
1Dunakanyar Régió2021. március 19.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

     

INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

Dunakanyar Régió
MEGJELENIK KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

XXIII. évfolyam 6. szám                   2021. március 19.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadság-
harc hőseinek bátor 
cselekedete, és em-
léke előtt főhajtással 
és koszorúzással tisz-
telget Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata és 
a körzet országgyűlési 
képviselője. 

Öt, Váchoz köthető szakember is állami 
elismerésben részesült a nemzeti ünnepen

Tuzson Bence: Egy fontos lehetőség 
a fiataloknak, hogy valóban nagyobb 

anyagi mozgásteret biztosíthassunk nekik

Nagy Feró 

Főhajtás a márciusi 
ifjak tiszteletére 

Az összefogásban rejlik a nemzet ereje

Folytatás a 3. oldalon

Korszerűsödnek 
az agglomerációs 

vasútvonalak
Új vágányok, P+R parkolók és jobb utas- 
kiszolgálás. A projekt előkészítése zajlik, min-
den építő észrevétel fontos lehet.

Nemzeti ünnepünkön Váchoz köthető személyi-
ségek is kaptak állami elismeréseket. Az őrboty-
tyáni Nagy Ferót Kossuth-díjjal tüntették ki.

A forradalom és szabadságharc tanulsága, hogy ha a magyarok 
összefognak, akkor bármire képesek – így fogalmazott a nemzeti 
ünnepünk alkalmából közzétett videójában Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője.  
S bár az idén a járványügyi korlátozások miatt nem ünnepelhet-
tünk a megszokott módon, a térség legfontosabb emlékhelyeit 
ő is felkereste Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, 
Gödön, Fóton és Veresegyházon, ahol koszorúval és virággal tisz-
telgett a hősök emléke előtt.

A város Március 15. 
parkjában emelkedő 
emlékműnél koszorút 

helyezett el dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, Dióssi 
Csaba polgármester, Sipos Dá-
vid alpolgármester, Nyíri Már-
ton alpolgármester és dr. Mol-
nár György jegyző.  

A koronavírus-járvány mi-
att elmaradt a közös városi 
ünneplés, ám az EtvieDanse 
Táncstúdió ünnepi műsorral 
emlékezett a márciusi ifjakra 
Nagy Márta művészeti vezető 
koreográfiája alapján. A fiata-
lok produkcióját március 15-
én 18 órakor Dióssi Csaba pol-
gármester közösségi oldalán és 
a Telekeszi Tv műsoraként te-
kinthették meg a nézők.  

Nagy Feró énekes, ze-
neszerző, dalszöveg-
író, a Beatrice és az Ős-

Bikini frontembere Magyaror-
szág számára kivételesen érté-
kes pályafutása során a magyar 
rockzenei élet emblematikus 
alakjaként egyedi stílusával ge-
nerációk ízlését formáló és a 
rendszerváltoztatás korának 
fontos témáit a zene nyelvén 
megszólaltató, sokoldalú elő-
adó-művészete elismeréseként 
Kossuth-díjban részesült. 

Wettstein József piarista szer-

zetes, a Váci Piarista Rendház 
házfőnöke, a váci és a budapes-
ti Piarista Gimnázium tanára 
a teremtett világ matematikai 
absztrakciók és hit általi meg-
ismerésére ösztönző több év-
tizedes, elhivatott pedagógusi 
munkája, valamint az Országos 
Ökumenikus Diákfilmszemle 
megalapításában vállalt szere-
pe elismeréseként a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést kapta.

Indul a két legrosszabb álla-
potú budapesti elővárosi vas-
útvonal fejlesztése. Megjelent 

a közbeszerzési felhívásunk a Bu-
dapest–Veresegyház–Vác és a Bu-
dapest–Lajosmizse–Kecskemét 
vasútvonalak felújításának és ka-
pacitásuk bővítésének komp-
lex tervezésére, a februárban be-
mutatott Budapesti Agglome-
rációs Vasúti Stratégia (www.
budapestvasut2040.hu) szerint 
– tette közé közösségi oldalán 
Vitézy Dávid szakmai tájékozta-

tóját Rétvári Bence, a váci régió 
KDNP-s országgyűlési képvise-
lője. A Kormány döntése alapján 
a Budapest Fejlesztési Központ a 
NIF Zrt.-vel együttműködésben 
megkezdi a Budapest–Veresegy-
ház–Vác vasútvonal teljes körű 
felújításának előkészítését, terve-
zését. A 71. számú, veresegyházi 
vonal megújítására szóló tervek 
európai uniós források bevoná-
sával készülnek el.

Az őrbottyáni Nagy Ferót 
Kossuth-díjjal tüntették ki
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Rétvári: a ma hősei 
az orvosok, az ápolók, 
mentősök, a katonák

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfor-
dulóján dr. Rétvári Bence, a váci térség országgyűlési 
képviselője március 15-én ünnepi megemlékezésében  
a ma hőseit is méltatta közösségi oldalán.
„A szabadságért minden 
nemzedéknek meg kellett 
küzdenie. Most egy vírus ellen 
küzdünk. De ha összefogunk, 
együtt újra sikerülni fog.

Egyszerre hajtunk fejet a 
48-as hőseink előtt és a ma 
hősei, az orvosok, az ápolók, 
mentősök, katonák előtt, akik 
most is a frontvonalban dol-
goznak – írta közösségi olda-
lán dr. Rétvári Bence, a váci 
központú választókerület or-
szággyűlési képviselője, aki 
ünnepi gondolatai mellett az 
országban elsőként, 1868-ban 

közadakozásból emelt ’48-as 
váci emlékmű fotójának közlé-
sével tisztelgett a múlt és a je-
len hősei előtt. 





3Dunakanyar Régió2021. március 19.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Veresegyház: tisztelgés Petőfi Sándor szobra előtt

Dr. Molnár Lajos mondott ünnepi beszédet

Tuzson Bence: Egy fontos lehetőség a fiataloknak, hogy valóban 
nagyobb anyagi mozgásteret biztosíthassunk nekik

Az összefogásban rejlik a nemzet ereje

Ahogy akkor, 1848-49-ben sem 
voltunk könnyű helyzetben, 
ugyanúgy most sem vagyunk, 

mégis biztos vagyok abban, hogy a di-
csőséges tavaszi hadjárathoz hasonló-
an hamarosan komoly sikereket érhe-
tünk el a koronavírus-járvány elleni 
küzdelemben is – fogalmazott a kép-
viselő, aki felhívta a figyelmet, hogy 
térségünk települései a forradalom-
ban is bizonyították helytállásukat 
és hősiességüket, segítséget nyújtot-
tak az itt állomásozó honvédeknek és 
sokan voltak, akik harcoltak is. Mint 
mondta, ezzel is olyan példát mutat-
tak nekünk, ami előtt ma is méltón 
fejet hajtva tiszteleghetünk, elismer-
ve hazaszeretetüket, amiről minden-
képp példát kell vennünk.

Kiváló alkalom egy-egy ilyen ün-
nepnap egyúttal arra is, hogy felhív-
juk a figyelmet azokra a fontos intéz-
kedésekre, amelyekkel nemcsak a jár-
ványhelyzet átvészelését, de a magyar 
családok megerősítését és a fiatal há-
zasok boldogulását is segítjük, hiszen 
mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy hazánk újra megmutassa a vi-
lágnak és Európának az összefogás 
erejét – nyilatkozta lapunknak a kép-
viselő ebből az alkalomból, amikor a 
szabadságharc üzenetéről kérdeztük. 
Mint mondta, ezt a célt szolgálja az is, 
hogy a jövő évtől a kormány biztosít-
ja a huszonöt év alatti fiatalok szemé-
lyijövedelemadó-mentességét, a kabi-
net ugyanis szeretné megkönnyíteni 
az életkezdésüket, a gyermekvállalá-

sukat, a családalapításukat, hogy biz-
tos anyagi háttérrel állhassanak a sa-
ját lábukra.

