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Van mire büszkének lennünk, hiszen iskolákat, óvodákat, bölcsődéket építettünk és bővítettünk az elmúlt időszakban, fejlesztettük 
a közlekedést, számos bicikliút mellett pedig megépítettük az EuroVelo6-os kerékpárutat is – mondta lapunknak Tuzson Bence

800 millió forint állami támogatás a váci 
kórház műszerparkjának fejlesztésére

Folytatás a 3. oldalonÍrásunk a 6. oldalon

Új orvosi műszereket kapott Vácduka

A régi épület bontásával 
megkezdődött az új járóbeteg 

szakrendelő építése Vácon

Előtérben a közösség biztonsága és gyermekeink érdeke 

A Covid19 miatt az elmúlt 
két évben jóval több figyel-
met fordítottunk az egész-
ségünkre, a járvány elleni 
hatékony védekezésre – je-
lentette ki dr. Rétvári Ben-
ce országgyűlési képvise-
lő a minap Vácdukán, ahol 
a polgármesterrel közös 
sajtótájékoztatón ismer-
tették, hogy a Magyar Falu 
Program keretében 2 mil-
lió forint értékben kapott 
új orvosi műszereket és be-
rendezéseket a település 
egészségháza. 

Az elmúlt jó pár év a község aranykoraként íródik be Rád törté-
nelmébe – jelentette ki Lieszkovszki Gábor polgármester, aki az 
utóbbi négy esztendőben elnyert 634 millió forint pályázati for-
rásból megvalósított fejlesztések között elsőként a 2019 végén 
átadott, 230 millió forint összköltséggel elkészült egészséghá-
zat és az ugyancsak 112 millió állami támogatásból felépített böl-
csődét emeli ki.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon A kormány biztosítja a pénzügyi forrást a dunakeszi dupla-gimnázium építésére

Az egyik legfontosabb célunk, 
hogy a családokat támogassuk 
és megteremtsük gyermeke-
ink biztonságát – fogalmazott 
a lapunknak adott nyilatko-
zatában Tuzson Bence, térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője, aki példaként említette, 
hogy negyvenmilliárd forint-
ból hatalmas zöldmezős okta-
tási beruházás kezdődik még 
az idén Dunakeszin, a város-
tól északra, ahol központi for-
rásból egy több tanítási nyelvű 
gimnázium és egy technikum 
is épül, ezekben pedig össze-
sen ezerötszáz gyermek tanul-
hat majd. Az ugyancsak a vá-
lasztókerülethez tartozó Fóton 
pedig a Szent Ágoston Keresz-
tény Általános Iskola és Gimná-
zium újul meg, valamint parko-
lók létesülnek, több utca csa-
padékvíz-elvezetésének meg-
oldása és a Sport utca szilárd 
burkolatának kiépítése is meg-
történik.

Az állam 800 millió forinttal támogatta a váci Jávorszky Ödön Kórház orvosi műszerparkjának 
és informatikai rendszerének fejlesztését az elmúlt időszakban, miközben az intézmény bejá-
ratánál a régi épületek bontásával a minap elkezdődött az új szakorvosi rendelőintézet építé-
sének az előkészítése, melynek az eredeti tervek szerint 2026-ra kell elkészülnie.

Lieszkovszki Gábor polgármester: 

Aranykorát éli Rád

Rád legújabb büszkesége 
a korszerű egészségház 
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Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Makkos László polgármester 

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Van mire büszkének lennünk, hiszen iskolákat, óvodákat, bölcsődéket építettünk és bővítettünk az elmúlt időszakban, fejlesztettük 
a közlekedést, számos bicikliút mellett pedig megépítettük az EuroVelo6-os kerékpárutat is – mondta lapunknak Tuzson Bence

Előtérben a közösség biztonsága és gyermekeink érdeke 

Büszke vagyok arra, hogy 
Pest megye 5-ös szá-
mú választókerületé-

nek országgyűlési képviselő-
je vagyok – kezdte a lapunk-
nak adott nyilatkozatát Tuzson 
Bence, majd hozzátette még: 
„Azért dolgozunk, hogy a Cso-
mádon, Csömörön, Dunake-
szin, Erdőkertesen, Fóton, Gö-
dön, Veresegyházon élők min-
dennapi életét jobbá, könnyeb-
bé tegyük. Ennek köszönhe-
tő, hogy ma már térségünk az 
ország leggyorsabban fejlődő 
körzete. Régiónk lakói szeret-
nek itt élni, szorgalmas, össze-
tartó közösséget alkotnak, és 
biztonságban érezhetik magu-
kat, mert térségünk folyama-
tos fejlődése az emberek életé-
ben mindennap érezhető. Az 
itt élők stabil, tervezhető jövőt 
látnak maguk és gyermekeik 
előtt.”

Térségünk országos szinten 
is egyedi abban, hogy nálunk 
nagyon sok kisgyermekes csa-
lád és fiatal él, a miénk a leg-
nagyobb tankerület az ország-
ban, amelyben a legtöbb gyer-
mek van – mondta a képviselő, 
aki felhívta a figyelmet arra is, 
hogy ez „rendkívül nagy öröm 
a számunkra, hiszen nem min-
denhol mondhatják el azt, 
hogy a sok gyermeknek kö-

szönhetően oktatási fejleszté-
sekre van szükség”.

Tuzson Bence kitért arra is, 
hogy Dunakeszin most egy 

olyan középiskolai beruházás 
kezdődik, amely az országban 
is egyedülálló: „A döntés meg-
született, a tervek elkészültek, 

a közbeszerzésen túl vagyunk, 
így jöhet a gyakorlati megva-
lósítás. Ez a hatalmas zöld-
mezős oktatási beruházás tel-
jes egészében kormányzati tá-
mogatásból valósul meg Du-
nakeszin, a várostól északra.” 
A képviselő szerint „az eddig 
elért kimagasló eredménye-
ink folytatásának tekinthet-
jük, hogy felépül egy több taní-
tási nyelvű gimnázium és egy 
technikum, valamint az ok-
tatási beruházásokat jelentős 
sportcélú fejlesztések egészítik 
ki. Az új iskolákban ezerötszáz 
gyermek tanulhat majd” – tette 
hozzá a képviselő, aki elmond-
ta még azt is, hogy Dunakeszi 
mellett Gödön, Veresegyházon 
és Csömörön szintén új iskola 
épül. Tuzson Bence beszélt ar-
ról is, hogy jelentős támoga-
tást nyert el január végén felújí-
tási munkálatokra a fóti Szent 
Ágoston Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium, amely-
nek összesen három telephe-
lyén jelenleg nyolc általános is-
kolai és négy gimnáziumi év-
folyama van. Mint mondta, 
ezek a munkálatok mind-mind 
a tanulók biztonságos, szépülő 
környezetét szolgálják.

A képviselő kitért arra is, 
hogy egy másik pályázaton a 
fóti önkormányzat nyert el tá-
mogatást a Malom utca burko-
latának megújítására, parkolók 

építésére, valamint a csapadék-
víz-elvezetés megoldására, to-
vábbá a Sport utca szilárd bur-
kolattal való ellátására. Mint 
mondta, ettől a beruházástól 
az úgynevezett Sportnegyed 
közlekedésének rendezettsége 
és biztonságos megközelítése 
várható.

Ötgyermekes édesapaként 
számomra az egyik legfonto-
sabb cél megteremteni Duna-
keszin és környékén a gyer-
mekek biztonságát és erősíte-
ni a családokat – nyilatkozta 
lapunknak a képviselő. „Feb-
ruár első napjaiban megin-
dult a családi adóvisszatérítés 
postai kézbesítése. A családi 
adóvisszatérítés csaknem két-
millió szülőt érint, és összesen 
több mint 600 milliárd forin-
tos támogatást jelent. Itt a vá-
lasztókerületünkben is hatal-
mas segítség a családok számá-
ra az adóvisszatérítés. Ellen-
tétben a baloldallal, mi a csa-
ládok támogatásában hiszünk, 
és nem akarunk újabb terheket 
tenni a vállukra, ahogy azt ők a 
2009-es gazdasági világválság-
kor tették” – emlékeztetett a 
képviselő. Mint mondta, a bal-
oldal perverz újraelosztásnak 
nevezi a kormány családtámo-
gatási rendszerét, ami csak azt 
bizonyítja, hogy nyíltan hadat 
üzentek a családok megerősíté-
sének.

Nekünk az a célunk, hogy a 
magyar gazdaság kimagasló 
teljesítményét mindenki, min-
den magyar család érezze – 
folytatta a képviselő. A febru-
ártól érvényes élelmiszerárstop 
célja, hogy megvédjük a ma-
gyar embereket, és ne engedjük 
meg, hogy az európai áremel-
kedések begyűrűzzenek Ma-
gyarországra is – tette hozzá. 
„Az szja-visszatérítés mellett 
most folyósítjuk a tizenharma-
dik havi nyugdíjat is. Amit a 
baloldal elvett a nyugdíjasok-
tól, azt mi visszaadjuk nekik. 
Mi megbecsüljük őket, ezért 
is tartottuk kiemelten fontos-
nak, hogy a 80 ezer forintos 
nyugdíjprémium mellett visz-
szavezessük a 13. havi nyug-
díjat. Most kapják meg a 200 
ezer forintra emelt minimál-
bért és a szintén (260 ezer fo-
rintra) megemelt szakmunkás 
minimálbért az érintettek, va-
lamint az első szja-mentes bé-
rüket a huszonöt évnél fiata-
labbak” – sorolta Tuzson Ben-
ce. Gazdaságunk erősödésé-
nek köszönhetően olyan dol-
gok válnak kézzelfoghatóvá, 
amelyekért a magyar emberek 
és a magyar vállalatok nagyon 
sokat dolgoztak – nyilatkozta 
lapunknak térségünk ország-
gyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó_ Ligeti Edina

Mint arról már la-
punkban is több 
alkalommal be-

számoltunk a kormány a 
1970/2017. (XII. 19.) határo-
zatában 5.659.558.579 forin-
tot irányzott elő az új szakor-
vosi rendelőintézet építésre és 
a kórház korszerűsítésére az 
Egészséges Budapest Program 
keretében. A kormány határo-
zat azt is rögzítette, hogy a fej-
lesztést 2026-ig kell befejez-
ni, melynek keretében megva-
lósul az új járóbeteg szakren-
delő tömb építése laboratóriu-
mi és képalkotó diagnosztika 
fejlesztéssel, orvostechnikai 
eszközpark modernizálásá-
val, informatikai berendezé-
sek beszerzésével.

