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

A történelmi múltú, patinás épület
és a modern együtt szolgálja
a 21. század polgárait

- A műszaki átadás megtörtént, ezzel a kivitelezés szakasza lezárult. Az irodabútorok megérkeztek, jelenleg a beszerelésük zajlik. Reményeink szerint 2021. januárban már az új Kormányablakban tudjuk fogadni az ügyfeleket. Fontos változás lesz, hogy az új Kormányablak átveszi a Bajcsy-Zsilinszky úton működő okmányiroda funkcióját, januártól már a Verseny utcai irodákban intézhetik ügyeiket a polgárok. Az okmányiroda épülete pedig visszakerül az önkormányzat működtetésébe.
- Milyen új szolgáltatásokkal bővül a Hivatal működése a fejlesztésnek köszönhetően?
- Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és
ez által képet alkotnak annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. Az ügyfelek kívánsága és egyben jogos elvárása is, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan
és egyszerűen intézhessék, és ebben a közigazgatási eljárás által az állam segítséget nyújtson számukra.
Folytatás a 4. oldalon

Sok helyi fejlesztést sikerült
befejeznünk az idén

Újabb emeletes
vonatok a váci vonalon

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

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai ellenére is sikeres évet zártunk –
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence
Személyesen is bekapcsolódott az ünnepek előtti ajándékozásba Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta azt is, hogy a térségben az elmúlt hetekben és hónapokban is sikerült jelentős beruházásokat befejezni. Ezek célja a biztonságos közlekedés – például a kerékpárút esetében –, valamit az itt élő emberek életminőségének a javítása.

MTI fotó

J

Immár öt emeletes vonat közlekedik a Budapest-Szob vonalon

Ú

jabb emeletes, KISS motorvonat kezdi meg utasforgalmi próbaüzemet december 13-án a Budapest-Vác-Szob
vonalon – írta december 12-i
közleményében a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.
A híradás szerint így már
öt emeletes vonatot vehetnek
igénybe az utasok a váci és kettőt a ceglédi vonalon.
A 600 ülőhelyes emeletes vonatok az előzetes vizsgálatokat, teszteket követően szerez-

ték meg az utasforgalmi próbaüzemhez szükséges engedélyt
- írják. A Stadler tájékoztatása alapján várhatóan még idén
további KISS motorvonatok is
forgalomba állhatnak.
A MÁV azt is hozzátette,
hogy 2022 végéig a megrendelt
járművek mindegyike - összesen 40 KISS - forgalomba állhat, így a főváros elővárosi forgalmát szinte teljes mértékben
modern motorvonatok szolgálják majd ki.

ó hír minden dunakeszi lakosnak, hogy nemrég immár teljes hosszában elkészült
a Toldi-Dombliget városrészt a
Repülőtéri úttal összekötő kerékpárút – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy az önálló
kerékpárútszakasz kiépítésénél
az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a Szent István Általános Iskolába járó,
biciklivel közlekedő diákok a
legnagyobb biztonságban juthassanak el az intézménybe.
„Ugyancsak lezárult a Határ út
teljes felújítása is, amit az autósok már hetekkel ezelőtt használatba vehettek. Ezek a beruházások mind-mind a biztonságosabb közlekedés érdekében valósultak meg” – tette
hozzá a politikus.
Harminchárom új parkolóhellyel és húsz új kerékpártárolóval, valamint egy taxiállo-

mással is bővült a P+R és B+R
parkolók száma DunakesziGyártelepen, a Béke utca és
a Könyves Kálmán utca találkozásánál – folytatta az
idén megvalósult fejlesztések,
vagyis a nemrég elért eredmények felsorolását a képviselő. Mint mondta, munkájában ő az életminőség és az
életkörülmények javítását elsődleges szempontnak tekinti, amikor arról kell dönteni, hogy milyen beruházásokat karol fel és támogat a választókerületében. Szerinte az
ilyen fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy ma már
régiónk településeit – Csomádot, Csömört, Dunakeszit, Erdőkertest, Fótot, Gödöt és Veresegyházat – országos szinten
is hazánk legélhetőbb térségeként tartsák számon. Képviselőként nagyon örülök annak,
hogy egy ilyen beruházást sikerült elhozni választókerületem legnagyobb településére –
fogalmazott Tuzson Bence.

