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A tervek között szerepel,
hogy az M2-est kiépítik a szlovák határig

Rétvári: a miniszterelnök úr támogatta a váci
és szobi járásban élők általam közvetített kéréseit

“Az év elején egyeztettem Orbán Viktor miniszterelnök úrral a választókerületem fejlesztésével kapcsolatos fontosabb kérdésekről. A nagyobb közlekedési fejlesztések között kértem támogatását a régóta várt váci Duna-híd megépítéséhez és a 2x2 sávosra bővített M2 folytatásához. Ezek a célok a Kornis
Gyula Tervben is szerepeltek, melyet korábban a körzetben széles körű konzultáció során állítottunk össze sok-sok helyi tervre és véleményre alapozva.
Miniszterelnök úr támogatta a váci és szobi járásban élők általam közvetített
kéréseit” – írja közösségi oldalán a régió országgyűlési képviselője.
„Bár azóta a világon és hazánkban is számtalan gazdasági nehézséget okoz a koronavírusárvány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium év végi közleménye már a tervezhető gyorsforgalmi fejlesztések, illetve tervezhető hídépítések között sorolja fel ezeket a célokat.
Mi abban hiszünk, hogy a válságból új fejlesz-

tésekkel, nagy beruházásokkal tudunk kilábalni, nem a baloldalra jellemző megszorításokkal.
Mi nem panaszkodunk, mint a baloldal, hanem
építünk, mert ez szolgálja az emberek érdekét” –
emeli ki a hír kapcsán Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője.
Folytatás a 2. oldalon

A Honvédkórház irányítása
alá került a váci kórház

Kitartó munka
a közösség érdekében

Mintegy fél tucat rendelettel a kormány „átrajzolta” az egészségügyi ellátórendszer teljes palettáját. Az egészségügyért felelős miniszter jogkörei nagyjából néhány intézményvezető kinevezési ok- Tuzson Bence: Februártól egy újabb elemmel bővül
mányának aláírására korlátozódott, miközben a szakmai irányítása nagyon népszerű otthonteremtési program
sal, a finanszírozással kapcsolatos jogkörök szinte mindegyike az
Országos Kórház Főigazgatóhoz kerültek. Az új struktúrához igazí- Térségünk ma már az ország legnagyobb ütemben fejlődő régióinak egyike – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest metották a finanszírozási szabályokat is – írja a nepszava.hu.
gyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta,
minden energiájával azon dolgozik majd a továbbiakban is, hogy ez a következő években is így maradjon. Szerinte nagyon sok család életét kön�nyíti majd meg itt helyben, nálunk is az, hogy januártól elindult Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, júliustól pedig megemelik a
félévesnél fiatalabb gyermeket nevelő édesanyák támogatását. A megfelelő kormányzati intézkedésekkel kitartóan dolgoznak azon, hogy a vállalkozásokat olyan helyzetbe hozzák, amelyben lehetőleg minél több embernek munkát tudnak majd adni – nyilatkozta lapunknak a politikus.

A

kormányrendelet a fővárosban és Pest megyében három vezető,
úgynevezett centrum alá sorolta a korábban önálló kórházakat. Így a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, a Péterfy Sándor Utcai
Kórház-Rendelőintézet, a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd) és a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet (Nagykőrös)
tartozik majd.
A második nagy központ az
Észak-Közép-budai Centrum,
Új Szent János Kórház és Szakrendelő lesz, ide azonban csak
két intézményt soroltak. Az
egyik a Szent Margit Kórház,
amely egy korábbi kórházös�szevonás alkalmával már volt
a Szent János egyik telephelye.
Ám a 2011-ben Tarlós István
erős lobbizása nyomán levál-

hatott és ismét önállóvá kórházként működött. A másik
idesorolt intézmény a visegrádi rehabilitációs intézet.
A harmadik centrum kórházként a Szent Imre Egyetemi
Oktatókórházat jelölték ki.
Külön rendelet készült a
Honvédkórház irányításáról,
ezt az intézmény ugyan nem
került bele a centrum kórházakról szóló kormányrendelettel szabályozottak körébe,
de több fővárosi nagy intézményirányítást is rájuk bíztak.
Így a jövőben a Honvédkórház szatellit intézménye lesz az

eddigiekben a Péterfyhez tartozó országos baleseti intézet,
a váci kórház, a fővárosi Károlyi Sándor és az Uzsoki utcai, valamint a kistarcsai eddig jobbára a pest megyei betegeket ellátó kórház. A Honvédkórház vezetőjét továbbra
is a honvédelmi miniszter nevezi ki, de az idesorolt kórházak irányítását részben megosztott jogosítványokkal biztosítják, másrészt a szakmai
felügyeletet kizárólag az országos kórházi főigazgató hatáskörébe utalták.
Folytatás a 2. oldalon

– Agglomerációs régióként
térségünkben mindig is kiemelt figyelem kísérte a közlekedési infrastruktúrát érintő
beruházásokat, amelyek megkönnyíthetik az ingázók napi
munkába járását. A MÁV legújabb fejlesztése az Ön választókerületének településeit is
érinti. Mit várnak az illetékesek, és mit várhatnak ettől az
ingázók?
– Térségünk szempontjából különösen fontos az a fejlesztés, amely a BudapestVeresegyház-Vác
vasútvonalon kezdődött nemrég, s

amelynek részeként a MÁV
új utasbeállókat telepít egyes
megállóhelyeken. A kivitelezés befejezése 2021 első negyedévében várható, de ezek
a munkálatok nem zavarják
az utasforgalmat. A vasúti cég
csaknem húsz helyszínen telepít korszerű utasbeállót, elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő
megállóhelyekre. Olyan településeken folynak a munkálatok, ahol eddig egyáltalán
nem voltak utasbeállók, vagy
a meglévőek már rossz műszaki állapotban voltak. Az új

utasbeállókat modern világítással, jó minőségű padokkal,
utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel látja
el a MÁV, a vasúti cég ugyanis ezzel is szeretné vonzóbbá
tenni az elővárosi közlekedést
az utasok számára. A választókerületemben Erdőkertes megállóhelyén az elsők között, már
decemberben megkezdték az
első beálló telepítését.
– Hogyan illeszkednek az
ilyen fejlesztések az elmúlt
időszakban megkezdett beruházások sorába?
Folytatás a 2. oldalon
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Tervek a régió
Kitartó munka
további fejlesztésére a közösség érdekében

Rétvári: a miniszterelnök úr támogatta a váci
és szobi járásban élők általam közvetített kéréseit

Tuzson Bence: Februártól egy újabb elemmel bővül
a nagyon népszerű otthonteremtési program
Folytatás a címlapról

A dunakanyari települések szempontjából eredményesen zárult
Orbán Viktor miniszerelnök és Rétvári Bence országgyűlési képviselő egyeztetése
Folytatás a címlapról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményben közölte a támogatott projekteket, melyek között szerepel a Békéscsaba gyorsforgalmi bekötését megteremtő M44es Kecskemétig érő szakaszának
előkészítése, az M3-as autópályától a román határig vezető
M49-es autóút, amellyel a harmadik négysávos kapcsolat jön
létre Erdély irányába, és az M81es, amely az M1-es és az M7-es
között létesít észak-déli irányú
gyorsforgalmi folyosót Budapesttől távolabb, Székesfehérvár
érintésével. Továbbá jelentősen
javul a Szombathely és a szomszédos városok – Körmend, Kőszeg – közötti közúti összeköttetések színvonala is.
Több előkészítési projekt alapozza meg főútszakaszok négysávosítását például Debrecen,
Jászberény, Kecskemét, Nagykanizsa, Veszprém és Zalaegerszeg
térségében. Ajkától Zircig sok
településen elkerülő útszakaszokat építenek, amelyek javítják a
helyi életminőséget a belső útszakaszok tehermentesítésével.
Mohácson és Vácon a Dunán,