Mint ismeretes, az Egész-
séges Budapest Program ke-
retében a kormány több mint 
ötmilliárd forintot biztosít a 
Jávorszky Ödön Kórház felújí-
tására és egy új szakrendelő 
építésére, melynek előkészítő 
munkálatai már az előző cik-
lusban elindultak, ám számos 
ok miatt megtört a fejlesztés 

előkészítésének lendülete, ami-
ről néhány – a helyi nyilvános-
ságban napvilágot látott – írás 
azt sejtette, hogy a kormány 
határozatban megígért pénz-
ügyi forrás elmaradása okozza 
a késlekedést.

Ezt a vélekedést cáfolta 
Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere január 18-
án tett nyilatkozata is, aki – 
többek között - ismertette azt 
is, hogy „az Egészséges Buda-
pest Program – amely a fővá-
ros és Pest megye egészségügyi 
intézményeinek fejlesztését je-

lenti – keretében több cent-
rumkórház, országos intézet, 
kórház és a térségben található 
szakrendelők megújítását cé-
lozza 700 milliárd forint keret-
összegben”.

A tervezés, az előkészítés 
után a váci kórház bejáratá-
nál „torzóként” emelkedő épü-
let bontásával ténylegesen is el-
kezdődött az új járóbeteg szak-
rendelő építése, melyet a kor-
mány határozat alapján 2026-
ban kell megnyitni. 

V. I.
Fotó: VácOnline.hu

Az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára köszönetet 
mondott az orvosok-

nak és mindazoknak, akik ak-
tívan segítik a járvány elleni 
hatékony védekezést, a védő-
oltások megszervezését és köz-
reműködnek az aktuális oltási 
kampányban. 

- Fontosnak tartjuk, hogy a 
kistelepülések rendelői is jól 
felszereltek legyenek, az or-
vosok, az egészségügyi dolgo-
zók munkáját korszerű orvo-
si műszerek és berendezések 
segítsék. Örülök, hogy a Ma-
gyar Falu Program révén si-
került 2 millió forint értékben 
új és korszerű orvosi eszkö-
zökkel bővíteni az egészségház 
műszerparkját. A fejlesztés-
nek köszönhetően az egészség-
ügyi dolgozók többféle vizsgá-
latot is elvégezhetnek helyben, 
ami elősegíti a betegségek fel-
ismerését, tehermentesíthetik a 
szakrendelők és a kórházak le-
terheltségét is – mondta a tér-
ség országgyűlési képviselője.

Dr. Rétvári Bence a térség 
egészségügyi ellátórendszeré-
nek felszereltségéről szólva ki-
fejtette: a Magyar Falu Prog-
ram keretében a felújított ren-
delőkbe nemcsak újabb és mo-
dernebb, hanem mindig több 
orvosi műszer és berendezés 
érkezik, mint amennyi koráb-
ban volt.  

Bejelentette: a támogatás-
nak köszönhetően a vácdukai 
egészségházba új EKG-készü-
lék, vérnyomásmérő VOLTER 
készülék, új pulzoximétert, ér-
vizsgáló Doppler, LED-es lá-
tásélesség vizsgáló tábla, ref-
lexkalapács, digitális személy-
mérleg, csecsemő hallásvizs-
gáló készülék, hordozható köt-
szerolló, műtőzsámoly és egy 
új asztali számítógép érkezett, 
melyek használata hozzájárul a 
helyi lakosság egészségmegőr-
zéséhez.

- Az új orvosi műszerek mel-
lett a közelmúltban sikerült az 
egészségház energetikai kor-
szerűsítését is megoldani pá-
lyázati forrásból. A folyamat-
ban lévő többmilliárdos isko-
laépítési projekten kívül Vác-
dukára az elmúlt években 371 
millió forint pályázati támoga-
tás érkezett – jelentette be dr. 
Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő. 

Makkos László, Vácduka 
polgármestere köszönetét és 
egyben örömét fejezte ki a tá-
mogatásért, aki szerint az új 
műszerek jelentős mértékben 
növelik a háziorvosi alapszol-
gáltatás színvonalát.

- A háziorvosi szolgálat – 
azt lehet mondani - az első vo-
nal, ahova érkeznek a betegek, 
akiknek vizsgálatát és a beteg-
ségek egy részének felismeré-
sét, szűrését segítik a korszerű 
műszerek. Kétszeresen is örü-
lök: egyrészt a fejlesztésnek 
köszönhetően tovább javult a 
vácdukai lakosság egészség-
ügyi ellátása, másrészt azért, 
mert a Magyar Falu Program 
keretében az elmúlt években 
olyan pályázatok kerültek ki-
írásra, melyek jelentős mérték-
ben segítették a kistelepülések 
fejlődését. Köztük Vácduká-
ét is! – hangsúlyozta Makkos 
László polgármester. V. I. 

Fotó: KesziPress
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Márciusban ismét lesz Dunakeszi viadal

A két új gimnázium látványterve

„A gimnázium és a szakgimnázium Dunake-
szi északi határán, a Klapka utcánál épül meg. 
A két új iskola közel 1500 diák oktatását látja 
majd el, 4 osztályos kéttannyelvű gimnázium, 
valamint informatikai, közgazdász, gépész és 
elektronikai szakirányokat indító 5 évfolyamos 
szakgimnázium épül. Az iskolákhoz 2 saját tor-
nacsarnok és 2 sportpályája, valamint egy új 
uszoda is épül. A két épület közötti részben he-
lyezkedik el a 450 fő részére kialakított étterem, 
amely akár városi rendezvények megtartására 
is alkalmas lesz, valamint a konyha, az épület 
tetején pedig zöldfelület kerül kialakításra.

A komplexum autóval három irányból is 
megközelíthető lesz, elsősorban egy újonnan 
megépülő északi összekötő útról, valamint a 
Klapka és Sólyom utca felől. Kerékpárral és he-
lyi tömegközlekedéssel szintén három irányból, 
illetve a Dunakeszi Gyártelep vasútállomástól 
gyalogosan 10 perc sétával is eljuthatunk majd 
az iskolákhoz.

Tágas, fényes közösségi terek, tetőablakok 
és sok zöldfelület biztosítja a diákok megfe-
lelő komfortérzetét. Az építkezés során több 
mint 300 fát ültetünk, valamint a zaj és por fel-
fogására az iskolák és a lakóövezet közé gyor-
san növő fafajtákból 50 méter széles véderdő-

sáv kerül telepítésre, amelyet később tovább sű-
rítenénk” – írta előterjesztésében Dióssi Csaba 
polgármester, aki azt a határozati javaslatot ter-
jesztette a képviselő-testület elé, hogy Dunake-
szi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fejezze ki köszönetét, hogy az általa kezdemé-
nyezett két új középiskola építésére vonatkozó 
projekt megvalósításáról Magyarország Kor-
mánya a beruházás megindításához szükséges 
döntést meghozta és a finanszírozást biztosítja. 
A Képviselő-testület köszöni Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő közbenjárását.”

Az előterjesztés vitájában – a dunakeszipost.
hu beszámolója szerint - az ellenzéki Var-
ga Zoltán Péter először “csicskasajtót”, majd 
“kampányszagú köszöngetést” emlegetett. Je-
lezte, hogy ők, azaz a jobbikosok nem szavaz-
zák meg az előterjesztést.

Mint az a Telekeszi TV, a képviselő-testü-
let ülésén készített felvételén is hallható: Var-
ga Zoltán Péter – tanácselnöközve – eléggé ma-
gára maradt a vitában, bár elismerte, hogy örül 
a beruházásnak, mert még a baloldali Bilinszky 
Ferenc is arról beszélt, hogy az új iskolák óriási 
dolgot jelentenek majd a helyben élő gyerekek 
életében. Ő személy szerint támogatta a javasla-
tot. A kormány döntését méltatta a két fideszes 

képviselő, Seltenreich József, városi sportigaz-
gató és Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gim-
názium igazgató-helyettese is, akik felszólalá-
sukban azt hangsúlyozták, hogy a városban élő 
fiatalok és családjaik számára óriási jelentőség-
gel bír a két új gimnázium felépítése, amiért kö-
szönet illeti mindazokat, akik ezt támogatták. 
Seltenreich József hozzátette: a képviselő-testü-
let a korábbi baloldali országgyűlési képviselő-
nek is megköszönte a közbenjárását a Széche-
nyi iskola felújítása érdekében, bár az közel sem 
ekkora léptékű volt.  

A polgármester felidézte, hogy majd 50 mil-
liárdos projektről van szó, és ezért egy “köszö-
nöm teljesen elfogadható”. Dióssi Csaba jelezte: 

akkora összegről beszélünk, amelyet a város 60 
év alatt tudott volna csak kigazdálkodni.

A szórevolvert leginkább Erdész Zoltán al-
polgármester rántotta elő. Úgy fogalmazott, 
hogy tudja, komoly sikerről van szó, mert “Zoli 
egyre zaklatottabban beszél”. Egyben remé-
nyét fejezte ki, hogy egyszer a most ellenzéki 
politikus is talál magának egy feladatot, és azt 
a város javára képes lesz végrehajtani. Ha lesz 
ilyen, “ilyennel még adós vagy”, akkor majd azt 
is megköszönik, de egyelőre ilyenről nem tud - 
mondta.