Harminchárom új parkolóhellyel
és húsz új kerékpártárolóval, valamint
egy taxiállomással is bővült a P+R és B+R
parkolók száma Dunakeszi-Gyártelepen

Az idei karácsony egy kicsit más lesz, mint amit eddig
megszoktunk, hiszen nem lehetünk együtt mindazokkal,
akik igazán fontosak nekünk
– mondta kérdésünkre válaszolva a képviselő, amikor arról érdeklődtünk, ő hogyan
készül az ünnepekre, hogyan
telnek az advent napjai. Most
szűkebb körben fogunk ünnepelni, hogy megvédjük szeretteinket, szüleinket, nagyszüle-

inket a járványtól, de ugyanilyen fontos, hogy vigyázzunk
a saját egészségünkre is – tette hozzá. Mint mondta, lélekben azonban együtt leszünk
azokkal is, akik most nem jöhetnek el hozzánk, vagy akiket
mi nem látogathatunk meg,
ugyanis nincs az a földrajzi távolság, amely felülkerekedhetne a szeretet és a magyar családok összetartásának erején.
Folytatás a 3. oldalon
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Közösen fejlődünk

A tavalyi önkormányzati választáson másodszorra, újabb ötéves ciklusra kaptuk meg a bizalmat csapatommal együtt Vácduka szolgálatára. Köszönjük ezúton is minden vácdukai választópolgárnak. Az ismételt bizalom számunkra azt jelenti, hogy azokkal a célokkal, amiket az előző ciklusban kijelöltünk - amelynek számos kézzelfogható eredményét láthatják, tapasztalhatják az itt élők, - a település lakói egyetértenek. Mindez
azt is jelenti, ugyanolyan lendülettel kell folytatni a munkát, mint korábban tettük – kezdte értékelőjét Makkos László polgármester.

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

Vácdukán mindenki egy irányba húzza az önkormányzat "szekerét"

A

tavalyi kampány során nem a földtől elrugaszkodott célokat fogalmaztunk meg, hanem maradtunk a realitások talaján.
Fő csapásirányként azt határoztuk el, hogy továbbra is elsősorban az utakkal, járdákkal, csapadékvízelvezető árkokkal fogunk foglalkozni. Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, felismerve,
hogy ezt önállóan az önkormányzat nem tudja elősegíteni, mindenképpen szükséges
a lakosság bevonása is. Hangsúlyos szerepet kap a közösségi élet szervezése, amelynek a
most felújítás alatt álló művelődési ház lesz az egyik színtere. És még oly sok tervünk van,
hogy felsorolni őket csak egy
külön cikk keretében lehetne.
A kialakult járványhelyzet rányomta bélyegét az önkormányzat működésére is,

az elmúlt egy év nagyon izgalmasan alakult. Ennek ellenére a beruházásaink jól haladnak, vagy teljes egészében elkészültek. Elkészült a művelődési ház belső felújításának első
üteme és elindult a második
ütem is. A betervezett utca felújítások befejeződtek és egy új
csapadékvízelvezető árok kivitelezése is megtörtént. A mini
bölcsőde második üteme is elkészült. Ezekre a projektekre
összesen 133 millió Ft állami támogatást kaptunk. Köszönjük a
Magyar Kormány pozitív döntéseit és Rétvári Bence országgyűlési képviselő támogatását,
hiszen ezek nélkül a projektek
nem valósulhattak volna meg.
A környezetvédelem területén további lépéseket tettünk:
szerveztünk
szemétszedést,
papír-, elektronikai- és veszélyes hulladékgyűjtést, lakossági ágdarálást, használt étolaj-

begyűjtést. Zöld hulladék konténerünket folyamatosan üríteni kellett. Vácdukán a több
éve tartó környezetvédelmi
programok sikeressége azt jelzi, hogy a település és annak lakói nagyon sokat tesznek környezetük megóvásáért, karbantartásáért.
Bár a programok szervezésében a járványhelyzet korlátozott bennünket, nagy öröm
volt, hogy idén először otthont
adhattunk a Nemzeti Vágta
egyik elővágtájának, a Vácdukai Vágtának.
Végül szeretném kiemelni, hogy a mi - polgármester
és képviselőtestület - eredményünk a település eredménye.
A feladatunk a lakosság szolgálata, amely felelőséggel jár
és nehéz hivatás, ennek tudatában fejlesztjük Vácdukát –
mondta Makkos László polgármester.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket, sikerekben
gazdag boldog
új esztendőt kívánok
a Dunakeszi Polgár
városi magazin
és a Dunakanyar Régió
szerkesztősége nevében!
Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő

A

z adventi várakozás a
valódi várakozás születését jelenti. Vasárnaponként egy-egy gyertyával
többet meggyújtva a koszorúra nézve rájövünk arra, hogy
mindez az otthonunkba varázsolja a várakozást, a meghittséget, összeköt minket lélekben, összeköti otthonainkat Isten házával. És ez a várakozás
a legszentebb ünnepen beteljesedik. Ez az a pillanat, amikor a lelkünk felemelkedik. És
ahogy elérkezünk a naphoz, az
igazi Eljövetelhez, akkor a gyönyörűen feldíszített fenyő előtt
állva a gyertyáit meggyújtjuk a
Csendes éj dallamaira, akkor
ez a kis láng a várakozás beteljesülését, valamint a szeretetet jelképezi. És ekkor, ezekben

