás befejezéséhez.
Mint mondta, ezért ezt az ös�szeget Magyarország kormánya
további kétszázmillió forinttal
egészítette ki, ami lehetővé tette
a tornacsarnok befejezését. Ezt
követően az iskola saját megtakarításaiból mintegy százmillió

forintos önerővel járult hozzá a
földszinti tantermek befejezéséhez, amelyeket tavaly szeptemberben adhattunk át – mondta
a képviselő.
Méltán lehetünk büszkék
arra, hogy Veresegyházon
2007-ben ötvenkilenc évnyi
kényszerű szünet után újraindult a református egyházi oktatás – folytatta térségünk országgyűlési képviselője, aki
szerint ez azért is jelentett fordulópontot a régió életében,
mert a hatalmas gyermeklétszám mellett nagy volt a lelki igény is az egyházi oktatás
újraindítására, ugyanis addig
egyetlen felekezet fenntartásában sem működött egyházi iskola a városban, de a környező
falvakban sem. Az iskola működésével régiónk egy olyan
értékkel lett gazdagabb, amelyik méltán járul hozzá ahhoz,
hogy térségünk településeit ma
már az ország legélhetőbb térségeként emlegetik különféle
fórumokon és felmérésekben.
Jó itt élni, látják ezt ma már
mások is, és ez egy olyan egyedülálló eredmény, ami nem valósulhatott volna meg összefogás és konstruktív együttműködés nélkül – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Minden élet számít!

Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra

Szólt a két hete zajló célzott tesztelésekről is, és
közölte: a múlt héten Magyarország már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozott.
A miniszterelnök köszönetet mondott az orvosoknak, az ápolóknak és a pedagógusoknak a
munkájukért, és mindenkit a járványügyi szabályok betartására kért.
"Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra,
mert minden élet számít!" - zárta szavait Orbán
Viktor.

Három COVID-19 részlegen
ápolják a betegeket
a váci kórházban
Folytatás a címlapról

és nagyok mindennapi életét –
fogalmazott Tuzson Bence.
Nemzetünk jövőjének alap-
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nús, kórházi ellátást igénylő betegek számára. Pozitív
teszteredmény esetén az érintett beteg a COVID-osztályra
kerül, negatív teszt esetén a
gyógykezelést végző osztályon
ápoljuk.
A Központi Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Osztály
két szervezeti egységként végzi munkáját, elkülönítve az intenzív ellátást igénylő, igazolt
COVID-19 fertőzött betegeket.”
A sajtóközleményből kiderül, hogy az intézménybe is
megérkezett a honvédség hét
munkatársa. A katonák szakmai felügyelet mellett dolgoznak, és olyan segítséget nyújtanak, amihez nem kell egészségügyi szakképesítés, így elsősorban a betegirányításban,

betegkísérésben, testhőmérséklet-méréssel történő beléptetésben, adminisztrációban,
számítástechnikai,
anyagmozgatási, raktározási feladatokban vesznek részt.
„A járványgörbe dinamikus emelkedése miatt, egyre
több a beteg. Ápolóink, orvosaink hősiesen gyógyítanak,
minden kézre szükség van. A
jelenlegi helyzetben, telefonvonalaink túlterheltek, ezért
kérjük szíves türelmüket, ha
hosszabban kell várakozniuk.
Mindenkitől megértést kérünk, hogy a lehető legjobb ellátást tudjuk biztosítani Vác
és térsége lakosai számára.
Együttműködésüket
köszönjük, vigyázzunk egymásra!” – kéri a lakosságtól a váci
Jávorszky Ödön Kórház.

Miért jó az oltás?
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta
fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban
védekezni. Ez igaz az új koronavírus okozta fertőzésekre is.
A lakosság tömeges oltásával
tudjuk megfékezni a jelenleg az
egész világon erőteljesen terjedő járványt.
A védőoltás lényege, hogy
a szervezetben immunválaszt
váltunk ki a kórokozó (ez esetben az új koronavírus) ellen, és
ezzel kialakítjuk a védettséget.
A vakcinák hosszú távú védettséget is biztosíthatnak.
A COVID-19 betegséget okozó vírus esetében egy új kórokozóról van szó. Ezért világszerte kutatják és fejlesztik a
megfelelő vakcinát. Sok országban már rendkívül előrehaladott állapotban vannak a kutatások. Több országban már elkészültek az oltóanyagok, sőt,
egyes államokban már engedélyeztek egyes típusokat, és az
oltások is megkezdődtek. Magyarországon a lakosság tömeges oltására bevethető vakcina
már belátható közelségben van.
A kormány célja, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájus-

sanak a vakcinához. Ezért több
csatornán zajlanak a tárgyalások a vakcinák beszerzéséről. Az
egész világon óriási igény van
az új oltóanyag iránt, így minden lehetőséget fel kell térképezni. Részt veszünk az európai
vakcinakutatási programokban,
és hazai kutatások is zajlanak.
Magyarország már eddig is 17,5
millió adag oltóanyagot kötött
le több tíz milliárd forint értékben. A lekötött oltóanyagok között találunk oxfordi és amerikai
vakcinákat is, a kormány emellett izraeli, kínai és orosz fejlesztőkkel is tárgyal.
A gyógyszerbiztonság terén
Magyarországon világszínvonalú szakemberek dolgoznak.
Bármilyen vakcina használata csak a szigorú hatósági vizsgálatok elvégzése után, a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.

