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Április 3-án 
választ az ország

Még az idén mintegy húszezer új bölcsődei férőhely kialakítását, illetve bővítését segítjük elő tíz és fél 
milliárd forintos támogatással – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Folytatás a 4. oldalon

A Magyarország kincsestára… 
Dunakeszi című kötet bemutatója 

„A tervezhető jövőért dolgozunk”

Málenkij robot 
Három település emlékezett a 77 évvel ezelőtt elhurcoltakra

Január 19-én mutatták be a Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta és a Szülőföld Könyvkiadó 
gondozásában megjelent Ma-
gyarország kincsestára… so-
rozat Dunakeszi című kötetét 
a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban. A könyvbemuta-
tó moderátora, Babják Annamá-
ria színművésznő köszöntötte  
a közönséget, valamint a könyv-
bemutató részvevőit. A nagy ér-
deklődéssel kísért rendezvény 
Dunakeszi ikonikus épületeit és 
gyönyörű tereit, parkjait, jelen-
tős intézményeit, az elmúlt év-
tized fejlődését bemutató film-
vetítésével kezdődött.

Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év 
alatt sokat léptünk előre. Akkor még 2x1 sávos volt az M2 Vá-
cig, most már 2x2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk két-
szintes vonatokat, most már minden nap láthatunk a Dunaka-
nyarban is.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Az áldozatok emléke előtt 
lerótta kegyeletét Rétvári Bence 

országgyűlési képviselő 
és Heinczinger Balázs, 

Nagymaros polgármestere is

Dióssi Csaba polgármester is nagy elismeréssel beszélt a könyvről 

Április 3-ára írta ki az országgyűlési képviselő-választást és 
a népszavazást Áder János köztársasági elnök, a jogszabá-
lyok szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás 
megtartására.

„Minden 16-tól 45 éves korig 
községünkben tartózkodó fér-
fi, valamint 30 éves korig nő fe-
hérneműváltással haladéktala-
nul jelentkezzék 10 napi köz-
munkára! A távolmaradókat a 
városi parancsnokság  – a rend-
kívüli állapotnak megfelelően – 
a legszigorúbban bünteti! Je-
lentkezés a Király utcában, 
Bergmann ügyvéd házában!" 
– hirdette Nagymaroson a kis-
bíró, dobját pergetve 77 évvel 
ezelőtt 1945. január 1-jén, új-
évkor. Nem sokkal később 396 
nagymarosi lakost hurcoltak el  
a Szovjetunióba.

Nyolcvannyolcezer magyar család igényelte tavaly a hárommillió forintos otthonfelújítási tá-
mogatást, ami egy olyan jelentős eredmény, aminek a fontosságát akkor értékelhetjük iga-
zán, ha számolunk azzal is, hogy ennek köszönhetően otthonok, házak, lakások szépültek 
meg és váltak modernebbekké itt, a térségünkben, Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdő-
kertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon is – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt hónapokban több jelentős döntést hozott a kormány 
annak érdekében, hogy ebben a rendkívüli időszakban is javítsa a magyar emberek megélhe-
tését. Mint mondta, a tavaly kifizetett, minden eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium 
után, most februárban már a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is biztosítják, ami régiónk-
ban is nagyon sok jogosultaknak jelent majd hathatós támogatást.

Fejlődő Dunakanyar

A választáshoz kap-
csolódó határidőket, 
határnapokat az igaz-

ságügyi miniszter rendeletben 
határozza meg a kitűzést kö-
vetően, de a választási eljárás-
ról szóló törvény alapján már 
tudható, melyek a legfontosabb 
határidők, határnapok.

E szerint a mintegy 7,8 mil-
lió, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező választójogosult-
nak a január 26-ai névjegyzé-
ki állapotnak megfelelően feb-
ruár 11-éig kell kézhez kapnia 
a névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést. Aki nem kapja 
meg az értesítőt, a jegyzőnél (a 
helyi választási irodában) kér-
heti.

A hivatalos kampány a vá-
lasztást megelőző 50. napon, 
azaz február 12-én indul, ez azt 

jelenti, hogy az erre felhasznál-
ható és elszámolható forráso-
kat ebben az időszakban lehet 
elkölteni.

Az egyéni választókerüle-
tekben a jelöltséghez a törvény 
szerint legalább ötszáz, a vá-
lasztókerületben lakó válasz-
tópolgár ajánlása szükséges, a 
jelöltek február 25-én 16 órá-
ig gyűjthetik az ajánlásokat az 
ajánlóíveken. Az ajánlásokat a 
választókerületi választási bi-
zottságnál kell leadniuk. A vá-
lasztási bizottság dönt a jelöl-
tek nyilvántartásba vételéről.

Akkor még az egészség-
házak többsége felújí-
tásra várt, most már 

felújított. Akkor még régi esz-
közökkel működött a váci kór-
ház intenzív osztálya, most 
már minden berendezés új. 
Akkor még csak álmodtunk új 
Ipoly-hídról, most már építjük. 
És a sor még sokáig folytat-

ható – nyilatkozta lapunknak 
dr. Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselője annak 
az összeállításnak a beveze-
tőjében, melyben ezúttal a ré-
gió hat településének életéről, 
az elmúlt években elért ered-
ményekről, beruházásokról, az 
önkormányzatok terveiről be-
szélnek a polgármesterek.

Folyamatos az egyeztetés 
Agglomerációs Vasúti Stratégiáról
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A megemlékezés főszervezője, Ivor Andrásné is lerótta kegyeletét

Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök

Politikusok és civilek együtt emlékeztek 
a 77 éve indított málenkij robot elszenvedőire

Egyeztetés Fót polgármesterével: dr. Vass György és dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Akkor még nem sej-
tette senki a Duna-
kanyar három tele-
pülésén, Nagymaro-

son, Kismaroson és Zebegény-
ben, hogy a 10 napos közmunka 
1-3 évig fog tartani és az embe-
rek egy része soha nem látja vi-
szont szülőhazáját. Több, mind 
10 éve a három település vala-
melyikén közösen emlékeznek 
erre a szörnyű időszakra, janu-
ár 16-án Nagymaros volt a há-
zigazda. Az emlékezés szentmi-
sével kezdődött, dr. Beer Mik-
lós nyugalmazott püspök és dr. 
Csáki Tibor plébános celebrálá-
sával. Csáki Tibor prédikáció-
jában időutazásra vállalkozott, 
s próbálta megfejteni, vajon mit 

mondhatott 77 évvel ezelőtt az 
akkori plébános a málenkij ro-
botra indulóknak. Lehet – tette 
fel a kérdést -, hogy Prohászka 
Ottokár: Kő az úton című versét 
mondta?

A szentmise után Hein-
czinger Balázs Nagymaros pol-
gármestere beszédében dr. Csáki 
Tibor atyához csatlakozva a há-
laadást emelte ki. Mint mondta: 
ő nagypapája Heinczinger János, 
az Ifjúságom ellopott évei című 
könyv szerzőjének az utolsó feje-
zetben leírtak alapján, a 74 évvel 
ezelőtti hazatérésüket emeli ki. 
„Nem haza vezetett a terített asz-
talhoz, nem haza vezetett a csa-
ládtagokhoz, hanem ide vezetett, 
ebbe a templomba. Megrendítő 
itt állni, pontosan nem tudom, 
hogy meddig jöhettek be, vagy 
éppen ki, hol állt, de én azt gon-
dolom, hogy ennyire tele lehe-
tett, mint most, sőt még többen 
voltak, akkor ebben a templom-
ban” – idézte nagyapja mondata-
it a polgármester, aki így folytat-
ta: „Miért vezetett ide az útjuk? 

Mert ami megtartotta őket kint, 
az a hitük volt elsősorban. Nem 
a káposztaleves, amit minden-
nap ettek, de az is kellett ahhoz, 
hogy túl tudják élni. Hanem az a 
hit, ami végig a szívükben ben-

ne volt, attól a pillanattól kezd-
ve, amikor bizonytalanul, mit 
sem tudva a három napról, hogy 
hová fogják őket vinni az orszá-
gon belül, de lehetőleg a szom-
széd településnél tovább ne, ami-
kor elindultak Nagymarosról, 
Zebegényből, Kismarosról, Vise-
grádról, ki tudja honnan még az 
ország sok-sok részéről” – fogal-
mazott Heinczinger Balázs.

Rétvári Bence, a térség ország-
gyűlési képviselője egyebek mel-
lett emlékeztetett arra, hogy Ma-
gyarországon kevés olyan ember 
van, akinek családjában ne len-
ne német hangzású név. 77 évvel 
ezelőtt ez elég volt ahhoz, hogy 
valakit megfosszanak minden-
től, ami az övé és elvigyék a tel-
jes bizonytalanságba, a rettentő 
hidegből egy még rettentőbb hi-
degbe, a nagy végtelenbe, akár 
szibériai fagyott mezőkre, ahol 
ebben a „fagyott sírboltban” 
több százezer ember nyugszik. 

„Azért vagyunk ma itt, hogy 
a dunakanyari svábokra emlé-
kezzünk, azokra, akiket elvittek.  

Nem azért, mert bármit tettek, 
nem azért, mert bármilyen bű-
nük volt, azért vitték el őket, 
mert svábok voltak, azért vitték 
el őket, mert németes hangzású 
nevük volt. S ha nem volt meg a 
kellő létszám, amit egy-egy te-
lepülésről el kellett vinni, ak-
kor elvittek mindenkit málenkij 
robotra, aki éppen szembe jött. 
Akkor már az sem kellett, hogy 
németes hangzású legyen a neve, 
akkor már az sem kellett, hogy 
névtelen feljelentés érkezzen vele 
szemben, akkor már az sem kel-
lett, hogy valaki, valakinek az 
irigyeltje, vagy ellenlábasa le-
gyen… Tették ezt azért, mert 
Sztálin úgy gondolta, hogy ezzel 
is bünteti a közép-európai orszá-
gokat. Tette ezt azért, mert ezt 
korábban be is jelentette 1943-
ban. A történészek szerint a te-
heráni konferencián elmondta 
az ott szereplő többi országnak, 
hogy a Szovjetunió újjáépítési 
munkálataihoz mintegy 4 mil-
lió embert fog Közép-Európából 
elvinni és ez ellen sem az ame-
rikaiak, sem az angolok nem til-
takoztak, hogy származási ala-
pon elsősorban németeket fog 
elvinni, hogy származási ala-
pon kollektív büntetésként em-
berek millióit fogja elvinni. Ezt 
ő 1943-ban bejelentette és senki 
ez ellen kifogást nem emelt. Sem 
akkor, sem az után” – hallottuk 
Rétvári Bencétől.

A délután folyamán a műve-
lődési központba érkezők meg-
tekinthették az Málenkij robot 
kiállítást. Az összejövetelen kö-
szöntötték a még élő öt nagyma-
rosi elhurcoltat, akik egészsé-
gi állapotuk miatt távol marad-
tak. Fellépett egy ónémet tánc-
cal a nagymarosi Wildenrosen 
együttes, emlékeztek az általá-
nos iskola tanulói, végül az év-
ről évre megrendezett Málenkij 
Robot Emléktúrán, a Kál-Kápol-
náig tartó 3 napos gyaloglásban 
résztvevők és a jelenlévő vendé-
gek közül néhányan mondták el 
tapasztalataikat, emlékeiket. 

A málenkij robot emléke-
zés főszervezője és koordináto-
ra a Nagymarosi Német Önkor-
mányzat elnöke, Ivor Andrásné 
volt. Az emléknapra megjelent 
Heinczinger János: Ifjúságom el-
lopott évei című könyvének má-
sodik, bővített kiadása, melyre 
pályázat útján a német nemzeti-
ségi önkormányzat a Miniszter-
elnökség Egyházi és Nemzetisé-
gi Kapcsolatokért Felelős Állam-
titkárságától nyert támogatást.