Ennek az intézkedésnek köszönhe-
tően pedig nemcsak az anyagi moz-
gásterük lesz nagyobb, de átlago-
san körülbelül huszonkét százalék-
kal nő majd a jövedelmük is a jelen-
legihez képest, ami igazán nagy se-
gítséget jelent a számukra, és bízom 
benne, hogy a választókerületemben 
is nagyon sok fiatal házaspár érez-
heti is majd ennek az előnyeit – fo-
galmazott Tuzson Bence. A képvise-
lő lapunknak nyilatkozva beszélt ar-
ról is, hogy a járványhelyzetben igye-
keznek megkönnyíteni azok helyzetét 
is, akiknek most járna le a gyes, gyed 
vagy gyet jogosultsága. Ezeket a jutta-

tásokat automatikusan meghosszab-
bítjuk mindaddig, amíg az iskolák és 
az óvodák működése a mostanihoz 
hasonló lesz, azaz várhatóan a tava-
szi szünet végéig, abban a reményben, 
hogy ezzel is segítséget tudunk nyúj-
tani az érintett családoknak – tet-
te hozzá. Nagyon sokan érdeklődnek 
mostanában az otthonfelújítási prog-
ram részleteiről, ezért fontos, hogy 
minden kételyt eloszlassunk ezzel 
kapcsolatban – fogalmazott a politi-
kus. „A Magyar Államkincstár száz-
nyolcvan napig ellenőrizheti a támo-
gatás felhasználását, abban az esetben 
azonban, ha az igénylők ennél koráb-
ban eladják az érintett ingatant, ak-
kor azért őket semmilyen retorzió 
nem érheti. Fontos, hogy minden ha-

sonló, apró részlet is teljesen átlátha-
tó legyen, mert csak az ilyen kérdések 
tisztázásával oszlathatjuk el a bizony-
talanságot, s nagyon remélem, hogy a 
választókerületem településein is na-
gyon sokan lesznek, akik élni tudnak 
és akarnak majd ezzel a lehetőséggel, 
hiszen ez is hozzájárulhat az itt élő 
családok életkörülményeinek javítá-
sához, ezzel együtt pedig helyzetük 
és a térségünk megerősítéséhez is” – 
nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak 
Tuzson Bence.

Térségünk településein is jól halad 
a vakcinák beadása, hiszen Magyar-
ország az Európai Unió egyik legsi-
keresebb oltási programját valósítja 
meg: a nemzetközi összehasonlítások 
szerint hazánk az összes beadott vak-
cinát figyelembe véve 17,7 százalékon 
áll, s ezzel stabilan tartja második 
helyét a közösség országai között – 
mondta a politikus, aki hangsúlyozta 
azt is, hogy ez is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy sikeres legyen a koronavírus-
járvány elleni tavaszi hadjáratunk, és 
lassan, fokozatosan, megfontolt lépé-
senként megkezdhessük az ország, a 
gazdaság, vagyis az élet újraindítá-
sát. Fontos, hogy mielőbb visszakap-
hassunk a korábban megszokott éle-
tünket – folytatta a képviselő –, és ezt 
a folyamatot, az oltások beadását és a 
magyar lakosság megvédését csak az 
olyan esetek hátráltatják, mint ami-
lyen Kiss Csaba erdőkertesi házior-
vos akciója is volt, aki még a praxisá-
hoz tartozó emberek kifejezett kérés-
re sem volt hajlandó beadni a vakci-
nákat.

Jegyezzük meg: az egyetlen megol-
dás a vírus legyőzésére a vakcina! – 
hangsúlyozta térségünk országgyű-
lési képviselője. „Megdöbbenten ér-
tesültem Kiss Csaba erdőkertesi há-
ziorvos esetéről, hiszen ez a telepü-
lés a választókerületemhez tartozik. 
Azon dolgozunk, hogy a lehető leg-
rövidebb idő alatt a lehető legtöbb 
embert beolthassunk. Aki nem kap-
ja meg a vakcinát, nem is szerez vé-
dettséget, ezért sokkal könnyebben 
megfertőződhet, aminek akár tragi-
kus következményei is lehetnek. Az 
ilyen felelőtlen, az emberek életét a 
háttérben megbúvó ellenzéki politi-
kai érdekek miatt veszélyeztető akci-
ók mélységesen felháborítók, és elfo-
gadhatatlanok, ezért levélben szólí-
tottam fel Kiss Csabát, hogy csatla-
kozzon azokhoz a felelősségteljes és 
elhivatott háziorvos kollégáihoz, akik 
nap mint nap időt és energiát nem kí-
mélve oltják a regisztrált pácienseket, 
és ezáltal életeket mentenek. Ezúton 
is arra szeretnék felkérni mindenkit, 
hogy amennyiben még nem tette vol-
na meg, akkor mielőbb regisztráljon a 
védőoltásra a Vakcinainfo.gov.hu in-
ternetes címen, és amint módjában 
áll, vegye fel a vakcinát! Versenyt fu-
tunk az idővel, de ahogyan példaké-
peink is tették a szabadságharc ide-
jén, ugyanúgy mi is megküzdünk 
minden egyes emberéletért, hogy ha-
zánk visszanyerhesse szabadságát” – 
mondta el a lapunknak adott nyilat-
kozatában Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dr. Molnár Lajos: a nemzet 
dolga is az, hogy szabad legyen

Folytatás a címlapról

A Kossuth téren a Himnusz 
dallamai után dr. Molnár Lajos 
nyugalmazott iskolaigazgató 

emlékezett a 173 éve történtekre. A 
város korábbi alpolgármestere szólt 
arról, hogy – mint amint az emberek 
önmaguk – a nemzet dolga is az, hogy 
szabad legyen. És amennyiben ez nincs 
így, előtör az elemi igény arra, hogy ez 
megváltozzon. Az 1848-as események 
során az elnyomás alól talpra állt az 
ország, kifejezve azt, hogy ne rabok 
legyünk, hanem szabadok. Felidézve az 
egykori eseményeket és helyszíneket, 
dr. Molnár Lajos hangsúlyozta: a 
magyar népet soha nem lehetett 
térdre kényszeríteni, aminek fénylő 
szimbólumai az 1848-as forradalom és 

szabadságharc történései. „Most perc-
emberkék dáridója tart,/ De építésre 
készen a kövünk,/ Nagyot végezni 
mégis mi jövünk./ Nagyot és szépet, 
emberit s magyart.” – idézte végül Ady 
Endre versét a szónok.

A tiszteletadás további helyszínei a 
hagyományoknak megfelelően a Pe-
tőfi és a Landerer emléktáblánál, a 
Honvédemlékműnél, valamint az al-
sóvárosi temetőben a honvéd áldoza-
tok síremlékénél volt. A kegyelet ko-
szorúit Matkovich Ilona polgármes-
ter, Kiss Zsolt alpolgármester, Inotay 
Gergely alpolgármester, Fehér Zsolt 
bizottsági elnök továbbá a városi mé-
dia képviselői helyezték el az emlék-
helyeknél. 

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintet-
tel Vácon idén is formabontó módon történt emlékezés és 
főhajtás az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei 
előtt tisztelegve – írja a vac.hu.

Korszerűsödnek 
az agglomerációs vasútvonalak

A Budapesti Agglomerációs Vas-
úti Stratégia szerint Közép-Magyar-
ország mobilitási problémáin csak az 
elővárosi vasútvonalak fejlesztésével 
lehet segíteni. A fóti és a veresegyhá-
zi térség lakosainak száma ugrássze-
rűen nőtt az elmúlt évtizedekben, a 
fejlesztéssel érintett vasútvonal men-
tén jelenleg mintegy 80 ezer ember él. 
Az autóval naponta a fővárosba tartók 
elviselhetetlen forgalmat jelentenek 
az úthálózaton. A térségből Budapest-
re utazóknak csak a vasúti közlekedés 
fejlesztése jelenthet környezetbarát al-
ternatív megoldást.