Szolnokon és Szegeden a Tiszán,
Szamossályiban pedig a Szamoson épülhet új híd. Emellett autópályás és főúti csomópontok
tervezése is megkezdődik, többi között Balatonfürednél, Gödöllőnél, Kunszentmártonnál és
Üllőnél.
A legújabb kötelezettségvállalás 2021 és 2026 között fedezi a beruházások előkészítésével kapcsolatos költségeket, csak
jövőre több mint 26 milliárd forint értékben. A forrás biztosításával a projektek haladásához
szükséges következő munkafázis finanszírozása, és így végrehajtása vált lehetővé. Az előkészítés esetleges további ütemeihez, később pedig a kivitelezéshez szükséges forrásokat újabb
kormánydöntésekkel lehet előteremteni – ismertették.
A közleményben Mosóczi
Lászlót, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát
idézve azt írták: a tervezett fejlesztések a jelenleg még nehézkesen, időigényesen megközelíthető országrészek biztonságos,
gyors és kényelmes elérését teszik lehetővé. A közúthálózatba
bekapcsolódó települések és tér-

ségek gazdasága megélénkül, és
vonzóbbá válnak a munkahelyeket teremtő beruházóknak.
A 2016-ban indult Útprogram
eddigi teljes keretösszege 3200
milliárd forint volt, a kezdődő
előkészítésekkel további 3000
ezer milliárd forintnyi közútfejlesztés alapjai készülnek el. A
tervezett beruházásokban mintegy 1200 kilométer új és fejlesztett közútszakasz, ezen belül
mintegy 560 kilométer négysávos út létesülhet – tudatta az államtitkár.
Emlékeztettek: a kormány egy
novemberi kormányhatározatban már elkülönített mintegy
430 milliárd forintot négy, kiemelt társadalmi igényen alapuló közútfejlesztés megvalósítására. 2021 és 2024 között megépül
az M76-os autóút Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti szakasza, befejezik az M6-os autópályát a Bóly és Ivándárda közötti szakasz megépítésével. A forrás a 37-es főút Szerencs-Gesztely
szakasza négysávosítását és a Sajószentpéter-Berente elkerülő kivitelezésének költségeit is fedezi –
olvasható a közleményben.

A Honvédkórház irányítása
alá került a váci kórház
Folytatás a címlapról
Így például egészségügyi szolgáltató irányításáért felelős helyettesét is az országos kórházfőigazgató nevezi ki.
A korábbi tucatnyi országos
intézetek számát összevonásokkal a felére redukálta egy kormányrendelet. A jövőben az országos gyógyintézeti címre a
Haller utcai kardiológiai intézet, a Heim Pál gyermekgyógyászati intézet-, a Korányi-, valamint az onkológia intézet, illetve az összevonások nyomán létrejött Országos Mozgásszervi, és
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
lesz jogosult. Míg az Országos
Mozgásszervi Intézet az Orszá-

gos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ös�szevonásával jött létre, addig az
országos idegsebészet a Nyírő
Gyula és az Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet összeolvadásával jött létre.
Az országos intézetek is kaptak szatellit kórházakat, így a
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet irányítása alá került a balatonfüredi Állami Szívkórház. Az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézet
fennhatósága alá tartozik a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet, a
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányíthatja a Parádfürdői Állami Kórházat. Az

Országos Onkológiai Intézet pedig a Mátrai Gyógyintézetet. Az
országos gyógyintézet és az országos társgyógyintézet vezetőjét – az országos kórház-főigazgató javaslatára – az egészségügyért felelős miniszter nevezi
ki és menti fel, de minden további jogosítvány az országos kórházi főigazgatóé. Az új struktúrához igazították a finanszírozási szabályokat is, így január elsejétől az egészségügyi intézmények saját hatáskörben 5 millió
forintig vállalhatnak kötelezettséget. Az ennél nagyobb összegű megrendelések az Országos
Kórház Főigazgatóság hatáskörébe kerül. Új szabályok születtek a várólistás ellátások kezeléséről, finanszírozásáról is.

– Nyugodtan kimondhatjuk,
hogy az elmúlt néhány évben
a választókerületemben kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt helyben kivétel nélkül találkoztak a
lakosság igényeivel. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert
így minden megvalósított fejlesztést közös sikernek tekinthetünk. Tehát csak olyan kezdeményezéseket
karoltunk
fel, és olyanokat támogattunk
– még ha ezek nem is mindig
voltak látványosak –, amelyekre valóban szükségük volt az itt
élő embereknek. Térségünk településein ennek köszönhetően olyan fejlesztések valósultak
meg az elmúlt néhány évben,
amelyek mindenkinek, tehát
a közösség egészének a hasznára válnak. A jelentős kor-

ban új szakaszába lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés azzal, hogy megérkeztek az első oltóanyag-szállítmányok Magyarországra. Felhívnám azonban a figyelmet
arra is, hogy az oltás megkezdésével sem lehet feladni a hatékony védekezést. Mindenkit
arra kérek, hogy a járvány lassítása és az egészségügyi rendszer
működőképességének
megőrzése érdekében továbbra is tartsa tiszteletben a higiénés szabályokat és a járványügyi intézkedéseket. Az év
végén már hatszázezer felett
volt azok száma, akik regisztráltak a védőoltásra az erre a
célra létrehozott honlapon,
a vakcinainfo.gov.hu internetes címen. Nagyon fontosnak tartom, hogy térségünkben is szánja rá mindenki azt
a néhány percet a regisztráci-

nyek, amelyekkel a gyermekeket nevelő családokat kívánja
megerősíteni a kabinet. Februártól például egy újabb elemmel bővül a nagyon népszerű otthonteremtési program: a
jövő hónaptól otthonfelújítási
kölcsönt igényelhetnek mindazok, akiknek nincs elég
önerejük ahhoz, hogy az
otthonfelújítási
támogatással élni tudjanak. Térségünkre már az eddigiekben is jellemző volt a munkahelyteremtés, ami csak tovább erősödött
az utóbbi időszakban. Most
a megfelelő kormányzati intézkedésekkel a vállalkozásokat szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy minél több embernek tudjanak munkát adni.
Az olyan, a gazdasági élet számára megterhelő időszakokban, mint ami most a koronavírus-járvány miatt világszerte

Tuzson Bence államtitkár politikusként és négygyermekes édesapaként is
támogatja a családi kedvezmények bővítését

mányzati támogatások elérhetővé tételénél egyébként a legfontosabb szempont eddig is az
itt élő emberek igénye, a családok életminőségének javítása
volt, és ez így lesz a jövőben is.
Ezáltal tudjuk ugyanis jobbá és
kényelmesebbé tenni kicsik és
nagyok mindennapi életét.
– Hosszú várakozás után
végre hazánkban is elérhető
közelségbe került a koronavírus elleni védőoltás – egyelőre
korlátozott mennyiségben –,
és tavaly, az év végén megkezdődhetett a vakcinák beadása. Ön hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet?
– Az elmúlt év végén való-

óra, mert ezáltal is felmérhetjük, hogy hányan szeretnék
felvenni hazánkban a védőoltást. A járvány kezdetétől erre
vártunk, vagyis arra, hogy a
kutatók kifejlesszék a speciális védelmet jelentő, mindenki
számára elérhető védőoltást,
amellyel a járványt meg lehet
állítani.
– Az idén is fenntarthatóak lesznek azok, a gyermekeket nevelő családoknak felkínált kedvezmények, amelyeket a kormányzat az elmúlt
időszakban bevezetett?
– Nemcsak fenntarthatóak
lesznek, de az idén tovább szélesednek is azok a kedvezmé-

kialakult, nem adót kell emelni, ahogyan a baloldal szorgalmazza, hanem kedvezőbbé kell
tenni a jogszabályi környezetet
a vállalkozások számára: minél
kevesebb közteher van a vállukon, annál több embernek képesek munkát, biztos álláshelyet, megélhetést adni. Ugyanakkor pedig meggyőződésem,
hogy régiónkban is nagyon
sok család életét könnyíti majd
meg, hogy júliustól megemeljük a félévesnél fiatalabb gyermeket nevelő édesanyák támogatását.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Megérkezett a harmadik vakcinaszállítmány is