Fischer Erzsébet
Fotó: Szabó Csaba

„Körzetünkben óriási lendület-
tel dolgozunk a folyamatban lévő 
fejlesztéseinken, legyen szó akár 
iskola, óvoda bővítésről, épí-
tésről, közlekedésberuházásról, 
mint például az M2-M3 össze-
kötő út építéséről, vagy a vas-
úti közlekedés fejlesztéséről. Épp 
az imént fejeztünk be Fóton egy 
szakmai egyeztetést a Budapes-
ti Agglomerációs Vasúti Stra-
tégiával kapcsolatosan. Mind-
eközben bejelentettük a legújabb 
kormányzati intézkedéseket 
is, amelyek további támogatást 
nyújtanak természetesen a térsé-
günkben élőknek is. Országosan 
sok százezer családnak jelent se-
gítséget a kamatstop, aminek lé-

nyege, hogy a jelzálogalapú hite-
lek kamatát az október végi szin-
ten rögzítjük, ez pedig összessé-
gében havi tizenegyezer forintot 
támogatást jelent az érintettek-
nek” – fogalmazott a lapunknak 
adott válaszában Tuzson Ben-
ce, térségünk országgyűlési kép-
viselője, amikor arról kérdeztük, 
hogy milyen célt szolgálnak azok 
a kormányzati intézkedések, 
amelyeket nemrég jelentettek be. 
Mint mondta, az európai, de vi-
lágszinten is egyedülálló, folya-
matosan bővülő magyar család-
támogatási rendszer sok elemből 
épül fel, és az összes nemzedéket 
hozzásegíti ahhoz, hogy megerő-
södve tervezhesse jövőjét, „gon-
doljunk csak a CSOK-ra, az év-
ről évre jelentősen növekvő gyer-

mekgondozási támogatásokra, 
vagy az immár harmadik eszten-
deje elérhető nagyszülői gyedre, 
amit 2020. január 1-től folyama-
tosan igénybe vehetnek az érin-
tettek. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
még nem nyugdíjas nagyszülő is 
jogosulttá válhat a gyermekgon-
dozási díjra.”

Mi megbecsüljük az időse-
ket, ezért ragaszkodtunk ahhoz, 
hogy a nagyszülők nemzedéke, 
vagyis a nyugdíjasok is része-
süljön a magas gazdasági növe-
kedés eredményeiből – folytat-
ta Tuzson Bence –, ennek szel-
lemében pedig a tavaly kifize-
tett, minden eddiginél maga-
sabb összegű nyugdíjprémium 
után most februárban már a tel-
jes tizenharmadik havi nyug-

díjat is biztosítjuk számukra.  
A családi adókedvezménnyel 
is az a célunk, hogy minél több 
pénz maradjon a családoknál – 
tette hozzá a képviselő. Mi nem 
elveszünk az emberektől, hanem 
adunk a családoknak, mert azt 
akarjuk, hogy biztonságban és 
jól éljenek – összegezte a család-
támogatási intézkedések célját.

Kérésünkre, hogy szemléltes-
sük mindezt példákkal is, Tu-
zson Bence elmondta: „Mivel  
a gazdaságunk tavaly repülőraj-
tot vett, mindenki részesül en-
nek az előnyeiből is: az idén feb-
ruár 15-ig visszatérítjük a gyer-
meket nevelő szülőknek az álta-
luk 2021-ben befizetett személyi 
jövedelemadót, amelynek össze-
ge közel egymillió forint is lehet. 

Ugyancsak adóvisszatérítésben 
részesülnek a gyermeket nevelő 
kisvállalkozók is. Januártól pe-
dig nem kell már személyijöve-
delem-adót fizetniük a huszonöt 
év alatti fiataloknak, ezzel is se-
gítjük a pályakezdésüket.”

Az elmúlt hónapokban meg-
hozott döntésekről szólva a kép-
viselő hangsúlyozta: „Egy má-
sik, ugyancsak jelentős előrelé-
pést jelent a bölcsődefejlesztési 
program, amelynek célja, hogy 
már az idén mindenki, aki sze-
retné, el tudja helyezni bölcső-
dében a gyermekét. Ennek érde-
kében összesen tíz és fél milliárd 
forintos támogatással mintegy 
húszezer új férőhely kialakítását, 
illetve bővítését segítjük elő. Az 
a célunk mindezzel, hogy a szü-

lőknek ne kelljen választaniuk  
a család és a munka között, már-
pedig, ha egyre több férőhelyet 
biztosítunk a kicsik számára, az-
zal megkönnyíthetjük a vissza-
térésüket a munkahelyükre. Jól 
emlékszünk, nem volt ez mindig 
így, nagyon sokat dolgoztunk 
azért, hogy ma már itt tartunk. 
A rezsicsökkentésből sem en-
gedünk, mert az alacsony rezsi-
áraknak köszönhetően csaknem 
negyvenezer forinttal több pénz 
marad havonta a családi kasszá-
ban. A kiszámítható, tervezhe-
tő jövőért dolgozunk, Magyar-
ország attól lesz erős, ha meg-
erősödnek a magyar családok” – 
mondta Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Málenkij robot 
Három település emlékezett a 77 évvel ezelőtt elhurcoltakra

Még az idén mintegy húszezer új bölcsődei férőhely 
kialakítását, illetve bővítését segítjük elő tíz és fél milliárd 

forintos támogatással – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

„A tervezhető jövőért dolgozunk”

A régióban Dunakeszin születik a legtöbb kisbaba, ahol hamarosan újabb 4 csoportos bölcsőde épül
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Piros Krisztina énekelte el Dunakeszi dalát

Oberczián Géza és Gazda József

Dr. Kerekes Dóra, a könyv 
írója és szerkesztője

Kollár Albin

Folytatás a címlapról

Dr. Kerekes Dóra, a 
kötet szerzője és szer-
kesztője elmond-

ta, hogy a könyv 193 fényké-
pén keresztül egy élő, dina-
mikusan fejlődő, a hagyomá-
nyait és épített emlékeit becs-
ben tartó, a múltra emlékező, 
a jelenben élő és a jövőt ter-
vező város képe bontakozik 
ki előttünk. A 9 fejezet mind-
egyike városunk egy-egy fon-
tos aspektusát tárja a szemlé-
lődő elé: megismerhetjük ál-

tala a Duna-part szépségeit,  
a Grassalkovichok épített 
örökségét, az alagi lovas múlt 
emlékeit, az egykori Műhely-
telep (mai Gyártelep) mesébe 
illő épületeit, a település vá-
rossá válásának sarokköve-
it, a közösséget építő és össze-
tartó rendezvényeinket, az el-
múlt évek számos fejlesztését, 
az aktív dunakeszi sportéletet, 
valamint kulturális és oktatá-

si kincseinket is. A kötetben a 
fényképek mellett rövid leírá-
sok is találhatók az egyes fe-
jezetekhez kapcsolódóan ma-
gyarul, valamint négy idegen 
nyelven (angol, német, olasz, 
lengyel) is. Minden fejezetet 
egy, az adott témát jellemző 
idézet vezet be, és olyan sze-
mélyek ajánlják, akik valóban 
ismerik és szeretik az adott te-
rületet. 

Farkas Csaba, a Szülőföld 
Könyvkiadó vezetője örömét 
és megelégedettségét fejezte ki, 
hogy megszülethetett a sorozat 

dunakeszi kötete. „Öröm volt 
együtt dolgozni az itteniekkel.  
A közös munka során kiderült 
számomra: ők valóban ismerik 
és szeretik a városukat!” 

Tuzson Bence, a körzet or-
szággyűlési képviselője szerint: 
„Jó látni, hogy egy, a városról 
készült képes albumban meny-
nyi olyan fejlesztés került bele, 
amelyet az elmúlt 10 évben kö-
zösen sikerült elérnünk! Újra 

igazolódott számomra, hogy 
Dunakeszi és térsége az ország 
leggyorsabban fejlődő és az 
egyik legélhetőbb régiója.” 

Dióssi Csaba polgármes-
ter szerint nagy szükség volt 
már egy ilyen jellegű kiad-
ványra, ezért is támogatta első 
pillanattól fogva a projektet.  
A Szülőföld Könyvkiadó kez-
deményezése jól passzolt a vá-
ros elképzeléseihez, hogy egy 
olyan kötetet hozzunk lét-
re, amely idegen nyelven, ke-
vés szöveges résszel, sok fotó-
val bemutatja a települést azok 
számára, akik nem ismerik és 
persze azok számára is, akik jól 
ismerik és szeretik. „Ha eddig 
nem éltem volna Dunakeszin, 
a könyvet végiglapozva bizto-
san szeretnék ideköltözni.” – 
fejtette ki a polgármester.

A rendkívül jó hangulatú 
beszélgetés és sok helytörténeti 
újdonsággal szolgáló könyvbe-
mutató csúcspontjaként Piros 
Krisztina előadásában felcsen-
dült Dunakeszi dala, melynek 
szerzői Loksa Levente és Toldi 
Tamás. Kerekes Dóra

 Fotó: KesziPress

A megjelenteket Kol-
lár Albin, a rendez-
vényt szervező Rákóczi 

Szövetség Dunakeszi szerveze-
tének tiszteletbeli elnöke kö-
szöntötte (elnök Kárpáti Zol-
tánné). Elmondta, hogy a ta-
lálkozó előkészítésében közre-
működött a Dunakeszi Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat 
(elnöke Kirov Gábor) és a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
ségének Dunakeszi szervezete 
(elnöke dr. Lakatos István). El-

mondta, hogy a vendég 800 ki-
lométerről, a Háromszék vár-
megyében lévő Kovásznáról 
érkezett. Hangsúlyozta, hogy 
a szerző egész életét, minden 
művét, 35 könyvét a magyar-
ság szolgálatába állította. 

A találkozó moderátora, 
a Dunakeszin élő Oberczián 
Géza író volt, aki a Petőfi Iro-
dalmi Ügynökség Kárpát-me-
dencei Programigazgatóságán 
dolgozik és a hazai és a hatá-
ron túli irodalom szervezése a 
feladata. Elöljáróban megtud-
hattuk tőle, hogy a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje elis-
merésben is részesített, 86 éves 
Gazda József többek között ta-

nár, szépíró, magyar irodal-
mi tankönyv szerző, művésze-
ti író, galériaszervező, irodal-
mi színpad szervező, utazó és 
útleírás író, a beszélt történe-
lem dokumentálásának egyik 
úttörője, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Közművelődési Egyesület 
létrehozója.

– Életem minden pillanatá-
ban tudtam, hogy ki vagyok, és 
mit akarok, hiába volt a zsar-
nokság, a kommunista dikta-
túra – fogalmazott a szerző. 
Majd arról beszélt, hogy elő-
ször művészeti monográfiát 
kezdett írni. Hatással volt rá 
Gyárfás Jenő, az 1870-es évek 
kiemelkedő festője, akinek Te-
temrehívás című monumen-
tális képe, a Magyar Nemze-
ti Galériában látható. Róla írta 
első monográfiáját, melyet to-
vábbi több művészeti írása kö-
vetett magyar alkotókról. Köz-
ben számos külföldi ország-
ban ismerkedett a képzőmű-
vészet nagyjaival. (Több műve, 
köztük regényei is a Duna-

keszi Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban megtalálhatók. 
A szerk.) 

A hetvenes évek elejétől 
2010-ig gyűjtötte egy kazet-
tás magnóval az akkori idősek 
visszaemlékezéseit. A rend-
szerváltás után 45 országban 
kereste fel az ott élő magyaro-
kat. Ebből az óriási hanganyag-
ból több szociográfiai kötetet 
állított össze.

Életének fontos szakasza volt 
a Kovásznán, a hatvanas évek 
közepén megszervezett irodal-
mi színpad, mellyel 20 év alatt 
mintegy hatszáz előadást tar-
tottak.   