A pálya leromlott állapota miatt a 
vonatok ma csak 40-60 km/h sebes-
séggel közlekedhetnek, az egyvágá-
nyú vonalon, a kevés kitérési lehető-
ség miatt az órás járatkövetést egy-
szerre csak az egyik irányban lehet 
félórásra sűríteni. Az állomások és 
megállóhelyek leromlott állapota nem 
utasvonzó, de naponta még így is tíz-
ezer ingázó használja ezeket.

Milyen konkrét eredmények várha-
tók a veresegyházi vonalon?

- Sűrűbb, a városi közlekedés járat-
sűrűséget idéző, Veresegyháztól vagy 
ha a tervezés igazolja, már Őrboty-
tyántól negyedórás járatkövetés, eh-
hez kétvágányúsítás szakaszosan.

- Ahol a pálya geometriai adottsá-
gai megengedik, 100–120 km/óra se-
besség

- Felújított, akadálymentesített 
megállók, állomások

- Akadálymentes, biztonságos gya-
logos aluljárók (ezek helyszíne lehet: 
Rákospalota-Újpest, Fót, Ivacs, Veres-
egyház, Vác-Alsóváros)

- A jelenleginél több P+R autópar-
koló, B+R kerékpártároló

- Távlatban új megálló a Marcheggi 
hídnál, ahol az esztergomi vonal, illet-
ve a körvasút felé lehet átszállni

- Rákospalota-Újpest állomás kor-
szerűsítése

- Külön szintű keresztezések a köz-
úttal, ahol indokolt.

Folytatás a címlapról
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Képünk illusztráció

Emellett az oltásra várók 
tájékoztatását segítik a 
város intézményeiben 

dolgozó művelődésszervezők 
és óvodapedagógusok is, 
hogy az orvosok kizárólag 
gyógyító tevékenységükre, 
az oltakozásra tudjanak 
koncentrálni – tudtuk meg 
Sipos Dávid alpolgármestertől.

- A polgármester úr által 
összehívott konzultáció egyik 
legfontosabb tapasztalataként 
fogalmazódott meg, hogy eny-
híteni kell a háziorvosok ad-
minisztrációs tevékenységét. 
Az oltást végző orvosok teher-
mentesítése és a lakosság szé-
les körű tájékoztatása érde-
kében az önkormányzat lét-
rehozott egy információs vo-
nalat, amely ügyfélfogadási 
időben a 06-27-542-850-es te-
lefonszámon érhető el. Az ön-
kormányzat hivatalos honlap-
ján, a dunakeszi.hu-n pedig 
Covid-19 címen kialakítot-
tunk egy információs felüle-
tet, melyen az oltásról, a vak-
cinák típusairól, hatásairól és 
a védettségről olvashatnak az 
érdeklődők a háziorvosok le-
írása alapján – tájékoztatott az 
alpolgármester.

Sipos Dávid elmondta: a 
konzultáción vállalták, hogy 
a háziorvosoktól kapott név- 
és telefonszám ismeretében a 
József Attila Művelődési Köz-
pont munkatársai felhívják a 
pácienseket, akiket tájékoz-
tatják az oltás időpontjáról és 
helyszínéről. 

- Csoma Attila igazgató úr 
vezetésével a művelődési köz-
pont munkatársainak első-
ként -, a Barátság úti körzet 
egyik háziorvosától, dr. Tor-
dasi Évától kapott 49 fős lis-
tán szereplők közül - 45 em-
bert sikerült telefonon elérni-
ük, akik közül 38-an fogadták 
el a kínai vakcinát, heten nem 
kérték.

Sipos Dávidtól megtudtuk, 
hogy a többi háziorvosnak is 
felajánlották a város segítsé-
gét. 

- Döntésünket több cél is 
motiválta, egyrészt szeretnénk 
elérni, hogy a lakosság minél 
előbb érdemi tájékoztatáshoz 
jusson az oltással kapcsolat-
ban, másrészt enyhítsük a há-
ziorvosok adminisztrációs le-
terheltségét, harmadrészt pe-
dig a március 8-től bevezetett 
járványügyi időszakban pl. 
az óvodapedagógusoknak ne 
kelljen kényszerszabadságra  

menniük. Őket is bevonjuk a 
tájékoztató tevékenységbe, s 
így biztosítani tudjuk a teljes 
fizetésüket – jelentette ki az 
alpolgármester, aki beszámolt 
arról is, hogy egyre több házi-
orvos él az önkormányzat ál-
tal felajánlott segítséggel.

- Éppen most hívott Cseh 
Gabriella doktornő a Fóti úti 
rendelőből, hogy ő is szeret-
ne élni a felkínált lehetőséggel, 
aki a tőlem kapott tájékoztatás 
alapján felvette a kapcsolatot 
Csoma Attila igazgató úrral, 
hogy egyeztessenek az együtt-
működésről. A Liget utcai ren-
delőből, dr. Bognár Ágnes egy 
személy segítségét kérte, aki-
nek adminisztrációs tevékeny-
ségét, a páciensekkel a kapcso-
lattartást pl. a Játszóház egyik 
óvodapedagógusa, Korcsokné 
Jeney Gabriella segíti – tájé-
koztatott Sipos Dávid. 

Vetési Imre

A mintegy 7m3-es,  
3 rekeszes hulladék-
gyűjtő célja, 
hogy a lakótelepi 

háztartásokban keletkező 
lebomló zöld-hulladék helyben 
hasznosuljon. A keletkező 
komposzt, amelyet közösségi 

összefogásban a lakosokkal 
együtt szeretnének szétteríteni, 
a környező cserjefelületek alá 
kerül majd.

Mint Tóth Eszter Facebook 
oldalán korábban írta, a kom-
posztálónak edukációs célja is, 
a gyerekek számára fellépőt he-
lyeztek mellé, valamint madár-
etető és rovarhotel teszi még 
komplettebbé.

A komposztálás szabálya-
it egy információs táblán tün-
tették fel, amelynek betartásá-
ra mindenkit megkérnek.

Alagligetre is terveznek te-
lepíteni egy Közösségi Kom-
posztálót, ennek építési mun-
kálatai hamarosan kezdődnek.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Arany János így 
fogalmazott: „A mi 
forradalmunk Pesten, 

március 15-én nem vérontás 
volt, hanem egy szép ünnep, 
a szabadság ünnepe: ezerek 
meg ezerek csoportoztak 
össze Isten ege alá, ezerek 
meg ezerek emelték égre 
kezeiket, s egy szívvel, szájjal 
mondták Petőfi Sándor után 
az eskű szavait.” Március 15-
én tényleg ünnepeltek. A 
csodás, felemelő nap végén a 
Nemzeti Színházban Katona 
József Bánk bánját játszot-
ták, egy addig a hatóságok 
által betiltott, „túl nemzeti” 
színdarabot. Sikere volt, 
mégsem sikerült végigját-
szani, mert megérkezett a 
színházba a helytartóság 
börtönéből kiszabadított 
Táncsics Mihály és az őt 
kísérő tömeg. Közkívánatra 
a szabadság dalai csendültek 
fel. Erkel Ferenc Hunyadi 
Lászlójából a „Meghalt a 
cselszövő...” című dal, mire 
a tömeg azonnal Metternich 
birodalmi kancellárt kezdte 
átkozni. Azután felhangzott a 
Rákóczi induló, a Himnusz és 
a Marseillaise is. 

Az események ezután gyor-
san követték egymást. A for-
radalomból szabadságharc, az 
ünnepből háború lett, ami na-
gyon hamar az ország más te-
lepüléseit is a történelem szín-
padjára szólította. A tét nem 
volt kevesebb, mint a legna-
gyobb közjó elérése: hazánk 
politikai és gazdasági függet-
lenségének biztosítása.