A „köszönöm” előterjesztést 13-an szavazták 
meg, két képviselő tartózkodott. 

(Vetési)

Teljes gőzzel zajlik 
már a rendezvények 
szervezése Dunake-

szin, márciustól minden hó-
napra készül valamilyen nagy 
dobással a Dunakeszi Prog-
ramiroda. Az események sora 
a nőnappal indul, ennek al-
kalmából március 6-án egész 

nap a hölgyeké a főszerep a 
Duna-parti városban. 11 órá-
tól a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban színhá-
zi előadással, 15 és 18 órától 
interaktív, zenés-táncos pro-
dukcióval várják a dunakeszi 
szebbik nem képviselőit. Dél-
előtt Bereczky Zoltán, Dolgok, 

amikért érdemes élni című, 90 
perces monodrámája, délután 
Altsach Gergő és Kardffy Aisa 
szólista, Kerényi Miklós Máté 
és Mészáros Árpád Zsolt szín-
művész, valamint Piros Krisz-
tina énekes előadóművész bir-
tokolja a színházterem színpa-
dát.

A március közepi hosz-
szú hétvége is több progra-
mot tartogat a környékbeliek 
számára. Március 12-én dél-
után Floráliát, a rómaiak ta-
vaszköszöntő ünnepét tart-
ják Dunakeszin. Ez alkalom-
ból Schirilla György, a nemzet 
rozmárja mártózik meg a Du-
nában, hogy úszással köszönt-
se, hívja a tavaszt. Az ese-
ményhez az EtvieDanse Tánc-
stúdió és a Római Kikötőerőd 
is csatlakozik tárlatvezetéssel.

Két nappal később – két év 
szünet után – Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata újra meg-
rendezi a már hagyománnyá 
vált Dunakeszi Viadalt a Kato-
nadombon. A sorban a 9. ren-
dezvényen hagyományőrző 
huszárok és solymászok tar-
tanak látványos és korhű harci 
bemutatót, amelyet a gyerme-
kek csatajelenete teszi még na-

gyobb élménnyé. A folyama-
tos programkínálatban sze-
repel népi játszótér, óriásszí-
nező, helytörténeti kiállítás, 
táncház Tőkei Krisztinával és 
solymász tábor.

A nemzeti ünnep napján 
reggel 9-kor ünnepélyes ko-
szorúzásra várnak mindenkit 
a Március 15. téri emlékműnél, 
ahol a tervek szerint a Duna-
keszi Koncertfúvósok élőzené-
vel, és a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola néptáncosai-
nak kíséretével róhatjuk le tisz-
teletünket az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc hő-
sei előtt. Ezen a napon délután 
pedig Békemenet Budapesten, 
ahová a települések külön bu-
szokat is indítanak.

Két héttel a március köze-
pi rendezvények után lesz Du-
nakeszi 45 éves születésnap-
ja. 1977. április 1-jén nyilvání-
tották várossá Dunakeszit, en-
nek kerek évfordulóit a város 

vezetése a lakossággal együtt 
nagyszabású rendezvénnyel 
ünnepli meg. Idén sem lesz 
ez másképp, április 1-jén a 
Bárdos Lajos Általános Isko-
la színjátszó körének premi-
er előadását láthatja a nagykö-
zönség, a Valahol Európában 
című híres darabot adják elő. 
Másnap délelőtt a Dunakeszi 
Sportrepülőtéren tartják meg 
a VIII. Futakeszi-t, amelyre az 

előnevezés márciustól lehet-
séges a www.futakeszi.hu-n.  
Lesz ovis futás, 2 és fél, 5 és 
10 kilométeres táv. Ám ez  
a nap a Katonadombon reggel-
től a nagyközönségé, családi 
programokkal, népi játszótér-
rel, bábszínházzal, ládavasút-
tal, ugrálóvárral és meglepe-
tés produkciókkal készülnek  
a szervezők.

Szeredi Helga

Megköszönni vagy sem, egymásnak feszülő szópárbaj a képviselők között

A kormány biztosítja a dunakeszi 
dupla-gimnázium építésének költségeit

Nagyszabású rendezvényekkel 
készül Dunakeszi

Magyarország Kormányának 2022. január 26-i ülésén döntés született Dunakeszi két új kö-
zépiskolájának megépítéséről. Dunakeszin a járműjavító üzem és a körülötte kialakított 
műhelytelep megépítése óta nem történt ekkora beruházás, amely megvalósulásával 100 
évre repíti előre városunk oktatási, kulturális és sportéletét. Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő közbenjárásával Dunakeszire olyan mértékű állami támogatás érkezik, ame-
lyet saját forrásból mintegy 60 év alatt tudnánk előteremteni – olvasható a Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének január 27-i ülésén benyújtott polgármesteri elő-
terjesztésben.

A Dunakeszi Programiroda az egész évre készül programokkal, segítségükkel számba vet-
tük a várható eseményeket áprilisig. Történelem, sport, kultúra, szórakozás a következő 
néhány hétben.
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Bakos Gábor és lelkes segítői

Célunk, hogy kialakítsunk egy biz-
tonságosan járható sétányt, amely 
a Duna sor felől egy fogadó tér-

től indulna. Az egykori, de ma is kontúr-
jaiban fellelhető időszakos tavakból né-
gyet állítanánk helyre. A tavak felett lá-
bakon álló pallósor vezetne át, néhol ki-

szélesedve, kis teret alkotva, ahol egyedi 
játékok kapnak helyet, melyek segítségé-
vel megismerhetjük a vizes élőhelyek vi-
lágát. A tisztásokon kisebb tereket, pihe-
nőhelyeket alakítunk ki, ide egyedi padok 
kerülnek. 

A patakmeder Felhő utca felőli végén 
egy kicsi gátakkal, arkhimédészi csavar-
ral, játékmalmokkal tarkított egyedi vizes 
játszóteret hoznánk létre a gyerekeknek.

A terület az elmúlt években nagyon el-
vadult. Sok fa megsérült a 2020 augusztu-
si viharban, ezek ápolása szükségessé vált, 
több fa teljesen elszáradt. Természetesen 
ezekből meghagyunk pár egyedet elborít-
va, földre fektetve, hogy élőhelyet nyújtson 
bogaraknak, kisemlősöknek. Egyes rézsű-

ben álló egyedekre annyira felfutott a kú-
szó növényzet, hogy a súlyát már nem bír-
ják, így a kúszó növényeket leszedjük. 

Mulccsal borított utat, fapallóból kiala-
kított hidakat, lépcsőket, átjárókat tervez-
tünk, célunk a terület természetességének 
megőrzése, anyaghasználatban is erre tö-
rekedtünk.

A sétányok mellé vizes, üde élőhelyekre 
jellemző virágos növénykiültetéseket ter-

veztünk, mocsári íriszeket, mocsári gólya-
hírt, tűzpiros lobéliát, gyékényt, kákát.

2021 tavaszán a kidőlt fák helyett újakat 
telepítettünk, a fűzfák és nyarak mellé az 
idei év őszén terveink szerint még égerek, 
tölgyek, a felsőbb részekre törökmogyoró 
kerül.

Reménykedünk abban, hogy a békák és 
madarak mellett pár év múlva kishalak is 
megjelennek az újonnan helyreállított te-
rületen, élelmet biztosítva a vízimadarak-
nak, és horgászási lehetőséget a kisgyere-
keknek.

Kelt, február 2-án a vizes élőhelyek vi-
lágnapján 

Tóth Eszter,
Dunakeszi főkertésze

Dunakeszi: Vizes élőhely-
rehabilitáció a Kiscsurgó völgyében
2022 év tavaszán elkezdjük a Kiscsurgó völgyének rendezését, a vizes élőhely re-
habilitációját, és feltárását a lakosság számára. A terület rengeteg értéket rejt, 
gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik. 

Az igényes kivitelű kiad-
ványban – többek kö-
zött – olvashatunk ar-

ról, hogy megnyílt a kormány-
ablak, átadás előtti műszaki ál-
lapotban van a Dunakeszi Já-
rási Hivatal új törzsépülete, 
elkészült az EuroVelo 6 kerék-
párút dunakeszi szakasza, de-
bütált a sok kedvezményre fel-
jogosító Dunakeszi kártya, 
megnyílt Sajdik Ferenc állan-
dó kiállítása, az önkormány-
zat elnyerte a Virágos Magyar-
ország különdíjat, 1000 fát ül-
tettek a városban. 

„Minden év végén fontosnak 
érzem, hogy számot adjunk ar-

ról, milyen eredményeket hoz-
tak Dunakeszinek a ránk bí-
zott döntések. Így ezúttal is 
összegyűjtöttük egy kiadvány-
ba a város fejlődését szolgá-
ló beruházásokat, eseménye-
ket” – írja közösségi oldalán a 
várost 2010 óta irányító Dióssi 
Csaba, aki hozzátette: „Renge-
teg tervünk van idénre is, foly-
tatjuk a munkát!”

A kiadvány a városi honla-
pon online formában is meg-
tekinthető: https://www.du-
nakeszi.hu/polgarmesteri_
beszamolok

(B. Szentmártoni)

Írásban érkezett 
a polgármester beszámolója
Dunakeszin már hosszú évek óta hagyomány, hogy a város 
polgármestere külön kiadványban is beszámol az elmúlt 
évben végzett munkáról, az önkormányzat eredményeiről.  
A napokban került Dunakeszi valamennyi háztartásának 
postaládájába az az 52 oldalas színes kiadvány, melyben 
Dióssi Csaba polgármester beszámol a 2021-es esztendőben 
sikeresen elvégzett nagy jelentőségű fejlesztésekről, beru-
házásokról, a kulturális- és a sportélet területén elért kima-
gasló eredményekről.