Önéletírása eseménydús éle-
tének összegzése, melynek kü-
lön érdekessége a történel-
mi háttér, Ceausescu elnyomó 
rendszerének bemutatása. De a 
könyv legfontosabb vonulata a 
világról, a magyarságról meg-
fogalmazott gondolatainak az 
összegzése.

Katona M. István
A szerző felvételei

- Mi motiválta az intézményi 
szűrőnap ötletét?

- A Gondoskodunk az idő-
sekről tanácsadó testület 2021 
őszén anonim kérdőív formá-
jában felmérést készített az 
időskorú lakosság körében. A 
X. Dunakeszi Feszten, a Kato-
nadombon, és az idősek világ-
napja rendezvényen a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pontban azzal kapcsolatban 
kérdeztük őket, hogy milyen 
új szolgáltatásokra lenne igé-
nyük, szükségük a városban. 
Kimagasló eredmény született, 
88%-uk szeretne részt venni 
egészségügyi szűréseken. Erre 
a legkiválóbb helyszín a telje-
sen megújult és kibővített Du-
nakeszi Szakorvosi Rendelőin-
tézet. Ez az igény egyben egy 
igen erős visszacsatolás a lakos-

ságtól, hogy nagyon is szükség 
van az állami fenntartású, köz-
pontosított, díjmentesen igény-
be vehető egészségügyi ellátás-
ra, rendelőintézeti szolgálta-
tásokra. Fontos, hogy a város 
legfőbb és legnagyobb egész-
ségügyi intézménye meg is ma-
radjon az önkormányzat keze-
lésében.

- Az igény nem elég, kell hoz-
zá a szakorvosi háttér is. Ho-
gyan fogadta a szakrendelő 
vezetése a szűrőnap tervét?

- Dióssi Csaba polgármes-
ter segítségével felvettük a kap-
csolatot Pál Miklóssal, a Du-
nakeszi Szakorvosi Rendelőin-
tézet vezetőjével, és helyettesé-
vel, Wolfort Tibornéval, akik 
azonnal az ügy mellé álltak. 
Elfogadták az elképzelésünket, 

miszerint egy napon át csak az 
idős korosztályé a rendelőinté-
zet épülete. A szűrések össze-
állítását teljes mértékben rájuk 
bíztuk, hiszen ők tudják, mire 
van szüksége az idős korosz-
tálynak, és ehhez a szakorvosi 
stábot is ők kérték fel.

- Mire számíthatnak az 
érintettek március 26-án, az 
egészségügyi szűrőnapon?

- 12 típusú szűrővizsgála-
tot biztosítunk az I. Dunake-
szi Szenior Szűrőnapon, amely-
lyel teljesebb és kényelmesebb 
szolgáltatást nyújtunk, mint a 
szűrőbuszokon. Az általános – 
vérnyomás, vércukor-, véroxi-
gén- és koleszterinszint – mé-
rés mellett egy szakorvosi szű-
rést kínálunk mindenkinek. 
Ezen az alkalmon a válasz-

tott vizsgálat eredményéről ott 
helyben az orvossal is konzul-
tálhat a páciens, és iránymu-
tatást kap, hogy merre indul-
jon tovább. De fontos kiemelni, 
hogy ezek a szűrések, ha bárki-
nél eltérést találnak, a kezelés 
érdekében a rendes szakren-
delésre vissza kell majd térni. 
Valamint nem helyettesít egy 
vizsgálatot, vagy éppen kivizs-
gálást. Olyan szűrést érdemes 
választani, amelyik területről 
a páciensnek még nincs infor-
mációja, esetleg érez valamifé-
le rendellenességet.

Jelentkezni a 06 27 542 850-
es telefonszámon lehet a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatának nyitvatartási idejé-
ben. 

Szeredi Helga

Író-olvasó találkozó Gazda Józseffel
„Miért is éltem?” 

Március 26-án 12 típusú szűrővizsgálaton 
vehetnek részt a 65 év feletti dunakesziek

Március 26-án rendhagyó egészségügyi szűrőnapra készül a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet, amely jelentős önkor-
mányzati forrásnak és az Egészséges Budapest Programnak köszönhetően az előző években kívül-belül megújult. Ebben 
elévülhetetlen eredménye van Tuzson Bencének, a térség országgyűlési képviselőjének, aki közbenjárásával elősegítette  
a kormány döntését, hogy Dunakeszi legfőbb és legnagyobb egészségügyi intézménye is a mai kor követelményeihez fej-
lődhessen. A buszos szűrőnapok nem szokatlanok a városban, de intézményi keretek között hasonlóra még nem volt példa. 
Csoma Attilát, a Gondoskodunk az Idősekről Tanácsadó Testület elnökét kérdeztük a szervezés hátteréről.

Iró-olvasó találkozó keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők Gazda József író, Bethlen 
Gábor és Magyar Örökség-díjas erdélyi magyar szociográfus íróval a legújabb, „Miért is él-
tem?” című könyvének bemutatója alkalmából. A találkozóra január 13-án került sor a duna-
keszi VOKE József Attila Művelődési Központ Lányi Ferenc termében.

Az őszi-téli kiültetések-
kel - és a tavaszi hagy-
más virág meglepeté-

sekkel mindenhol elkészül-
tünk november elején a vá-
rosban. Az árvácskák mellett 
krizantém, csarab, és többféle 
színű díszkáposzta alkotott iz-
galmas felületeket.

A tavalyi évben a közte-
rületen lévő puszpángokat -  
a puszpángmoly kártétele mi-
att - hortenziákra cseréltük, 
amik most ugyan nem zöldek, 
de hatalmas megbarnult virá-
gaikkal díszítenek. 

Kertünkben figyeljünk arra, 
hogy a díszfüveket kössük ösz-
sze, és majd csak kora tavasz-

szal vágjuk vissza, hiszen  
a szár üreges szerkezetébe be-
lefolyhat a víz, ott megfagyva 
pedig szétrepeszti azt. A fagy-
érzékeny növények takarását 
ellenőrizzük, gyökérnyakuk 
továbbra is legyen lombbal, 
mulccsal borítva.

A Katonadombon található 
játszótéren elkészült egy új fé-
szekhinta, ami a gyerekek és a 
szülők együtt játszását segíti.  
A közparkba több mint 80 db 
fa került kiültetésre, többek 
között hársak, juharok, júdás-
fa, és páfrányfenyő is.

Tóth Eszter,
Dunakeszi főkertésze

A tél szépsége
Az elmúlt hetek napsütéses idő-
szaka megmutatta a tél maga 
kicsit barnás, kicsit borongós 
szépségét.

A Magyarország kincsestára… 
Dunakeszi című kötet bemutatója 
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

A fenti mondatokkal ve-
zette be Somogyi Ág-
nes zenekari titkár a 

Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar 2022. január 9-én 23. alka-
lommal rendezett újévi telthá-
zas gálakoncertjét a váci Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pontban.  

– A pandémia árnyékában 
született az újév, s az árnyék sö-
tétsége félelmet szül. 2022-ben 
a dolgunk, hogy ne maradjunk 
egyedül, vegyük észre és segít-
sük a rászorulókat, erősítsük 
családi kapcsolatainkat, értel-
mezzük újra barátságainkat, 
felebarátaink iránt tanúsítsunk 
irgalmat, s ha arra szükség van, 
megértéssel, elfogadással for-
duljunk feléjük” – mondta kö-
szöntőjében Inotay Gergely al-
polgármester. 

Mindenkit elbűvölt az elő-

adók és a műsor zenei sokszí-
nűsége, melyet Farkas Pál, a ze-
nekar karnagya nagy művészi 
gonddal állított össze. A hagyo-
mányt és az eleganciát közvetí-
tették a program első részében 
felcsendülő Strauss örökzöldek. 
A zeneszerző „társai” voltak a 
kiváló szólisták: Molnár Mari-
ca opera- és operettprimadon-
na, Simon Boglárka a Madách 
Színház művésze, Turpinszky-
Gippert Béla a Magyar Álla-
mi Operaház magánéneke-
se, Csengery Attila EMeRTon-
díjas musicalénekes és Jenei Gá-
bor a Madách Színház és a Ma-
gyar Színház musicalszínésze, 
aki operettszínészként is ferge-
teges.

Előadásukban felcsendültek 
a Denevér, a Cigánybáró, a Bé-
csi vér és az Egy éj Velencében 
legnépszerűbb melódiái, me-

lyek a hangulatot fergeteges-
sé fokozó zenekari számokkal 
váltották egymást. A Strauss-
programok elmaradhatatlan 
gyöngyszeme, a Kék Duna ke-
ringő hangjaira bepillantást 
nyerhettünk a Farkas Pál ve-
zette zenekar 2021-es évet ösz-
szegző diasorozatára. 

A második rész nyitánya-
ként az egyik legnépszerűbb 
Hazám, hazám… operaáriát 
Turpinszky-Gippert Béla szó-
laltatta meg Erkel Ferenc Bánk 
bán című művéből, emelkedett 
hangulatot s a meghatottság 
könnycseppjeit idézve. Ezt kö-
vetően igazi hungarikum kö-
vetkezett, az operett.  

Az est vége felé hangzott el 
a Time To Say Goodbye meló-
diája. Majd elérkezett a finá-
lé, ahol a mindig látványos és 
izgalmas musical hozta lázba  
a közönséget. A Vámpírok bál-
ja, a Hair, valamint a Rómeó 
és Júlia betétdalai elhangzása 
után szűnni nem akaró taps-
viharral köszönte meg a hall-
gatóság a varázslatot, melyet  
a Farkas Pál vezette Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar és a káp-
rázatosan tehetséges művészek 
idéztek elő az est folyamán.

Az együttes hamarosan újra 
színpadra lép a Madách Imre 
Művelődési Központban a ma-
gyar kultúra napi gálaműsor 
keretében január 21-én.

Szerkesztette: 
Katona M. István 

„Violinkulcs a szívekhez”
A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 

23. újévi gálakoncertje
„A távozó esztendőt már magunk mögött tudjuk, amit elmulasztottunk belőle, pótolhatat-
lan az új esztendő viszont még érintetlen. Kinyitjuk a könyvet. A lapok üresek. Magunk írjuk  
a szavakat. A könyv címe ’Lehetőség’ és az első fejezete ’Újév’. S e könyv első lapjára mit is 
írhatna mást egy zenekar, mint hangjegyeket.” Az állami tulajdon-

ban lévő verseny ut-
cai ingatlant a városi 
rendőrkapitányság 

Tábor úti új épületének bőví-
téséhez és felújításához nyúj-
tott önkormányzati pénzügyi 
támogatás ellentételezéseként 
kapta meg a város. A Verseny 
utcai épület felújításához szük-
séges források előteremtéséhez 
a közelmúltban nyílt pályázati 
lehetőség, mellyel élt az önkor-
mányzat. 

A Dunakeszi Programiro-
da tájékoztatása szerint az ál-
talános iskola 7. osztályos korú 
tanulóitól kezdve egészen az 
egyetemistákig bezárólag min-
den korosztály tagjait színvo-

nalas rendezvényekkel, tanfo-
lyamokkal várják majd, de az 
a hosszú távú cél, hogy önszer-
vező módon működjön az új 
közösségi létesítmény. 

Az ifjúsági ház helyszínét a 
megkérdezett fiatalok és a szü-
lők közösen választották ki.

V. I. 
Fotó: KesziPress

Az önkormányzat és a Városi Sport-
egyesület Dunakeszi által elnyert kö-
zös pályázat teremti meg annak lehe-
tőségét, hogy a Madách utca környé-

kén, egészen pontosan a Tompa Mihály utca és 
Madách utca kereszteződésénél lévő, kihaszná-
latlan területen szabadtéri torna és fitneszpark 
jöjjön létre – írja a dunakeszipost.hu.

A Pest Megyei Civil Alapból elnyert összeg 

közel 6 és félmillió Ft, ebből valósul meg és eh-
hez még az önkormányzatnak sem kell hozzá-
járulnia.