És Dunakeszi meghallotta a 
hívó szót. A település az 1850-
es népszámlálás szerint 998 
lakosú kis helység volt. Fővá-
roshoz közelsége arra predesz-
tinálta, hogy a két erősség: 
Pest és Vác között lévén több-
ször hadak szántsák útjait, ka-
tonák táborozzanak területén. 
És persze nem maradhatott 
ki a harcokból sem. Dunake-
szinek – ahogyan minden 
más településnek is – katoná-
kat kellett adnia a Nemzetőr-
ségbe, a forradalom és az azt 
követő időszak vívmányainak 
megvédésére készülő, Bat-
thyány Lajos miniszterelnök 
vezette első magyar független 
kabinet által irányított hadse-
reg számára. Az alig ezer lako-
sú falu több mint 100 katonát 
küldött Vácra, a kerületi nem-
zetőrségi táborba, akik a sza-
badságharc számos csatájában 
részt vállaltak. Írásbeli köte-
lezvényük szövegében ez állt: 
„Alól írott lekötelezem ma-
gam bizontalan ideig, D[una]
keszi helységért mint önkén-
tes beállani” a független kor-
mány hadseregébe. Fegyver-
rel alig rendelkeztek: minden 
tizedik nemzetőrnek volt csak 
puskája, pisztolya. És bár Nyá-
ry Pál másodalispán elrendel-
te, hogy a megyei fegyvertár-

ban lévő gyalogsági puskákat, 
szuronyokat és egyéb fegyve-
reket hozzák átadásra kész ál-
lapotba; a nemzetőrök többsé-
ge inkább valamilyen szúró- 
vágó fegyverrel, általában 
a paraszti munkavégzéshez 
szükséges, átalakított eszköz-
zel rendelkezett: kiegyenesí-
tett kaszákkal, cséphadarók-
kal, baltákkal mentek a csata-
mezőre. 

A dunakeszi nemzetőrök kö-
zül többen hazatértek a szabad-
ságharc alatt, de 1849-ben, ami-
kor Görgey Artúr letette a fegy-
vert a világosi csatamezőn még 

mindig 4 falusi közkatona szol-
gált seregében. Száraz Vendel, 
Ágics Márton, Kenyeres János és 
Tóth János megérdemlik, hogy 
név szerint is megemlítsük őket. 

Közben a falunak sem volt 
egyszerű az élete. 1849 ele-
jén a Batthyány-kormány és a 
magyar katonaság is kényte-
len volt elhagyni Pestet. Gör-
gey és csapatai Vácra vonul-
tak, így előbb a feldunai had-
test, majd az őket üldöző csá-
szári seregek haladtak át a te-
lepülésen. Az ide érkezőknek 
szállást, élelmet, bort kellett 
adni. A főtisztek a plébánián 
és a falusi házakban kerestek 
maguknak szállást, a többiek a 
mezőn, legelőn, szántóföldön. 
A pusztítás, amelyet maguk 
mögött hagytak, leírhatatlan. 

A falu éppen csak kezdte 
magát összeszedni a januári 
eseményeket követően, ami-
kor 1849 áprilisában, a dicső-
séges tavaszi hadjárat során 
Görgey Vác vívására készült, 
és Dunakeszi Fót térségében 
állomásoztatott több alaku-
latot is. A falut ismét kifosz-
tották a katonák, akik a tava-
szi vetés idején jelentős káro-
kat okoztak. A nép nagy része 
mégis a szabadságharc mellé 
állt. Nemcsak lélekben, nem-
csak katonák adásával, de ha-
talmas anyagi terhet magára 
vállalva, mivel 7604 pengő fo-
rint kölcsönt ajánlottak a kor-
mány számára kamatmente-
sen; Szentendre ugyanekkor 
1000, Vác-Káptalanváros 416 

pengő forintos felajánlást tett.
A második váci csata ide-

jén, 1849. július közepén Du-
nakeszi még egyszer, utoljára 
hadszíntérré vált. Ez azonban 
nem a magyar sereg győzel-
mével ért véget. Akiket nem 
szorítottak bele az egyesült 
osztrák–orosz hadak a Duná-
ba, azok hadifogságba kerül-
tek. Dunakeszi földjét vér áz-
tatta. A falu teljesen kimerült. 

Nem sokkal később, a vilá-
gosi csatatéren véget ért másfél 
év álma a független magyar ha-
záról. A fegyverek elhallgattak, 
ahogyan a nép is. Csend borult 

az országra, és a gyászt hosz-
szú ideig nem törte meg sem-
mi sem. És mégis, mégis meg-
maradt a remény. A márciusi 
forradalom és szabadságharc a 
kegyetlen megtorlás ellenére is 
előkészítette a kiegyezés lehe-
tőségét. A kiegyezését, amely 
szinte példátlan fejlődést jelen-
tett az ország számára 1867-
től egészen az első világhábo-
rú vérzivataráig. Deák Ferenc 
soha nem felejtette el 1848-at, 
de felismerte: a kiegyezés az 
egyetlen esély Magyarország 
számára a kulturális és gazda-
sági felemelkedéshez. 

’48 emlékezete azóta is min-
den esztendőben megdobogtat-
ja a határokon belül és azon kí-
vül élő magyarok szívét. Talán 
ez az egyik legfontosabb nem-
zeti ünnepünk, amely az ösz-
szefogást, a kiegyezést, a ten-
ni akarást, a fejlődésre, a többet 
elérésre való óhajunkat a leg-
jobban kifejezi. Erő, hűség, re-
mény, a kokárda, amelyet min-
den március 15-én szívünk fe-
lett viselünk, mindhármat jel-
képezi. Ez ’48 öröksége, amelyet 
szüleinktől kaptunk és gyerme-
keinknek adunk tovább. Kos-
suth Lajos szavaival zárom írá-
somat: „A haza örök, s nemcsak 
az iránt tartozunk kötelesség-
gel, amely van, hanem az iránt 
is, amely lehet s lesz.” 

Dr. Kerekes Dóra 
gyűjteményvezető

Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény

Egy emberként fogtak össze 
a vírus elleni védekezésben

Elkészült Dunakeszi első 
közösségi komposztálója

Dunakeszi az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcban

Mint arról e lap hasábjain is beszámolunk, Dunakeszi polgármestere, a já-
rási hivatal vezetője és a szakorvosi rendelőintézet igazgatója konzultá-
ciót folytatott a háziorvosokkal a koronavírus elleni oltás segítése érde-
kében. A kérések alapján az önkormányzat információs telefonvonalat ho-
zott létre a lakosság tájékoztatása, az orvosok adminisztrációs tevékeny-
ségének tehermentesítése érdekében. A város honalapján pedig COVID-19 
címen internetes felületen ismertetik az oltással és a vakcinákkal kapcso-
latos legfontosabb információkat.

Kihelyezték Dunakeszi első Közösségi Komposztálóját a Szent István Park-
ba, a sportpálya és a kutyafuttató közötti területre Tóth Eszter, Dunakeszi 
főkertészének irányításával. 

173 évvel ezelőtt Pesten néhány fiatalember történelmet írt. Nem gondol-
ták, hogy ezt teszik, nem gondolták, hogy megváltoztatják egy nép, egy 
ország, a haza sorsát. Megragadták a pillanatot úgy, ahogyan azt csak a fi-
atalok tudják. A fiatalok bátorságával, tenni akarásával, dinamizmusával.  
Nem volt összecsapás vagy csata. 

"A múltat tiszteld jelenben s tarsd a jövőnek" 
(Vörösmarty Mihály)
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Sipos Dávid alpolgármester 

Casalgrande gyönyörű természeti környezetben terül el "Békeidőben" a városháza előtti tér 
a kulturális programok színtere

Interjú Giuseppe Daviddivel, Casalgrande polgármesterével

Koronavírus-helyzetkép Dunakeszi 
olaszországi testvérvárosában

A testvérvárosi együttműködések mellett a Visegrádi 
négyek felé is nyit Dunakeszi

Dunakeszi 1989-ben létesített kapcsolatot az olaszországi Casalgrandéval, melyet 1991-ben test-
vérvárosi szintre emeltek. A két város együttműködésében az elmúlt két évtizedben kitüntetett 
helyet foglalt el a sport és a kulturális kapcsolatok ápolása, zenei programokon való részvétel, 
fiatal sportolók számára szervezett csereprogramok, trikolor olimpiák. A dunakesziek tavaly ag-
gódó együttérzéssel kísérték figyelemmel, hogy Európában elsőként Olaszország polgárait súj-
totta legnagyobb arányban a koronavírus-járvány, amely napjainkban is jelentős megpróbáltatá-
sok elé állítja őket. 