Az oltások menete
A koronavírus elleni vakcina
felhasználása a lakosság tömeges oltására várhatóan 2021-ben
kezdődhet. A védőoltás Magyarországon önkéntes és ingyenes lesz.
A védőoltások beadása oltási terv alapján történik majd a

kijelölt oltópontokon. Az engedélyezett vakcina/vakcinák típusától is függ majd, hogy hány
oltásból áll majd az oltási sorozat, illetve meddig tart a védettség. A Magyarországon engedélyezett vakcinákról és az általuk
kialakított védettségről ezen a
honlapon adunk ismertetőt.
Az oltás iránti igényt a honlapon lehet jelezni, regisztráció útján. 60 év feletti nyugdíjas honfitársaink a számukra
levélben megküldött űrlapon
is jelezhetik ezt az igényt, postai úton. A regisztráció biztosítja, hogy a lehető legtöbben értesüljenek a vakcinára vonatkozó
legfontosabb információkról, és
arról is, hogy mikor kerül sor
az oltásra. Fontos tudni, hogy
az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók és az idősebb
honfitársaink.
A regisztráció az igények felmérését és a közvetlen tájékoztatást segíti. Önmagában nem
jelenti azt, hogy az illető automatikusan megkapja a védőoltást, mivel az az oltási terv alapján történik.
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Mit sikerült valóra váltani
a választási ígéretekből?
– kérdeztük Csörög
polgármesterétől
1990. szeptember 30-án tartották meg a rendszerváltás utáni első szabad önkormányzati választást hazánkban. Az elmúlt három évtizedben számos változáson ment át az önkormányzati rendszer, melyben az egyik legjelentősebb, hogy a 2014. október 12-i voksoláson és legutóbb, 2019. október 13-án öt évre választották meg a települések polgármestereit és az önkormányzatok új képviselő-testületeit. A Dunakanyar Régió szerkesztősége ezúttal Szorcsik Józsefet, Csörög polgármesterét kérte fel, hogy értékelje az öt
éves önkormányzati ciklus első évében végzett munkájukat, mennyit sikerült időarányosan valóra váltani a 2019-es választási kampányban tett ígéreteikből. (II. rész)
Szorcsik József, Csörög polgármestere

A fejlődés útjára lépett Csörög
Bő egy éve a megválasztásomkor kitűztem rövidebb, és hosszabb távú célokat a település fejlődését illetően. Az
ezekkel járó feladatokba fejest is kellett ugranunk, hiszen lemaradásunk a
környező községekhez képest jelentős,
ezért olyan széles spektrumon mozog
a teendők tárháza, hogy azokat a kifejezéseket hogy -„fáradt vagyok”- „szabadnapom van”- „lehetetlen” likvidálni kellett a szótárunkból.
Most már egy év elteltével mutatkoznak is az elvetett magvak hajtásai.

Gondolok arra, hogy pályázaton nyertünk:
- közterület-karbantartó gépet (ágdarálóval, sószóróval, hótolóval,
utánfutóval)
- egy civil házat, mely rendezvények, és egyesületi, vagy akár civil
szerveződések színtere lesz, ez nagyon
fontos, mert nekünk még egy klasszikus értelemben vett művelődési házunk sincs!
- közterületi játszóterünket megújíthattuk
- szilárd útburkolattal tudunk ellátni több utcaszakaszt is

- kivitelezés alatt van egy közterületi-kamerarendszer
- mini-bölcsödét építünk
- óvoda udvarunkat láttuk el új elemekkel
De sok más eredménnyel büszkélkedhetünk! A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös programokat indítottunk, melyek a helyi lakosságot segítik, a sportéletet beindítottuk a kisebbek számára, illegális szemétlerakókat számoltunk fel, polgárőrséget
hoztunk létre, a közmunka programot
maximálisan kihasználva közterületeinket/utcáink állapotát folyamatos ja-

vítjuk az árkok tisztításától az utak kátyúmentesítésig. Kialakítottunk megfelelő profi szakmai kört is magunk
körül pl. pályázatírás terén. Az önkormányzat a felelős anyagi gazdálkodásnak köszönhetően még a járvány-helyzet negatív hozadékai mellett is erősödött jelentősen, ehhez fog gigászi mértékben hozzátenni az a folyamat is, ami
a közeljövőben induló ipari parkunkat
illeti. Itt egy több összetevős, megtervezett projektről beszélünk, mely folyamatos anyagi forrást biztosít. Ez a
terület a Gödöllői út mentén fekszik,
ráadásul külterületen is van, így a lakó-

övezetünket abszolút nem fogja érinteni! De erről részleteket még nem árulnék el. Legyen annyi elég, hogy a küszöbön áll az áttörés, és egyben a tényleges indulás!
Összegezve azt hiszem nyugodtan
kijelenthetem, hogy jó úton jár Csörög és a haladáshoz megvan hála Istennek a lendület és a kitartásunk a
következő esztendőre is! Az már biztos, hogy nagyon eseménydús, nehéz,
de egyben sikeres évet hagyunk magunk mögött – nyilatkozta lapunknak Szorcsik József, Csörög polgármestere.