Dunakeszin több helyen működik hasonló fit-
neszpark, többek között a Barátság úti lakótele-
pen a Kőrösi-parkban, a Katonadombon, vala-
mint a Pavilon utcai játszótér mellett – emlékez-
tetett Nyíri Márton alpolgármester, aki az ön-
kormányzat részéről koordinálta a pályázatot.

A több mint 
2 tonná-
nyi aján-

dék összegyűjtése 
csak összefogással 
valósulhatott meg.  
A zsákokat a duna-
keszi Radnóti Mik-
lós Gimnázium di-
ákjai és tanárai fes-
tették ünnepire.  
A megtöltésüket a 
felkérésre pénzben 
és természetben ér-
kezett adományok 
tették lehetővé. A REGIO Já-
ték, a Líra könyvkiadó és ma-
gánszemélyek nagylelkű aján-
dékainak köszönhetően min-
den zsákba került a családban 

élő gyerekek életko-
rának megfelelő új 
könyv és új játék.  
A tartós élelmisze-
rek, édességek mel-
lett szaloncukor is 
jutott minden zsák-
ba. Olyan bősé-
ges volt a felajánlás, 
hogy a fóti Káro-
lyi Clarisse Alapít-
vány Oltalom Gon-
dozóház idős ápolt-
jai számára is jutott 
4 zsákkal az ünnepi 

sütés-főzés alapanyagaiból.
Hogyan lett ebből ezer-

nyi karácsony? Akik ehhez  
a programhoz hozzátettek, 
azok mind részesültek a kará-
csonyi örömből. A gimnazis-
ták és tanáraik, az adományo-
zók és munkatársaik, család-
tagjaik, rotarysta barátaink és 
családjaik részvételükkel ke-
rültek a megajándékozottak 
közé azzal, hogy részesülhet-
tek az ajándékozás örömében.

Így lett szép és nagy kará-
csonyunk a nehéz és bajokkal 
teli, járvánnyal nyomorított 
2021 év végére.

Horváth Judit
Rotary Club Dunakeszi

Az első 15 helyezett ajándékot nyerhet és részt vehet az áp-
rilis 2-ai városi ünnepségsorozat keretében megtartott élő 
kvízjátékon.

Ha játszani szeretnének, keressék heti kvízkérdéseinket a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjtemény, a Dunakeszi Programiro-
da és a Dunakeszi, a Mi Városunk Facebook oldalon, valamint 
Dunakeszi város (www.dunakeszi.hu) és a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár (www.dkvk.hu) honlapján!

Forrás: Dunakeszi Programiroda

Fiatalok foglalják el a rendőrség egykori épületét
Ifjúsági ház létesül Dunakeszin

Hat és félmillió forintból 
szabadtéri tornapályát kap 

a Madách utca környéke

100 zsák – ezernyi karácsonySzületésnapi kvízjáték

A rendőrség egykori Verseny utcai épületében ifjúsági házat alakít ki az önkormányzat. Du-
nakeszi jól megközelíthető, központi helyen található – ám elhasználódott - épület felújítá-
sához és az új funkció igényes kiszolgálásához szükséges bővítés költségeit részben pályá-
zati forrásból szeretné előteremteni a város, melyet a napokban nyújtott be.  

Pályázaton nyert el pénz egy szabadtéri tornapálya építésére város. A tervek szerint ezt  
a fejlesztést a Madách utca környékén valósítják meg.

Klubunk októberben úgy 
döntött, hogy megvalósít 
egy máshol (Budai Gimná-
zium – OTP Fáy András Ala-
pítvány) már hosszú ideje 
működő karácsonyi ajándé-
kozást Dunakeszin. Ez száz 
ajándékzsák elkészítését 
és célba juttatását jelentet-
te száz rászoruló család ré-
szére. Zsákok tele tartós 
élelmiszerrel, édességgel, 
könyvvel és játékokkal. Ka-
rácsonyra az elképzelhető 
legjobb segítség. A zsákok 
20-22 kilogrammnyi ado-
mányt és ennél is jóval több 
szeretetet tartalmaztak.

Kedves Dunakesziek! 2022. áp-
rilis 1-jén ünnepeljük Dunakeszi 
várossá válásának 45. évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjte-
mény online kvízjátékot hirdet. 
Január 24-től 9 héten keresztül 
heti 5, vagyis összesen 45 kér-
dést teszünk fel a város törté-
netére vonatkozóan, amelyekre 
online lehet választ küldeni.



6 Dunakanyar Régió XXIV. évfolyam 2. szám

Elindult Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műem-
léki és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliár-
dos felújításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipa-
ri parkba, ezzel teremtve új munkahelyeket. Vácon a régi 

ferences rendház is megújult, benne pedig létrejött a Kilátó Köz-
pont, ami nehézségekkel küszködő fiatalok elhelyezkedését segíti.

Támogatást kaptak a gazdák a fejlesztéseikhez, a szállásadók a 
komfortosításhoz, a vállalkozók a versenyképesség növeléséhez. 
Számos főutat és belterületi utat újítottunk fel, a korábbi időknél 
sokkal nagyon nagyságrendben. Két új vállalkozói park épült. Új 
helyi piacokat hoztunk létre a helyi termelőknek, hogy ne legyenek 
kiszolgáltatva a multiknak. Csörögön elindult a térség legkomple-
xebb felzárkózási programja, mely sokaknak segít elhelyezkedni. 
Új bölcsőde épült fél tucat településen, számtalan iskola megújult, 
négy helyen újat építünk vagy bővítünk. Megújult a váci mentőál-

lomás. Létrejött két Egészségfejlesztési Iroda a betegségek megelő-
zése érdekében.

Megújult dunai strandokat adtunk át Verőcén, Zebegényben 
és Nagymaroson. Két új csónakház épült fel, megújult több tor-
naterem. Új bringaparkok épültek több helyszínen is. Megújult 
mindhárom börzsönyi kisvasút és elindult a dunakanyari hajó 
körjárat, melyen több mint százezren utaztak. Tucatnyi település 
templomát renováltuk.

Az elmúlt évtizedben elfelejthettük a megszorításokat, a fizetés-
csökkentéseket, a vizitdíjat, a kórház- és iskolabezárásokat, az adó-
emeléseket, a devizahiteleket, a rablóprivatizációt, a vidéki telepü-
lések elsorvasztását. Viszont újabb és újabb kormányzati támogatá-
sok érkeztek a Váci és Szobi Járásba is, hogy minden település szin-
te minden évben bővülni tudjon. Magyarországnak előre kell men-
nie, nem hátra! Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Grauszmann György, Verőce polgármestere 
elmondta, hogy a fejlesztés jól halad, a Duna 
mentén lévő sétány elkészült és már épül a ki-

állítótérként funkcionáló épület is. Hozzátette, hogy 
turisztikai szempontból fontos ez a beruházás Verő-
cének, hiszen egy nagyszerű szabadidőközpont várja 
majd a látogatókat.  A Duna-parton egy 8 méter ma-
gas, 36 négyzetméteres féminstalláció készül, amely 
jelzi majd, hogy hol állt korábban az őrtorony.  

A település turisztikai fejlesztésekben bővelkedik az 
elmúlt években, a Duna-parton lévő strandot 130 mil-
lió forintos kormányzati támogatásból újították fel ta-
valy nyáron. A polgármester elmondta, hogy ezzel a 
beruházással számos olyan hiányt tudtak bepótol-
ni, ami most már az elmúlt 30-40 évben szükségessé 
vált. Többek között alap-infrastrukturális fejlesztése-
ket, amelyeket a strandhasználat mellett bárki, ingye-
nesen igénybe tud venni.   

Hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb beruhá-
zás Verőcén az egészségház felújítása volt az elmúlt 

időszakban. A szintén pályázati forrásból megvaló-
suló fejlesztésnek köszönhetően az épületben már kü-
lön tudják választani az egészséges és a beteg rende-
lést. Az ellátás így már két szinten történik, alul, egy-
mástól külön folyosón a gyermekorvos és a körzeti or-
vos, a felső szinten pedig a fogorvos, a védőnő és a ma-
gán praxisok kaptak helyet. Kiemelten fontos volt az 
az önkormányzat számára, főleg ebben a vírusos idő-
szakban, hogy a beteg és az egészséges személyeknek 
ne kelljen egy légtérben várakozniuk – fogalmazott a 
polgármester.

Verőcére az elmúlt néhány évben több mint 1,2 
milliárd forint kormányzati támogatás érkezett. En-
nek köszönhetően több út és járda megújult, fejleszt-
hette a település a csapadékvíz elvezető rendszert, 
megújulhatott több intézmény, a Hét Vezér harang-
láb, a temető. A pincefal és dunai partfal megerősí-
tésére 90 millió forintot kapott a település, a bölcső-
dei ellátást pedig 223 millió forint állami támogatás-
ból fejleszthetik. 

Palchi Attila elmondta, hogy a termelői piac 
létrehozásával egy hatalmas lépést tesz előre 
Kóspallag. Mind a helyi gazdaság, mind pedig 

a helyi termékek elterjedése, népszerűsítése szem-
pontjából is ez egy remek kiugrási lehetőség. A piac 
a település legelején kap helyet, ahol eddig mindössze 
egy betonplacc állt, eddig ez fogadta a községbe érke-
zőket. A beruházás befejezésével egy, a környezetbe, 
Kóspallag településképéhez illő épület is helyet kap 
majd a piac területén.

A polgármester kiemelte, hogy a Kék Túra, a piros 
túraútvonal, illetve a Mária út is a településen keresz-
tül megy át, így sok turista megfordul a községben. 
Éppen ezért is fontos, hogy aki Kóspallagra érkezik, 
mit lát meg elsőként. Tehát a helyi gazdaságfejlesztés 
mellett szeretnénk, ha jó benyomást is tudnánk kelte-

ni a Kóspallagra látogatókban - fogalmazott. Hozzá-
tette: ami viszont elsősorban a helyieknek fontos, az a 
falugondnoki szolgálat. A Magyar Falu Programnak 
köszönhetően egy falubuszt vásárolhattunk, mintegy 
15 millió forint támogatásból.  El tudtunk így indíta-
ni egy falugondnoki hálózatot, amely szerintem a he-
lyieknek, az itt élőknek egy nagy segítség. Az idősek-
től kezdve a fiatalokon át bárki igénybe veheti, ter-

mészetesen a falugondnokkal együtt. Az egészség-
ügyi ellátó szolgálatunk így ki tudott bővülni, hiszen 
bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy a falugondno-
ki szolgálat segítségével elmenjen vérvételre, kórház-
ba, különböző szűrővizsgálatokra, amit esetleg hely-
ben nem tud megoldani. Azt gondolom, hogy ezek az 
igazán fontos fejlesztések egy kistelepülés életében – 
hangsúlyozta Palchi Attila.  

A polgármester ismertette, hogy a település útjai 
kiemelkedően jó állapotban vannak, hiszen az ösz-
szes önkormányzati út felújítása Kóspallagon meg-
valósult. 

Ezen kívül a településen befejeződött az óvoda fel-
újítása és az óvoda udvarra új játékok érkeztek. Emel-
lett energetikai támogatásból megújult az iskola, a 
művelődési ház és az egészségház külseje is. Egyházi 
támogatások is érkeztek mind a közösségi tér, mind 
pedig a templom felújítására. Sportpark kialakításá-
ra szintén kapott támogatásokat Kóspallag, úgy mint 
orvosi eszköz beszerzésre is. A rászorulók többször is 
kaptak tűzifa támogatást, civil és egyházi programok 
is kormányzati támogatásban részesültek, de arra is 
jutott pályázati forrás, hogy a település környéki ille-
gális hulladéklerakókat felszámolják. 