az ünnepi percekben, legalább
egyszer az évben kizárólag a
szeretet munkál a szívünkben.
Mert a lélek világában az
egyetlen létező elem a szeretet,
amely létrehozta a világunkat,
és képes azt mindig előrébb és
előrébb vinni. Mert a szeretet
hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd homályában.
Mert a karácsony minden ünnepünk közül a legcsaládibb
ünnep, és ha a szellemét egész
évben beengedjük a lelkünkbe,
akkor egész évben örömet, békességet, szeretetet és segítőkezet nyújthatunk egymásnak és
másoknak. Mert a Karácsony
szelleme nem egy, és nem is
három napra kell, hogy betöltse az egész világot.
A szeretet ünnepén ugyan-

akkor különös hangsúlya van
mindennek. Mert ott mélyen a
szívünkben ilyenkor a megbocsátásnak is helyet kell biztosítanunk. Felmerülhet mindenkiben, vajon őszintén meg tudunk-e bocsátani egymásnak?
Ha azt szeretnénk, hogy igazi boldogság szálljon e világra, akkor a válasz nem is lehet
más. Meg kell bocsátanunk és
kezet kell nyújtanunk egymásnak. Sőt! Még azoknak is, akik
számára a Karácsony nem Jézus születésének, az Eljövetelnek az ünnepe. Határainkon
belül és túl – minden tekintetben!
Áldott és békés Karácsonyt
kívánunk minden olvasónknak.
B. Molnár László

Sok helyi fejlesztést sikerült
befejeznünk az idén

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

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

ban is képesek vagyunk táplálni a hitünket, erőnket és az egymás iránti szeretetünket. Képesek vagyunk összefogni és bizakodva előre tekinteni, segíteni
és támogatni egymást.”
Ehhez kapcsolódva mesélt a
képviselő arról is, hogy mun-

katársaival ő maga is bekapcsolódott az adventi adományozásba: a gödi Serczli pékséggel együttműködésben több
mint száz rászoruló családnak juttattak bejglit és élelmiszercsomagot a választókerületben. Így a nehéz körülmények között élő kisgyermekek
is megélhetik, milyen az, amikor az ünnep megerősíti az
összetartozásunkat és megerősíti a családunkat. „Többgyermekes édesapaként tudom,
hogy milyen boldogság látni
a gyermekek várakozással teli
csillogó tekintetét, őszinte örömét, és azt érezni, hogy velük
együtt lehetünk a karácsonyi
csoda részesei” – fogalmazott a
lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Kormányablak
nyílik Dunakeszin

Folytatás a címlapról

A Kormányablak létrejöttével a polgároknak nem kell több
helyre elmenniük, és többféle
ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Mindent egy helyen intézhetnek.
Az állampolgárok a Kormányablakokban jelenleg több
mint 2500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az
eljárás menetéről.
Jelenleg a legjellemzőbb ügycsoportok a személyi igazolvánnyal, a jármű nyilvántartás-

sal, és a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, a Kormányablakok hatáskörébe tartozó,
illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és
a családtámogatással kapcsolatos feladatok.
Mindezeken túl januártól az
Államkincstár, és reményeink
szerint már a közeljövőben a
NAV kirendeltséggel is bővül a
szolgáltatások köre.
- Értesüléseink szerint 2021
második felében adják át a
MÁV Nagyállomás szomszédságában a Dunakeszi Járási

Imre Zsolt hivatalvezető

Hivatal épülő törzsépületét.
Milyen funkciókat kap a több
emeletes intézmény?
- Jelenleg kiemelt kormányzati beruházás keretében a Pest
Megyei Kormányhivatal gondozásában és finanszírozásában történik a Dunakeszi Járási Hivatal Törzshivatali épületének kivitelezése.
Várhatóan a nyár közepére
elkészülő épületben az elképzelések szerint a Dunakeszi Járási Hivatal törzshivatali osztályai mellett helyet kapna a Pest
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának dunakeszi osztálya is, valamint az Építéshatósági Főosztály Dunakeszi Kirendeltsége is.
- A nagy volumenű fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően hosszú távon megoldódik az ügyfelek igényes kiszolgálása a város kormányzati negyedébe koncentrált Dunakeszi Járási Hivatalban?
- Határozottan mondhatom, hogy igen. A Kormányablak és a Törzshivatal új épületének átadásával egy olyan, minden igény kielégítő, kormányzati negyed jön létre, amely méltó
módon fogja kiszolgálni Dunakeszi város és vonzáskörzetének
lakóit, közigazgatási ügyeiket
intézni kívánó polgárait.