– A napfényes januári vasár-
nap délelőtt a futók sokasá-
ga rótta a köröket Dunakeszi 
Alsó hangulatos utcáin, aki-
ket még az erős szél sem zök-
kentette ki a jól bevált tempó-
jukból. Mit fejez ki valójában 
a Yours Truly futás, milyen tá-
vokat teljesítenek az indulók? – 
kérdeztem a dunakeszi futások 
„apostolától”, Bakos Gábortól.

– Ez egy igazi örömfutás, 
mindenki annyit fut, ameny-
nyit szeretne, olyan tempóban, 
ahogy szeretne, annyi időt tölt 
a pályán, amennyit szeretne. 
Finn kezdeményezésre indult 
el európai hódító útjára a Yours 
Truly futás, amely hazánkban 
is egyre népszerűbb. Minden év 
januárjának az utolsó vasárnap-
ján rendezik a sporteseményt, 

amikor arra biztatják az embe-
reket, hogy mozogjanak. Mi is 
ezt „üzenjük” az embereknek, 
hogy gyalogoljanak, sétáljanak, 
ha van rá lehetőségük síeljenek, 
aki pedig úgy érzi, hogy meg-
felelő a fizikai kondíciója, az 
fusson. Annyit, amennyi örö-
möt jelent számára. Ma rendez-
zük Dunakeszin a 10., jubileu-
mi Yours Truly futást, melyen 
a futók tetszőleges távot teljesí-
tenek, egy 2,8 kilométeres kört 
jelöltünk ki, mindenki annyi-
szor teljesíti, amennyiszer sze-
retné. Egyébként a Yours Truly 
futás hivatalos távja a 25 km és 
50 kilométer, de mi bármilyen 
mennyiségű futást szívesen ve-
szünk.

– Nagyon sok fiatalt és kö-
zépkorú futót látok. Honnan 
érkeztek?

– Általában sok helyről jön-
nek, de ma legtöbben a duna-
kesziek mellett Gödről, Fótról, 
Vácról, Rákospalotáról és Tatá-
ról érkeztek. Itt van az indulók 
között például a Dunakeszin 
élő, a többszörös magyar ma-
ratoni bajnok, Staicu Simona. 

Sikeres volt a jubileumi 
dunakeszi Yours Truly futás
Dunakeszi Alsón január 30-án tartották a jubileumi, 10. Yours Truly futást, melytől a hideg, 
szeles időjárás sem riasztotta el a futás szerelmeseit. Az egykoron finn kezdeményezésre in-
dított január végi örömfutásra a helyiek mellett érkeztek indulók Fótról, Vácról, Rákospalo-
táról, Tatáról is, de például a szomszédos Gödről Hattyasy László hajnal ötkor rajtolt el, hogy 
hat óra alatt teljesítse az önmaga számára kitűzött 50 kilométeres távot.

A kiváló futónő, amikor elő-
ször eljött, rácsodálkozott, 
hogy így is lehet futni és nem 
kell mindig versenyezni. Azóta 
minden évben itt van, az idén 
már a lányát is elhozta.

– Elárulta nekem, hogy ön 
már nem egyszer lefutotta 50 
kilométert. Milyen érzés egy 
ilyen kihívást teljesíteni, és 
egyáltalán a futás milyen él-
ményt ad az ember számára?

– A futás közben olyan fel-
szabadultságot érez az ember, 
amit máshol nem. Én azt szok-
tam mondani, hogy amit egy 
maraton alatt nem tud meg-
oldani fejben az ember, arra 
nincs is megoldás. Annyira 
el tud lazulni az ember, hogy 
tényleg olyan problémákat meg 
tud oldani, amit egyébként 
nem. Mindenkinek jó szívvel 
ajánlom.

A sok futó között ott volt 
a Gödről érkezett Hattyasy 
László is, aki az 50 kilométeres 
távot teljesítette.

– Ez fantasztikus teljesít-
ményhez, melyhez gratulálok! 
Mi inspirált, hogy a leghosz-
szabb távot teljesítsd? – kér-
deztem a sportembertől.

– Köszönöm a gratuláci-
ót! Az az igazság, hogy rég-
óta futok. Vannak az ember-
nek a fejében különböző lépé-
sek: az első 10 kilométer, 20 
kilométer, félmaraton, aztán 
a maraton, aztán mindig va-
lami több. Az 50 kilométer 8 
kilométerrel több a maraton 
távjánál. Öt évvel ezelőtt Ba-
kos Gábor vett rá, hogy pró-
báljam ki. Az volt az első, az-
óta pedig minden évben itt 
vagyok. Úgyhogy körülbelül 
ugyanaz, mint a hegymászó-
nak a hegy. Itt az 50 kilomé-
ter az, amit le kell futni, a he-
gyet meg kell mászni. Ennyi – 
jegyzi meg mosollyal az arcán 
Hattyasy László, aki már el-
múlt 50 éves, de mint mond-
ta: – A születésnapomon már 
évek óta lefutom az éveim 
számát.

– 60 éves korodban 60 kilo-
métert fogsz futni?

– Ez a tervem! 

– Szerinted a futás, a rend-
szeres sportolás mit adhat az 
embernek, segíthet-e a min-
dennapjaiban a problémák 
megoldásában?

– Mindenben segíti. Leveze-
ti a feszültséget, a plusz ener-
giákat, mindig újabb és újabb 
kihívást jelent. Mindenki-
nek azt ajánlom, hogy spor-
toljon, fusson. Én is úgy kezd-
tem az 50 kilométert ma reg-
gel, hogy 5 órakor elrajtoltam, 
mert 4 gyermekem van és haza 
kell érni ebédre. Minden bele-
fér egy napba, hogyha az em-
ber egy kicsit is akarja.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Hattyasy László  
50 kilométert futott
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Épül az új mini bölcsőde

Az új bölcsőde épülete

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

A településen a legjelentősebb beruházásnak a 
KEHOP pályázati rendszerben elnyert 120 millió 
forintos középület felújítást tekinthetjük, amely-

nek jóvoltából épületenergia fejlesztés történt a polgármes-
teri hivatalban, a művelődési házban és az iskolában.

Jelentős, 50 milliós támogatást élveztek az iskolai tor-
naterem felújítására, amelyet még 2020-ban nyertek. 
Nagyobb tételekkel gyarapodott a költségvetés a szolgá-
lati lakásépítéshez (30 millió Ft), a mini bölcsőde létesí-
téséhez (48 millió Ft), az önkormányzati járdafelújítás-
hoz az iskola környékén (15 millió Ft). 

Jónéhány, összegében kisebb, de a lakosság szem-

pontjából ugyancsak fontos további fejlesztés is ered-
ményesen lezajlott – tudtuk meg Koblász Sándor pol-
gármestertől.

 Jelentős egészségügyi eszközbeszerzés zajlott (há-
ziorvos, fogorvos, védőnő), urnafal épült a temetőben, 
katolikus pályázattal sportpark alakult ki, az Euniors 
sportegyesület kapott jelentős támogatást (5 millió Ft). 
A Szent György Polgárőr Egyesület is több milliós tá-
mogatásban részesült (4,3 millió Ft), kistelepülési ren-
dezvény szervezésre nyertek támogatást, s 2019-ben, 
2020-ban és 2021-ben is tudtak évente 1,4 millió forin-
tot fordítani szociális tűzifaadomány céljára. WK

A településvezető ma is 
jó érzéssel mondja, hogy 
a helyi lakosság ellátásá-

ban minőségi előrelépést jelentett 
a 2019 decemberében átadott új 
egészségház, melynek felépítését 
200 millió forint pályázati forrás-
ból és az önkormányzat 30 millió 
forintos önrészével kiegészítve si-
került felépíteni.

– A modern egészségházban 
kapott elhelyezést a háziorvo-
si- és a fogorvosi rendelő, vala-
mint a védőnői szolgálat. Ez óri-
ási változást hozott a helyi lakos-
ság kiszolgálásában, hiszen ko-
rábban az „egészségház” egy la-
kóépületnek a felében működött, 
egy 20 négyzetméteres közös vá-
róval. Egy légtérben várakozott a 
fogtömésre váró páciens az inf lu-
enzás beteggel és a kiskorú gyer-
mekekkel. Ez tarthatatlan álla-
pot volt. Az új épület minden or-
vos-szakmai igényt kielégít. Az új 
bútorzattal, klímatechnikával fel-
szerelt egészségház akadálymen-
tesített, megfelelő számú parkoló-
val ellátott. A parkosított terüle-
ten pihenőpadok kerültek elhelye-
zésre – ismerteti a polgármester.

Lieszkovszki Gábor szerint a kö-
zel kétezer fős település életében 
minden beruházás és fejlesztés nagy 
jelentőséggel bír. Az egészségház 
után a 14 férőhelyes bölcsőde építé-
sét emeli ki, melyre a pályázaton el-
nyert 112 millió forintot a Belügy-
minisztérium plusz 16,4 millió fo-
rinttal egészített ki.

– Úgy látom, hogy a bölcsődei 
férőhely iránti aktuális igényeket 
ezzel a fejlesztéssel ki tudtuk elé-
gíteni. Így elmondhatjuk, hogy Rá-
don teljes mértékben megoldott az 
egészségügyi, óvodai és iskolai el-
látás. Természetesen mindig lesz, 
amit ki kell egészíteni vagy újracse-
rélni, de napjainkban a település 
úthálózatának a felújítására kon-
centrálunk elsődlegesen – hangsú-
lyozta a településvezető.

Rád 13 kilométeres úthálózata 27 
utcát kapcsol össze, melyek többsé-
gét az elmúlt években ugyancsak 

pályázati pénzekből sikerült felújí-
tani vagy újat építeni.