M

egérkezett hazánkba az újabb adag
vakcinaszállítmány, ezúttal csaknem 39
ezer embernek elengedő oltóanyag érkezett –
hangzott el az M1 Híradójában.
Kedden reggel már csaknem ötezer adagot ki is
szállítottak a Semmelweis Egyetem gyógyszertá-

rába. Eddig már közel 12 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltást. Jelenleg 25 oltóponton lehet kérni a frontvonalban dolgozóknak
a vakcinát. Az oltópontok elérhetősége: https://
koronavirus.gov.hu/cikkek/korhazi-oltopontokelerhetosege-egeszsegugyi-dolgozok-szamara.
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A dinamikusan növekvő diáklétszám elodázhatatlanná teszi a két középiskola felépítését

Dióssi Csaba: bízunk a kormány pozitív döntésében
A világméretű koronavírus-járvány óriási hatással van mindennapi életünkre, az eredményes védekezés eddig soha nem tapasztalt kihívások
elé állítja az országok kormányait, a helyi közösségek életét irányító önkormányzatokat, a lakosságot. Hogyan tekint vissza a pandémiával sújtott 2020-as évre, a járvány helyzet kezelése milyen hatással volt Dunakeszi életére, fejlődésére? – kérdeztük Dióssi Csabától, aki tíz éve irányítja
polgármesterként az agglomeráció egyik legnagyobb városát.
- Nagyon sok szempontból
váratlan kihívás elé állította az önkormányzatot a 2020as év, hiszen egy olyan helyzettel kerültünk szembe, amivel még soha. A világméretű
koronavírus-járvány bennünket sújtó terheit kellett kezelnünk, hiszen a helyi védekezés
megszervezése az önkormányzat feladata. Egy év távlatából
úgy látom, hogy helytálltunk,
ami köszönhető a 2010 óta tartó tudatos közösségépítő munkánknak is – jelentette ki a város polgármestere, aki elismeréssel szólt az önzetlen segítők

A koronavírusjárvány ellenére
2020-ban is töretlen
volt Dunakeszi fejlődése
A polgármester évértékelő nyilatkozatában elmondta, hogy gazdasági szempontból az önkormányzat 2020-ban
a korábbiaknál is racionálisabb, takarékosabb évet tervezett. Áthúzódó beruházás nem
volt, de olyan sem, amit pénzügyi okok miatt le kellett volna állítani.
- Évközben folyamatos volt

Fóti úton felépült a VS Dunakeszi kézilabdacsarnoka, elkészült a P+R parkoló a gyártelepi
vasútállomásnál. Szeptemberben négy csoportos új óvoda
nyílt Alagligeten. A Szakorvosi Rendelőintézet folyamatban
lévő belső felújítása és átépítése
mellett elkészült a pszichiátria
kétemeletes új épülete.
- Fejlesztéseink, beruházásaink mind arról tanúskodnak,
hogy a koronavírus-járvány
negatív hatásai ellenére is szinte töretlen volt Dunakeszi fejlődése, amit csak a kulturálisés klub rendezvények, közössé-

Dióssi Csaba polgármester: a koronavírus elleni védekezésben is
példás volt a dunakesziek összefogása, az idős emberek segítése

ni a város lakóinak a rendkívüli helyzetben tanúsított példaértékű közösségi összefogását, amely biztatást ad a jövőben előttünk álló feladatok
sikeres megoldásához – hangzott a polgármester elismerése.

Elkészült a két új
középiskola kiviteli
és engedélyezési terve

sokaságáról, akik mindig jóval
többen voltak, mint a segítségre szorulók.
Dióssi Csaba elmondta: jelentős kihívásként élték meg
azt is, hogy a szinte az egész
évet átívelő kulturális programok, ezreket vonzó rendezvények 2020-ban elmaradtak.
- A dunakesziek életét színesítő programok nagy többsége
sajnos elmaradt egy-két nyári
rendezvény kivételével. Noha
valamennyit megszerveztük
annak reményében, hogy a járvány aktuális állapota lehetővé teszi megrendezésüket, ám
idővel sorra derült ki, hogy terveinket felülírta a Covid-19.
Végtelenül sajnálom, hogy a
város lakosságát idén nem tudtuk maradandó élményt nyújtó színes és gazdag kulturális- és sportrendezvényekkel
megajándékozni. Elindítottuk,
de kénytelenek voltunk félbeszakítani a fiatalok számára rendkívül értékes tudást jelentő Diák Akadémiát is, amit
az egyik legnagyobb átmeneti
veszteségnek tartok – húzta alá
Dióssi Csaba.

a kiadás tervezése, és ellenőrzése, melynek eredményeként
az önkormányzat gazdálkodása nagyon stabil. Mindezt úgy
értük el, hogy csökkentek adóbevételeink, és bizonyos szempontból még plusz kiadásaink
is voltak. A kevés jó hír közé
tartozik, hogy a pandémia dacára az építőipar nem állt le,
folytatni tudtuk a különböző
fejlesztéseinket. Jelentős számú
és igen komoly léptékű beruházás készült el a városban – jelentette ki a polgármester.
A felsorolást a több százmillió forintból zöldmezős beruházásként megépített Termelői
KisPiac bemutatásával kezdte. Átadásra került a MÁVNagyállomás felújított patinás
épülete, melyben és a hozzáépített modern épületben kap
helyet a hetekben megnyíló
Kormányablak. Megnyitották
a Duna-parti Nyílt vízi edzőközpontot, felújították a Határ
utat, mellette elkészült a városi
kerékpárút újabb szakasza, de
már javában épül az EuroVelo6
nemzetközi kerékpárút Budapest-Dunakeszi szakasza is. A

gi programok kényszerű elmaradása, könyvtáraink, művelődési központunk zárva tartása
árnyékol be. Ezúton is szeretném kiemelni és megköszön-

Az önkormányzat 2021-ben
megvalósuló tervei között kiemelten beszélt a két középiskola – egy szakgimnázium és
egy kéttannyelvű gimnázium –
építésének előkészítéséről.
- A 2020-as év legnagyobb
teljesítménye a két középiskola
kiviteli és engedélyezési terveinek az elkészítése volt, melyek
sikeres előkészítése érdekében
minden héten tanácskoztam
a tervezőkkel, az építészekkel,
a beruházásban meghatározó
feladatot ellátó szakemberekkel. A feszes menetrend szerinti munkában most azon dolgozunk, hogy 2021 első felében
az állami Beruházási Ügynökség lefolytasson egy feltételes
közbeszerzési eljárást, amikor
kiderül, hogy milyen költséggel lehet felépíteni az oktatá-

si intézményt. Ezt követően - a
pontos ár ismeretében - dönt a
kormány arról, hogy már 2021ben elindulhat-e az előkészített
beruházás, vagy csak egy későbbi időpontban. Számunkra óriási tétje van a kormány
döntésének, hiszen ha – dacára
a nehéz gazdasági helyzetnek
– zöldjelzést ad a beruházásnak, akkor 2021 második felében akár el is kezdődhetnek a
munkálatok. Ez pedig jó esélyt
adna arra, hogy 2023. szeptemberben kezdődő tanévben elkezdődhessen a tanítás a város két új középiskolájában –
mondta bizakodással a hangjában Dióssi Csaba.
A polgármester a beruházás
több tízmilliárdos nagyságát
azzal érzékeltette, hogy a rendszerváltás óta összesen nem valósult meg olyan értékű fejlesztés Dunakeszin, mint amen�nyibe a két középiskola felépítése kerül majd.

2021 az újrakezdés
éve lehet
- Az önkormányzat minden előkészítő munkát elvégzett. Nagyon bízunk a kormány pozitív döntésében,

mert a tervezők kiváló szakmai anyagot készítettek, s ami
ennél is fontosabb, hogy a két
középiskola felépítését a Dunakeszin élő, továbbtanuló fiatalok dinamikusan növekvő létszáma indokolja – érvelt
a városvezető, aki azt is elmondta, hogy 2021 tavaszán
adják át a Magyarság Sporttelepen épülő többfunkciós sportcsarnokot, befejezik
a Szakorvosi Rendelőintézet
felújítását, megnyílik a Dunakeszi Járási Hivatal új törzsépülete a Verseny utcában.
- Bízom benne, hogy idén
elkezdődik a két középiskola építése – amit a legfontosabbnak tartok – és töretlenül folytatódik a 2010-ben elkezdett városi közösségépítés,
amely hozzásegít bennünket
– sok egyéb mellett -, hogy
szervezetten és eredményesen
tudjuk kezelni a járványhelyzetet. 2021-es évtől azt remélem, hogy újra beindulhat
az élet, és az önkormányzat
a megszokott szolgáltatásai
mellett a kulturális, közösségi programokkal is kiszolgálhatja a dunakeszieket – zárta újévi nyilatkozatát Dióssi
Csaba polgármester.
Vetési Imre
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Mit sikerült valóra váltani a választási ígéretekből? – kérdeztük Ferencz Gyöngyit, Szob polgármesterét

Egy évvel az önkormányzati választások után
A Dunakanyar Régió szerkesztősége ezúttal Ferencz Gyöngyit, Szob 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.