Nagymaroson régóta 
megoldatlan probléma, 
hogy a Kittenberger Kál-

mán Általános Iskola diákjainak – 
főleg rossz időben – a mai kor elvá-
rásainak is megfelelő körülmények 
között tartsák meg a tornaórákat. 
Az új tornaterem megépülésével 
egy modern, ízléses, környezetbe 
illő épülettel bővül az iskola a diá-
kok és szülők örömére, mely a diá-
kokon kívül a nagymarosiak sport 
és közösségi rendezvényeinek is új 
helyszínt biztosíthat. 

Az intézmény épületében egyéb-
ként egy újabb, 50 millió forin-
tos kormányzati támogatásból ki-
cserélik az intézmény nyílászáró-
it így sokkal hatékonyabb lesz az 
épület hőszigetelése – tudtuk meg 
Heinczinger Balázs polgármester-
től. 

Elmondta, hogy a Magyar Falu 
Program keretében több mint 58 

millió forint pályázati támoga-
tást nyert Nagymaros az egészség-
ház külső felújítására. Korábban a 
belső átalakításra, korszerűsítés-
re már nyert az önkormányzat 30 
millió forintot. Ezáltal egy ütem-
ben elvégezték a belső és a külső 
felújítást. Emellett 10 millió forint-
ból az összes belső bútor cseréje is 
megvalósulhat.  

Ismertette, hogy a településen 
lévő kulturális élet központjának 
fejlesztése is elindult. Egy hatá-
ron átnyúló pályázat segítségével 
felújították a mosdót, valamint 50 
millió forint kormányzati támoga-
tásból kicserélhetik a régi, azbeszt 
tetőt. A művelődési ház fejlesztését 
fontos feladatként tűzték ki, szá-
mos rendezvény valósul meg az in-
tézményben. A település program-
jainak támogatására 10 millió fo-
rint támogatást is kapott.

A polgármester hangsúlyozta: 

ami számunkra nagyon fontos és 
minden településnek gyengepont-
ja, az illegális hulladéklerakók fel-
számolása. Ennek érdekében a vá-
ros több pontján, szintén pályáza-
ti támogatásból 19 kamerát helyez 
el az önkormányzat folyamatosan. 
A fejlesztésnek már most látszik az 
eredménye. 

A turizmus rendkívül fontos 
Nagymaros számára. Éppen ezért 
bicikliutat is fejlesztett az önkor-
mányzat. Több mint 1 kilométer 
hosszan megújult a város belterü-
letén egy nagyon rossz állapotban 
lévő kerékpárút. Teljesen új aszfalt-
réteget kapott, emellett biciklitáro-
lók is épültek. 

Heinczinger Balázs polgármes-
ter úgy fogalmazott: a fejlődés út-
ján vagyunk évek óta és további tá-
mogatásokban bízva szeretnénk 
még tovább fejlődni. 

Magyarország erősödik, a Dunakanyar fejlődik

A ROVAT A 0 627.HU HÍR PORTÁ LL A L TÖRT ÉNŐ EGY Ü T T MŰ KÖDÉ S R É SZEK ÉN T K É SZÜ LT.

Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év alatt sokat léptünk előre. Akkor még 2x1 sávos volt az M2 Vá-
cig, most már 2x2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk kétszintes vonatokat, most már minden nap láthatunk a Duna-
kanyarban is. Akkor még az egészségházak többsége felújításra várt, most már felújított. Akkor még régi eszközökkel mű-
ködött a váci kórház intenzív osztálya, most már minden berendezés új. Akkor még csak álmodtunk új Ipoly-hídról, most már 
építjük. És a sor még sokáig folytatható.

Az egész Európán végighaladó római birodalmi határ, a Limes magyarországi szakaszának részét ké-
pező verőcei kikötőerőd felújítása 220 millió forintos kormányzati támogatással indult el. A beruhá-
zás során egy kétszintes látogatóközpontot hoznak létre, amelyben a késő római határvédelem, a ró-
mai kori hajózás és vízhasználat témáját mutatják be interaktív módon, emellett egy római temati-
kus játszóteret és tanösvényt is kialakítanak.

Nagymarosra az elmúlt években összesen több mint 2,5 milliárd forint kormányzati támogatás ér-
kezett. A Dunakanyar egyik legnépszerűbb településén megújult a strand, az egészségház, az óvo-
da, sorra szépülnek meg a templomok. Az általános iskolában egy új tornatermet alakítanak majd 
ki, amelyre 783 millió forint állami támogatást kapott Nagymaros. A fejlesztésnek köszönhetően itt 
sport- és közösségi rendezvényeket is tarthatnak majd.

Turisztikai attrakció épül Verőcén

Gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt beruházásként értékeli a kóspallagi piac építését Palchi 
Attila, a település polgármestere. A fejlesztésre a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram keretében 100 millió forint támogatást kapott a község.  

Új piac épülhet Kóspallagon

Több milliárd forintból fejlődik Nagymaros
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- Ha visszatekint a mögöttünk lévő 
néhány évre, mire a legbüszkébb?

- A legnagyobb örömet okozó fej-
lesztésünk úgy gondolom, hogy az 
egészségház fejlesztése volt. Több 
pályázati forrásból, önerőből sike-
rült megvalósítanunk. Ez egy több 
mint 100 millió forintos beruházás 
volt itt Szokolyán 2017-2018-ban, de 
ebben benne volt a parkoló és egy 
kisebb eszközbeszerzés is. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy ezt meg 
tudtuk valósítani. Nem kellett hitelt 
felvennünk, nem kellett eladnunk 
hozzá semmit. Nagyon akartuk, 
szerintem legalább 20 éves álma volt 

Szokolyának, hogy egy ilyen egész-
ségháza legyen, hogy méltó körül-
mények között dolgozhassanak az 
egészségügyi dolgozók. És az sem 
mindegy, hogy a betegek milyen vá-
róba érkeznek. Erre a fejlesztésre a 
mai napig az egész település büszke.

Emellett egy Környezeti és Ener-
giahatékonysági Programon elnyert 
pályázatnak köszönhetően sikerült 
energetikailag felújítanunk az isko-
lát, a tornatermi épület blokkot és 
az önkormányzat épülete melletti 
közösségi házrészt. Itt hőszigetelés, 
napelemes rendszer telepítése és kül-
ső nyílászárók cseréje történt meg. 
Erre 101,5 millió forint támogatást 
kaptunk. A felújítás során a Hivatal 
bal oldali szárnyának belső felújítá-
sát önerőből valósítottuk meg.

Sokszor, amikor kirándulók ér-
keznek Szokolyára, különösen, aki 
nem minden héten jár erre, rácso-
dálkozik, hogy nálunk már megint 
változott valami. Ennek oka, hogy 
bár szeretnénk a település falusi jel-
legét megőrizni, a közterület-fej-
lesztések szerintem elengedhetetle-
nek. Volt több útfelújításunk, ezek 
szintén, azt gondolom, hogy az igé-
nyes környezet kialakításának fon-
tos részei. 

A legnagyobb projektünk épp 
befejezés előtt áll, ez az óvoda 
és bölcsőde fejlesztésünk. A böl-
csőde teljesen megújul kívül, be-

lül, illetve az óvodaépület is át-
alakul. Két csoportszobával bő-
vül az intézmény és egy új torna-
szobát is lehetőségünk van épí-
teni, valamint a korábbi óvodai 
szárny is teljesen felújításra kerül. 
Erre a fejlesztésre már most büsz-
ke vagyok, hiszen sikerült egy tel-
jesen a környezetbe illő, az épí-
tészeti örökségeinket is felmuta-
tó homlokzattal egy szép, új, mo-
dern, 100 férőhelyes óvodát létre-
hoznunk. Még el sem készült, de 
már több, mint 90 gyermek jár az 
intézményünkbe.A projekt egy 
igen összetett és bonyolult „vál-
lalkozás” részünkről, mert 8 pá-
lyázati forrásból sikerül megvaló-
sítanunk, de országgyűlési képvi-
selőnk támogatását végig éreztük.

Most, hogy így az óvodánk el fog 
készülni, azt gondolom, hogy a köz-
intézményeink jó állapotban lesz-
nek, de nincs vége, az idei pályáza-
tokon is sok mindenen szeretnénk 
indulni. Rengeteg tervünk van.

- Azt látom, hogy nagyon nagy 
az összefogás itt a településen, a la-
kosság körében. 

- Mindenhol vannak elégedetle-
nek, és azt gondolom, hogy nincs 
olyan ember, aki mindenkinek meg 
tud felelni. Mert amíg valaki azt 
szeretné, hogy legyen aszfaltos az 
út, addig más szerint ne, mert még 
gyorsabban közlekednek majd rajta. 
Viszont azt gondolom, hogy a több-
ségünk ugyanazért dolgozik és így 
tudunk előre haladni. 

- Szokolya egy hangulatos kis te-
lepülés, a szintén nemrég felújí-
tott királyréti kisvasút miatt vi-
szont nagy átmenő forgalommal. 
Hogyan tudják megőrizni a köz-
ség báját?

- Nem szeretnénk egy agglome-
rációs településsé válni. Fontos, 
hogy ne ugorjon hatalmasat a la-
kosságszámunk, mert az már nem 
Szokolya lenne. Sokszor kapjuk azt, 
hogy túl modernek vagyunk. Én 
azt gondolom, hogy a világgal tar-
tani kell a tempót, ezek a megva-
lósult és folyamatban lévő fejlesz-
tések nagyon fontosak. Ugyanak-
kor minden megmozdulásunkkal 
igyekszünk arra figyelni, hogy ne 
egy városias környezetet alakítsunk 
ki, de azok a feltételek, szolgáltatá-
sok lehetőleg legyenek adottak ná-
lunk is, mint egy nagyvárosban. Eb-
ben szerencsére partnerek a képvi-
selő testület tagjai, a kollégák az ön-
kormányzatnál, a lakosság és az ál-
lami pályázatoknak köszönhetően 
tudunk előre haladni. Szeretnénk a 
legmesszebbmenőkig az itt élők ér-
dekeit szem előtt tartani.

ZEBEGÉNY turisztikai fej-
lesztések megvalósítására 
vissza nem térítendő állami 

támogatáshoz jutott, amelynek kö-
szönhetően a település szinte telje-
sen megújul. A beruházással kap-
csolatban Hutter Jánosné polgár-
mester úgy fogalmazott: amellett, 
hogy próbáljuk megőrizni Zebe-
gényt olyannak, amilyennek meg-
örököltük, ez a projekt az egyet-
len lehetőségünk szinte arra, hogy 
tartsuk a lépést a környezetünk-
kel. Azok a fejlesztések, amik ebből 
a pályázati pénzből meg tudnak va-
lósulni, azok ma már elengedhetet-
lenek egy település életében, és erre 
az önkormányzatnak nem lett vol-
na lehetősége. 

A projekt tartalma látogató köz-
pont építése a Mackó ház helyén, 
szálláshelyek kialakítása, turista pi-
henő és piactér, a Koperniczky ház 
és a szolgáltatóház homlokzat- és 
tetőfelújítása, Petőfi tér újragondo-
lása a zöldfelületek, a közlekedés, a 
parkolás, a vízelvezetés, a burkola-
tok tekintetében, kilátó és emlék-
mű felújítása, a kettő közti zöldfe-

lület parkosítása, szerpentin felújí-
tása, stációk előtti lépcsősor (olasz-
lépcső) kialakítása, Kossuth, Deák 
Ferenc utca, Kálvária utca burkola-
tának felújítása, polgármesteri hiva-
tal előtti zöldfelület parkosítása, pa-
tak mellett sétány kialakítása, zu-
hogó felett gyalogoshíd létesítése, 
Babapark, Millenniumi park zöld-
területeinek megújítása.