Véget ért a Három generációval az egészségért
program a Szobi járás hat településén
Három generációval az egészségért a Szobi járás hat településén címmel
pályázatot nyert Szob, Ipolydamásd, Kóspallag, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes és Kemence, melynek keretében 2019. július 1-től 2020. november
30-ig több szűrővizsgálatot is szerveztek az érintett településeken a háziorvosok bevonásával, emellett pedig több szakvizsgálatra is sor került.

A

háziorvosok által elvégzett szűrővizsgálatok
voltak többek között a vérnyomás-, vércukormérés, a széklet-vérteszt, az általános egészségi állapotfelmérés, az EKG vizsgálat, a légzésfunkció
vizsgálat és a boka-kar index szűrés.
Emellett több szakorvos is végzett kihelyezett
vizsgálatokat. Sor került méhnyak-rákszűrésre,
végbéldaganat szűrésre, bőrrákszűrésre és prosztata-rák szűrésre is.
Mivel a program célja a megelőzés volt, ezért
előadások keretében igyekeztek felhívni a figyelmet különböző veszélyekre. Volt ösztönző előadás

citroenvac.hu

emlőrák szűrésre és figyelemfelhívás az alkohol
fogyasztás és a dohányzás veszélyeire.
A szűrővizsgálatok keretében az orvosok több
mint 5 ezer esetszámot rögzítettek. A Három generációval az egészségért program a Szobi járás
hat településén célkitűzése 4115 esetszám volt,
melyet így túl is teljesített, ami a program sikeres
fogadtatását jelenti.
A megvalósítására egy kvázi praxisközösséget hoztak létre, amelyben a szobi két körzet háziorvosa, a kóspallagi-, az ipolydamásdi- illetve
a Nagybörzsöny-kemencei praxis orvosai vettek
részt. Továbbá szakorvosként bőrgyógyász, nőgyógyász, urológus-sebész és pszichoterapeuta lett
bevonva a vizsgálatokba. A program megvalósításában diabetikus és védőnő is részt vett.
A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósult meg.
Furucz Anita

Ötven pedagógus koronavírusteszt
eredménye lett pozitív a Váci
Tankerületi Központ iskoláiban

Bár a koronavírus járvány miatt a középiskolák online oktatásra álltak át, az általános iskolák és az óvodák is nyitva maradhattak. Az intézkedéssel párhuzamosan november közepén indította el a kormány a pedagógusok tömeges tesztelését is. A tanárok önkéntes alapon jelentkezhettek a tesztelésre, amellyel országosan 60 százalékuk élt, több mint kétezer teszt lett pozitív.

A

Váci Tankerületi Központhoz tartozó intézményekben összesen 2178 alkalmazottat teszteltek, közülük 50 munkatárs teszteredménye lett pozitív – tájékoztatták a Dunakanyar Régiót az eredményekről.
Az érintett pedagógusok teszteredménye
miatt négy intézmény teljes egészében, illetve további hét intézmény 31 osztálya is,

akkor azonnal tantermen kívüli digitális
munkarendre állt át.
Jelenleg emiatt már csak egy teljes intézményben és további öt intézmény 9 osztályában van tantermen kívüli digitális munkarend 2020. december 12-ig – írták megkeresésünkre.
Furucz Anita

Kövesse lapunkat
a Facebookon is!
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Épül az EuroVelo6 kerékpárút

Újabb szakaszok kaptak
aszfalt burkolatot

A Budapest és Dunakeszi között épülő EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút
újabb jelentős szakaszai kaptak aszfalt burkolatot a napokban.

A

főváros határától induló, a 2. számú főút mellett haladó kerékpárút
pályája Dunakeszi déli körforgalmi csomópontjánál fordul a
dunai oldalra, ahol a vizes kertek érintésével éri el a Barátság
úti lakótelep peremét, ahonnan
a Katonadomb és a Duna-par-

ti szabad strand között haladva a Liget utcánál csatlakozik
a már évek óta kiépített – egészen Szobig kanyargó – kerékpárútba. A napokban elvégzett
munkálatokkal kezd kirajzolódni a régóta várt, Budapestet
és Dunakeszit összekötő nemzetközi kerékpárút végleges

nyomvonala, melynek egy másik jelentős szakaszát – a Barátság úti lakótelep alatt egészen a
Liget utcáig – már a nyáron leaszfaltozták a szakemberek.
A beruházást várhatóan
2021 tavaszán adják át.
V. I.
Fotó: KesziPress

Újabb P+R parkoló épült Dunakeszin
Lapunk megjelenésével egy időben, december 11-én, pénteken adták át
hivatalosan a gyártelepi vasútállomás dunai oldalán épített 33 gépkocsi
elhelyezésére alkalmas új parkolót. A kivitelező Penta Kft. munkatársai a
P+R parkoló területén két darab, öt-öt kerékpár elhelyezését biztosító tárolót is kialakítottak.