XXII. évfolyam 24. szám

Két új gimnázium
és Művészetek Háza
épül Dunakeszin

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

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

A polgármester hetente egyeztet a tervezőkkel és vezetőtársaival az aktuális feladatokról

A

térség meghatározó gazdasági szereplőjeként a DDC több mint egy évtizede aktívan támogatja a Beremendi és
a Váci Cementgyár vonzáskörzetében
élő diákokat a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogramon keresztül.
A tehetséggondozó program idei fordulójában a beérkezett pályázatok feldolgozását
követően a kuratórium Vácott 45 ösztöndíjat
oszt ki, 18 általános iskolás és 27 középiskolás diák részére.
Az ösztöndíj tíz hónapon keresztül tartó folyamatos anyagi elismerést jelent, az általános
iskolások havonta 8 000 forintot, míg a középiskolások 10 000 forintot kapnak tehetsé-

gük kibontakoztatásához. Az ösztöndíj korábbi nyertesei közül többen - folyamatos, elkötelezett munkájuk elismeréseként - újra elnyerték a támogatást.
Az eredményhirdetést 2020. december 18-án
tartják meg egy online videó formájában, ahol a
kuratóriumi tagok virtuálisan köszöntik a diákokat és ismertetik a nyertesek nevét.
A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány munkájának fontosságát mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Vácon a
2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011es tanévtől kezdődően a vállalat összesen 98
millió forinttal támogatott több mint 1200 tehetséges tanulót.

- Több mint egy éve tart a város északi peremére tervezett
két új gimnázium építésének
előkészítése. Nagyon komoly
szakmai csapat foglalkozik a
beruházások előkészítésével.
Minden héten egyeztetünk
a tervekről, a soron következő teendőkről. Jól haladunk,
ütemterv szerint elkészültek a
középiskolák engedélyezési és
a kiviteli tervei. Hamarosan
birtokunkban lesz az építési
engedély is, melyhez megkaptuk az utolsó hozzájárulásokat
– jelentette ki a polgármester
Dióssi Csaba óriási fegyverténynek tartja, hogy a hatalmas beruházások előkészítése
egy év alatt megvalósult.
- A következő lépés egy feltételes közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, amely az álla-

mi Beruházási Ügynökség hatásköre. Ezen eljárás eredményének tükrében hozza meg a
végső döntést a projekt indításáról a kormány. Mi azt gondoljuk, hogy a két középiskola esetében ez 2021 első félévében várható. A Művészetek
Háza ezt követi majd – mondta a polgármester.
Dióssi Csaba kiemelte: óriási igény van a művészeti intézményre is, ám a két gimnáziumra még nagyobb, hiszen évről évre újabb generáció, újabb korosztály vár arra,
hogy elfoglalhassa a helyét
már az új iskolákban.
- Az új intézmények építése indokolt, amit a folyamatosan növekvő tanulói létszám
teljes mértékben alátámaszt.
Én nagyon bízom benne, hogy

ez a beruházás Dunakeszin
megvalósulhat, hiszen a létjogosultsága nem kérdéses.
A nagyságrendje egyébként
hatalmas, sok tízmilliárdot
meghaladó, amelyhez hasonló összegű állami beruházás
a rendszerváltás óta összesen
nem valósult meg Dunakeszin.
- S melyik lesz az a szeptember 1-je, amikor majd becsöngetnek a két új iskolában?
- újságírói kérdésre így válaszolt Dióssi Csaba polgármester: „Én azt gondolom, hogy a
2023-as tanévben már erre jó
esélyünk van. Meglátjuk. De
nem szeretnék olyan reményeket kelteni, ami esetleg utólag
nem igazolódik.”
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Adventi gyertyagyújtás
a Casalgrande téren
A koronavírus-járvány miatt idén sajnos elmaradnak az óvodások, iskolások, egyházi közösségek lélekemelő adventi műsorai, a nagy népszerűségnek örvendő adventi vásár sem nyitotta ki kapuját a főtéren. Ám az önkormányzat az új helyzetben is szeretné ünnepélyessé tenni az adventi várakozást a dunakesziek számára. Idén a Duna-parti Barátság úti lakótelep
szívében, a Casalgrande téren helyezte el a díszes karácsonyfát, a város
adventi koszorúját, a kicsiket és felnőtteket egyaránt hívogató betlehemi
jászolt – írta közösségi oldalán Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere.