A koronavírus-járvány első hullámában Dunakeszi mind a négy – erdélyi, lengyel, olasz és bolgár 
– testvérvárosa mellett levélben ajánlotta fel segítő együttműködését a kapcsolatépítés idősza-
kában lévő németországi Deggendorfnak is – tudtuk meg Dunakeszi alpolgármesterétől. Sipos 
Dávid elmondta, valamennyien hálás szívvel fogadták a felajánlást, ám eddig nem éltek a lehető-
séggel, mert szerencsére többségüknél nem kritikus a helyzet.

- A világjárvány milyen ha-
tással van Casalgrande min-
dennapi életére? Mennyien 
fertőződtek meg a vírussal a 
város polgárai közül?

- A pandémia az életmódun-
kat befolyásolja, elhatárol min-
ket a társadalmunkban, meg-
akadályozva a mozgást, az uta-
zást, hogy közösségi életet él-
jünk. A világjárvány kezdete 
óta 1261 lakos tesztje volt po-
zitív, akik közül szinte mind-
egyike meggyógyult, sajnos 28 

személy elhunyt. Jelenleg 212 
pozitív van a területünkön. 

A világjárvány kezdete óta 
szakértőkre támaszkodunk, 
hogy megértsük, mi történik.

A kormány azonnal szabá-
lyozta a helyzetet az utazások 
csökkentésével, valamint az is-
kolák és vállalkozások bezárá-
sával.

 
- Mennyire hatékony a vé-

dekezés? Milyen intézkedése-
ket vezettek be? Az emberek 

fegyelmezetten betartják a ha-
tóságok által előírt szabályo-
kat?

- Eleinte a lezárások elérték 
a kívánt hatást, mert a járvány 
lelassult. Az alapvető intézke-
dések a mozgások korlátozása 
mellett a kézmosás, a maszk és 
a távolságtartás volt és maradt. 
A legtöbb ember betartja a sza-
bályokat, annak ellenére, hogy 
sokan szenvednek a korlátok-
tól, amelyek nem engedik meg 
számukra előző életformájuk 
folytatását.

 
- Hogyan tudják segíteni a 

beteg, idős, egyedül élő, rászo-
ruló embereket? Milyen a tár-
sadalmi szolidaritás?

- Az első pillanattól kezdve a 
legkiszolgáltatottabb házi gon-
dozású embereknek szenteltük 
magunkat, gyógyszereket és 
ételt vittünk a betegeknek. Se-
gítettünk a háziorvosoknak is 
a rászoruló emberek ellátásá-
ban, kiszolgálásában. A polgá-
rok szolidaritása nagyon nagy 
volt. Sok embert láthattunk, 
akik rendelkezésre álltak a se-

gítségnyújtásban, és örülünk, 
hogy sok elkötelezett önkénte-
sünk van ebben a munkában.

 
- A koronavírus-járvány 

okozta negatív hatás mennyi-
re érződik a helyi gazdasági, 
oktatási, kulturális- és sport-
életben? 

- Sajnos a járvány, az összes 
korlátozással együtt, az egyen-
súly felborulásával járt. A gaz-
dasági szférában a fenntart-

hatatlansághoz közeli helyze-
tek adódtak. Az oktatási rend-
szer távoktatással halad, de úgy 
gondoljuk, hogy ez nem egyen-
értékű az osztálytermi tanítás-
sal, mivel nincs emberi kap-
csolat. A kultúrának és a sport-
nak jelentősen fel kellett áldoz-
nia tevékenységét, mert az in-
tézkedések drasztikusak voltak 
ezekben az ágazatokban. 

- A pandémia mennyire és 

miben változtatja meg az em-
berek jövőbeli életét, a város 
működését?  

- Köztisztviselőként meg va-
gyok győződve arról, hogy 
ha mindannyian azon gon-
dolkodnánk, hogyan éljünk 
együtt ezzel a vírussal a meg-
előzéshez szükséges összes in-
tézkedés elfogadásával, ak-
kor ez nem sokat változtat-
na az életünkön. Nyilvánvaló, 
hogy bizonyos magatartásfor-
mákat következetesen be kell 
vezetnünk: a maszk olyan fel-
szerelés lesz, amelyet néhány 
évig meg kell szoknunk hasz-
nálni, a távolságtartás a jövő-
ben is a megfelelő viselkedé-
si forma lesz ugyanúgy, mint a 
kéz és a felületek fertőtlenítése. 
Ha odafigyelünk ezekre, akkor 
visszatérhetünk az megszokott 
életünkhöz.

- Köszönöm a beszélgetést, 
kívánom, hogy mielőbb újra 
a régi megszokott életüket él-
hessék! 

Vetési Imre
Fordította: Kocsis Imre

- Miben tudnának segítsé-
get felajánlani?

- Igény esetén, az adott or-
szág nyelvét kitűnően be-
szélő dunakeszi önkéntese-
ket toboroznánk, akik leg-
inkább az adminisztrációs 
munkából vehetnék ki a ré-
szüket. Jelenleg – szerencsére 
– egyik testvérvárosunkban 
sem olyan kritikus a helyzet, 
hogy ezt igényelnék. Az is 
tény, hogy testvérvárosaink 
önkormányzatai csak a leg-
végső esetben kérnének kül-
földi segítséget. De mi jelez-
tük, bármikor állunk rendel-
kezésükre. Reméljük, hogy 
ők is mihamarabb és a legki-
sebb vesztességgel lesznek túl 
a koronavírussal vívott küz-
delmen.   

- A pandémiával sújtott 
helyzetben idén mit remél-
nek a testvérvárosi együtt-
működésektől? 

- Mi mindig minden ren-
dezvényt, programot elő-
re megtervezünk. Ez így van 
idén is. Természetesen, ha az 
élet, az objektív körülmény – 
jelen esetben a koronavírus-
járvány – úgy hozza, hogy 
nem lehet megtartani, akkor 
elengedjük. Ilyen esetben a 
tervező, szervező munkát ad-
dig végezzük, amíg nem jár 
plusz költséggel. Jelenleg is 
dolgozunk több program kon-
cepcióján, egyeztetünk a ren-
dezvények helyi és országos 
hírű művészeivel. A követke-
ző jelentős programok – a vá-
rosi Gyereknap és a majális – 

előkészítésén is dolgozunk, de 
elképzelhető, hogy ezek meg-
rendezése nem lesz lehetséges 
a járványügyi előírások mi-
att. Ezzel együtt készülünk, 
mert nem akarunk váratlan 
helyzetbe kerülni. Reméljük, 
hogy szeptemberben sikerül 
megrendezni a X. Dunakeszi 
Feszt programjait, amely ta-
valy sajnos elmaradt a vírus 
miatt. A sok és érdekes prog-
ramot színesíteni szeretnénk 
a Nemzetek utcájával, ahol a 
négy testvérvárosunk mellett 
Deggendorf számára is bemu-
tatkozási lehetőséget biztosí-
tunk. Német barátaink duna-
keszi bemutatkozásának elő-
készítésen dr. Thoma Csaba  
Dióssi Csaba polgármester úr 
megbízottjaként aktívan tevé-

kenykedik. Örömmel mond-
hatom, hogy mindenki nyi-
tottan fogadta felkérésünket. 
Reméljük, hogy a vírushely-
zet sem gördít akadályt a na-
gyon várt rendezvényünk elé. 
Elképzelésünk szerint a Nem-
zetek utcájában az egyik év-
ben testvérvárosaink, a má-
sikban pedig a V4 országaiból 
meghívott városok mutatkoz-
nának be. 