– Az utak felújítása előtt – ahol 
csak lehetséges és indokolt – a víz-
mű szolgáltató kicseréli a vezeték-
hálózatot és csak utána kezdődnek 
az útépítési munkák. A közelmúlt-
ban több utca felújítására is nyer-
tünk központi támogatást. Pest 
megye 52 milliós támogatásából 
három utca készült el. 2019-ben a 
Magyar Falu Program keretében 
elnyert 30 millió forint támoga-
tást a Vörösmarty és a Szabadság 
utca felújítására fordítottuk, míg 
az ugyancsak Magyar Falu Prog-
ram pályázaton elnyert 26,4 mil-
lió forintból a Viola utca készült 
el. A Belügyminisztérium támoga-
tásából a Temető út és a Széchenyi 
utca alsó szakasza újult meg – so-
rolja az eredményeket Lieszkovszki 
Gábor, aki hozzátette: – A 2021-es 
esztendőben elnyert 40 millió fo-
rintból idén újítjuk fel a Rózsa ut-
cát, melynek munkálataival vár-
nunk kellett, mivel a 45 éves vízve-
zeték hálózat rekonstrukcióját ősz-
szel végezte el a DMRV.

Rád polgármestere az elért ered-
mények mellett az új tervekbe is 
beavat, melyek megvalósításához 
szükséges pénzügyi források el-
nyerésére már beadták a pályáza-
tokat.

– A Magyar Falu Program ke-
retében 45 millió forintra nyújtot-
tunk be pályázatot, melyből sze-
retnék az igen hosszú József Atti-

la utca egy részének a teljes körű 
– pl. vízelvezetést is – felújítását 
megoldani. A Széchenyi utca felső 
szakaszának felújítási költségeire 
a Belügyminisztériumban pályáz-
tunk. Nagyon szeretnénk folytatni 
a Muslay-Toperczer-kúria továb-
bi felújítását is. A tetőt már teljes 
mértékben felújítottuk a Lechner 
Tudásközpont 25 millió forintos 
támogatásából, köszönhetően Fe-
kete Péter, kultúráért felelős állam-
titkár úrnak. Az újabb pályázat ré-
vén a kúria külső homlokzatát és 
belső felújítását szeretnénk elvé-
gezni. Terveink szerint az épületet 
kulturális- és szabadidős központ-
tá szeretnénk fejleszteni, melyben 
helyet kapna a könyvtár is.

Arra a felvetésre – miszerint a 
számok és tények tükrében – jól 
érzékelhető, hogy egy kistelepülés 
fejlődése elképzelhetetlen pályáza-
ti források elnyerése nélkül, így vá-
laszolt a polgármester: – Pályázati 
források, állami támogatások nél-
kül nem tudnánk fejlődni, képte-
lenek lennénk a lakosság joggal el-
várható igényeit kiszolgálni. Jól ki-
munkált tervek, bölcs önkormány-
zati előrelátás és a lakosság érde-
keit szem előtt tartó országgyűlési 
képviselő korrekt és áldozatkész 
együttműködése adja meg az esélyt 
Rád fejlődésére. Ez most mind 
együtt van, ezért bátran jelenthe-
tem ki, hogy az elmúlt évek arany-
korszak volt Rád életében.

Vetési Imre

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 elmúlt jó pár év a község aranykoraként íródik be Rád történelmébe – jelentette ki Lieszkovszki 
Gábor polgármester, aki az utóbbi négy esztendőben elnyert 634 millió forint pályázati forrásból 
megvalósított fejlesztések között elsőként a 2019 végén átadott, 230 millió forint összköltséggel el-
készült egészségházat és az ugyancsak 112 millió állami támogatásból felépített bölcsődét emeli ki.

Váchartyán fejlődése a számok tükrében
Pest megye kisebb települései is lendületbe jöttek az utóbbi néhány évben. Váchartyán ez időszak 
alatt 267 millió forint állami támogatásban részesült különböző pályázatok során, ezzel ellensúlyoz-
va a szerényebb iparűzési adóbevételeket, amelyeket ráadásul még a koronavírus-járvány elhúzódó 
időszaka is tovább gyengített.

Lieszkovszki Gábor polgármester: 
Aranykorát éli Rád

A községben a csapadékvíz 
elvezetés megoldására, fej-
lesztésére elnyert 157 mil-

lió forint címzett támogatás volt a 
legjelentősebb összegű tétel az ál-
lami forrásbiztosítás tekintetében. 

A második legnagyobb tétel a 
különböző időszerű útfelújítások-
ra biztosított, összességében közel 
115 millió forint, illetve ide tarto-
zik még a Rákóczi út folymatban 
lévő felújítását szolgáló forrás is, 
továbbá az a 15 millió forintnyi ál-
lami támogatás, amelynek segítsé-
gével járdaszakaszok készülhettek 
illetve újulhattak meg.

Jelenleg is tartó beruházás a köz-
ségben egy új intézmény, a hiányt 
pótló minibölcsőde megvalósítá-
sa, erre a célra 60 millió forint kor-
mányzati támogatást kapott az ön-
kormányzat.

Ugyanakkor már megvalósult 
egy másik, ugyancsak a kisgyere-
kes családokat segítő beruházás, 
az óvoda jelentős léptékű fejlesz-
tése, amihez – az óvodaudvar fej-
lesztésére elnyert plusz 5 milliós 
támogatással együtt – kevés híján 
ugyancsak 60 millió forintot biz-
tosított az állam központi forrás-
ként.

További megvalósult intézményi 
beruházás a polgármesteri hivatal 
fejlesztése, korszerűsítése, amely 
célra 28 millió forint központi tá-
mogatást könyvelhetett el az ön-
kormányzat. 

A közétkeztetést ellátó, óvoda 
melletti konyha fejlesztésére is je-
lentős központi támogatást nyert 
el az önkormányzat, a kormányzati 
hozzájárulás összege ez esetben 20 
millió forint.

Összességében ugyanilyen össze-
gű kormányzati forrásból az önkor-
mányzat beszerezhetett egy tanya 
falugondnoki buszt, illetve egy fon-
tos kommunális gépi eszközt. 

A temetőben út- és járdafelújítás 
valósult meg, erre a célra 5 millió 
forint központi támogatást köny-
velhetett el Kisnémedi önkor-
mányzata.

Ugyancsak csaknem öt milliós 
támogatásból megvásárolhatott, 
illetve hasznosíthatóvá tehetett az 
önkormányzat egy elhagyott ingat-
lant, hat teleknyire a polgármeste-
ri hivataltól.

Természetesen Kisnémedire is 
jutott olyan támogatás központi 
költségvetési forrásból, amely kü-
lönböző közösségi rendezvények 
megvalósításához biztosított ki-
egészítő hozzájárulást.  R. Z.

Kisnémedi kiemelkedően jelentős központi támogatást 
kapott a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére is 

Kisnémedi önkormányzata a hamarosan véget érő kormányzati ciklusban összességében 483 millió 
forint összegben nyert el állami forrásokat különböző jogcímeken építő beruházásokra, fejlesztések-
re, javításokra, beszerzésekre, közösségi programok megvalósítására.
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2021-ben adták át az új játszóteret

A falu mindennapi életét 
1994 óta irányító polgár-
mester azzal kezdi a be-

szélgetést, hogy összetartó, egymást 
tisztelő emberek élnek a településen, 
akik között nincsenekpolitikai vagy 
generációs ellentétek.

– Az összefogás egyik legszebb 
példája, hogy a katolikus templom 

felújítására elnyert 40 millió forint 
pályázati forrást az önkormányzat 
3 millióval, míg a falu másfél ezres 
lakossága 10 millió forinttal egé-
szítette ki – mondja elismeréssel a 
hangjában a hatvanas éveinek de-
rekán járó Bátyi József, aki emellett 
nagyon büszke arra – mint egykori 
labdarúgó is -, hogy tartalmas kul-

turális és sportélet jellemzi a falut.  
– Számunkra mindig is fontos 

volt, hogy legyenek jó közösségeink, 
ahová szívesen mennek az emberek, 
ahol kikapcsolódhatnak, ahol jól 
érezhetik magukat. A faluban mű-
ködik művészeti és kulturális egye-
sület, van nyugdíjas klubunk, sport-
egyesületünk, hagyományőrző cso-

portunk. Népszerű a Pro Musica 
Vegyes kórosunk, polgárőr egyesü-
let is működik nálunk és van jó né-
hány baráti társaság is. Én is járok 
egybe – mondja a polgármester, aki 
gyorsan hozzáfűzi: azt szeretnénk, 
ha ebben a jó faluközösségben te-
remtenének maguknak otthont a fi-
atalok.

– A fiatalok helyben maradása, 
az otthonteremtésük megkönnyíté-
se érdekében az önkormányzat 45 
közművesített építési telket parcel-
lázott fel az elmúlt évek során. Ele-
inte 2,7 millió forintért kínáltuk a 
telkeket, de 2020-ig mindössze 5 ta-
lált gazdára, ezért úgy döntöttünk, 
hogy a korábbi vételár 10 százaléká-
ért, vagyis 270 ezer forintért hirdet-
jük meg a helyben élő fiatalok szá-
mára. Egy év alatt eladtuk a mara-
dék 40 telket – ismertette a példaér-
tékű döntést a polgármester.

– A szerződésben ötéves beépítési 
kötelezettséget írtunk elő, melyben 
rögzítettük, hogyha ettől elállnak, 
akkor az önkormányzat ugyanezen 
az áron kapja vissza a telket, hogy 
megakadályozzuk az ingatlanspe-
kulációt – tette hozzá kérdésemre.

Majd arról beszélt a polgármes-

ter, hogy igyekeztek mindig olyan 
fejlesztéseket választani, amelyek az 
egész lakosságot szolgálják ki, böl-
csődés korú gyerekektől kezdve a 
családot alapító fiatalokon át egé-
szen az idősekig bezárólag.