A

33 gépkocsi befogadása alkalmas
P+R parkoló épült a gyártelepi vasútállomás mellett

parkoló déli végében
külön beállót létesítettek a taxisok számára,
de a vasúttal párhuzamosan
vízelvezető és járda is épült.
A terület – részben - a
MÁV-hoz tartozik, ám a vasúttársaság csatlakozott a városi önkormányzat fejlesztési törekvéséhez és támogatta a
beruházást.
Az új parkoló építésével az
önkormányzat célja, hogy a
fővárosba ingázók számára
biztosítsa a kulturált parkolás
feltételeit, enyhítse a vasútállomás környezetében érzékelhető zsúfoltságot.

N

éhány nappal 69.
születésnapja előtt
elhunyt
Bogyó
László, aki több
mint negyedszázada alapította a Dunakeszi Teniszklubot,
Dunakeszi sportéletének kiemelkedő alakja, a Magyar Tenisz Szövetség egykori elnökségi tagja, a Pest Megyei Tenisz Szövetség elnöke. Bogyó
Lászlót az elmúlt hetekben súlyos betegség miatt kórházban
kezelték, onnan már nem tért
haza otthonába.
Bogyó László sokat tett Dunakeszi sportéletéért, klubja a
társasági tenisz mellett nagy

Sipos Dávid alpolgármester:
szívünkben még nagyobb várakozással
éljük meg Advent napjait
Az idei Advent sajnos más, mint amilyenek a korábbiak voltak. A koronavírus járvány elleni hatékony védekezés megváltoztatta az életüket. Minden bizonnyal ez is hozzájárul ahhoz, hogy szívükben, lelkükben még nagyobb szeretettel és várakozással éljük meg Advent napjait, készülünk az
év legszebb ünnepére, Jézus születésére – nyilatkozta lapunknak Sipos
Dávid Dunakeszi alpolgármestere.

A

Fotó: KesziPress

Elhunyt Bogyó László,
a Dunakeszi Teniszklub elnöke
Mély megrendüléssel
tudatjuk, hogy 68 éves
korában elhunyt Bogyó
László, a Dunakeszi Teniszklub alapítója, Dunakeszi sportéletének
kiemelkedő alapja.

Dunakeszi déli határában
a Duna-part felé fordul az új kerékpárút

Sipos Dávid és Szabó József

Idősbarát Önkormányzat
– elismeréssel díjazták
Dunakeszit
Folytatás a címlapról

A

Bogyó László
1951-2020

hangsúlyt fektet az utánpótlás
nevelésre. Ma már több mint
100 gyermek teniszezik az
egyesület színeiben, közülük
többen korosztályos válogatottak is. A fiatal teniszpalántákat
féltő gondoskodással és atyai
szeretettel oktatta a tenisz rejtelmeire. Munkásságával, kitartásával vált országos hírűvé
a helyi teniszklub.
Bogyó László kivette a részét
a Dunakeszi Sportmodell kialakításából is, az ő felügyelete
alatt jutott el az általános iskolákba a sportág. Ő vezette a Dunakeszi Vasutas Sportegyesületet azokban az években, amikor

a labdarúgó csapat az egyesület történetében a legmagasabb
szinten játszott. Felújíttatta és
felvirágoztatta a Vasutas Sporttelep 1970-es és ’80-as években
épített teniszpályáit. Több nemzetközi teniszverseny megszervezése is a nevéhez fűződik.
A városi sportéletért végzett fáradságos munkája elismeréseként 2014-ben Dunakeszi Városi Sport Díjjal kitüntetett edzőt a város saját halottjának tekinti. Nevét a Dunakeszi Városi Teniszklub is viselni
fogja – tette közzé a városi önkormányzat honlapja, a dunakeszi.hu.

példaértékű összefogás a járvány második
hullámának idején is
tart, melynek elismeréseként
„Idősbarát Önkormányzat”
díjban részesült Dunakeszi –
tette közzé közösségi oldalán
Sipos Dávid alpolgármester.
„Dunakeszi elnyerte az
Idősbarát Önkormányzat díját a koronavírus járvány alatt
az idősek ellátásában nyújtott tevékenységéért! Dunakeszi Város nevében "Idősbarát Önkormányzat" díjat vehettem át
Novák Katalin miniszter
asszony és Pintér Sándor miniszter úr államtitkáraitól!”
– írja az alpolgármester, aki
gratulál Csoma Attila önkormányzati képviselőnek,
"Gondoskodunk az idősekről" önkormányzati tanácsnoknak, a József Attila Művelődési Központ igazgatójának, aki munkájával nagyban
hozzájárult a város sikeréhez!