A polgármester hangsúlyozta: 
ugyanilyen jónak tartom a Magyar 
Falu Programot, tehát mindazokat 
a pályázati lehetőségeket, amelyeket 
nem önerőből kell megvalósítani. 
Egy ilyen méretű településnek, mint 
Zebegény, amely leginkább a ven-
déglátásból, turizmusból tud profi-
tálni -, mivel se mezőgazdaság, se 
ipar nincs a területén, például így, a 
Covid-járvány idején gyakorlatilag 
semmilyen saját forrása nem marad 
-, kizárólag ezek a támogatási lehe-
tőségek, amikkel megpróbál élni.

A strandfejlesztés is egy nagy 
öröm volt számunkra. Ez egy olyan 
lehetőség, ami 10 évente egyszer 
adódik egy önkormányzat életé-
ben, természetes volt, hogy szeret-

nénk kihasználni – fogalmazott a 
polgármester asszony. Hozzátette: 
erre több mint 145 millió forint ál-
lami támogatást fordíthattunk. Egy 
ekkora település ilyen hatalmas ösz-
szeget önerőből képtelen lenne ki-
gazdálkodni. A strand teljes körű 
felújítása, az új épület megépítése 
nem csak a turistáknak volt fontos, 
de a helyiek komfortérzetét is tud-
tuk növelni ezzel a fejlesztéssel.  

A polgármester kiemelte: mind-
ezek mellett nagyon fontosak ne-
künk az útpályázatok, mint minden 
településnek. Hiszen hiába vannak 
a gyönyörű turisztikai attrakcióink, 
hogyha nagyon rosszak az útjaink. 
Az elmúlt időszakban szépen sike-
rült az útfejlesztéseknél is előrejutni. 
Nagyon örültünk például a János-
hegyi felújításnak, valamint a Ma-
gyar Falu Program keretében nyer-
tünk a Malom utca felújítására több 
mint 30 millió forintot, most pedig 
a Bartóky út és a Kossuth utca fog 
megújulni ugyancsak ilyen módon.

Zebegény nagyságrendileg más-
félmilliárd forint állami támogatás-
hoz jutott az elmúlt néhány évben. 

Az egészségház fejlesztésével 
20 éves álma vált valóra Szokolyának
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Szokolya egy kedves kis település a Börzsöny lábánál. Mindamellett, hogy szeretné megőrizni a ha-
gyományos, falusias jellegét, folyamatosan fejlődik. Némethné Pintér Csilla polgármesterrel beszél-
gettünk az elmúlt évekről. 

Zebegény turisztikai célú településközpont-fejlesztése mintegy 900 millió forint kormányzati támo-
gatásból valósulhat meg. A számos beruházást tartalmazó projekt mellett a közelmúltban megújult 
a községben a strand, több út, járda és bölcsődét is kialakíthatott a Dunakanyarban lévő település. 

Másfélmilliárd forint állami támogatás érkezett a településre

Tovább bővülnek Zebegény különlegességei 

- Aki a településre érkezik, láthatja, 
hogy Kismaroson mindig történik 
valami. Minek köszönhető a siker? 

- Az utóbbi években egyértelműen 
elmondható, hogy teljes egészében a 
falu és a településen élők érdekeit 
szem előtt tartó fejlesztésekkel, ered-
ményes költségvetéssel és gazdálko-
dással tudtunk előrelépni. Elkezdtük 
az összes intézményünket felzárkóz-
tatni. Az óvoda bővítésével és kor-
szerűsítésével léptünk, utána bölcső-
dét alapítottunk. Most már ennek a 
bölcsődének a bővített intézménye 
épül, hamarosan átadjuk. A kétcso-
portos családi bölcsődénkből most 
egy háromcsoportos, rendes bölcső-
dei ellátás valósul meg kormányzati 
támogatásból. 

Elkezdtük az egészségház bőví-
tését és korszerűsítését is. Az első 
ütemben tudtuk megvalósítani a vé-
dőnői szolgálattal és iskolaorvosi, il-
letve a későbbiekben, ha erre lehe-
tőség nyílik, akkor egy önálló gyer-
mekorvosi alapellátásnak az épü-

letszárnyát. Második lépés lesz az, 
hogy a ’70-es évekből származó régi 
egészségházunk teljes felújítását 
megtegyük.

- 2019 őszétől vált ismertté, hogy 
öt agglomerációs tankerületi köz-
pontban 16 köznevelési intézményt 
bővít, illetve épít a kormány 60 mil-
liárd forintból és köztünk van Kis-
maros is. Mit jelent ez a helyieknek?

- Ez egy teljesen új iskola megépí-
tését teszi lehetővé. Nagyon várjuk 
ezt az új intézményt, folyamatosan 
haladunk a megvalósításban. Más-
fél-két év múlva, amikor az építke-
zés a végére ér, akkor lesz a település-
nek egy korszerű, minden igényt ki-
elégítő, modern oktatás alapjait meg-
valósítani képes intézménye, 16 tan-
teremmel, szaktantermekkel, egy 
kézilabdapálya méretű tornaterem-
mel, táncteremmel és öltözőkkel. Rá-
adásul sikerült a tervezés során vé-
gig érvényesíteni azt a szándékun-
kat, hogy az önkormányzat az isko-
la és a sportcsarnok melletti jelenle-

gi labdarúgó pályáját - ami szintén 
pályázatokból jelentős fejlesztést ka-
pott -, a kivitelezés teljesen elkerülje. 
Ilyen komoly beruházáshoz 50 évente 
jut  egy olyan település, mint Kisma-
ros, tehát nagyon odafigyelünk min-
denre. Azt szeretnénk, hogy az iskola 
igényei mellett a település kulturális 
rendezvényigényeit is szolgálni tudja 
majd ez a nagy terem. Beépített vilá-
gítástechnikával, színpadtechnikával 
megfelelő védőburkolatok automa-
tizált elhelyezésével. Tehát gyakorla-
tilag a falu kap egy új rendezvényte-
ret is.

- A település-karbantartás mi-
lyen kihívásokat állított az önkor-
mányzat elé az elmúlt időszakban?

- A településüzemeltetésben je-
lentőset léptünk előre, szintén pá-
lyázati támogatásoknak köszönhe-
tően. Felismertük azt, hogy a hosszú 
éveken át működő, alapvetően köz-
munkaprogramra alapuló település-
üzemeltetést ki kell váltanunk keve-
sebb munkatárssal és nagyobb gépe-

Kismaros folyamatosan fejlődik, számos beruházás valósult meg az utóbbi néhány évben a településen. 
Az önkormányzat itt nem áll meg, kormányzati támogatásoknak köszönhetően olyan nagy beruházások 
előtt áll a Duna menti község, mint például egy teljesen új, 16 tanteremmel, sportcsarnokkal rendelke-
ző iskola felépítése. Az elmúlt évekről Neubauer Rudolffal, Kismaros polgármesterével beszélgettünk.

Több mint tízmilliárd forint állami támogatás 
érkezett Kismarosra az elmúlt években

sítéssel. A program ugyanis Kisma-
roson elérte célját, a korábban nálunk 
közfoglalkoztatottként dolgozók el 
tudtak helyezkedni a munkaerőpi-
acon. Ezért számos, település-kar-
bantartást segítő gépet vásároltunk, 
több pályázatnak köszönhetően. Egy 
multifukcionális gép segítségével 
egyszerre tudunk fát rakodni, dara-
bolni és ugyanezen gép képes útjaví-
tási munkákra, síkosság-mentesítésre 
is. Szintén pályázati pénzből tudtunk 
venni olyan gyalogpadkahengert és 
út, betonvágó eszközt, amivel a tele-
pülés a kisebb kátyúit önerőből, ma-
gas műszaki tartalommal képes javí-
tani. Talán a legfigyelemreméltóbb 

eszközfejlesztésünk, egy néhány év-
vel ezelőtt, szintén pályázati forrás-
ból vásárolt, nagy teljesítményű ipa-
ri daráló. Ez a kertekben a lakosság-
nál, vagy az önkormányzat közte-
rület gondozásában keletkezett zöld 
nyesedéket képes mulccsá aprítani, 
ami aztán akár a földön is elteríthe-
tő, a gyomosodást gátló funkcióval is 
bír, nagyon hamar komposztálódik, 
de adott esetben akár brikettálható 
is. Hamarosan érkezik a szintén pá-
lyázaton elnyert elektromos kisteher-
autónk, ami alapvetően kommunális 
feladatokat fog ellátni. Kétszemélyes 
vezető kabinja van és egy kis rakte-
re, a méretéből adódóan pedig képes 

arra, hogy akár még a megújult jár-
dáinkon is járhasson. 100 százalék-
ban elektromos meghajtású, úgyhogy  
a környezettudatosság itt is meg tud 
jelenni az önkormányzat életében. 

- Tehát akkor összességében 
mondhatjuk, hogy jó évet zárt Kis-
maros?

- Abszolút. De én az elmúlt évek-
re sem panaszkodom. Kismaros egy 
folyamatosan fejlődő település, és  
a leglényegesebb fejlesztési pontokra 
tudunk fókuszálni. Ez egy nagydolog.

Következő lapszámainkban 
a Szobi és Váci Járás minden 

településéről olvashatnak majd.
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Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke

Rétvári Bence és Nagy Feró együtt sütötte a Rétvári rétest

Napjainkra a rendezvény "kinőtte" a főteret

December 15-én elfogadták a Budapest Bank, az MKB 
Bank és a Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépé-
sét. Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a Magyar 
Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB 

Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlako-
zik az egyesült bankhoz, addig a belső működés harmonizációja zajlik.

A létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog 
működni, az egységes pénzintézet végleges márkanevét a tervek szerint 
2023 elején vezetik be.

Az egyesülés előtt a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a koráb-
ban megszokott módon intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos ügyeket. Március 31-ét követően mindkét bank ügy-
felei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett a ko-
rábbiakhoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd 
pénzügyeiket intézni. A Takarék Csoport meglévő ügyfeleit egyelőre 
nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egye-
sülés lépései a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei számára zökke-
nőmentesen, a megszokott magas szolgáltatási színvonalon történjenek.

SZÁMOS ELŐNNYEL JÁR AZ EGYESÜLÉS
A Magyar Bankholding jelenleg egy új, digitális banki platformot épít, 
a fejlesztéseknek köszönhetően bővülnek az ügyfelek lehetőségei is.  
A bankcsoport rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldáso-
kat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős, hazai kereske-
delmi bank erősségeire. 

A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügy-
félszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentős hangsúlyt fektet  
a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrárügyfeleinek 
nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási kíná-
latra is. (X)

ÉPÜL A MAGYAR SZUPERBANK: 
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB 

2022. március 31-én egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank. Ez az első konkrét lépés a magyar pénzügyi 
piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank felépítésére.

A település polgármestere, 
Spiegelhalter László érdeklő-
désünkre elmondta: egy-egy 
ilyen pikniknek óriási jelen-

tősége van a közösségépítésben, hiszen a 
szülői munkaközösségek készítik a ko-
csonyát, melynek bevételéből gyermeke-
ik iskolájának udvari sport- és játszóesz-
közöket vásárolnak. Köszönetet mondott 
a rendezvény fővédnökének, dr. Rétvá-
ri Bencének -, aki helyben sütött saját ké-
szítésű rétessel vendégelte meg a közön-

séget – és Nagy Ferónak, aki az ország-
gyűlési képviselő mellett serénykedett a 
rétesdében. Két adag finom desszert kisü-
tése közben a Kossuth-díjas rockzenész, 
énekes felpattant a színpadra és pillana-
tok alatt hatalmas show-t csinált, remek 
hangulattal ajándékozta meg a közönsé-
get. De kijárt a polgármesteri elismerés-
ből a Réparetekmogyoró együttesnek is.   