- Lengyel testvérváros-
uk, Stary Sacz mellett a má-
sik két V4 országból, Csehor-
szágból és Szlovákiából mi-
lyen szempontok alapján vá-
lasztanák ki a meghívott te-
lepüléseket?

- Ez folyamatban van je-
lenleg is. Fő célunk, hogy 

hasonló méretű települése-
ket keressünk, melyek nyi-
tottak az együttműködésre. 
Olyan településekkel keres-
sük az együttműködés lehe-
tőségét - Szlovákiában pl. le-
hetőleg magyarok lakta – me-

lyek szeretnének kapcsolatot 
építeni Magyarországgal és 
Dunakeszivel. Hasonló adott-
ságokkal rendelkeznek lakos-
ság létszámban, a város mére-
tében, és az intézményi struk-
túrában is. (Vetési)

Kitekintő
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Lukácsné Tamás Katalin: 
a nehéz helyzetben példátlan 

összefogást tanúsított mindenki
A 2020 elején elszabadult világméretű koronavírus-járvány hazánkat sem kerülte el, melynek sú-
lyos hatása tetten érhető a dinamikusan növekvő fertőzöttek és elhunytak számában, de a gazdasá-
got sem kíméli a rendkívüli helyzet. Napjainkra már a járvány harmadik hulláma is elérte Magyaror-
szágot. A veszélyhelyzetben a kormány a koronavírus elleni védekezésre és a gazdaság működőké-
pességének fenntartására koncentrál, melynek egyik eszköze a munkahelyvédelmi bértámogatás. 

A családi vállalkozás közel négy évtizede szolgálja ki 
magas színvonalon ügyfeleit

Lukácsné Tamás Katalin tulajdonos-ügyvezető igazgató

Régiónkban az elmúlt egy 
évben számos vállalko-
zásnak nyújtott átmen-

ti mentőövet a kormány a mun-
kavállalók további foglalkozta-
tását segítő állami bértámoga-
tással. Az 1982 óta működő váci 
Lukács és Tamás Kft. – 1996 óta 
Volkswagen márkakereskedés 
és szerviz – tavaly 7,3 millió fo-
rint támogatást igazoló okira-
tot vehetett át Palkovics László 
innovációs és technológia mi-
nisztertől, amely 34 munkatár-
sa további foglalkoztatását biz-
tosította. 

- Hogyan sikerült sáfárkodni 
az állami támogatással – kér-

deztük Lukácsné Tamás Kata-
lin tulajdonos-ügyvezető igaz-
gatót. 

- Az állami támogatást cé-
günk munkatársai kapták, így 
úgy gondolom, hogy erről a kol-
légákat kell kérdezni, de bizto-
san állíthatom, hogy minden-
ki nagyon örült, hiszen a kötele-
zően csökkentett munkaidő el-
lenére teljes értékű fizetést vi-
hettek haza. A Lukács és Tamás 
Kft részéről is sikeres volt, hi-
szen teljes mértékben ki tudtuk 
használni a maximális támoga-
tási időtartamot. 

- Milyen hatással volt a mun-
kavállalókra és a vállalkozás 

működésére az állami támo-
gatás? 

- Megnyugtató volt minden-
ki számára. A kollegák kaptak 
egy biztonságot, hiszen, ha vala-
ki ők nem tehettek arról, hogy a 
cég működése korlátok közé ke-
rült, ezáltal nehezebb helyzetbe 
is. Ez a támogatás megerősítet-
te őket abban, hogy a cég, ahol 
dolgoznak mindent meg tesz ér-
tük azért, hogy a megváltozott 
munkakörülményeket, a válto-
zásokat enyhítse. 

- A tények azt bizonyítják, 
hogy a koronavírus-járvány 
harmadik hulláma minden ko-
rábbinál nagyobb kihívás elé 
állít kis- és nagy vállalkozást 
egyaránt. Ön szerint hogyan le-
het túlélni a fizetőképes keres-
lettel küzdő időszakot? Tulaj-
donosként, vezetőként mit tud 
tenni a munkatársak további 
foglalkoztatása, a vállalkozás 
mindennapi eredményes mű-
ködtetése, és jövője érdekében.

- Ebben a vírushelyzetben 
nemcsak a fizetőképes kereslet 
okoz nehézséget, hanem a meg-
változott fogyasztói szokások 
is befolyásolják működésünket. 
Gondolok itt arra, hogy a tava-
lyi évben elmaradtak a családi 
kirándulások, akár a tengerre, 

akár a környék turisztikai lát-
nivalóinak megtekintésére vo-
natkozóan. Idén nem voltak téli 
sítúrák, kevesebb a futott kilo-
méter az autókban. A nagycé-
gek előtérbe helyezték az otthoni 
home office rendszert, így eltűn-
tek a kereskedelmi ügynökök.

Túlélni úgy lehet, hogy még 
inkább odafigyelünk az ügyfele-
ink igényeire. Törekszünk arra, 
hogy elébe menjünk a feladatok-
nak. Többletszolgáltatásokat kí-
nálunk a partnereinknek, mint 
például az ózonos fertőtlenítés, 
hozom-viszem szolgáltatás, új 
autó otthoni átadása, stb. 

Komoly kihívást jelentett az 
idei február is, mivel nálunk is 
felütötte a fejét a vírus. Munka-
társaink sorra betegedtek meg. 
Mit tud ilyenkor tenni a veze-
tő? A legnehezebb az, hogy fe-
lelősségteljesen cselekedjünk. 
„Jusson is és maradjon is” - el-
vét követve. A még dolgozni bíró 
egészséges munkatársainkat le-
teszteltük. A legkockázatosabb 
kollegákat szabadságra küldtük, 
hogy védjük őket. Így egy ma-
roknyi küzdő munkatárssal fel-
vértezve vártuk az ügyfeleket. 
Munkatársaink és ügyfeleink is 
tolerálták az első napok nehéz-
ségeit. Ebben a nehéz helyzet-
ben kaptuk vissza a kollegáktól a 

hozzáállásukban a köszönetet, a 
megbecsülést, amit eddig mi tet-
tünk értük. Most ők viszonoz-
ták. Példátlan összefogást tanú-
sított mindenki, az összes mun-
katerületen. 

Az eredményes működés biz-
tosításához továbbra is szívvel- 
lélekkel együtt küzdve a munka-
társakkal, a további lehetőségek 
felkutatásán dolgozunk. 

Hosszú távon bízunk benne, 
hogy minden kollegát meg tu-
dunk őrizni és mindenkit to-
vább tudunk foglalkoztatni.

Cégünk küldetése az, hogy a 
szlogenje szerint tudjon működ-
ni, és az itt dolgozó munkatársak 
is képviseljék ezen értékeket. Cé-
lunk, hogy a bennünket válasz-
tó ügyfeleknek és partnereknek 

is át tudjuk adni, e három kifeje-
zés az „ÉRTÉK, REND, SZERE-
TET” szlogenünk jelentését. 

Sok mindenről lehetne még 
beszélni, hiszen cégünk igen 
régóta képviselteti magát a szak-
ma színpadán, amit a legjobban 
az bizonyít, hogy a harmadik ge-
neráció került a cégvezetésbe. 

Sőt, ami még különlegessé te-
szi cégünket, hogy az első ügyfe-
leink gyerekei is bennünket vá-
lasztanak, így a generációváltást 
megtapasztalhatjuk az ügyfele-
ink között is. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Kívánom, hogy ez a példaérté-
kű összefogás jellemezze tevé-
kenységüket a jövőben is.