Csoma Attila a művelődési központ igazgatójaként önzetlenül és rendkívül nagy
empátival segíti az intézményben működő - több száz
fős – nyugdíja klub tevékenységét, tanfolyamok szervezését és emellett önkormányzati tanácsnokként a város
szép korú polgárait, a rászoruló idős embereket is felkarolja - mondta köszönettel a
hangjában Sipos Dávid alpolgármester.
Az önkormányzat, a civil közösségek és az önzetlen
emberek közös sikere a két
minisztérium által adományozott elismerés - tette hozzá az alpolgármester.
Az alpolgármester kiemelte, hogy az idősekre Dunakeszi 47.573.299 millió forintot
fordított, már amit forintban
ki lehet fejezni. Ebből csak az
építményadó kedvezmény 30
millió forintot tesz ki, de a
karácsonyi ajándékcsomag is
16 millió forintos tétel.
(Vetési)

városi Programiroda vezetője Szabó József önkormányzati képviselővel, társadalmi kapcsolatokért
felelős tanácsnokkal együtt gyújtotta meg az adventi koszorún a
második gyertyát a Casalgrande
téren. A fiatal politikus reményét fejezte ki, hogy jövőre már
újfent a megkedvelt régi helyszínen, a város polgárainak sokaságával együtt élhetik át az adventi várakozás lélekemelő ünnepét,
közösen gyújthatják meg az adventi gyertyát.
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Heti konzultáció Dunakeszi közbiztonsági
helyzetéről, városi aktualitásokról
Immár nyolc éve, hogy Dióssi Csaba polgármester hetente konzultál Tóth Csaba ezredessel, városi rendőrkapitánnyal Dunakeszi közbiztonsági helyzetéről. A Dunakeszi Járás
megalakulása óta Imre Zsolt hivatalvezető is résztvevője a rendszeres megbeszéléseknek dr. Molnár György jegyző, és a két alpolgármester, Erdész Zoltán és Sipos Dávid mellett. A keddi tanácskozás fő témája a kijárási tilalom, a karácsonyi és a szilveszteri előkészületek volt – tudtuk meg a város polgármesterétől.
- Nyolc éve, amióta Tóth Csaba úr
vezeti a rendőrkapitányságot, minden héten konzultálunk a város közbiztonsági helyzetéről. Noha a rendőrség nem tartozik az önkormányzat irányítása alá, de mindketten nagyon fontosnak tartjuk a rendszeres
konzultációt – emelte ki Dióssi Csaba, aki szerint részben ennek is köszönhető, hogy a korábbi évekhez
képest felére csökkent a bűncselekmények száma a városban.
- Áttekintjük az aktuális bűnügyi
helyzetet, milyen esetek voltak, milyen intézkedéseket hozott a rendőrség, mennyire hatékony a felderítő, megelőző tevékenységük. Igyekszünk levonni tanulságokat, mi az,

amiben változtatnunk kell, hogy
még jobb legyen a közbiztonság Dunakeszin. Egyeztetünk arról is, hogy
pl. hol kell javítani a közvilágításon,
vagy erősíteni a közterület felügyeleti jelenlétet – ismertette Dióssi
Csaba.
A városvezető fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a lakosság
rendszeres tájékoztatása érdekében
az önkormányzat honlapján heti
rendszerességgel közlik a Rendőrkapitányság tájékoztatóját Dunakeszi
aktuális közbiztonsági helyzetéről, a
rendőrök intézkedéseit.
Elmondta: a megbeszélésen Tóth
Csaba ezredes tájékoztatást adott
arról is, hogy a 20 óra és hajnal 5

óra között bevezetett kijárási tilalom idején betartják a szabályokat a
dunakeszi polgárok. Este 8 óra után
elnéptelenedik a város. – Mindös�sze néhány ember közlekedett 20
óra után, akikről a rendőri ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy jogszerű volt jelenlétük az utcán – tudtuk meg.
A rendőrség már a karácsonyi ünnepekre és szilveszterre készül, hiszen a jogszabály lehetőséget ad,
hogy tíz főnél kevesebben házibulit tartsanak, aminek szabályszerűségét adott esetben kontrollálni kell.
A polgármester tájékoztatást adott
arról is, hogy Tóth Csaba rendőrkapitány ismertette; a Városi Rend-

A rendszeres konzultáció jól szolgálja a város eredményes működtetését

őrkapitányság területére tervezett
mentőállomás tervezése, az engedélyeztetési eljárás a finisében van. –
Ha minden jól megy, akkor jövő tavasszal talán az építkezés is megkezdődhet – tette hozzá.
A Dunakeszi Járási Hivatal működésével kapcsolatban elmondta: a
MÁV Nagyállomás felújított épületébe és a hozzáépített modern hivatalban várhatóan januárban nyílik
meg a kormányablak. Az épületben

helyet kap a NAV és az Államkincstár is. A vasúti híd mellett épülő
törzshivatalba költözik majd a Dunakeszi Járási Hivatal többi szolgáltató egysége, melynek köszönhetően
felszabadul a Bárdos iskola épületében elfoglalt épületszárny is. – Várhatóan 2021 második felében nyithat meg a modern épület – mondta
Dióssi Csaba polgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPres

Ebösszeírási
határidő-változás

Dunakeszi Város Önkormányzata meghosszabbítja az ebösszeírási határidőt, a korábban 2020.
november 1. és december 15. közötti időszak helyett december 31-ig van lehetőségük az online
bejelentésre a kutyatartóknak, amely díjmentes.