– Tavaly adtuk át a 96 millió fo-
rint pályázati forrásból épített 12 
férőhelyes bölcsődét, az óvodában 
2010-ben és 2014-ben volt felújítás. 
A Magyar Falu Program keretében 
most adunk be egy újabb pályáza-
tot tornaszoba kialakítására, fűtés-
korszerűsítésre és napenergia hasz-
nosítását célzó fejlesztések támoga-
tására. A Pest Megyei Önkormány-
zat 62,3 millió forintos támogatá-
sából újítottuk fel a fogorvosi- és 
gyermekorvosi rendelőt. Jó érzéssel 
mondhatom el, hogy a Magyar Falu 
Program pályázaton 32,3 millió fo-
rintot nyertünk, melyből a faluház-
nak a tetőszerkezetét javítottuk ki. 
Itt működik a polgármesteri hiva-
tal és az egészségközpont is, de eb-
ben az épületben alakítunk ki há-
rom szolgálati lakást közalkalma-
zottaink számára. Eredményesen 
pályáztunk a Lami István Művelő-
dési Otthon felújításához szükséges 
források elnyerésére is. A tető- és 

födémszerkezet felújítása után ez-
úttal 40,3 millió forint állami támo-
gatásból sikerült elvégeznünk az in-
tézmény belső felújítását, amely na-
gyon szép lett – ismertette a falu ve-
zetője.  

A polgármester szerint a köz-
ség oktatási és egészségügyi intéz-
ményrendszere, infrastruktúra há-
lózata jónak mondható, bár – mint 
fogalmazott – soha nem lehet hát-
radőlni, hiszen mindig jobbra és 
szebbre kell törekedni. A közeljö-
vő legfontosabb feladataként jelölte 
meg a 2013 óta állami fenntartás-
ban működő általános iskola fej-
lesztését, melybe a 140-150 tanu-
ló között a püspökhatvani diákok 
mellett Acsáról és Csővárról is jár-
nak a felső tagozatos osztályokba. 

– A 72 iskola működtetését fe-
lügyelő Váci Tankerület Köz-
pont igazgatója is érzékeli gondja-
inkat, aki megígérte, ha eredmé-
nyes lesz az idei pályázatuk, akkor 
a püspökhatvani iskola is számít-
hat a fejlesztési támogatásukra – 
mondta optimista hangon Bátyi Jó-
zsef, Püspökhatvan polgármestere.

Vetési Imre

- Örülök, hogy ön is észrevette, mi-
lyen páratlanul szép természeti kör-
nyezet vesz minket körül. Egy ked-
ves ismerősöm szavait idézve: „Mi-
kor Acsára megérkezik az ember, 
olyan érzése van az erdőkkel ha-
tárolt utcákat nézve, mintha Is-
ten ökölbe zárt kézzel védené az itt 
élő embereket”. Milyen Acsán élni? 
A kérdésére nehéz egyértelmű vá-
laszt adnom, hiszen én elfogult va-
gyok, ez a szülőhazám, az ottho-
nom, rengeteg személyes történet, 
emberi kapcsolat köt ide. Mi mást 
mondhatnék, mint azt, hogy nagy-
szerű és egy életre szól. Azonban lá-
tom azt is, hogy milyen igények és 
szükségletek fogalmazódnak meg 
a lakosság részéről egy jobb, élhe-
tőbb település iránt. Látom az érté-
keit és a hiányosságait, látom az elé-
gedettséget és a gondokat, látom a 
nyugalmat és a küszködést, az elkö-
telezettséget és a vágyódást, és sze-
rencsére a fejlődést is. Acsa értékei 
közé tartozik a termőföld iránti sze-
retet. Több családi mezőgazdasági 
vállalkozás van jelen, de helyet kap 
itt a faluban lakatos üzem, fatelep, 
barkácsáruház és több kiskereske-
delmi egység is. Úgy tudom, hogy 
két kisbolt a kormány pályázati tá-
mogatásának köszönhetően most 
újíthatja fel az üzletét.

– Hogyan tudnak sáfárkodni a 
település adottságaival, az elmúlt 
években sikerült jelentősebb fej-

lesztéseket és beruházások megva-
lósítani?

– Településünk adottságai-
ban sok lehetőség rejlik, egy részé-
nek fejlesztése lassan elindult, de 
vannak még kiaknázatlan terüle-
tek. Említette a Prónay-kastélyt, 
az egyik adottság éppen ez. Felújí-
tása kormányzati támogatással pár 
éve kezdődött meg, melyen kicse-
rélték a tetőt. Tudomásom szerint 
megerősítették az épület alapzatát, 
és megoldották a csapadékvíz elve-
zetését is. Maga a kastély történel-
mi örökségünk része, bízom ben-
ne, hogy egyszer majd visszanyeri 
régi pompáját. Talán nem mindenki 
tudja, de a Prónayak közül volt, aki 
egyház felügyelő, az országgyűlés 
felsőházának vagy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja volt. Emel-
lett elhivatottságuk Acsa és az itt élő 
lakosság iránt megkérdőjelezhetet-
len volt, ezért nekünk elengedhetet-
len feladatunk ennek az örökségnek 
a megóvása és továbbvitele.

– Példák sokasága bizonyítja, 
hogy – különösen – a kistelepülések 
működésére és fejlődésére milyen 
jelentős hatással vannak a pályá-
zati lehetőségek. Ez mondható el az 
acsai önkormányzatról is?

– Igen! Abszolút! Véleményem 
szerint a kistelepülések e pályáza-
ti lehetőségek nélkül nem fejlődhet-
nének. Biztos van egy-kettő olyan 
település, amely a helyi sajátossá-

gai miatt képes lenne az önálló fej-
lődésre is bizonyos mértékig, ez 
azonban a legtöbb kistelepülésről 
nem mondható el. Ez alól pedig mi 
sem lennénk kivételek! Úgyhogy re-
mélni tudjuk, hogy ez a támogatá-
si rendszer a jövőben is fennmarad.

– Ön szerint milyen színvonalú 
a település oktatási és egészségügyi 
intézményrendszere? Kiállják a 21. 
század kihívásait?

– Intézményeink az elmúlt idő-
ben óriási változáson, fejlődésen 
mentek keresztül. Általános isko-
lánk és a mellette álló tornaterem a 
Környezeti és Energiahatósági Ope-
ratív Program (KEHOP) keretében 
elnyert 115.73 millió forintnyi tá-
mogatás révén új szigetelést és nyí-
lászárókat kapott. Emellett megtör-
tént a napelemes rendszerek kiala-
kítása és telepítése. Óvodánk az el-
múlt években több kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően szintén 
megújult. Energetikai korszerűsíté-
se, akadálymentesítése mellett a ta-
valyi évben a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázati támogatással 
teljesen új tetőszerkezetet kapott. 
Ezzel egy nagyon régóta fennálló 
problémát sikerült megoldanunk, 
hiszen a 1964-ben épült óvoda te-
tőszerkezete nagyon rossz állapot-
ban volt. Emellett a Magyar Falu 
Program pályázatoknak köszönhe-
tően teljesen megújult óvodánk ud-
vara, új kerítést, játékeszközöket te-

lepítettünk. Tornaszobánk pedig új 
sportburkolattal és mozgásfejlesztő 
eszközökkel gazdagodott. A fejlesz-
tések mértéke közel 60 millió fo-
rint. Az előbbi felsorolások mellett 
fontos még egy dolgot megemlíte-
nem, még pedig azt, hogy nem csak 
a környezeti adottságaink kima-
gaslóak, hanem az intézményeink-
ben folyó szakmai munka is. Büsz-
kén mondhatom, hogy az ott dolgo-
zók szakmai tudása, hivatás tudata, 
gyermekszeretete alappillére intéz-
ményeinknek.

Az oktatás mellett az egészség-
ügyről is kérdezett, ahol az elmúlt 
időben szintén nagyot léptünk elő-
re. A Magyar Falu Program pályá-
zatainak köszönhetően orvosi esz-
közeink bővültek, a hosszú idő óta 
gondot okozó háziorvosi ellátás 
megoldódott. Nagyszerű háziorvo-
sa lett Acsának, akit a lakosok tisz-
telnek és kedvelnek. Fontos megem-
lítenem, hogy szintén a Magyar Falu 
Program pályázaton elnyert 28 mil-
lió forintos támogatással sikerült 
megoldanunk az orvosi szolgálati 
lakás elavult fűtési rendszerének fel-
újítását és nyílászáróinak cseréjét.

Mindezen fejlesztések pályázati 
támogatás nélkül nem valósulhat-
tak volna meg. Természetesen van-
nak még hiányosságaink és éppen 
ezért remélem, hogy a későbbiek-
ben szintén lesz majd miről beszá-
molnom. 

V. I. 

Penc életében a jelentős 
számú elnyert összeg kö-
zül három emelkedik ki 

100 millió forint közeli, illetve azt 
meghaladó összeggel. Ezek közül 
is a legjelentősebb a 169,5 milliós 
támogatás, amely a Cserhátligeti 
Általános Iskola fejlesztéséhez 
érkezett. 105,7 millió forint tet-
te lehetővé a bölcsődefejlesztést, 
amely során 14 férőhely alakítot-
tak ki az új épületben, s 3 új mun-
kahely létesült. Belterületi útfej-
lesztésre pedig 94,6 millió forin-
tot nyert a település.

Ugyancsak jelentős tételeket tett 
ki az épületenergetikai beruházás, 
melyhez 55,5 millió forint segítsé-
get kaptak a sportcsarnok és a pol-
gármesteri hivatal épületének szi-
geteléséhez és korszerű nyílászá-
rók cseréjéhez. A falusi piac fejlesz-
téséhez 40,5 millió forintot, továbbá  

a polgármesteri hivatal belső felújí-
tására 30 millió forintot sikerült el-
nyerni, útfelújításra pedig 28 millió 
forintot.

Mindezeken túl számos más be-
ruházáshoz járult hozzá az állam  
a pályázatok kisebb-nagyobb téte-
leivel. Ilyen az óvodaudvar keríté-
se 4,6 millió Ft, játszótér 5 millió Ft, 
Görögkatolikus Egyházközség 6,1 
és 3,5 millió Ft, orvosi eszközbe-
szerzés 4,84 millió Ft, járdaépí-
tés 5  millió Ft, Penc értékei II. ki-
advány 1,135 millió Ft, kistelepülé-
si rendezvényszervezés 1 millió Ft, 
szociális tűzifa biztosítás 1 millió 
Ft, REIKI támogatás 1,2 millió Ft, 
felelős állattartás 1,4 millió Ft, kö-
zösségszervezés 4,8 millió Ft.