N

agyon sokat, sokszor
elhangzott 2020-ban,
hogy ez az év más,
más mint a többi, sok minden
megváltozott körülöttünk, sok
mindent átértékeltünk. Ebben
az évben sok mindent megtanultunk, vagy újra tanultunk,
a fontossági sorrend megváltozott, első helyre az egészség került szinte mindenkinél
– kezdte az országhatár menti
város polgármestere.
A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása ellenére sem adtuk föl a terveink megvalósítását – jelentette ki határozottan
Ferencz Gyöngyi.
Alkalmazkodva ugyan a
megváltozott körülményekhez, kicsit csúszva, kicsit
másképp, de látható eredményekkel folytatódtak a beruházásaink.
A 2020-as esztendőben kivi-

telezett fejlesztéseket címszavakban így tudnám összefoglalni:
VEKOP-os pályázati keretből Egészségfejlesztési Irodát
hoztunk létre, amelynek eredményeként amellett, hogy a
polgármesteri hivatalban beruháztunk a program fő céljaként megvalósult a térségben
a lakosság egy részének szűrővizsgálata, állapotfelmérések,
ingyenes egészség és sportnapok szervezése, betegklubok
létrehozása
Az Egészségfejlesztési Iroda és a Három Generációval az
egészségért program keretében
számos egészségügyi szűrővizsgálatot tettünk ingyenesen
elérhetővé a településen, ezzel
is elősegítve egészségügyi állapotunk megőrzését, szükség
szerint javítását.
Elkészült a csónakház, amely

a Wichmann Tamás vízi sporttelep Szob elnevezést kapta,
amely igazi bázisa lehet majd
egy sikeres, megújuló vízi
sportéletnek.
Szintén elkészült az általános
iskola épületének energetikai
felújítása (hőszigetelés és napelemek elhelyezése) az idősek
otthona és a „meseház” energetikai korszerűsítése pedig folyamatban van.
A Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút építése a vége felé
közeledik, hamarosan birtokba
vehető lesz!
A Rév utcában a piac építése
is 2021. első negyedévében befejezésre kerül.
A Köztársaság utcában belekezdtünk az új idősek otthonának kialakításába, ahol a beruházás befejezését követően 32
idős embernek tudunk otthont
biztosítani.

Interreges pályázati forrásból beszereztük egy mobil labort (egészségügyi szűrőbuszt) számos orvosi eszközt,
köztük vadonatúj ultrahang
készülékkel.
Előkészítettük a 2021. évben induló kisvasút projektet,
amely a meglévő vasúti pálya
és a gördülő állomány felújítása, illetve a kisvasút nyomvonalának a Duna-partra történő lejutását, valamint a kisvasúti telephely felújítását célozza.
Büszkék vagyunk a településünk lakóira, akik közül a kiemelkedők munkáját elismeréssel, kitüntetéssel, címadományozással köszöntük meg.
Büszkék vagyunk azokra, akik
ebben a nehéz időben az ünnep hangulatát odavarázsolták
a településre.
Azt hogy az elmúlt évet sikeresen zártuk, nagyon sok em-

Ferencz Gyöngyi polgármester

bernek köszönhető, elsősorban nekik szeretnék köszönetet mondani. Külön szeretném
megköszönni mindazok munkáját, akik önkéntesként segítették embertársaik életét.

Az Új Évhez mindenkinek jó
egészségét, békét és a kitűzött
célok megvalósítását kívánom!
– hangzott Ferencz Gyöngyi,
Szob polgármesterének jókívánsága

Covid-19: háromszáznál is több
embernek nyújtottak segítséget

Közösségi összefogásból
jelesre vizsgáztak
a dunakesziek

Sipos Dávid
alpolgármester

- Milyen érzésekkel búcsúztatta a
2020-as esztendőt? – kérdeztük Sipos Dávid alpolgármestertől, a Dunakeszi Programiroda vezetőjétől.
- Munkatársaimhoz hasonlóan vegyes érzések vannak bennem, hiszen
a legtöbb közösségi, városi kulturális rendezvény elmaradt. A korábbi
évekhez hasonlóan nagy lelkesedéssel, ambícióval, számos új megoldással készültünk, de mindhiába. Sajnos
a koronavírus-járvány mindent felülírt. Óriási űr maradt volna bennem,
ha a dunakesziek nem vizsgáztak
volna jelesre a pandémia elleni védekezésben, a rászoruló, idős, betegtársaink megsegítésében, közösségépítésből, összefogásból.
- Ez miben mutatkozott meg? Az
önkormányzat és a lakosság együttműködése a koronavírus-járvány
sújtotta esztendőben is érzékelhető
volt?
- Abszolút! A pandémia elleni
eredményes védekezés – sok egyéb
mellett – a példaértékű közösségi összefogásnak köszönhető, ami a
nehéz hetekben, hónapokban rendkívül inspiráló volt. Ehhez fogha-

tó, szinte példanélküli összefogást
a 2013-as dunai árvízi védekezéskor
tapasztalhattunk, amiben én is részt
vettem. A koronavírus-járvány első
és a második hullámában több mint
háromszáz esetben segítettünk a rászorulóknak. Jó érzéssel mondhatom; mindenki – aki kérte – számíthatott ránk.
- Mi volt a jellemző, miben kérték
az önzetlen támogatók segítséget?
- Legtöbben a mindennapos bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában,
a nyugdíjas klub tagjai pl. a védőkesztyű- és maszk kihordásában, de
volt, akinek számítógépet ajánlottak
fel az online-tanuláshoz, míg mások
számítógépasztalt, egyéb elektronikai eszközöket kértek. Nagyon sokrétű volt a segítségnyújtás, melynek –
szerintem - az egyik legnagyobb értéke, hogy a bajban ezúttal is összefogtak a dunakesziek. Vannak olyan
„párok” - önkéntes segítő és segítségkérő -, akik a mai napig kapcsolatban vannak egymással, a fiatalok,
a középkorúak bevásárolnak az időseknek, igyekeznek könnyebbé tenni
mindennapjaikat. A Facebookon lét-

rehozott csoportban elsősorban a fiatalok, az életerős középkorúak segítségét kértük, akiknek köszönhetően
nem volt olyan lakossági kérés, amit
még aznap ne teljesítettünk volna.
- A város kulturális életét irányító
politikus számára milyen tanulságokat hozott a mindennapi életünket béklyóba kötő pandémia?
- Számomra az egyik legnagyobb
tanulság vagy inkább úgy mondanám, hogy ezúttal is megtapasztalhattuk, hogy az idősek mennyire igénylik a társadalmi kapcsolatokat. Mi fiatalok talán nagyon hamar
hozzászoktunk az online-élethez,
de az idősebb korosztályok tagjainak fontos volt a társadalmi kapcsolatnak a fenntartása, a személyes találkozások, az optimizmust tápláló
emberi szó. Egy-egy ilyen találkozáskor nem kevesen szinte az „egész
életüket” elmesélték. Ezek a szép
emberi gesztusok, megnyilvánulások sokat jelentenek mindannyiunk
számára. Fiatalok, diákok, tanárok,
vállalkozók, hivatali dolgozók ékesen bizonyították, hogy lehet számítani a dunakeszi lakosokra.