A

z állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII törvény elrendeli, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
A bejelentés teljesen díjmentes, a későbbiekben sem jár
semmifelé fizetési kötelességgel az önkormányzat felé.
Minden
helyi
kutyatulajdonos, vagy tartó az
ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatok
kezelésére törvényi felhatalmazása van az önkormányzatnak, az adatlapon a törvényben
előírt adatok szerepelnek. Lényeges, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell ki-

tölteni, amit a megadott határidőig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
Az ebek bejelentése történhet Dunakeszi Ebnyilvántartó
Portálján, a https://dunakeszi.hu/ugyintezes_ebosszeiras
menüpont alatt, vagy adatlapon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hivatali időben (2120 Dunakeszi, Fő
út 25.). Az adatlap az ügyfélszolgálaton elérhető. Internetet nem használó lakosok számára a bejelentő nyomtatványt
a Dunakanyar Régió és a Dunakeszi Polgár decemberi számában is igyekszünk eljuttatni, ezek beküldési határideje
2021. január 11.
Ha valaki a fenti kötelességét
nem, vagy nem megfelelően
teljesíti, állatvédelmi bírsággal
sújtható. Dunakeszi Város Önkormányzata arra kéri az érintetteket, segítsék munkájukat
a határidőben teljesített adatszolgáltatással.
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Spiegelhalter László polgármester:
a boldogság mindenkinek jár
Szűkebb pátriájában közismert Spiegelhalter László vácrátóti polgármesterről, hogy
egykoron programozó-matematikus szakon végzett az ELTE-n, akit a nyolcvanas-kilencvenes években a zene iránti rajongása és tehetsége a honi DJ-ik legnépszerűbb sztárjainak sorába emelte. Az ötvenes évei felé tartó DJ Spigiboy napjainkban is a közönség
nagy kedvence, aki veretes zenei pályáját saját szerzeményeivel is gazdagítja, miközben immár 2014 óta Vácrátót polgármestere. Spiegelhalter László sokoldalúságának,
a közösségi élet iránti érdeklődésének és tenni akarásának újabb bizonysága, hogy az
elmúlt hónapokban indult Pesti TV egyik műsorvezetője.
- Sokak szerint Istenadta
tehetség vagy, aki felkészültségével, szakmai tudásával,
magával ragadó személyiségével minden helyzetben a
közösséget szeretné szolgálni.
Hogyan lehet egy személyben
politikusként, DJ-ként, televíziós műsorvezetőként megfelelni a kihívásoknak? Hol az
igazság?
- Nagyon megtisztel, aki azt
mondja, hogy Istenadta tehetség vagyok, de ez talán túlzás. Hol az igazság? „Ember
lenni mindég, minden körülményben.” Vannak jó megérzéseim, gondolataim. Ezeket
próbálom megvalósítani minden fronton. A polgármesterségben, zenei életben és a
magánéletemben is. Immár a
tv-ben is ezeket igyekszem a
szerkesztők és műsorvezetők

segítségével megvalósítani, átadni. Számtalan segítséget kapok az új feladatban, „kalandban”, ahogy én hívom.
- Mi az, ami nap, mint nap
arra inspirál, hogy a kisebb
vagy nagyobb közösség érdekeit, elvárásait szem előtt
tartva újabb és újabb feladatok sikeres megoldásáért tevékenykedj?
- A kihívás jelent inspirációt számomra, hogy az adott
problémát megoldásra, sikerre
vigyem. Ebben a legnagyobb
erőforrás számomra a családom! Meg a (csupa nagybetűvel) NŐ, aki mellettem áll.
Mindenben támogatott eddig,
és bízom benne, hogy ezután
is. Kedden reggelenként, mikor a tv-be indulok, hajnal ötkor Ő kelt fel engem!

- Polgármesterként, DJként, televíziós műsorvezetőként mi az ars poeticád? A
Pesti TV nézői Spiegelhalter
László újabb arcát ismerhetik meg?
- Boldog ember vagyok! A
boldogság, illetve annak megtapasztalása, véleményem szerint, mindenkinek alapvető
igénye és mindenkinek jár! Ezt
igyekszem tolmácsolni az embereknek, hogy találják meg
azt a tevékenységet, azt a szerepet, feladatot, amiben ezt
megélhetik …azt, hogy boldogok. Ez itt van bennünk,
körülöttünk. SZÁMOMRA a
zene az egyik boldogság szelet. Mikor zenélek ebből adok
egy szeletet a nézőknek, ami
a visszajelzések alapján sikerül is. Egyre több embertől
hallom, hogy hallgatja a kedd