Összességében az 1550 lélekszá-
mú Penc község 565 millió Ft támo-
gatásban részesült 2018 óta. 

WK

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.

Püspökhatvanra méltán mondhatjuk, hogy családbarát önkormányzat irányítja, amely a település adottságait példaértékűen ötvözi a sikeres állami pá-
lyázatokkal, aminek köszönhetően 110,3 millió forint központi támogatásból és 15,6 millió forint önrészből épített bölcsődét, 62,4 millió állami forrásból 
újította fel a fogorvosi- és gyermekorvosi rendelőt. Negyvenöt közművesített építési teltek parcelláztak fel 270 ezer forint egységáron az otthonteremtő 
fiataloknak. A művelődési és faluház, valamint a templom felújítása mellett folyamatos az utakat és a járdák karbantartása is – tudtuk meg Bátyi József  
polgármestertől, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban 531 millió forintot nyertek pályázaton.

Acsa a Cserhát-hegység lábánál, a Galga völgyének kanyarulatában, Pest és Nógrád megye határán, gyönyörű természeti környezetben 
elterülő, több százéves település. A közel másfél ezer lelket számláló község számos építészeti remekmű mellett a turisták körében is 
nagy népszerűségnek örvendő két Prónay-kastéllyal is büszkélkedhet. Az értékes építészeti örökséghez és a gyönyörű természeti kör-
nyezethez méltó színvonalú az acsai polgár mindennapi életkörülménye? Milyen napjainkban Acsán élni és vállalkozni? – kérdeztük 
Zemen Szilviától, aki 2019 óta irányítja független polgármesterként a község életét.

A kevésbé iparosodott és így a helyi iparűzési adókkal nem dús-
káló kisebb települések is láthatóan fejlődtek az utóbbi években, 
hála az állami támogatásoknak, pályázati lehetőségeknek.

Püspökhatvanban 270 ezer forintért 
vásárolhattak közművesített építési telket a fiatalok

Acsa nagyot lépett előre Penc jelentősebb beruházásai 
az utóbbi négy évben

12 férőhelyes bölcsőde 
fogadja a gyerekeket 
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Köztudott, hogy a pályá-
zatokon elnyerhető össze-
gek általában nem fedik le 

a beruházások teljes költségét, már 
csak azért sem, mert sokszor me-
netközben derül ki, hogy még mi-
lyen többletköltség adódik, nem be-
szélve az időközben bekövetkező 
anyag- és munkaerőköltség növe-
kedésről. Mindezek miatt a kis te-
lepülések önmagukban komolyabb 
beruházásokhoz nem tudnak hoz-
záfogni, mivel a saját bevételeik in-
kább csak a település üzemeltetésé-
hez elegendőek. Alapvető feltétel te-
hát számukra az állami támogatás. 
Hála Istennek az utóbbi években  
a Váci Járás községei is találtak le-
hetőséget a fejlesztéseikhez. Kosdon 
összesen 1125 millió forint pályáza-
ti támogatás egészítette ki a projek-
tekhez szükséges saját erőt – tájé-
koztatta lapunkat Kurdi Ferenc pol-
gármester. 

A településvezető elmondta:  
a legnagyobb összeget a csapadék-
víz elvezetés emésztette föl, ehhez 
284 millió forinttal járultak hozzá 
a pályázati bevételek. Szintén hatal-
mas összeget, 160 millió forint tá-
mogatást nyertek a belterületi utak 
rendbe tételéhez. Az új egészségház 
építését, beleértve a szükséges or-
vosi eszközöket is 147 millió forint 
állami támogatás tette lehetővé, 50 
millió forintot nyertek az iskola te-
tőszerkezetének felújításához, vala-
mint 23,2 millió forint jutott a kosdi 
óvoda energetikai fejlesztésére. 

Kurdi Ferenc polgármester be-

számolt arról is, hogy mini bölcső-
dét létesítettek, melyhez 20 mil-
lió forintot nyertek. A református 
templom felújításához 15 millió fo-
rintot, rendezvényszervezésre 400 
000 forintot, temető utak kialakítá-
sához 5 millió forint hozzájárulást 
szereztek. Önkormányzati kommu-
nális eszközbeszerzéshez szintén 15 
millió forintot támogatás sikerült 
megszerezni. Külterületi utak hely-
reállítása 284 millió forint támoga-
tásból valósulhat meg, melyre most 
nyerték el a támogatást. Rendkívüli 
időjárási viszonyok miatt bekövet-
kezett károk elhárítására (vis maio-
rok) 68 millió forinttal támogatták 
a települést.

Kisebb, ám a helyi közösség éle-
tében fontos célokra elnyert támo-
gatások között említette a község 
vezetője: a helyi klímastratégia ki-
dolgozásához 9,5 millió Ft, szociá-
lis tűzifa 6,2 millió Ft, Természet-

védő és Természetjáró Egyesület 
- 6 millió Ft, REIKI - 466 ezer Ft,  
az Önkéntes Településfejlesztő Kö-
zösség részére kisbusz beszerzésére 
5 millió forintot, és sportfejlesztés-
re 3 millió forintot nyert Kosd. Az 
önkormányzat kistelepülési rendez-
vényszervezésre 1,4 millió Ft, fele-
lős állattartás támogatására 1,4 mil-
lió Ft, járdaépítés anyagbeszerzésére 
5 millió forint, ingyenesen használ-
ható wifi hotspotok kialakítáésára 
5,3 millió forint, erdősítésre, fák ül-
tetésére 4 millió forint forrást ka-
pott a település, játszótér építésére 
8 millió forint érkezett. 

Mint a számok, a tények mutat-
ják, Kosdon nem teltek beruházá-
sok nélkül az eltelt évek. Sőt, vár-
juk, reméljük a további sikeres foly-
tatást – emelte ki Kurdi Ferenc pol-
gármester.

(Windhager) 

Csővárra az önkormány-
zati utak felújításának tá-
mogatására szolgáló költ-

ségvetési előirányzat révén jutott 
a legtöbb hozzájárulás az elmúlt 
években, amelyre 58 millió forintot 
nyert el a település. Járdafelújítást 
szolgáló támogatásban is részesült 
a község, 5 millió forint összegben. 
Korábban központi támogatással 
valósult meg a Mikszáth és Petőfi 
út felújítása, a Rákóczi úti járda ki-
építése. 

A települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésé-
re vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására 
szolgáló központi költségvetési ke-
retből Csővár tavalyelőtt és tavaly 
összességében 43 millió forint for-
rást nyert el.  (Kompenzálva a gép-
járműadó elvonását)

A Magyar Falu Program kereté-
ben kisbolt fejlesztést szolgáló köz-
ponti támogatás is jutott Csővárra, 
a 27,6 millió forintos forrás ugyan-
csak hozzájárul ahhoz, hogy kom-
fortosabb lehessen a helyiek élete.

Csaknem 40 millió forint támo-
gatás szolgálta Csővár szépülését, 
fejlődését a következő beruházások 
révén: karbantartó gépek, falubusz 
beszerzése, az orvosi rendelő kor-
szerűsítése, a temetőben szüksé-
gessé vált felújítási munkák elvég-
zése tartozik ebbe a körbe. Támo-
gatást kapott a Csővári egyházköz-
ség a hozzá tartozó - penci evangé-
likus templom felújítására.

Az óvoda fejlesztésére is érkeztek 
támogatási összegek a ciklus során. 
3,5  millió forint központi támo-
gatást kapott az önkormányzat az 
óvoda udvari játékok fejlesztésére.  

Valamint 5 millió Ft érkezett  
a közterületi játszótér fejlesztésére, 
melyet idén valósítanak meg. 

Kiemelendő nagyságrendű for-
rás még az az összességében több 
mint tizenhat millió forintnyi köz-
ponti hozzájárulás, amely külön-
böző civil szervezeteknek jutott: 
támogatásban részesült a polgár-
őr szervezet, a Falunkért, Iskolán-
kért Alapítvány, a Sinkár tó hor-
gászegyesület.  Mindent összegez-
ve több mint 300 millió forint ösz-
szegű, építő beruházásokat, fej-
lesztéseket, javításokat, programok 
megvalósítását szolgáló központi 
forrásban részesült a község a mos-
tani kormányzati ciklusban – tá-
jékoztatta lapunkat Nemecz Pálné 
polgármester. 

Ribáry Zoltán

Ahogy a legtöbb kistele-
pülésen, úgy Galgagyör-
kön ugyancsak kisebb-na-

gyobb léptékű útfelújítási tervek 
megvalósítása kapta a fő hangsúlyt 
a hamarosan záruló kormányza-
ti ciklusban az állami támogatások 
tekintetében (is): összességében 
csaknem 58 millió forint központi 
forrást könyvelhetett el az önkor-
mányzat erre a célra.

Egy másik kiemelkedő fejlesztés 
a községben az óvoda beruházás, 
erre a célra összességében mintegy 
60 millió forint központi támoga-
tást kapott a község.

A Galga-menti település ezen 
túlmenően 51,7 millió forint állami 
támogatást kapott központi költ-
ségvetési forrásként a polgármeste-
ri hivatal és a sportöltöző energe-
tikai korszerűsítéséhez (hőszigete-
lés, nyílászárók cseréje a beruházás 
eredménye), 28,2 millió forintot 
az orvosi rendelő felújítására, 26,9 
milliót a Magyar Falu Programban 
szolgálati lakás kialakítására a pol-
gármesteri hivatal épületének egy 
részében, ugyancsak MFP pályáza-
ti támogatásként mintegy 13,3 mil-
liós támogatást falugondnoki kis-
busz beszerzésére, valamivel több 

mint tíz millió forintot közössé-
gi tér fejlesztésére, konkrétan szín-
padfelújításra a művelődési háznál.