V. I.

Közös terveink – fejlődik a város 

Hamarosan átadásra kerül 
az új, 19 munkaállomásos 

Kormányablak a MÁV Nagy-
állomásnál, ahol mostantól 
minden kormányzati ügyet egy 
helyen intézhetünk majd. Vagy 
a pár méterrel arrébb épülő 
Járási Hivatal, amely egy átfogó 

Kormányzati Centrumként fog 
üzemelni. De a hivatalos ügyek 
mellett, Dunakeszi sportéletét 
is fellendíti a VSD új Kézilabda 
Csarnoka valamint a várhatóan 
nyáron átadásra kerülő 
Magyarság Sportcsarnok, ami 
nemzetközi elsőligás versenyek 

lebonyolítására is alkalmas lesz. 
A sport mellett több iskola is 
teljes körű megújításon esik 
át, valamint a nyári napközi 
tábor is megújult, szebb és még 
zöldebb környezetbe várja a 
gyerekeket. 

A nagyobb volumenű beruhá-
zások mellett számos közepes és 
kisebb fejlesztés is megvalósul 
idén a városban. Így folyamato-
sak az útfelújítások, Dunakeszi 
egyre zöldül, fejlesztik a játszó-
tereket. Emellett pedig egy fon-
tos igényt kielégítő beruházás is 
kezdetét veszi a napokban, meg-
kezdődik ugyanis a katonadom-
bi modern családbarát mosdó 
kialakítása, amely az április-
ban átadásra kerülő Eurovelo 6 
kerákpárút közelében kap he-
lyet. A gyermek és mozgássérült 
mosdók mellett, 2 baba-mama 
szoba is várja majd a kismamá-
kat a játszótér közelében, hogy 

Megjelent Dunakeszi idei évre tervezett és már megvalósult fejlesztéseit ösz-
szefoglaló kiadvány. A korábbi sikeres pályázatoknak és jó pénzügyi gaz-
dálkodásnak köszönhetően számos nagy volumenű beruházás valósul meg 
2021-ben a városban. 

kényelmesen láthassák el kisebb 
gyermekeiket. 

Dióssi Csaba polgármester 
számára fontos, hogy a vírus 
miatt kialakult nehéz helyzet-
ben, a lehetőségekhez mérten se 

álljon le a fejlődés a városban, 
ezért a kiadványban megtalál-
ható véleményoldal visszakül-
désével a dunakeszi lakosok is 
elmondhatják elképzeléseiket, 
ötleteiket, igényeiket arra vo-

natkozóan, hogy milyen fejlesz-
tésekkel,  beruházásokkal lehet-
ne még élhetőbb várossá vará-
zsolni Dunakeszit a következő 
években.

 Zorátti Adrienn
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Életjelek - avagy a lemezlovas, a diszkós 
álmok és a gyámolításra szoruló betegek
A mindennapjainkat fenekestül felforgató ko-
ronavírus világjárvány nagyon sokak életében 
felülírta az elképzeléseket, rengetegen kerül-
tek és kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, jóval 
kevesebbeknek volt, van úgymond B vagy épp 
C tervük.

A színpadi dizájn Henryk egyik barátja, Répási István kreativitását dicséri, igazán modern és látványos

Kalhammer Henrik, alias 
dj Henryk (25) az utób-
biak közé tartozik - az 

ő esetében egy már épp felíve-
lő szakaszba kerülő lemezlovas 
karriert akasztott meg a korláto-
zott élet. Természetesen nagyon 
megviseli ez a helyzet őt is, eg-
zisztenciális értelemben is na-
gyon nehézzé vált számára a túl-
élés - ám úgymond a saját gal-
lérjánál fogva kirángatta magát 
a gödörből, az elmúlt időszak-
ban több új szakmai képesítést 
is szerzett, hogy legyenek kiút-
jai. Persze azért nem mondott le 
nagy álmáról sem.

- Kisgyerek koromban többfé-
le hangszert is kipróbáltam, a fu-
rulyától a dobokig. A zene szere-
tete végigkíséri az életemet, a le-
mezlovas alkotás, a diszkózás 
varázsa pedig a sulibulikban ke-
rített a hatalmába. Akkortájt 
több tehetségkutatóra is jelent-
keztem, otthoni felkészülést kö-
vetően. 2010-ben itt Vácon bene-
veztem egy dj versenyre a Club 
Mouseoleumban, és nagy örö-
mömre sikerült megnyernem. 
Ezután a pályafutásom beindu-
lásában nagyon sokat segített 
Veres Szilveszter, azaz dj Sylves-
ter, a Mouse egyik rezidens le-
mezlovasa, mellette zenéltem jó 
pár évig - idézte a kezdeteket a 
civilben kórházi segédápolóként 
dolgozó fiatal lemezlovas.

Zenei ízlése cseppet sem 
mondható átlagosnak, különö-
sen a magyar szerzők, előadók 

slágerei, illetve a már retro ko-
rúnak számító hazai és külföldi 
dalok mozgatják meg leginkább 
a fantáziáját.

- Hiába, hogy csak huszonöt 
vagyok, valahogy mégis a '90-es 
évek és a 2000-es évtized nagy 
szerzeményei a favoritjaim, eze-
ket sokkal többet pörgetem, 
mint a legfrissebb topdalokat. 
A visszajelzések alapján sikerül 
úgy spoilereznem a kedvencei-
met, hogy a hangzás az én kor-
osztályom tagjait vagy a még ná-
lam is fiatalabbakat ugyancsak 
megfogja. Izgalmas kihívás ez - 
fűzte hozzá Henryk.

És akkor most essék szó arról 
a közösségi hálós kis posztról, 
véleményről is, amivel legújab-
ban ugyancsak felhívta magára a 
figyelmet a fiatal lemezlovas, aki 
- senkit és semmit sem kárhoz-
tatva a járvány miatti korlátozá-
sokból következő nehéz helyze-
tért - többek között így vallott 
ebben a bejegyzésben:

"Tíz éve discózom, de mindig 
volt B tervem, mindig volt egy 
főállásom!

Egyszer hibáztam és úgy dön-
töttem, csak a zenéléssel foglal-
kozom, beruháztam rengeteg 
felszerelésre, majd bejött a vírus, 
ott álltam munka nélkül és pár 
hónap múlva már pénz nélkül is, 
mert feléltem a tartalékaimat!

Tettem, amit tennem kellett 
és különböző szakmákat elvé-
geztem ez idő alatt, persze nem 
ezekben a szakmákban sike-

rült elhelyezkednem, hanem az 
egészségügyben!

DE sikerült, tudtam én is 
munkát szerezni, csak akar-
ni kell és nem siránkozni, hogy 
nincs munka!

Mi lemezlovasok is el tudtunk, 
tudunk menni futárnak, építő-
iparba, egészségügybe stb... Le-
het alkalmazkodni, ha szükség 
van rá!"

Henryk az érettségi mellett 
eredetileg karosszérialakatos 
szakmát szerzett. Aztán, miköz-
ben már diszkózott is, főállás-
ban a mentőszolgálatnál dolgo-
zott, hiszen elvégzett egy alap-
szintű bls képzést. A folytatás-
ban raktáros szakmát tanult, 
targoncavezetői jogosítványt 
szerzett, noha úrvezetői jogsija 
nincs is, a raktáros szakmán be-
lül is elsajátított további külön-
álló szakmákat.

Most tehát kórházi segédápo-
lóként tevékenykedik főállásban, 
mint fogalmazott, nagyon szere-
ti ezt a hivatását is, hosszú távon 
szeretné folytatni, amiben csa-
ládi indíttatása ugyancsak van, 

hiszen édesanyja, keresztanyja 
szintén az egészségügyben dol-
gozik.

Kevés szabad idejében per-
sze továbbra is gyúr a lemez-
lovas folytatásra, rendszeresen 
összeállít a repertoárját bővítő 
szetteket, megosztva a youtube-
csatornáján. 