MUNKAERŐ FELVÉTEL

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

Gondnok

Lakatos

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb
javítások, karbantartás, kerti munkák
végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés
hétfőtől péntekig
Feltétel:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót,Göd)
Előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos
és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés Párzsi Attila
karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek,
szerelvényeink telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos
feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri
feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés Glasza Gábor
vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: +36-30-628-3206) vagy
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

reggeli Bögre Klub listáját a
KEDDvenceket spotify-on és
youtube-on!
- Mit érzékelsz, szűkebb
pátriádban hogyan fogadták, hogy Vácrátót polgármestereként műsorvezetőként
újabb közéleti szerepet vállaltál magadra?
- Egy dj-ből lett polgármestertől még ezt kérded? Eddig is
úton voltam, most talán egy kicsit többet, mint korábban. A
minap egy idős nénivel beszélgettem, aki elmondta, hogy sokan gondolták azt, hogy a polgármesterség nagy falat lesz a
számomra, és hozzátette, hogy
kellemesen csalódtak. Egy polgármester feladata a település
hírnevének növelése, a meglévő javakkal történő gondos
gazdálkodás. A néni azt mond-

ta, „jól csinálják!”, „csak így
tovább!”. Köszönöm, ha így
van. Valójában a három feladat nagyon hasonlít egymáshoz, mindhárom esetben kapok visszajelzést arról, hogy
hogyan csinálom!
- A koronavírus járvány az
élet minden területén hatással van ránk. Polgármesterként, DJ-ként, a magyar DJ-k
szövetsége alelnökeként hogyan látod a jövőt, hogyan lehet nagyobb veszteségek nélkül túlélni ezt a rendkívül nehéz időszakot?
- Polgármesterként a legfontosabb feladatunk az,
hogy mindenkinek megadjuk a szükséges segítséget, ha
kéri, illetve felkutassuk azokat, akik ezt a segítséget, bár
rászorulnának, de maguktól

Rakodó segédmunkás
Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási
munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél (mobil:
+36-30-628-3206) vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Távfűtési területre kazángépész /
kazánkezelő
Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely

sosem kérnék. Fontos, hogy az
intézményeink (iskola, óvoda,
bölcsőde) működjenek, hogy
a szülők eljárhassanak a munkahelyeikre; az előírt helyeken
a járványügyi rendelkezéseket, a védekezés szabályait betartsuk és betartassuk.
Dj-ként az oxigént veszi el
tőlünk a covid, hiszen nincsenek rendezvények! Ez minden
dj-t anyagilag és lelkileg egyaránt érzékenyen érint! Számos kollégám megélhetési forrását veszítette el. Bízom benne, hogy 2021 már nem ilyen
év lesz. Sok veszteség éri a szórakoztató ipart. Nem lesz sétagalopp az újraindulás, de bízom a sikerben, ami rajtunk
múlik, majd azt természetesen megtesszük érte! Mi ott leszünk!
Vetési Imre

Távfűtési területre csőszerelő,
karbantartó
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség
és/vagy legalább 1 éves gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen
Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil:+36-30-9706-491)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és
hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Az önéletrajzukat
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.
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A vírus sem akadályozhatja meg!
Letették a fóti sportcsarnok alapkövét

A minap az ünnepélyes körülmények közt letett alapkővel elkezdődött Fót egyik régóta áhított,
sokáig nem is remélt nagyberuházása, a sportcsarnoképítés. Ilyen típusú és ekkora összegű fejlesztésre még nem volt példa a több mint 20 ezer lakosú kisvárosban. A beruházás tervezett végösszege
1,4 milliárd forint, melyhez több mint 600 millió forintos TAO támogatás adja a kezdő tőkét, amelyet 16 vállalkozás ajánlott föl.

Balról jobbra: Bíró Zoltán alpolgármester,
Dr. Tuzson Bence államtitkár,
Hajdú Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos elnöksége tagja,
Dudás József, a Megyeri Tigrisek alelnöke,
Vass György polgármester

A

z előző ciklusban
még nem sikerült
zöld ágra vergődni
ebben a projektben,
de az új polgármester, Vass
György azonnal napirendre
tűzte a beruházás beindítását, mondván, ha kapunk hatszáz millió forint kezdő tőkét,
azt nem szabad visszautasítani, s egy sportcsarnok ugyancsak hiányzik Fótról. Szükség van erre a létesítményre, amely majd országos versenyek lebonyolításához is al-

kalmas pályákat biztosít a
helyi sportolóknak. Ugyanakkor ez a hatalmas épület lehetőséget nyújt városi ünnepségek, rendezvények tartásához
is, többek közt nem kell majd
Vácon vagy Veresegyházon
termet bérelni egy szalagavató
bál megtartásához... - mondta
el Vass György polgármester
megnyitó beszédében.
A tervek szerint egy acél,
dongaíves, energiatakarékos
épület készül a ma már nem
használt régi focipálya helyén,