- Elkezdődött a 21. század harmadik évtizede. Milyen reményekkel, tervekkel vágott neki az új korszaknak?
- Reményekkel? Hogy minél hamarabb és a lehető legkisebb veszteséggel túl leszünk a koronavírusjárványon. Kollegáimmal együtt bízunk benne, hogy újraindul a társadalmi, a közösségi élet, s minél több
rendezvényt tudunk majd szervezni
2021-ben.
- Hazánkba is megérkezett a
Covid-19 ellen védelmet adó Pfizer
vakcina, melynek köszönhetően talán már 2021 második felében újra a
régi életünket élhetjük. Az újjászületés reményében milyen rendezvényeket, programokat tervez a Dunakeszi Programiroda?
- Őszinte leszek, új típusú rendezvényt egyelőre nem szervezünk. A
mi célunk az, hogy az eddig meglévő rendezvényeket újítsuk meg, vagy
más szóval, „ránc felvarrjuk” egy kicsit. Én úgy látom, hogy nem men�nyiségben kell nekünk növekedni,
hanem az ésszerű és kedvelt újításokkal tovább kell javítani a minőséget.

Amire nagyon készülünk - és készültünk, csak a koronavírus-járvány miatt 2020-ban elmaradt - az a X. Dunakeszi Feszt. Bízom benne, hogy idén
szeptemberben már megtarthatjuk a
rendezvényt, amivel igyekszünk nagyot „durrantani”. Mint minden más
rendezvény, így sajnos elmaradt az
1848-49-es forradalom- és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelgő Dunakeszi Viadal is. Első alkalommal rendeztük volna szombaton,
hogy ne csak a diákok, hanem a szülők, a családok is részesei lehessenek
dicső honvédeink és huszáraink látványos győzelmének a Katonadombon. Szóval, mi már nagyon készülünk, javában tart az idei programok
előkészítése, már csak az a kérdés,
hogy mikor tudjuk végleg legyőzni a
koronavírus-járványt.
- Optimista?
- Igen! Ugyanis meggyőződésem,
hogy a napjainkat meghatározó vírust hamarosan legyőzi az orvostudomány és a fegyelmezett emberek
hatalmas közössége.
Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu
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Furucz Zoltán emlékére

Hatvanhat éves korában 2020. december 21-én
elhunyt Furucz Zoltán, a Váci Napló tulajdonos/
főszerkesztője. Egész életét az újságírásnak
szentelte, és mindig nagy odaadással dolgozott
a média különböző területein.

A

z érettségi után szülei orvosnak szánták –
egy kis ideig dolgozott
is a váci kórházban műtősként
-, de ő mást szeretett volna tenni. Addig már több novellát is
írt és keresztanyja javaslatára
kereste fel a Pest Megyei Hírlap váci szerkesztőségét, azzal,
hogy szívesen írna nekik. Ettől
kezdve több cikke jelent meg a
Váci Hírlapban, majd az írások
nyomán jelentkezett a Pest Megyei Hírlap kiadóvállalatánál
újságírónak. Nem sokat kellett a válaszra várnia, a Május 1
Ruhagyár Elegant című üzemi
lapjának a szerkesztője felvette
őt újságíró gyakornoknak.
Közben megnősült, majd következett a két év katonaság,
ahol kérte, hogy tovább gyakorolhassa szakmáját. Erre engedélyt kapott és egy éven ke-

resztül a Néphadsereg újság
szerkesztőségében töltötte katona idejét. A katonaság után
a Pest Megyei Hírlap váci szerkesztőségében dolgozott, később bekerült a budapesti szerkesztőségbe, ahol sokat tanult,
szakmailag is tovább képezte
magát az újságíróiskolán, majd
elvégezte a Ho Si Mihn Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakát.
A rendszerváltást már a Népszavánál élte meg, ahol szakszervezeti titkár is volt. Amikor az új tulajdonos megvásárolta a napilapot, annak elveivel nem értett egyet, felmondott. Ekkor merült fel benne,
hogy régi álmát valóra váltsa. Emlékeiben élt, hogy gyermekkorában édesanyja mindig
megvetette vele a Váci Naplót,
ami akkor piaci napokon, he-

Elhunyt
Lakatos Csaba

A váci újságírók iparoscéhéből megint újabb
áldozatot szedett a világon átsöprő járvány:
43 esztendős korában elhunyt Lakatos Csaba kollégánk – számos szakmai kihívásai
közül többek között –, a VácOnline egykori alapító-főszerkesztője. Tíz esztendőn át
ő vitte vállán azt a lapot, amely olvasóközönségének egy jelentős részét ma neki köszönhetjük. A sérült emberek iránti közös
szolidaritásunk és a céhből való fiatal életed elvesztése feletti kettős gyász megrendültségével mondjuk: Csaba, Isten nyugosztaljon! – olvasható a VácOnline.hu-n.
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Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi
Regionális Egyesülete munkatársaként, valamint újságíróként
is ismert és elismert fiatalember 1977-ben született, a
váci Madách gimnáziumban érettségizett, diplomáját a Wesley János főiskolán
szerezte szociális munkás
szakon.
Alig volt 18 éves, amikor
Furucz Zoltán támogatásával írni kezdett a Váci Naplóba, később megalapította az azóta több tulajdonosváltáson átesett eredeti VácOnline internetes újságot.
Hosszú időn át áldozatkész munkát végzett a fogyatékossággal élő emberek
esélyegyenlőségéért, az érdekvédelmi szervezetek és
fórumok is felfigyeltek munkásságára, kiemelkedő tevékenységét 2011-ben díjjal ismerte el a város.
2016-ban megnősült, feleségét, Vincze Ritát a főiskolán ismerte meg.

Hat évvel ezelőtt hagyott
fel az írással, ahogy akkor
fogalmazott, azért, hogy a
családjára tudjon koncentrálni, onnantól a Városfejlesztő Kft. munkatársaként
folytatta a munkáját.
Lakatos Csaba három
héttel ezelőtt betegedett
meg, és ahogy korábbi mentora, úgy ő is a váci kórházban hunyt el a koronavírus
következtében.
Lakatos Csaba legendás
humorával, kizökkenthetetlen jókedvével, rendíthetetlen akaraterejével, munkájával és kitartásával példa lehet minden váci polgár
számára.

citroenvac.hu

tente kétszer, kedden és pénteken jelent meg. Kiváltotta a vállalkozását és 1991. július elején
megjelentette az első Váci Naplót, amit azóta is ugyanolyan
lendülettel készített el, írt bele,
mint csaknem harminc éve.
Most már többet nem olvashatjuk írásait a Váci Naplóban,
a koronavírus felülírta terveit,
teste hosszú ideig küzdött, de
végül feladta. Gyermekeihez,
unokáihoz kórházból írt utolsó
üzenetében ez állt: „Túlélem!”
Mély megrendüléssel búcsúzunk pályatársunktól, barátunktól, akinek emlékét megőrizzük!

Kövesse
lapunkat

a Facebookon is!

Adventi jótékonysági
adománydoboz akció
A 2012 decemberében indult, a ma már hagyományosnak számító adventi adományakció 2020-ban is sikeres volt. A gyűjtés célja, hogy
a Dunakeszin élő, nehéz sorsú gyermekeknek szebbé tegyük a karácsonyt. Az adományozandók körét a DÓHSZK Család-és Gyermekjóléti
Központ családsegítő munkatársainak segítségével állítjuk össze. Az
akcióhoz évről évre egyre többen csatlakoznak. Bár ezúttal kicsit aggodalommal töltött el minket, hogy a COVID-19 miatt kialakult járványhelyzetben vajon hogyan alakul majd az adományozókedv, de örömmel
tapasztaltuk, hogy nem hogy kevesebben, de az eddigieknél is többen
éreztek késztetést arra, hogy rész vegyenek ebben a kezdeményezésben. Az adományozók jóvoltából 2020-ban szép számú ajándékdoboz
gyűlt össze karácsonyt megelőzően.