- Nagyon örülök a jó fogadta-
tásnak, a lájkoknak, mindez erőt 
ad a kitartó folytatáshoz ebben 
a nehéz helyzetben is. És persze 
nem feledkezhetek meg szak-
mai mentoraimról sem, hiszen 
sok segítséget kapok például a 
"Tebulid.com" csapattól, illetve 
még inkább kiemelem a Duna-
kanyar Rendezvényirodát, élén 
Wernke Ádámmal és Loksa Le-
ventével, akik bíznak bennem, 
sok lehetőséget adtak már ed-
dig is a rendezvényeiken való 
közreműködésre, és valószínű-
leg ez így lesz ezután is, ha végre 
újra lehet majd közösségi bulikat 
szervezni. De van még egy mű-
faja a lemezlovas működésem-
nek, az esküvői zeneszolgáltatás, 
a két társammal alkotott HBT 

Music triónkkal. Mindent egy-
bevetve szép számmal vannak 
az idei évre előre lekötött felké-
réseink, bízunk benne, hogy mi-
előbb újra teret nyit nekünk is a 
sors - zárta szavait dj Henryk.

Illetve hozzátette még: ha jól 
alakul az élet forgatókönyve, ak-
kor sem hátrál ki az egészségügyi 
hivatásból, mert már ez is fon-
tos része az életének, jó lelkület-
tel végzi a betegágyak melletti fel-
adatait.  Ribáry Zoltán
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

környezetben eladó 55m2 alapterületű társasházi lakás. 
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Öt, Váchoz köthető szakember is 
állami elismerésben részesült 

a nemzeti ünnepen

Az őrbottyáni Nagy Ferót 
Kossuth-díjjal tüntették ki

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgá-
ri tagozata kitüntetést kapott Babella Balázs,  
a szingapúri kajak-kenu válogatott vezetőedző-
je a magyar-szingapúri sportkapcsolatok fej-
lesztése terén elért kiemelkedő eredményei el-
ismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári 
tagozata kitüntetésben részesült dr. Gloviczki 
Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rek-
tora. Magyar Arany Érdemkeresztben részesült 
Uzsalyné dr. Pécsi Rita is a keresztény értékren-
den, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésén 
alapuló organikus pedagógiai módszer képvi-
selőjeként végzett kiemelkedő, tudományos és 
oktatói munkája elismeréseként a neveléskuta-
tó, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docen-
se, a Keresztény Neveléstudományi Kutatómű-
hely vezetője.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-

tere nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmá-
ból miniszteri művészeti kitüntetéseket ítélt 
oda.  A táncművészet terén kiemelkedő alko-
tói, előadói tevékenysége elismeréseként Ha-
rangozó Gyula-díjban részesítette Csermely 
György (képünkön) táncművészt, táncpedagó-
gust, producert, a Váci Jeszenszky Balett alapí-
tó igazgatóját.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Forrás: vaci-naplo.hu 
és Dunakanyar Régió

Folytatás a címlapról
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Sokan szorítanak Csank János mielőbbi felépüléséért

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

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

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.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL

A korábbi női szövetségi 
kapitány, jelenleg a Váci 
NKSE és Dunakanyar 

Kézilabda Akadémia szakmai 
igazgatójaként dolgozó Németh 
András szerint ritka, hogy az 
ember álmodik valamit, és 
megéri annak valóra válását is. 
Ez neki és a váci szakvezetésnek 
megadatott, idilli környezetben, 
gyönyörű létesítményt kapott 
2019-ben a Pest megyei 
ut á np ót l á s -ne ve lőmű he ly, 
amelyet azóta is büszkén 
használnak a fiatalok.

„A serdülő harmadosztály-
ból indultunk a legelső csapa-
tunkkal, utána szépen fokoza-
tosan jöttünk fölfelé – emléke-
zett vissza az Utánpótlássport-
nak Németh András. – Nyer-
tünk bajnokságokat, mostanra 
ott tartunk, hogy az ifjúsági első 

és másodosztályban, a serdü-
lő élvonalban és a felnőtt NB II-
ben szerepel csapatunk, szeren-
csére általában az élmezőny-
be tartozunk. Ráadásul tény-
leg egy olyan létesítményünk 
van, amelyben élmény dolgozni, 
edzeni, mindannyian nagyon 
értékeljük, és azt gondolom, va-
lóságos ékköve Vác városának.”

Jelenleg hatvan 14 és 18 év kö-
zötti lánnyal foglalkoznak az 
akadémián, akiknek átlagosan 
heti hét edzés vezényelnek. Mára 
nem is lehet kérdés, hogy a térség 
és az egész ország meghatározó 
nevelőműhelyévé vált a DKA.

„Alapvetően Borsod, Heves, 
Nógrád megyét, valamint Pest 
megye északi részét céloznánk 
meg, és természetesen már van-
nak bőven játékosaink ezekről 
a területekről, viszont egyelőre 

nem tudják kizárólagosan meg-
tölteni a csapatainkat. Ezért az 
ország minden pontjáról érkez-
nek fiatalok a toborzóinkra, és 
kiválasztjuk a legjobbakat.”

A Vác felnőtt NB I-es együt-
tesében már évek óta rendre le-
hetőséget kapnak az ígéretes fia-
talok, Németh szerint e tekintet-
ben nem lesz változás a jövőben 
sem. Már csak azért sem, mert 
ha igazak a hírek, a nyártól a ko-
rábbi szövetségi kapitány veszi 
át az élvonalbeli alakulat irányí-
tását.

„Továbbra is stabil lábakon áll 
az utánpótlásunk, és biztos va-
gyok benne, hogy rövid időn be-
lül teljesen fel tudjuk tölteni saját 
utánpótlásból a felnőttcsapatot, 
nagyon sok olyan gyereket az 
akadémia soraiban, akinek esé-
lye van oda elérni.”

„Szerencsére sokkal jobban 
vagyok, már hazamennék 
– mondta a Nemzeti Sport 
megkeresésére a 74 éves szak-
ember. – Bár azt hittem, el-
engednek a kórházból, ám a 
kezelőorvos javaslatára még-
is bent tartanak. Négyágyas 
szobában lehetek, s bár sok 
mozgás nem engedélyezett, 
de azért érezzük innen bent-
ről is, hogy egyre nagyobb a 
jövés-menés, ami azt jelenti, 
emelkedik az orvosi ellátásra 
szorulók száma. Sokat fogy-
tam, s mivel amúgy sem volt 
rajtam sok zsír, így az izom-
zatomból mentek le a kilók, 
ezért aztán lesz mit pótolni, 
ha kikerülök. Hozzáértő or-
vosok, remek ápolók vesznek 
körül, csupán az zavar, hogy 
mindenkit csak »szkafander-
ben« láthatok, még a nővér-
kéket is.”

Csank János hozzátette, 

tudja, sokan szorítanak, imád-
koznak érte, s elmondta, a sze-
retet az egyik legjobb gyógyír 
számára ezekben a nehéz na-
pokban.

Frissítés: a szakmai igaz-
gató honlapunknak elmond-
ta, hogy csütörtökön újabb 
vizsgálatok várnak rá, en-
nek függvénye, hogy hol-
nap kiengedik-e a kór-

házból – írja a vacfc.com. 
Csapatunk így ezen a héten is 
Burzi Attila másodedző irá-
nyításával készül a hétvégi, 
Szekszárd elleni idegenbeli 
mérkőzésre. 

Csank János természetesen 
folyamatosan kapcsolatban 
van a szakmai stáb tagjaival 
– olvasható a labdarúgó klub 
honlapján.

Álomból lett valóság a váci 
Dunakanyar Kézilabda Akadémia

Javult Csank János állapota, 
de továbbra is a váci 
kórházban kezelikNégy évvel ezelőtt, 2017-ben indult el a Dunakanyar Kézilabda Akadémia, amelynek 

impozáns, váci létesítménye két esztendővel később készült el. Már most is sikersztori 
a nevelőműhely története; a szakmai igazgatót, Németh Andrást kérdeztük.

Bár sokat javult Csank János állapota, továbbra is a váci kórházban keze-
lik. Mint megírtuk, szakmai igazgató szervezetét a tüdőgyulladás mellett 
megtámadta a koronavírus, s amikor az egyébként erős, edzett szerveze-
tét is megviselte a baj, kórházba került.

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     