nettó 2181 m2 felületen. A játéktér 15 x 29 m méretű lesz,
amin a küzdelmet 574 ülőhelyes lelátóról figyelhetik a
sportrajongók. Ezzel a beruházással a kosárlabda mellett lehetőség nyílik kézilabda, röplabda, valamint tenisz,
futsal, cselgáncs, ritmikus torna és asztalitenisz edzésekre
és versenyekre. Természetesen a fóti egyesületek és elsősorban a helyi iskolás korosztály számára ad lehetőséget ez
a létesítmény.
Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője avató beszédében kihangsúlyozta, hogy más idők járnak már
Fóton. Nemcsak ötletek és
gondolatok vannak, ma már
a megvalósítás képessége is
együtt jár mindezzel. Köszönetet mondott ezért polgármester úrnak és a képviselő
testületnek, továbbá a támogató Kosárlabda Szövetségnek
és a Megyeri Tigrisek vezetőinek. A beruházást valódi ös�szefogásnak nevezte Fót és az
újpesti sportolók között.
Dudás József, a Megyeri
Tigrisek alelnöke kérdésünkre elmondta, hogy 2009-es
megalakulásuk óta ma már
több mint 500 fiatal sportpályafutását irányítják, amelybe
a környező települések iskolásai is szerepelnek. Évek óta
minden korccsoportba indítanak csapatokat a szövetség
által kiírt bajnokságokban.

Az évek során kikristályosodott szellemi know-how-jukat szeretnék kamatoztatni a közelebbi települések pl.
Veresegyház, Göd, Dunakeszi, Fót iskoláiban, hogy ez a
körzet ismét feltűnjön a kosárlabdázók térképén. Bíztató, hogy a fóti iskolákban is a
délelőtti testnevelési órákon
labdás ügyességi és készségfejlesztő foglalkozásokat tarthatnak. Erre a tömegbázisra számítanak a leendő sportcsarnokban, 2022 után.
Tóth Iván Csaba, a Fót SE
alelnöke is biztatónak nevezte a beruházást. Továbbra is számítanak a Megyeri Tigrisek szakmai tudására, akikkel együttműködnek
már évek óta több fóti iskolában. Egy nagy tapasztalattal
bíró szakember ki tudja szűrni akár már az alsó tagozatosak közül, hogy melyik gyermek, milyen sportágban válhat idővel leginkább sikeressé. Ezáltal kívánják a fóti gyerekeket a számukra leginkább
lehetőséget adó sportágak felé
irányítani. Jelenleg azonban
igen szűkösen áll rendelkezésükre alkalmas helyiség, ezért
örülnek különösen a csarnok
építésének. Ez a létesítmény
nagyban hozzájárulhat ahhoz,
hogy minél több gyermek szeresse meg valamelyik labdás
sportot.

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b
Facebook: Rizmajer Sörház Göd

Windhager Károly

Mesébe szőtt történelem

Mindig izgalmas, ha egy újságíró regényírásba kezd. Különösen igaz ez akkor, ha
olyan történet születik, amelyben a karaktereknek olyan helyzetekből kell kivágniuk magukat, amelyekről az újságíró maga is gyakran tudósít. Molnár J Péter huszonöt éve dolgozik televíziós újságíróként, ennek jelentős részében különböző televíziós csatornákat tudósított Észak-Pest megyéből. Első regénye, amelyet Miller
Jeppe néven írt, most jött ki a nyomdából az igen rejtélyes LS címmel.

A

Molnár J Péter és a rejtélyes című regénye,
amely iránt máris jelentős az érdeklődés

borító azt ígéri az olvasónak, hogy a történet a
kuruc korba viszi vis�sza, ám a szerzőtől megtudtuk,
hogy ennél többről van szó. Az
LS ugyanis egy érdekes küldetésre vállalkozik: valódi történelmi személyiségek, mint például Rákóczi Ferenc, vagy gyer-

mekkori gyámja, Kollonich Lipót esztergomi érsek, vagy éppen XIV. Lajos, a Napkirály
köré fon olyan mesét, amely
akár igaz is lehetett. A regény
persze merő kitaláció, és az író
már az elején leszögezi, hogy
történelmi tényeket nem sért a
meseszövés folyamában.

Kövesse
lapunkat

a Facebookon is!

A másik érdekes fonalat napjainkban gombolyítja a szerző. Ebben szemünk előtt játszódnak le olyan folyamatok,
amelyeket bármelyik híradóban nap mint nap láthatunk,
sőt, az olvasóban olyan érzés
támad, mintha valóban hallott
volna hasonló dolgokat migrációról, politikáról. Ám végig ott áll a szerzői felkiáltójel, hiszen minden csak fikció.
A két történetszál aztán egyszer csak összeér, és az olvasó
lassan nem tudja eldönteni, mi
valóság, mi nem, és úgy teszi
le a könyvet, hogy fejében ott
jár a tegnapi esti híradó, hogy
mintha ezeket ott is látta volna. Vagy mégsem? Akit kíváncsivá tett ez a rövid beharangozó, keressen rá a Facebookon
Miller Jeppe nevére, ahol még
többet megtudhat, sőt a könyvet magát is megrendelheti.
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