- Örülök, hogy oltással a karunkban 
újra együtt lehetünk. Azt kívánom ma-
gunknak, hogy az ilyen rendezvényeken 
pótoljuk be azokat a baráti beszélgetése-
ket, melyek a koronavírus-járvány kriti-
kus időszakában elmaradtak. Két ember 
között a legrövidebb út egy mosoly, ami 
vitathatatlan, de én azt tapasztalom, hogy 
egy finom rétes is ilyen „rövid út”, mely-
nek elfogyasztása utat nyit egymás felé 

– köszöntette a színpadról is a közönsé-
get dr. Rétvári Bence. - Örömmel tapasz-
talom, hogy egy forralt bor vagy tea mel-
lett, egy rétes vagy kocsonya elfogyasztá-
sa közben jókat tudunk beszélgetni, köze-
lebb kerülünk egymáshoz, sok mindenről 
sikerül szót váltanunk – mondta az or-
szággyűlési képviselő, aki gratulált a szer-
vezőknek a nagy sikerű rendezvényhez, s 
arra bíztatta a hatalmas tömegek, hogy jö-
vőre is jöjjenek el a kocsonyapiknikre.   

A forralt bor- és tea, a mákos, túros ré-
tes „bódító” illatában úszó téren érzékel-
hetően jó volt a hangulat, az emberek jó-
ízűen, nagy étvággyal fogyasztották az 
ínyencségeket, gyorsan elfogyott a négy-
száz adag babgulyás és az ezer tányér ko-
csonya, melyből nem jutott mindenkinek, 
pedig nem kevesen voltak, akik a főváros-
ból és a környező településekről autóztak 
a téli ínyencségért Vácrátótra.

A közönség mellett a kiváló 
gasztroblogger, Hódos Hajni, a felvidéki 
Nagy Zsófia gasztroszakértő, ételkritikus 
és a nagy ínyencként elismert helyi autó-

szerelő mester, Varga Zoltán alkotta zsű-
ri is értékelte a versenyre beadott külön-
böző alapanyagból és ízesítéssel készített 
kocsonyákat.

- A kocsonyák külalakja, tálalása, 
ízvilága is azt bizonyítja, hogy a verseny-
zők nagyon készültek a megmérettetésre 
– tudtuk meg Varga Zoltántól, a zsűri el-
nökétől. 

– Nagyon kedvelem az érdekes, új íze-
sítésű kocsonyát, de a hagyományos is 
nagy kedvencem – mondta a mesterem-
ber, aki elárulta, hogy zsűriztek például 
májas, fürjtojásos, de például két éve még 
édes ízesítésű kocsonyát is. Idén négy ka-
tegóriában hirdettek eredményt: a leggaz-
dagabb ízvilágú, a legkülönlegesebb, a ha-
gyományos készítésűt és a külalak szerint. 

Kezdet leszállni az este, amikor szín-
padra léptek a zsűri tagjai, hogy közhír-
ré tegyék a díjazott kocsonyák készítői-
nek nevét, akiket óriási tapssal ünnepel-
tek a piknikezők. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ezreket vonzott a hetedik vácrátóti 
forralt bor- és kocsonyapiknik 

Egy év szünet után ismét kocso-
nyakülönlegességekkel és többfé-
le ízesítésű forralt borral, valamint 
füstölthús-szobrászattal, kolbász-
ból font kerítéssel és finom, hely-
ben sütött rétessel várták az ér-
deklődőket szombat délután Vác-
rátóton. A polgármesteri hivatal 
mellett lévő téren már délután két 
órakor hömpölygött a hatalmas tö-
meg, egy gömböstűt sem lehetett 
volna leejteni a kocsonyát és az 
egyéb finomságokat megváltó vác-
rátóti tallérért tömött sorban álló 
emberek között. 

"Munkában" a zsűri
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A sződligeti Korsók Házában közel ezer korsó várja a látogatókat

Vajdahunyad vára

John F. Kennedy amerikai 
elnök legendás mondatát 

a korsón is megörökítették

Az Európában is szin-
te egyedülállóan im-
pozáns gyűjteményt 
a szakirodalom Né-

metországtól kezdve egészen 
az Amerikai Egyesült Államo-
kig mindenhol nagyra értéke-
li. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a Nemzet-
közi Korsógyűjtő Egyesület 
negyedévente megjelenő ame-
rikai Prosit című szakmaga-
zinja több oldalon mutatta be 
a sződligeti Korsók Háza rend-
kívül gazdag választékát. 

Már az első percekben ki-
derült, hogy Szemere István 
1973-ban elkezdett kutató- és 
gyűjtő tevékenysége közel egy 
félévszázada örök szerelem-
ként lángol.  

Bár a kezdet nagyon is pró-
zainak tűnhet, hiszen a Fővá-
rosi Gázművek gazdasági ve-
zérigazgató-helyettesének tit-
kára jó magyaros fondorlat-
tal megszerezte a főnöke vitri-
nében díszelgő reprezentációs 
korsót. 

- Ekkor hetvenkettőt írunk 
és én beleszerettem a korsók-
ba, amelyek elkezdtek „beszél-
ni hozzám, történeteket mesél-
ni” – kezdi kibontani szenve-
délye több évtizedes történetét.

- Ennyi év távlatából már 
bizton kijelenthetem, hogy kü-
lönböző korszakok voltak. Ele-
inte az inspirált, hogy minél 
több korsóm legyen, de idő-
vel rádöbben az ember, hogy 
már nincs több hely a lakás-
ban, nincs üres polc, ahová fel 
tudnám helyezni a féltett kin-
cset. S ekkor a mennyiséget fel-
váltotta a minőség! Motívu-
mok és történetek szerint cso-
portosítva tudatosan kezdtem 
gyűjteni a korsókat. Ez abban 
is megnyilvánult, hogy igye-
keztem megismerni, felkutat-
ni a korsókon olvasható rövid 
történetek történelmi hátterét. 
Rengeteget olvastam, bújtam 
a könyveket és az internetet, 
hogy megtudjam, mi történt  
a világban és Magyarországon, 
melyekről a korsók mesélnek – 
avat be a gyűjtőmunkába. 

Amerikába is elvitte 
Magyarország jó hírét

- Számomra ennek a korsó-
nak a története a legizgalma-
sabb – mutat rá egy üvegkor-
sóra, melyet leemelt a polcról. 
– Mindenki azt gondolja, hogy 
a Parlamentet ábrázolja. Pedig 
nem. 1896-ban a millennium 
évében a Vajdahunyad  várát 
fából építették fel, ami annyi-
ra megtetszett a főváros lakó-
inak, hogy kikövetelték, hogy 
a mai Vajdahunyad várat meg-
építtessék. Ez egy csodálatos 
korsó! – mondta meghatódot-
tan Szemere István, aki elme-
sélte, hogy a korsót és történel-

mi hátterét honfoglalásunkkal 
együtt bemutathatta az ameri-
kai Prosit című szaklapban is. 

- Ma is könnyes lesz a sze-
mem, ha felidézem az újság fő-
szerkesztőjének a cikkhez fű-
zött mondatait: „István kö-
szönöm, ez a korsó gyönyörű! 
De az, ahogy Te bemutattad 
Magyarországot, így minden-
ki számára érdekes az, hogy 
Sződliget felkerült a világ sö-
röskorsós térképére.”

A hetvenes éveinek elején 
járó, ám rendkívül energikus 
és színes egyéniség egymás 
után idézi fel az érdekesebbnél 
érdekesebb sztorikat, melyek 
természetesen mind a korsók-
hoz és olyan nagy rendező- és 
színészlegendákhoz kötődnek, 
mint például Várkonyi Zoltán, 
Bessenyei Ferenc és Bitskey Ti-
bor, akik az Egy magyar nábob 
című filmben is maradandó 
alakítást nyújtottak. – A film-
ben elhangzó és látható törté-
net alapját az 1870-ben készült 
korsón olvasható Erdélyi János 
verse adta: „Töltsd meg pajtás 
poharam, éljen a barátság!” 

Évszázadok óta 
Németország a fedeles 

korsók fellegvára

A szentéllyel felérő gyűjte-
mény középpontjában látha-
tó az a korsó, melyről sugár-
zik Kennedy elnök varázsla-
tos személyisége, akinek törté-
nelemformáló kijelentései mai 
is aktuálisak:„Ne azt kérdezd, 
hogy mit tehet a haza érted, azt 
kérdezd, hogy te mit tehetsz  
a hazáért.” – De tegyük hozzá, 
hogy a Kelet-Berlinben elmon-
dott beszéde is óriási hatás-
sal volt az iszonyatos félelem-
ben élő berliniekre és az egész 
világra: „Ich bin ein Berliner.” 
– Én berlini vagyok! – mond-
ta az amerikai elnök. Az egyik 
a korsón az Amerikai Egye-
sült Államok 16. elnöke látha-

tó. Abraham Lincoln az ame-
rikai történelem egyik leghí-
resebb és legszebb beszédét 
1863-ban a gettysburgi csata-
mezőn, a polgárháború egyik 
nagy csatájának helyszínén 
mondta el, amelyben a töb-
bi között így fogalmazott: „a 
népből, a nép által és a népért 
választott kormány soha nem 
tűnhet el a Föld színéről”. Ta-
lán kevesen tudják, hogy Lin-
coln nagyra becsülte Kossuth 
Lajost, aki 1852-ben az ohiói 
Columbusban mondott beszé-
dében hasonlóképpen fogal-
mazott – fedte fel a történelmi 
szálakat Szemere István. 

A tengerentúlról „visszaha-
józtunk” a jó öreg kontinensre 
és máris újabb történetek ele-
venedtek meg a házigazda jó-
voltából, aki színes anekdota 
felidézésével arról a korsóról 
is mesélt, amely a londoni köz-
lekedési rendőr, a híres Bobby 
előtt tiszteleg.  

A híres személyiségek és tör-
ténetek után arról is átfogó ké-

A sződligeti csoda története
Mesélő fedeles korsók

A képzőművészet és a történelem iránti rajongás csodálatos szimbóluma az a közel ezer fe-
deles korsó gyűjtemény, melynek láttán csak a legnagyobb elismeréssel lehet megszólalni, 
amikor a sződligeti Korsók Háza világhírű kincsestárában körbekalauzol maga a tulajdonos, 
Szemere István. A különleges fedeles korsókon megtalálható például a történelem legjele-
sebb személyiségeinek arcképe és egy-egy örökérvényű mondata is, mint John Fitzgerald 
Kennedy elnöké: „Ne azt kérdezd, hogy mit tehet a haza érted, azt kérdezd, hogy te mit te-
hetsz a hazáért.”  

pet kaptam, hogy hol készül a 
legtöbb korsó, no és azt is meg-
tudhattam, hogy miért van fe-
dele minden korsónak.

- Az itt látható, közel 1000 
darab korsó 95 százaléka né-
met gyártmányú, a Köln, Bonn 
és Limburg által határolt te-
rületen készültek. A korsó-
gyártáshoz három dologra van 
szükség: jó minőségű agyag-
ra, vízre és a kemencék fűté-
séhez fára. S ezek mind meg-
találhatók a westerwaldi terü-
leten, a Rajna és a Majna men-
tén. Itt már 600 évvel ezelőtt 
több mint 6000 korsó- és fa-
zekas gyártó működött. A 16. 
században a 150 milliós Euró-
pa lakosságának a felét elvit-
te a fekete halál, a bubópestis. 
A közhiedelemben az terjedt, 
hogy a legyek okozzák a fertő-
zést, a bubópestist, ezért a né-
metek meghozták a fedett edé-
nyek törvényét. Ez úgy szólt, 
hogy minden ételt-italt csak és 
kizárólag fedett edényben le-
hetett tárolni. A korsófedelet 
gyártó cég, Németország egyik 
legerősebb cége volt, amely a 
20. század közepéig fenn tud-
ta tartani azt a hagyományt, 
hogy korsónak csak azt neve-
zik, aminek fedele van – ismer-
tette Szemere István. 

Ezer különleges 
korsó a sződligeti 
gyűjteményben 

Mindezt és megannyi híres 
történet mellett a korsókészí-
tés- és gyűjtés különleges vilá-
gát és kultúráját öt vaskos, ön-
álló kötetben mutatja be a Sö-
röskorsók könyve című soro-

zatban Szemere István, melye-
ket feleségével közösen írt és 
szerkesztett. 