A

A harmadik gyertyát Benkő Tamás gyújtotta meg

z első adventi gyertyát
Dunakeszi országgyűlési képviselője, Tuzson
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda közszolgálati államtitkára és Szabó József önkormányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok gyújtotta meg.
Az idei Advent sajnos más,
mint amilyenek a korábbiak voltak. A koronavírus-járvány elleni hatékony védekezés
megváltoztatta az életünket.
Minden bizonnyal ez is hozzájárul ahhoz, hogy szívünkben,
lelkünkben még nagyobb szeretettel és várakozással éljük
meg Advent napjait, készülünk
az év legszebb ünnepére, Jézus
születésére – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak Sipos Dávid, Dunakeszi alpolgármestere, aki Szabó József önkormányzati képviselővel együtt
gyújtotta meg az adventi koszorún a második gyertyát.
A koronavírus elleni védekezés rákényszerít, hogy lassítsunk végre és fordítsunk
több energiát és figyelmet önmagunkra, egymásra, szeretteinkre, a lelki békénk megtalálására – ezt már Benkő Tamás önkormányzati képviselő mondta a harmadik gyertya
meggyújtásakor.
„… Az adventi időszak eleve a várakozásról szól, de a mai
kor embere már nem csak év
közben rohan, stresszel, hajt,
kapkod, hanem a karácsonyi
ünnepeket megelőző hetek-

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

ronavírust és remélem, hogy a
járvány okozta sok-sok keserűség, félelem, gyász, szomorúság után újra öröm költözhet
a szívekbe." – zárta gondolatait
Benkő Tamás.
Az adventi koszorún a negyedik gyertyát Dióssi Csaba polgármester gyújtja meg
december 20-án, 16.45-kor a
Casalgrande téren, ahol az érdeklődők a kivetítőn megtekinthetik az önkormányzat
elmúlt évtizedét értékelő 10
év 100 emlék riport összeállítást, melyben a város polgárai
mondják el, hogy miért jó Dunakeszin élni, mi az, ami otthonná formálta a települést,
közösségé az embereket. A

Önkormányzatunk nevében is szeretettel köszöntöm
mindannyiukat az ünnepek alkalmából.
Kívánjuk, hogy jövőre visszatérjen a Dunakeszin
megszokott pezsgő közösségi élet és sok városi rendezvényen
vehessünk részt. Ezúton kívánunk Önöknek áldott, békés, boldog
karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet!
Dióssi Csaba polgármester

Megérkeztek a lakosság által igényelt földlabdás fák

Egyre zöldül Dunakeszi

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

talán csak félúton... – vagyunk.
A vírus, a járvány terjedésének fékezését célzó intézkedések, a védekezés viszont
valamennyiünket rákényszerít
arra, hogy visszavegyünk ebből az őrült, embertelen, semmi jóra nem vezető tempóból;
rákényszerít, hogy lassítsunk
végre és fordítsunk több energiát és figyelmet önmagunkra, egymásra, szeretteinkre,
a lelki békénk megtalálására.
Ma este, advent harmadik vasárnapján a város adventi koszorúján az öröm gyertyáját
gyújthattam meg, majd vis�szatérve otthonunkba, családi körben ugyanez a feladat fiamra hárult. Hiszem, hogy a
világ és benne hazánk hamarosan legyőzi, legyőzzük a ko-

filmben megszólalók kifejtik
gondolataikat abban 68 oldalas
színes kiadványban is, melyet
az ünnepek előtti napokban
kézbesítenek Dunakeszi valamennyi háztartásába, melyben Dióssi Csaba -, aki egy évtizede a város polgármestere így vall az elmúlt tíz év egyik
legnagyobb élményéről: „2014.
augusztus 20. Katarzisélmény
a szívekben. Több ezren álltunk
akkor a megújult Főtéren meghatódva, a szemekben megcsillant a tűzijáték fénye. Az az alkalom a közösségé válásunk
egyik vitathatatlan pillanata volt. Ott álltam a tömegben,
és azt éreztem, hazaértünk.
Mindannyian.”
V. I.
Fotó: KesziPress

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

A

Tisztelt Dunakesziek!

z újabb jelentős állami támogatással
tovább bővül a Duna-parti város intézmény-hálózata, hiszen nemrég adták át a 2 milliárd forint központi forrásból
megújult és kibővített Kilátó Központot, a
nyáron a Váci Reménység Sportegyesület ve-

hette birtokba az új épületegyüttest, a megújult sportlétesítményt, amely 744 millió forint állami támogatásból valósulhatott meg.
A Cházár András EGYMI felújításának és
bővítésének előkészítésére 240 millió forintot
biztosít az állam.

290 db földlabdás fa érkezett
a múlt hét végén, ez azonban
csak az első szállítmány, hisz
eddig összesen 169 lakos/társasház igényelt facsemetét, közel 600 db fát, és 570 db cserjét - árulta el megkeresésünkre
Tóth Eszter – adta hírül a dunakeszi.hu. A szakember hozzátette, az igénylőket telefonon
értesítik és előzetes egyeztetés
után az általuk kijelölt helyen
kezdik meg a fák kiültetését.
- Kiássuk az ültetőgödröt,
talajt cserélünk, gyökeresedést segítünk, metszünk, karózunk, kötözünk, tányért
képzünk, locsolunk! Kérem,
segítsék a munkánkat azzal,
hogy egy kicsi karóval kijelölik a helyet, ahová szeretnék a
fát! - tette hozzá a főkertész,
aki azt is elárulta, a fák ültetéséhez szükséges vizet és talajkeveréket is az önkormányzat
biztosítja.