A Kőrösi iskola tanulói is gyűjtöttek adományokat

A

z adományozók köre minden évben kicsit változik. Korábbi években az egyéni adakozókon kívül különböző
csoportok, céges felajánlások is érkeztek. Annak ellenére,
hogy az idei év nehéz helyzetet teremtett mindenki számára, két
különleges csoport felajánlás is érkezett. A Szent István Általános
Iskola szülői és gyermeki közössége immár harmadik éve ajánl fel
ajándék dobozokat. Külön köszönöm Laczkovich Krisztina igaz-

gató asszonynak, hogy lehetőséget biztosít az adományok gyűjtésére. A másik adományozó közösség a Kőrösi Csoma Általános
Iskola és Sportiskola 5. b osztályának tanulói voltak. Az osztály
tagjai hihetetlen lelkesedéssel állították össze az ajándék dobozokat. Az átadáskor megható volt látni 25 kicsi, de nagyszerű emberkét, akik közel 60 ajándékcsomaggal és valóban csillogó szemmel érkeztek meg az átadásra. Itt is külön köszönöm Kaszáné Szekeres Erika tanárnőnek, hogy ilyen nehéz helyzetben is fontosnak
tartotta az adományozást, és Kárpáti Zoltánné igazgató asszonynak, aki szintén évek óta segíti, hogy az iskola osztályai csatlakozhassanak a gyűjtéshez!
Nagyszerű dolog, hogy a városunkban élők ebben a rendkívüli
évben is fontosnak tartották a közösségért való tenni akarást. Különösen értékesnek tartom, hogy a gyerekek, a következő generáció a szülők, és a pedagógusok példamutatása alapján már természetes módon „tanulják meg” a társadalmi felelősségvállalást,
megtapasztalva, hogy adni legalább akkora öröm, mint kapni.
Szabó József
önkormányzati képviselő
egyházügyi tanácsnok
adománydoboz akció koordinátor
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A fotópályázat sikere a nevezők
városuk iránti szeretetének bizonyítéka
A váci Tourinform iroda tavaly év végére kiírt "welovevác" című fotópályázata profi kategóriájának győztese, Gerengay Gusztáv valójában kedvtelésből fénycsapdázik, már gyerekkora óta, mint fogalmazott, apai öröksége
ez a szenvedély.
- Számomra a fotózás gyerekkoromban kezdődött, édesapámmal sokat jártuk a várost,
a természetet. Érdekelt minden kis lehulló levél, fán mászó bogár. Persze akkoriban a
fotózás nem volt olcsó mulatság, plusz azt a "nagy" fotóstás-

zel már önállóan tudtam fényképezni, a masina a mai napig megvan. Később, ahogy a
pénztárcám engedte, az analóg
tükrös gépek irányába mentem és természetesen a technika előrehaladtával hozzám
is elért a digitális fényképezés.

Gerengay Gusztáv díjnyertes fotóművész (j1) és alkotótársai

kát sem bírtam volna még el,
ezért inkább csak apu fényképezett, én pedig figyeltem. Figyeltem, ahogyan a sötétkamrában a papírra varázsolta a képeket, amit a délelőtti séta során örökítettünk meg. Aztán
megkaptam ajándékba az első
kis fénycsapdám, egy Beirette
típusú fényképezőgépet, ez-

A mai korszerű gépekkel szinte már nincs lehetetlen képrögzítés tekintetében - nyilatkozta
lapunknak Gerengay Gusztáv.
Elmondta: a természetfotózás a kedvenc műfaja, de nyitott a tágabb világra, kedveli a
városi témákat, az absztrakt-, a
makro jellegű fényképezést is.
Az egyre ismertebbé váló

alkotó a profi kategóriában
nyert, így értelemszerű volt a
kérdés, hogy mit gondol a profizmusról a fotózás terén.
- Fotózni lehet kedvtelésből, manapság mindenkinek
adott a lehetőség, amit általában a mobiltelefon kamerájával készült, a világhálóra naponta feltöltött milliónyi kép
is jelez. Alapértelmezésben a
profi fényképész tevékenységét hivatásszerűen végzi, anyagi támogatésért cserébe. Tágabb értelemben a profi jelzővel illetett fotós, jelentős befektetett munka ellenére sem
tekinti hivatásának a fotográfiát. Ha kicsit belemélyedünk,
akkor látnunk kell, hogy nem
minden profiból lesz jó fotós, mint ahogy nem minden
amatőr marad meg a turistafotók, a dokumentálás szintjén.
Ahogy a természet, vagy embertársaink felé, úgy a fotózáshoz is alázattal illendő közelíteni. Habár a helyi Tourinform
iroda pályázatán ebbe a kategóriába kerültem, nem sorolom magam profi fotósnak, a
civil életben nem ez a megélhe-

Idén megkezdődik az új 7 éves uniós támogatási ciklus, amely egyik legfontosabb újdonsága az, hogy Pest megye (Budapest nélkül) bekerült a támogatható régiók közé!
Kiemelten támogatottak azok a megvalósítási helyszínek, amelyek szerepelnek az
ún. „regionális támogatási” listán, mint például a következő települések is: Göd, Vác,
Sződliget, Szob, Verőce, Zebegény. Ezeken a településeken különösen kedvező feltételek mellett pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások. (A megvalósítási
helyszínnek a pályázat beadását megelőzően min. 60 nappal korábban már szerepelnie kell a cégkivonatban.) Ezen vállalkozásoknak nemsokára megjelenik az első
(„VINOP-1.2.1-21” kódszámú) pályázati felhívás is.
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millió/fő, 50-249 fő között 152
millió + 3 millió/fő). Csak 2 alkalmazott felett adható be pályázat! Előlegként lehívható a
teljes támogatási összeg. Két év
alatt lehet megvalósítani a projekteket. A pályázatokat pontozás segítségével értékelik, és
a legtöbb pontszámot kapott
pályázatok kapnak támogatást
az adott szakasz keretének kimerüléséig.
A pályázat elsősorban technológiafejlesztést, termelési és
szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia
fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését támogatja.
Emellett a projekt összköltségének 70%-ig telephelyfejlesztés, építés, bővítés is támogatott. Megújuló energiaforrást

Szívből
sütve
- a váci mentőállomás dolgozóinak
sütöttek sződligeti önkéntesek

A ZöldLiget lokálpatrióta közösség egy hete hirdetett összefogást a közösségi médiában azért, hogy a koronavírus-járvány miatt most különösen nehéz és felelősségteljes szolgálatot teljesítő váci mentősök felé Sződliget közössége nevében kifejezhessék hálájukat, nagyrabecsülésüket.

Indulnak az új uniós pályázatok:
Pest megyében is!

pályázatokat 4 körben lehet majd beadni:
március 1. (70 Mrd), június 15. (50 Mrd), szeptember
30. (40 Mrd), és 2022. február
1. (40 Mrd). Minden beadási
ablak 2 hétre lesz nyitva. Fontos, hogy minden körnek saját
kerete van (ezt zárójelben szerepel az előző felsorolásnál), tehát az első körben beadott pályázatok nem meríthetik ki a
következő körök keretét!
A támogatás maximális
mértéke 55% (középvállalkozásnak 45%), minimum 10,
maximum 630 millió forint
támogatás igényelhető az előző és átlagos statisztikai létszámától függően (az elszámolható költség: 1-9 főig 11 millió/fő,
10-49 fő között 54 millió + 5

XXIII. évfolyam 1. szám

hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával legfeljebb
a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el.
A felhívás teljes szövege letölthető a következő címről is:
http:// forrastrend.hu/VINOP/
Felhívas_121-21.pdf. Az érdeklődők az iroda@forrastrend.hu
e-mail címre küldhetik jelentkezésüket. Határidő: folyamatos, de célszerű minél korábban jelentkezni, mivel az első
beadási szakasz március 1-én
indul.
Forrás-Trend Kft.
http://forrastrend.hu

tési formám. Hivatalos és tisztességes szakmám villanyszerelő, melyet egyéni vállalkozóként gyakorlok, de sok egyéb
tevékenység is érdekel. Az élet
más munka- és feladatkörökbe
is elsodort, melyekben azóta is
szívesen mozgok. Mondhatjuk,
mindenevő vagyok, akárcsak
a fényképezésben. Saját örömömre fotózok, de talán már
túl vagyok azon, hogy csak látványok dokumentálásának tekintsem fotós munkáimat - válaszolta Gerengay Gusztáv.
Magáról a fotópályázatról
pedig így nyilatkozott:
- Ha jól számoltam, a pályázatra feltöltött képek száma elérte az ötszázat, ezzel a zsűrinek nem kevés munkát adva.
Csak remélni tudom, hogy a
ráfordított idő nem telt unalmasan, mert rengeteg szép és
izgalmas alkotás született, melyek a váciak városuk iránti
szeretetéről tesznek bizonyságot. Köszönöm a pályázat kiíróinak a lehetőséget, a pályázóknak pedig, hogy éltek is
vele.
Ribáry Zoltán