- A Korsók Házának két jel-
lemző tárgya van, amely a mi 
ars poeticánkat fejezi ki. Az 
asztalon mindig itt van ez a 
korsó, amely a 4 evangélis-

tát ábrázolja, s a korsó tetején, 
porcelánbetétes fedelén a tíz-
parancsolat olvasható. A ke-
resztény-zsidó kultúra. Euró-
pa büszke lehetne, ha ezt a kul-
túrkört fogadná el egyértelmű-
en. A másik egy kis tárgy, egy 
parafadugó, melyet egy bará-
tomtól kaptam, amely azt üze-
ni: „Aki a hagyományt őrzi, az 
tiszteletet érdemel”. Én azért 
hoztam létre a Korsók Házát, 
hogy az emberek eljöjjenek és 
a fedeles korsók révén megis-
merjék a történelem egy-egy 
szeletét. 1999-ben a feleségem-
mel együtt tizenharmad ma-
gammal megalakítottuk a Sö-

röskorsók Pohárgyűjtők Egye-
sületét, a mai napig él. Alapja 
egymás tisztelete és szeretete – 
hangsúlyozza a házigazda. 

A sződligeti Korsók Háza 
tulajdonosa elmondta, hogy 
előzetes bejelentkezés után 
mindenkit szeretettel fogad-

nak és díjmentesen mutatják 
be a gyűjteményt. 

- Az a célom, hogy minél 
több ember arcára csaljak mo-
solyt, hogy jól érezze itt ma-
gát – mondta Szemere Ist-
ván, aki a németországi Bad 
Schussenried-ben, a négy ge-
neráció óta fennálló korsók 
háza után Európa második leg-
szebb gyűjteményével büszkél-
kedhet. 

Jönnek látogatók az ország 
minden szegletéből, de meg-
tekintette a gyűjteményt Vác 
testvérvárosai közül a francia, 
a finn és a német delegáció is. 

- A német küldöttség tag-
jai között voltak tűzoltók is. 
Mondtam nekik, gyertek ide és 
nézzétek meg, van tűzoltó kor-
só is. Megkérdeztem, tudjátok, 
mi a tűzoltóknak a jelmonda-
ta? – Különböző – mondták.  
A tűzoltók jelmondata elolvas-
ható a korsókról, amely úgy 
szól: „Mindenki egyért, egy 
mindenkiért! És mindenki az 
asszonyokért!” Odajöttek hoz-
zám, megöleltek és azt mond-
ták: - „István, ez egy csoda!”

Igen, ez a gyűjtemény egy 
csoda! Érdemes megnézni és 
meghallgatni Szemere István 
szenvedéllyel átszőtt tartalmas 
tárlatvezetését. További infor-
máció: www.korsokhaza.hu

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Szemere István és felesége már öt könyvet írt 
a világhírű gyűjteményükről
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- Szakosztályunk két tehetsé-
ges játékosát, Kishegyi Ákost 
(képünkön) és Volentics An-
nát szakmai továbbfejlődé-
sük érdekében kölcsönadtuk a 
magasabb osztályban szereplő 
együtteseknek. Ákos az extra-
ligás Honvéd Szondi csapatá-
ban, Anna pedig az ugyancsak 
extraligás Kiskunmajsa csapa-
tában folytatja a versenyzést. 
Emellett Anna a Dunaújváros 
NB I-es felnőtt férfi csapatában 

is játszik, mivel a Magyar Asz-
talitenisz Szövetség engedélye-
zi a nők/leányok szereplését a 
férfi NB I-es bajnokságban is – 
ismertette Lindner Ádám.

A szakosztályvezető el-
mondta, hogy jelenleg zajló NB 
II-es bajnoki szezonnak a ko-
rábbinál is fiatalabb csapattal 
vágtak neki.  

- Bevallom, voltak aggálya-
im, hogy bent tudunk-e ma-
radni, de nagyon kellemes csa-

lódásként ért az őszi szereplé-
sünk. A két „idősebb” játékos, 
Vándor András és Oroszki Pé-
ter húzóemberei a csapatnak, a 
maguk 17 és 15 éves koruk el-
lenére. Lovas Csongor és Lind-
ner Zétény pedig szépen fel-
vették a bajnokság ritmusát, 
és szintén szépen helytállnak – 
értékelte a játékosok teljesítmé-
nyét Lindner Ádám.  

- A második csapatunk az 
NB III-ban jelenleg a mezőny 

elején áll, ami szintén kelle-
mes meglepetés számunkra. 
Szlivka Norbert, Jeszenszki Já-
nos és Bedron János is jól tel-
jesítenek a bajnokság során, 
Kecskés József pedig szépen 
kiegészítette az együttest és 
fontos győzelmekkel hozzáse-
gítette a csapatot egy-egy győ-
zelemhez.

- A klubok, szakosztályok 
országos eredményeit értékel-
ve a VSD milyen helyet foglal 
el a képzeletbeli ranglistán?

- Utánpótlás szinten a Ma-
gyar Asztalitenisz Szövet-
ség minden évben elkészíti az 
utánpótlás országos versenyek 
eredményei alapján az úgyne-
vezett utánpótlás ranglistát a 
nevelő klubok éves teljesítmé-
nyei alapján. Ezen a ranglistán 
az utóbbi években a VSD Asz-
talitenisz Szakosztálya a 4. he-
lyet foglalta el olyan kiemelke-
dő, nagy hagyománnyal ren-
delkező egyesületek mögött, 
mint a Statisztika, KSI és a 
BVSC. 2021-ben ugyan „cson-
ka szezon” volt, ami az után-
pótlás versenyeket illeti, és 
még nem adta ki a MOATSZ 
az évi UP ranglistát, de en-
nek ellenére reményeink sze-
rint egy helyet előre léptünk, 
és dobogós helyen végzünk 
ebben a rangsorban. Erre reá-
lis esélyünk van.

- Hogyan lehetne összefog-
lalni a szakosztály legfonto-
sabb célkitűzéseit, a szakmai 
elképzelések megvalósításá-
hoz adottak a feltételek?

- A legfontosabb célkitű-
zésünk – rövid- és hosszú tá-
von egyaránt -, hogy Dunake-
szin minél több gyerek tanul-
jon meg olyan színvonalon asz-
taliteniszezni a VSD kötelé-
kében, hogy országos szinten 
korosztályukban a legjobbak 
legyenek, felölthessék a nem-
zeti címeres mezt. A tervszerű 
és nagy mennyiségű minőségi 
edzésmunka erre jó alapot ad. 
Ezt segíti a kiváló edzőgárdánk. 
Dr. Fest Ágnes, Lovas Dániel, 
Katona Gergely és Jeszenszki 
János személyében olyan edzői 
team dolgozik nálunk, amely 
képes ezt a célt megvalósítani 
szakmai tudásuk és a munka-
bírásuk révén. Edzőink szak-
mai teljesítményének köszön-
hetően már több verseny-
zőnk korosztályában országos 
szinten is a legjobbak között 
van. Büszkén említem Kishe-
gyi Ákos, Volentics Anna, Lo-
vas Csongor, Lindner Zétény, 
Szűcs Natália nevét. De közvet-
len a másodvonalhoz tartozik 
Vándor András, Oroszki Pé-
ter és Szlivka Norbert, akik kö-
zül már többen is szerepeltek és 
szerepelnek a korosztályos vá-
logatottakban is. 

- Ilyen kiváló szakmai hát-
térrel mi lehet a szakosztály 
legnagyobb „álma”?

- Bízom benne, hogy tehet-
séges fiataljaink fejlődése to-
vábbra is töretlen lesz, s ak-
kor hosszú távon csak is az le-
het a legnagyobb célunk, hogy 
a VSD-ben nevelkedett játé-
kosokkal felálló extraligás fel-
nőtt csapata legyen Dunake-
szinek. A feltételek jelenleg 
adottak ahhoz, hogy a merész-
nek tűnő szép álmaink meg-
valósításáért tovább dolgoz-
zunk az egyesület és az önkor-
mányzat támogatásának kö-
szönhetően. 

 Vetési Imre

10 gólos vereség az első Európa Liga találkozón

Lindner Ádám: azért dolgozunk, 
hogy extraligás csapata legyen Dunakeszinek

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

Adminisztrátor-raktáros

Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek 

- adminisztratív területen szerzett gyakorlat

Feladatok:
• Raktári bevételezések, kiadások kezelése, 
számítógépes rendszerben való rögzítése

• mérlegjegyek, szállítólevelek 
nyilvántartása, számlák kiállítása, 

kapcsolódó adatszolgáltatások kezelése
• analitikus nyilvántartások 

vezetése excelben
• gépjárművek tankolása

• munkaruha nyilvántartás vezetése
• leltározásban való részvétel

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú 
munkahely

- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

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

„Igyekszem sokat forgatni a játékosokat.  
Mindenkinek szeretnék lehetőséget adni ezen a nem-
zetközi mérkőzésen, hogy megmutathassa magát, 
tapasztalatot szerezzen és megszokja ezt a légkört 
is. Remélem, hogy ezzel a játékosok élni fognak és  
a támadásban és a védekezésben is odateszik ma-
gukat, s megpróbálják kihozni a legjobbat maguk-
ból” – fogalmazott a találkozó előtt Ottó Katalin 
vezetőedző.

Ígéretesen is indult a mérkőzés: az első tíz perc 
kiegyenlített játékot hozott, mely során Diószegi 
Nikolett révén a mieink dobták az első gólt. Azon-
ban ezt követően tanácstalanság uralkodott el az 
idegenben játszó váciakon. A támadások és a vé-
dekezés tekintetében is alul maradtak a hazaiak 
játékszínvonalához képest, így 18 perc elteltével 
már 12-4-es hátrányban voltak. Ottó Katalin hi-
ába kért többször is időt, nem tudta megfékezni 
az egyre csak növekvő különbséget. Végül 10 gó-
los különbséggel, 21-11-es állással vonultak pihe-
nőre a felek.

A folytatásban sikerült megint magára találni  
a VNKSE játékosainak és eleinte megint felváltva ér-
keztek a találatok. De hiba lassították sikerrel a játé-
kot és hiába csökkentették hat találatra a hátrányt,  
a záró tíz percben megint elhúztak a románok és 
visszaállították szünetbeli előnyüket. A kudarc elle-
nére azonban elmondható, hogy Kuczora Csenge 8, 
míg a második játékrészben tündöklő Bárdy Noémi 
7 találatig jutott. Ez még úgy is szép eredmény, hogy 
végül 39-29-re alulmaradt a csapat.

A váci hölgykoszorú a nemzetközi porondon el-
szenvedett vereség okozta csorbát Helembay Fan-
ni vezérletével a január 19-én hazai környezetben 
lejátszott bajnoki találkozón Kisvárda ellen ara-
tott 29-23 (13-11) győzelemmel igyekezett kikö-
szörülni. 

Bajnoki győzelem Kisvárda ellen
A papírformának megfelelően vereséget szenvedtek Vác női kézisei Romániában. A fia-
talokból álló Váci NKSE 39-29 arányban maradt alul a Ramnicu Valcea ellenében – írja 
a vaci-naplo.hu.

Laptársunkban, a Dunakeszi Polgár városi magazin karácsonyi lapszámában arról kérdeztük 
Lindner Ádámot, a VSD asztalitenisz-szakosztály vezetőjét, hogy milyen eredményeket értek  
el a mögöttünk hagyott 2021-es esztendőben. A beszélgetést folytatva, ezúttal a tehetséges 
fiatal versenyzőkről, a szakosztály terveiről, célkitűzéseiről nyilatkozott a kiváló játékos,  
a dunakeszi asztalitenisz meghatározó személyisége. 

Lindner Ádám