A fák nyugalomban vannak, lombfakadásig biztonsággal ültethetőek, akár enyhébb

fagy esetén is. Még két kamionnyi fát várnak, az ültetések
folyamatosan zajlanak.

Cházár András emlékév – kiállítás online

A

z ország egyik legrégebbi, fogyatékkal
élők számára alapított
iskolája a váci Cházár András
EGYMI, amelynek impozáns
tömbje egyike a főteret szegélyező épületeknek. Az idei
tanév az intézmény vezetőségének döntése alapján a 270
éve született alapító emlékéve. Ennek apropóján hirdetett művészeti versenyt az iskola, bár akkor még bizonyosan nem úgy tervezte, hogy a
díjkiosztó csak jelképes lesz
majd.
Ványi Lászlóné, az intézmény vezetője a csupán a sajtó számára megtartott eseményen elmondta, hogy az al-

kotópályázatra több mint 70
pályamű érkezett be a veresegyházi és a váci tankerület
iskoláiból. Az alkotásokból
egy tárlatnyi anyag állt ös�sze, amely a pandémiás időszak lejártával vándorkiállítássá szerveződik. Ezzel egy
fordított integráció valósul
meg, hiszen a valamilyen fogyatékkal élő diákok alkotásai
a többséget alkotó társadalom
számára is láthatóvá válnak.
Verebélyi Ákos, a váci tankerület igazgatója arra mutatott rá, hogy a mostani időszakban, amikor a maszkviselés és a távolságtartási szabályok miatt az emberi gesztusok szegényesebbek lettek,

talán a korábbinál is fontosabb
a művészet szerepe. A Cházár
András életéhez, munkásságához köthető alkotások pedig annak a személynek állítanak emléket, aki hidat emelt a
sérült és az egészséges emberek közé.
Rétvári Bence országgyűlési
képviselő azt mondta, ahogy
Cházár András segített a rászorulókon, úgy segít most az
állam a róla elnevezett iskolán, amikor teljes felújításának előkészítésére 240 millió
forintot biztosít.
A Cházár András EGYMI
tárlatának anyaga rövidesen
online módon is hozzáférhető lesz – írja a vacimertek.hu.
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XXII. évfolyam 24. szám

A tanulók két százaléka
fertőződött meg a koronavírussal
Hazánkban a három járás iskoláit irányító Dunakeszi Tankerület Központhoz tartozó oktatási intézményekben tanul a legtöbb diák, akik
közül ötezren Dunakeszin járnak iskolába. A koronavírus-járvány elleni eredményes védekezés a tantestületektől és a diákoktól eddig
soha nem tapasztalt helytállást követel egyaránt, ami megmutatkozik - többek között – a mindennapi tanítás új formájában is. Dunakeszi általános iskolái közül hol kényszerültek átállni a digitális oktatásra? – kérdeztük Szabóné Forgács Gabriellát, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójától.
- Dunakeszin, a Radnóti
Miklós Gimnázium 9-12. évfolyamain kívül, amelyek a kormányrendelet értelmében november 11-től folyamatosan tantermen kívüli digitális munkarendben dolgoznak, több más
iskola osztályában is szükséges volt átmeneti időszakokra
rendkívüli szünetet vagy tantermen kívüli digitális tanrendet bevezetni. Ez minden esetben az intézményvezető jelzése alapján történt, aki tanulói
vagy dolgozói fertőzöttség, illetve karantén intézkedés miatt
kérte egy adott osztályra vagy
osztályokra vonatkozóan az elrendelést az Operatív Törzstől,
illetve az Oktatási Hivataltól –
ilyenkor a jelzést követő naptól
már bevezetésre is került a kért
intézkedés, elkerülve az esetleges további fertőzésveszélyt.
Eddig jellemzően egy-egy osz-

tálynál volt szükség ilyen intézkedésre, majd november végén-december elején a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola felső tagozata, illetve a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában a teljes intézmény állt át
a tantermen kívüli digitális
munkarendre kb. másfél hétre. Ez utóbbi esetekben a hiányzások miatt már ésszerűbb
volt a tantermen kívüli digitális munkarend szerint folytatni
a munkát. A karantén lejártát
követően mindkét iskolában a
normál rend szerint folytatódhatott az oktatás.
- Hogyan tudták segíteni a
digitális oktatásban résztvevő, ám eszközökkel nem rendelkező rászoruló diákokat,
hogy ne maradjanak le a tanulásban?