A

kezdeményezéshez
mintegy húsz helyi lakos
csatlakozott, akik munkájának köszönhetően a mentőállomás dolgozóinak ünnepét sikerült egy rakomány süteménnyel, finomsággal valóságosan is megédesíteni.
A váci mentőállomás ügyeletben lévő dolgozói nagy örömmel
fogadták a gesztust, valódi ad-

venti hangulatot varázsolt a bázisra a sok illatos süti, és készítőik szeretetteljes jókívánságai.
A ZöldLiget köszönetét fejezi
ki minden csatlakozó sződligeti
felé, aki késztetést érzett arra,
hogy finomságba sütött elismerését kifejezze a váci mentőállomás munkatársai felé.
Máthé Zsuzsa

Álláshirdetés otthoni
munkavégzéssel

I

dén megkezdődik az új 7 éves uniós támogatási ciklus, amely egyik legfontosabb újdonsága az, hogy Pest megye (Budapest nélkül) bekerült a támogatható régiók közé, így várhatóan jelentősen emelkedni fog a beadható pályázatok száma is. Ezért
a Forrás-Trend Kft. állást hirdet olyan személyek részére, akik rendelkeznek némi jártassággal pályázatok megírása és/vagy megnyert pályázatok pályázati projektmenedzsmentje (pl. kifizetési kérelmek, előrehaladási
jelentés) terén. Szükséges informatikai ismeretek: Excel, Word, Email, Internet. Előny jelent jogosítvány és saját autó megléte, de céges autó használat is megoldható. Munkaidő
rugalmas, a munkabér megbeszélés szerint.

A Forrás-Trend Kft. több mint 13
éve meghatározó résztvevője a magyar pályázati rendszernek. Csupán
2020. évben több mint 4,5 milliárd
forintnyi pályázatot adott be, menedzselt. Már megszületett az új év
első sikere is, Csörög Község Önkormányzata részére 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a cég január 4-én.
A munkavégzés helyszíne Dunakeszi, de rövidesen egy gödi iroda is megnyílik. Megbeszélés szerint otthoni munkavégzés is lehetséges.
Az érdeklődők az iroda@forrastrend.hu
e-mail címre küldhetik jelentkezésüket. Rövid szakmai életrajz szükséges a pályázati témakörben eddig szerzett tapasztalat és munkabér igény bemutatásával. A tárgyban tüntessék fel: „jelentkezés álláshirdetésre”. Határidő: folyamatos, de célszerű minél korábban jelentkezni, mivel az első pályázatok
február elején indulnak.
Forrás-Trend Kft.
http://forrastrend.hu
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Bogányi Gergely szerint
a koronavírus-járvány
figyelmeztetés, ami új esélyt adhat
Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Vác város díszpolgára, a szobi zeneiskola igazgatója úgy véli, hogy a koronavírus járvány figyelmeztetés az embernek, ugyanakkor az újrakezdés, újjászületés, jobbá válás lehetősége is egyben abban a tekintetben, hogy mindenki átgondolhatja, mi az, ami igazán értékes és fontos számára az életben.

Bogányi Gergely

- Személy szerint a kegyelem lehetőségét is látom és igyekszem megélni ebben a helyzetben,
hiszen a kényszerűen visszavonultabb életvitelű
mindennapokban több időm jut például a komponálásra. Ez az alkotótevékenység három-négy
éve kezd egyre fontosabbá válni számomra, eddig több kisebb darab mellett egy nagyzenekari művet, egy szimfóniát fejeztem be, mondhatok kész alkotásnak. Most, amikor a kiszolgáltatottságunkra való újbóli rádöbbenés miatt csendesebbé vált körülöttünk a világ, én is alkalmat
kaptam a zeneszerzéshez szükséges jobb elmélyüléshez. Az általános félelemnek, a féltésnek,
adott esetben a gyásznak minden bizonnyal lesz
lenyomata különböző művekben, akár képzőművészeti, akár irodalmi alkotásokban, akár
zenedarabokban, de magamra vonatkozóan elmondhatom, hogy furcsának mondható módon

élek meg különböző helyzeteket, most például a
letargikus, lemondó gondolatok helyett a megváltás, megújulás, elmélyülés reménye tölt el
egyre inkább. Már csak azért is, mert bizonyára nem véletlen, hogy a járvány kitörése részben egybeesett a Húsvétot megelőző nagyböjttel, és a húsvéti idővel, ami nekünk hívő embereknek eleve egyet jelent az elcsendesedéssel, az
Isten üzenetére hangolódással, a szeretteinkhez,
a környezetünkben élőkhöz való mélyebben átélt odafordulással - mondta Bogányi Gergely.
A zeneiskola közössége vonatkozásában leginkább jó hírekről tudott beszámolni, mint mondta, örömmel tapasztalja, hogy mindenki nagyon
kreatívan áll a helyzethez.
- A fiatalok izgalmas lehetőségként élik meg a
távoktatásos rendszert, ők maguk is igen innovatívak, kollégáimmal együtt, a szülőkről nem is
beszélve, hálás köszönettel tartozom az egész közösségnek - fogalmazott a zeneművész igazgató.
Hozzátette, hogy természetesen mindenkinek
nagyon hiányzik már a rendszeres személyes találkozás, az egymás társaságában való gyakorlás, de mint mondta, ez is egy fontos, építő próbatétel mindannyiuknak.
- A felülről kapott lecke lényege, hogy helyükre kell kerülniük a valós értékeknek, így például jobban meg kell becsülnünk a tanulás lehetőségét, mélyebben kell megélnünk a személyes
kapcsolatainkat, jobban meg kell válogatnunk,
milyen művek megismerésére, milyen műsorok
megnézésére szánunk időt, hiszen csakis olyanokra érdemes, amelyek igazi szellemi kincsek fogalmazott Bogányi Gergely.
Ribáry Zoltán

Kokas Ignác: Az öregek háza

K

okas Ignác (1926 – 2009) Kossuth-díjas
festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára. A budapesti Képzőművészeti
Főiskolán végzett 1952-ben.
Mesterei: Bernáth Aurél, Kmetty János. 1956ban és 1966-ban Munkácsy-díjat, 1964-ben Egry-díjat kapott. 1971-ben Érdemes Művész,
1978-ban Kiváló Művész lett. 1983-ban Kossuth-díjjal tüntették ki.
Budapesten élt, de rendszeresen alkotott szülőföldjén, Vál és Ginzapuszta környékén is.
1973-1983 között a Képzőművészeti Főiskola
tanáraként működött. 1992-től tagja a Magyar
Művészeti Akadémiának.

1952 óta rendszeresen szerepelt a Műcsarnok
és az Ernst Múzeum csoportos tárlatain. Egyéni kiállítása volt 1968-ban a Velencei Biennálén,
1969-ben és 1980-ban a Műcsarnokban, 1984ben Székesfehérváron, 1995-ben Bécsben. Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galéria
és a székesfehérvári múzeum kortárs gyűjteményében.
1968-ban született alkotása intézményünk
gyűjteményének egyik büszkesége.
Bővebb képanyag található Facebook oldalunkon! – ajánlja az olvasók figyelmébe
Koltai-Dietrich Gábor festőművész, a váci Madách Imre Művelődési Központ művelődésszervező munkatársa.
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A vírus miatt a képzőművészetben
is terjed az online!
Jelentős sikerrel mutatkozott be
az „Útjaim” online festménykiállítás
Beletörődtünk az otthonról végzett munkába, amennyiben a világhálón ez megoldható, a tanárok beletanultak az online óratartásra, a diákok pedig a képernyő előtti tanulásba, sőt a táv-felelet sem lehetetlen. Gyakorlattá vált az étterembe beülés helyett az étel rendelése kiszállításra, de az online festménykiállítás mégis újdonság. Van már ilyen, a Fóton élő Kiss Eszter festőművész sem
tudott belenyugodni, hogy a tervezett kiállítása elmarad, ezért megszervezte a
műterme tárlatát, s 2020-as alkotásait a Facebookon mutatta be.