- Ahogyan tavasszal, úgy
ősszel is megkértük az intézményvezetőket, hogy mérjék fel, van-e olyan tanuló,
aki nem rendelkezik eszközzel a tantermen kívüli digitális
munkarendben való részvételhez, illetve ha van ilyen, akkor
az iskola tud-e a meglevő eszközeiből biztosítani számukra. Nem kaptunk olyan vis�szajelzést, hogy a meglévő eszközállományon kívül szükség
lenne további eszközökre. Tavasszal egyébként volt olyan
eszközadományozás, amelynek a szétosztásában iskoláink
is részt vettek, ennek köszönhetően több rászoruló család is
hozzájutott laptopokhoz.
- Milyen volt a koronavírussal fertőzött diákok aránya?
- A Tankerületi Központ
fenntartásában lévő helyi in-

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

Képünk internetes illusztráció

tézmények közel 5000 tanulójának összesen 2%-áról derült ki - a december 16-i adatok szerint - a koronavírusfertőzésben való érintettség a
rendelkezésünkre álló információk szerint, de a naprakész
hivatalos járványügyi adatokat
a Nemzeti Népegészségügyi
Központ gyűjti és kezeli.
- A város pedagógusai közül
hányan vettek részt a központilag szervezett tesztelésen?
Hány pedagógus koronavírus
tesztje lett pozitív?
- A mi információink alapján a tesztelésben az első héten
az 579 dolgozó 67%-a, a második héten már csaknem 74%-a
vett részt, közülük összesen ki-

lenc fő eredménye lett pozitív,
ami dolgozók 6,4%-a.
- Hogyan tudják a tantestületek megoldani a rájuk nehezedő rendkívüli helyzetet? Milyen hatással van a pedagógusok oktató, nevelő tevékenységére?
- A Tankerületi Központhoz érkező visszajelzések alapján a pedagógusok elhivatottan
és felkészülten végzik a feladatukat, és igyekeznek mindent
megtenni, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítsák az oktatásban való részvételt. Mindenesetre mindannyian érzékeljük, hogy nagy kihívást jelent ebben az időszakban a

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

feladatok megszervezése, az állandó készenlét, a helyettesítések megszervezése, az óvintézkedések betartása és betartatása. Rendkívül fontosnak tartom ebben a feszültebb helyzetben, hogy még erősebb és
gördülékenyebb legyen a kommunikáció a pedagógusok és a
szülők között, mivel a személyes találkozásokra nincs hagyományos formában lehetőség. Az oktató-nevelő munkát is nagyban segíthetjük, illetve a pedagógusokra nehezedő nyomást tudjuk enyhíteni,
ha szülőként, kívülállóként azt
keressük, miben lehetünk a segítségükre.
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.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2020. december 18.

7

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

A

Gróf Károlyi László és felesége Erzsébet asszony

Károlyiak a magyar
történelmi
családok egyik legősibbje, családfájuk
a honfoglalásig visszanyúlik.
Számos kiváló tagja tett tanúbizonyságot hazaszeretetről, nemzetépítésről, szociális gondolkodásról. Kiemelten
Károlyi László ükapja, a híres
fóti templom és kastély építtetője, a szabadságharcos Károlyi István, Újpest alapítója. A
Károlyi családhoz fűződik továbbá a Magyar Gazdaszövetség, a Hitelszövetkezet, a Hangya Szövetkezetet, s több más
szociális és kulturális kezdeményezés. A két világháború között is elismerést vívtak
ki a világ közvéleményéből a
fóti Suum Cuique telep létesítésével, ahol a nagy háborúban rokkanttá, vagy özveg�-

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
dtp.telework
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben:
a +36-30/342-8032-es
telefonszámon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
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gyé vált családoknak építettek házakat. Ezt a kezdeményezést a pápa is támogatta, az
avatáson számos ország képviseltette magát, s maga vitéz
nagybányai Horthy Miklós is
jelen volt a fóti lakosság kitörő örömére.
Beszélgetésünk során Károlyi László egyik gyerekkori emlékét osztotta meg velünk, amely jól érzékelteti neveltetését. Apjával kilovagoltak szemlézni a fóti birtokot,
s László rákérdezett: „Egyszer
ez a hatalmas terület mind az
enyém lesz!?” Mire apja letorkolta fiát. „Nem lesz a magáé,
ez magyar föld. Maga csak felelős lesz érte, hogy okosan
gazdálkodjon rajta a nemzet
érdekében.” (Magázták egymást a családtagok is.)
László gróf 1944-ben, 13
évesen kényszerült elhagyni hazáját egy szál hátizsákkal. Édesapjának lehetősége
lett volna a család vagyonát
Svájcba menteni, de úgy döntött, minden értéknek itthon
kell maradnia magyar földön,
mert ez a nemzet vagyonának
a része. A műkincsek egy részét múzeumokba, letétbe helyezte, de így is eltűnt a család
ingóságainak többsége.
Károlyi Lászlónak távol szüleitől, testvéreitől, egyedül kellett boldogulnia a világban.
Mint mondta, náluk a panaszkodás tilos volt, a kemény neveltetésnek köszönhető, hogy
mindenütt megállta helyét. Iskolái után rakodómunkásként
kezdte az önállóságot, majd
Argentínában, Chilében, Peruban vállalt munkát. Élénken él emlékezetében az Amazonas forrásvidéke közelében
egy kávéültetvény létesítése
egy ottani állami támogatásnak köszönhetően. Mint mesélte, magyar nevet adott az
ültetvény egyes tábláinak, s az
ott dolgozó indiánoknak megtanította magyarul a Miatyánkot és egy kis kápolnát is épített az őserdőben. Hihetetlen
élményt jelentett számára, mikor az Isten háta mögötti perui városkában magyar hangot halott, a Szent László Hadosztály egyik megmenekült

tagja volt az illető. Egy másik
esetben pedig éppen a Károlyi
család egykori könyvtárosával találkozott össze sok ezer
mérföldre otthonuktól. Később Angliába költözött, céget
alapított, üzletkötőként a világ
számos országában megfordult hasznosítva nyelvtudását,
hiszen hat nyelven beszél.
Az emigrációban végig figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket, 1956ban a hazaköltözést tervezte, de hiába. Csak 50 év távollét után 1994-ben vethette
meg a lábát ismét magyar földön. Egykori fóti kastélyukban tudtak egy lakosztályt kibérelni feleségével, Erzsébet
asszonnyal.
Hazaköltözésüket
nagy
örömmel élték meg. Sok régi
fóti család látogatta meg őket,
szeretettel, felelevenítve a réges-régi, de ma is közszájon
forgó történeteket, mint például a havas időkben a grófi
lovas-szánon kiszállított karácsonyi ajándékokat a szegényebb családoknak, stb. Jellemző a Károlyi család megbecsültségére a következő
történet. 1945-ben a család
egyik tagja, Apponyi Franciska grófnő itthon maradt. Természetesen a kastélyból azonnal kitették, végül az evangélikus gyülekezett adott neki
szállást. Mivel semmi vagyona
nem maradt, éhen is hallhatott volna, de a családot a fótiak annyira szerették és tisztelték, hogy a falusi asszonyok
egymás közt beosztották, melyik nap ki visz neki élelmet, s
ez több éven keresztül így történt! Hasonlóan őrzik a Károlyiak emlékét az egykori Délalföldi birtokukon élők, akik
László gróf 80. születésnapjára meglepetésként egy minőségi Furioso North Star csikót
hoztak neki ajándékba.
Ezt a szociális és nemzettudatot erősítő lelkületet igyekszik László gróf és Erzsébet
asszony folytatni. E célból
hozták létre a Fóti Károlyiak
Alapítványt, hogy a család épített, tárgyi és szellemi örökségét felkutassák, s ami fellelhető azt, mint nemzeti kincset,

méltó körülmények közt megőrizhessék a jövő nemzedékei
számára. Munkálkodásuk során például sikerült rátalálniuk egy kórház alagsorában az
ún. Szatmári asztalra, amelyen 1711-ben Károlyi Sándor megállapodott Pálffy Jánossal a békekötésről. Később
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök személyesen hozta el
Fótra azt a feszületet, amelynek jelenlétében történt a
megállapodás aláírása.
A nemzet ügye a Károlyiaknál mindig elsődleges. Az elmúlt 25 év alatt minden olyan
eseményen részt vettek, amely
az ország javát szolgálta. Történelmi évfordulók, ünnepek,
békemenetek, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója (amelyen ők is alig kerülték
el a sérülést), trianoni megemlékezések. László gróf élére állt
Fóton, az október 23-a elő estélyén hagyományosan zajló, valamint szintén az ünnep
elő estélyén tartott márciusi
forradalom tiszteletére szervezett fáklyás felvonulásoknak, koszorúzásoknak. Gróf
úr lelkesítő beszédei, nyilatkozatai a nemzetbe vetett hitről,
a nemzet erejéről, derűs optimizmusról szólnak. Életútja,
bölcsessége iránymutató a fiatalok számára. Erzsébet as�szony szociális érzékenységével folytatja a családban régről öröklődő támogatást minden rászoruló számára. Célkitűzésük ma sem változott, azt
szeretnék, ha idővel az Alapítvány vinné tovább ezt a nemzetben gondolkodó Károlyi
lelkületet, s megőriznék a kastély jelenlegi berendezését az
utókornak.
Gróf úr megilletődően emlékezett vissza a magas kitüntetés átvételére, s szégyenkezve említette, hogy elégedetlen
magával, mert még nem érte
el célját, de hozzátette, hogy
amennyi évet még ad neki a
Teremtő, azt továbbra is a magyar nemzet érdekében kívánja eltölteni. Majd a tőle megszokott kurucos felkiáltással:
Nem adjuk föl!!! - fejezte be
interjúját.
Windhager Károly
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