L

Kiss Eszter festőművész

áss csodát, eddig az ünnepi napok ellenére több százan ellátogattak a kiállításra, amely január 31-ig megtekinthető Kiss
Eszter Facebook oldalán, a kiállítás címszóra
kattintva.

Kicsoda Kiss Eszter?
Tanított különböző iskolákban, volt népművelő,
szervezett kulturális eseményeket, Fóton a Németh Kálmán Emlékházat vezette, mint gyűjteménykezelő és múzeumpedagógus. Elindította
az Emlékház Termőág Alkotóműhelyét, és nyaranta a Németh Kálmán Nyomában c. alkotótáborokat.
Munka mellett folyamatosan áldozott szenvedélyének, a festésnek, tűzzománcnak. Alkotásait eddig több mint ötven önálló kiállításon mutathatta be Sátoraljaújhelytől - Budapesten át Szombathelyig, valamint Németországban és
Svédországban. Alapító tagja a DunArt Képző-

Kolozsvár

művészeti Egyesületnek, alkotásaival rendszeresen részt vesz az Egyesület csoportos tárlatain.
2011-ben Pest Megye Művészetéért díjat vehetett át, 2016-ban Fót Város Kultúrájáért díjat,
2018-ban Fót Ifjúságáért Díjat kapott.
Mostani kiállításán a 2020-as év alkotásait
szemlélhetjük, témában és technikában változatosak: városképek, tájképek, csendéletek, pasztell, olaj- és tűzzománc technikával készültek.
A kiállítás címéről az alkotó így vall:
Címnek az „Útjaim” elnevezést adtam. Nemcsak a bejárt, kedves helyek és városok élményei
miatt, hanem a belső, lelki útjaim végett is, melyeket az alkotás során „járok be” és élek meg. A
vívódástól, néha a gyötrelemtől a boldogságig, a
sikerélményig vezetnek ezek a lelki utak. A képeken mindez látható, tükröződik és a szemlélő a saját lelki, szellemi alkata szerint észleli.
Windhager Károly
(A fotókat és a reprodukciókat
Potyók Sára készítette)
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Labdarúgás

Ökölvívás

Kiss Levente Hunor 18 évesen
felnőtt magyar bajnok

Dunakeszin hagyománya van az ökölvívásnak. Az 1990-es években
Erdei Zsolt, Szalay Viktor, Lestár István személyében adott kiemelkedő sportolókat a magyar sportnak. 2020-ban ismét egy kitűnő ökölvívóról adhattunk hírt, a 18 éves 185 cm magas Kiss Levente Hunorról,
aki Győrben a Magyar Ökölvívó Szövetség 95. jubileumi országos döntőjében bajnoki címet nyert. Levente a Gödöllői Agrártudományi Egyetem első éves hallgatója.

- Fiatalkorod ellenére máris nagyszerű
sportsikerekkel büszkélkedhetsz. Hogyan
indult el a sportpályafutásod? – kérdeztem
Leventétől.
- Sportoló családban születtem. Nagyapám Korányi Emil Szeged NB I-es labdarúgó csapatának volt a kapusa, édesapám Kiss
István válogatott kajakos volt. Hatéves koromtól járok ökölvívó edzésre és 14 éves koromig versenyszerűen birkózással és judóval
is foglalkoztam.
- Korán jöttek a sikeres sportállomások?
- Igen. Birkózásban és judóban, álltam
magyar bajnoki dobogó tetején. 2015 óta
az UTE versenyzője vagyok, majd 2018-

tól az újpesti Madárfészek edzésére járok,
ahol több kesztyűpartnerrel tudok közösen
edzeni. A 2016-os évben kezdtem el ökölvívó versenyeken indulni, elsőszámú válogatott tag voltam. Horvátországban a serdülő Európa-bajnokságon szerepeltem +75
kilós súlycsoportban és bronzérmet szereztem. Ekkor éreztem, hogy az ökölvívás
lesz a kedvenc sportágam, amiben nagyobb
eredményeket is el tudok érni. Év végén, a
Magyar bajnokságon a serdülő kategóriában +75 súlycsoportban aranyérmet szereztem. 2018 márciusában a diákolimpián,
aranyérmet szereztem + 81 súlycsoportban.
Marokkói Gymnasiade versenyen a döntőben kiütéssel győztem és megszereztem az
aranyérmet. A magyar bajnokságon minden ellenfelet KO-val győztem le, így a bajnoki cím mellé megkaptam, a legjobb versenyzőnek járó díjat. Októberben junior
EB-n sikeresen szerepeltem, a selejtezőkön
kiütésekkel győzedelmeskedtem. A döntőben könyöksérülés akadályozott, s így
ezüstérmes lettem. 2020-as esztendő nem
éppen úgy sikerült, ahogy elterveztük. Ifjúsági világbajnokságot a koronavírus miatta elhalasztották 2021-re. Európa-bajnokságon Magyarország, a vírus miatt nem

indult. Itthon ifjúsági magyar bajnokságon
aranyérmes lettem és reménykedtem, hogy
a két hétre rá megrendezésre kerülő felnőtt
magyar bajnokságon nyerhetek. Sikerült a
+ 91 súlycsoportban megszereztem az első
felnőtt magyar bajnoki címemet. A bajnoki cím mellé megkaptam a legjobb férfi versenyzőnek járó díjat.
- Ki a példaképed?
- A példaképem a profi világbajnok
Gennady Golovkin.
- Miben kell fejlődnöd az ökölvívás terén?
- Az én koromban még gyorsan tud tanulni és fejlődni az ember, így azt várom, hogy
mindenben - erő, állóképesség, technika –
előre tudok lépni, amely hozzásegít a további
sportolói sikereimhez.
- További terveid?
- A mostani szövetségi kapitány, ha úgy
gondolja, hogy kivisz a kvalifikációs versenyre, utána indulhatnék az olimpiára, ez a
kapitányon múlik. Készülők az U 22-es EBre és az Ifjúsági világbajnokságra.
- További sok sikert kívánunk!
Solymosi László

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

– És ismét Csank János!
A klub hivatalos weboldalán közölte: a vártnál szerényebb bajnoki szereplés miatt változás történt a
szakmai irányításban - a jövőben újra Csank János
felel a harmadosztályban kiesés ellen küzdő csapat
szerepléséért.

Csank János mesteredzőt a szíve ismét visszahozta Vácra

A

74 éves mesteredző negyedszer tér vissza a váci
gárdához.
Emlékezetes, hogy vezetésével 1994-ben
bajnoki címet nyert a csapat az
NBI-ben, melyet megelőzően itteni munkáját díszpolgári címmel ismerte el a város. A városban a volt szövetségi kapitány
legutóbb az utánpótlásnevelő
Vác Városi LSE szakmai igazgatója volt egy évig – írja a vac.hu.
Az egyesület közleménye szerint az eddigi vezetőedző, Burzi
Attila asszisztens-edzőként segíti majd Csank János munkáját.
A Vác FC a héten már elkezdte a
felkészülést a február végén folytatódó NB III-as pontvadászatra. Arról egyelőre nincs információ, hogy csapat a hazai baj-

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

noki mérkőzéseket hol rendezi
majd meg.
„Gyorsan megegyeztem a
klub vezetőségével, így szakmai
igazgatóként visszatértem a Váchoz – ecsetelte az egyesület honlapjának a 74 esztendős Csank
János. – Mindig is jól éreztem
magam a városban, hiszen eddig négy részletben összesen tíz
évet dolgoztam a váci egyesületeknél, így a csapat számomra
érzelmi kérdés. Túl is vagyunk
az első edzésen, hiszen ma elkezdődött a felkészülés a tavaszi rajtra. Bemelegítés, labdás
edzés és futás szerepelt a programban. Nagyon várom a további munkát és a február 28-i tavaszi rajtot.”
Fotó: blikk.hu

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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