Szintén a Magyar Falu Program 
központi költségvetési keretéből 11 
millió forint kisbolt fejlesztést szol-
gáló támogatást is elnyert a telepü-
lési önkormányzat, illetve a társpá-
lyázó vállalkozás, ez a fejlesztés is 
különösen fontos a helyiek általá-
nos komfortérzetének javításában.

Természetesen egy és öt millió 
forint közötti összegű kormányza-
ti támogatást is elnyerő fejlesztések 
is megvalósultak, ebbe a körbe tar-
tozik a háziorvosi praxis eszközbe-
szerzése, illetve urnafal építése az 
evangélikus temetőben.

Értelemszerűen Galgagyörkre is 
jutott olyan állami forrás, amely 
rendezvények megvalósítását, civil 
szervezetek, kisebbségi közösségek 
segítését célozta, ez az összeg ösz-
szességében mintegy nyolc millió 
forint, amiből a legjelentősebb té-
tel a sportegyesület 5 milliós támo-
gatása.

Szociális tűzifa rászorulóknak 
juttatásához is jelentős, összessé-
gében mintegy 3 millió forint tá-
mogatást kapott az önkormányzat 
a legutóbbi néhány évben. 

R. Z.

A településvezető elmond-
ta, hogy a mindennapi tevé-
kenységükben kiemelt he-

lyet foglal el az eredményes LIFE 
uniós pályázatok sikeres megvaló-
sítása, melyekben együttműködnek  
a gesztor feladatokat ellátó Bel-
ügyminisztériummal és a szakmai 
WWF-fel is. 

- Két nagy jelentőségű, mondhat-
ni egyedülálló, környezetvédelmi 
LIFE éghajlatvédelmi, vízmegőrzési 
projektben – mint pályázati helyszín 
- együttműködünk a gesztorfelada-
tot ellátó Belügyminisztériummal. 
A projekt megvalósítását a 330 mil-
lió forint pályázati forrás garantálja 
a kiváló szakemberek mellett. A har-
madik LIFE projektet most készítjük 
elő, melynek tervezését 30 millió fo-
rinttal támogatta a Miniszterelnö-
ki Hivatal. Terveink és álmaink sze-
rint ezt már Püspökszilágy gesztor-
ságával szeretnénk megvalósítani, 
ami egyedülálló lenne nemcsak ha-
zánkban, de Európában is – ismer-
teti Tordai Sándor.  

A négyéves időszakot felölelő uni-
ós pályázatok központi témája az 
éghajlatváltozás, a klímavédelem,  
a természetvédelem és a vízmegtar-
tás, ami hazánkhoz hasonlóan az 
egész világon meghatározó feladat. 

- A projektben közreműködő fel-
készült szakemberek tevékenysé-
gükkel aktívan kapcsolódnak a falu 
életéhez, az egymásra épülő pályá-
zatok, a rengeteg környezeti hatás-
vizsgálat, a tanulmányok helyi hasz-
nosítása mellett hatalmas segítséget 
nyújtanak a pályázatok előkészítésé-
nél is – emeli ki a polgármester.

Tordai Sándor büszkén mond-
ja, hogy a faluban gyakorlatilag 100 
százalékos a közbiztonság, Püspök-
szilágyon nagyon jó élni, ami azt is 

jelenti, hogy nagyon rövid ideig van-
nak eladó ingatlanok. A faluban na-
gyon jó közösség alakult ki, a pályá-
zatok révén mindenki be fog tudni 
kapcsolódni az éghajlatvédelembe, a 
körforgásos gazdálkodásba, aminek 
köszönhetően soha nem lesz mun-
kanélküliség a településen.  

- A falu fejlődésében új lendület 
hozott az is, hogy Püspökszilágy is 
bekerült a falusi CSOK-ba, melynek 
pozitív hatása máris érződik, 6-7 
CSOK-os ház épült, melyekbe fiatal, 
kisgyermekes családok költöznek 
be. Általuk is kezd fiatalodni és gya-
rapodni a 800 fős településünk lélek-
száma. Kellemes természeti környe-
zet vesz körül bennünket, nagyon 
egészséges itt élni, amit az is bizo-
nyít, hogy nemrégiben már Püspök-
szilágy volt a legmagasabb átlagélet-
korú település Pest megyében. Há-
rom 100 év fölötti polgárunk is élt 
a falunkban, ami egyedülálló a kör-
nyező településeken. 

Püspökszilágynak van háziorvo-
sa, működik óvoda és alsó tagozatos 
általános iskola, a felső tagozatos di-
ákok Váchartyánba járnak iskolába. 

- Minden feltétel adott a nyugodt 
élethez, az infrastruktúra-hálózat 
100 százalékos, valamennyi ingat-
lan összközművesített, mind a 17 ut-
cánk újjáépített. 

A közeljövő terveiről elmond-
ta: szeretnének bölcsődét építeni és  
a település 20 évig működő erdei is-
kolájának épületét úgy átalakíta-
ni, hogy be tudják kapcsolni a LIFE 
projektbe, az éghajlatvédelembe,  
a turizmus és a rekreációs tevékeny-
ség szolgálatába.

- A LIFE 3 projekt kiváló lehető-
séget kínál arra is, hogy a körforgá-
sos gazdaság keretében magas szín-
vonalon hasznosítsuk és műveljük 
helyi „kincseinket” - az erdőt, az 
állattartást, a növénytermesztést,  
bio-, öko-élelmiszer előállítását - az 
éghajlatvédelem figyelembe vételé-
vel. Erre szeretnénk minél erőseb-
ben ráállni és kihasználni azt a köz-
ponti lehetőséget Magyarországon, 
hogy a jó úthálózattal közel van  
a Dunakanyar és Budapest. Egye-
dülállót akarunk teremteni, de eb-
ben a leglényegesebb, hogy erős le-
gyen a lakosság, hogy ezekben  
a projektekben – bár mondom, 
nincs munkanélküliségünk – min-
denki megtalálja a helyét – hang-
súlyozta Tordai Sándor polgármes-
ter, aki szerint a település fejlődése 
érdekében mindig kimunkált ter-
vekkel kell rendelkeznie az önkor-
mányzatnak, hogy jó eséllyel indul-
hasson az aktuális pályázatokon. 

 Vetési Imre

Csőváron is számos fejlesztés 
valósult meg az utóbbi négy évben

Galgagyörknek útfelújításra és intézmény-
fejlesztésre is jelentős állami forrás jutott

Klímavédelmi projektek megvalósításában 
jeleskedik Püspökszilágy

Kosd egymilliárd forintnál is több pályázati 
támogatást nyert el az elmúlt években

A 2479 lélekszámú Kosd község gazdálkodásában igen komoly támogatásokat jelentett az utóbbi 
négy évben az állami szervek által kiírt pályázatokon elnyerhető összegek. A kosdiak éltek a lehető-
ségekkel, pályáztak és nyertek komoly összegeket. 

Miután a védekezésből az önkormányzatoknak ugyancsak ki kellett venniük a részüket, így a koro-
navírus világjárvány települési szinten is megnehezítette az életet az utóbbi most már több mint két 
évben, mégis számos kiemelkedő volumenű, s szinte megszámlálhatatlan kisebb, de legalább annyi-
ra fontos fejlesztés valósult meg mindenütt. Dinamikus fejlődés jellemezte, jellemzi a választókerü-
let városait, községeit. Érdemes hát áttekinteni hol, mi épül(t)-szépül(t) a lassan véget érő kormány-
zati ciklusban elnyert központi források révén.  

Galgagyörk önkormányzata összességében 284 millió forint összegű, építő beruházásokat, fejleszté-
seket, javításokat, programok megvalósítását szolgáló központi forrásban részesült a mostani kor-
mányzati ciklusban.

A közel 800 fős Püspökszilágy önkormányzata igazán elismerésre méltó eredményekkel büszkélked-
het, hiszen az elmúlt években 976 millió forint pályázati forrás mellett 2020-ban elnyerte Pest Me-
gye Környezetvédelméért Díjat, 2021-ben a Klímabarát Díjat, a KlímaSztár Díjat és II. helyezést ért el 
a TÖOSZ LÖGY pályázatán „Önkormányzati jó gyakorlatok innovációk” témakörben. A faluban minden 
utcát újjáépítettek, valamennyi ingatlan összközművesített, 2 főutcában 1 kilométeren kicserélték 
a vízvezeték-hálózatot. A természetvédelmi és a biológiai sokféleség megőrzését célzó LIFE-MICACC 
és a LIFE LOGOS 4WATERS projekt megvalósítására 330 millió forintot nyert az önkormányzat – tájé-
koztatta lapunkat Tordai Sándor polgármester. 

Új egészségház szolgálja ki a kosdi lakosságot

Püspökszilágy gyönyörű természeti környezetben terül el

A következő lapszámunkban  
a Szobi Járás és a Váci Járás többi 

településeiről is olvashatnak.
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A gödi fiatalok minél több koncerttel szeretnék megajándékozni a közönségüket

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:  

Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Bertalan László nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Éberling József, a klub német nemzetisé-
gi képviselője elmondta: „1945. december 
12-én született döntés arról, hogy a ma-

gyarországi „őslakos svábság” kollektív bűnös 
a II. világháborúban betöltött szerepéért, ezért 
„kitelepítéssel lakolnia kell”. Így 400.000 főnek 
el kell hagynia szülőföldjét. 

Ennek következményeként 280.000 sváb 
lett kitelepítve abból a hazából, ahol született. 

Ugyanakkor további 450.000 főnek „málenkíj 
robot„ keretein belül kell segíteni a Szovjet-
unió újjáépítésében. Sajnos ebből a 450.000 fő-
ből 240.000 magyar nem tért haza.”

A megemlékezés a „Mi svábok jó magyarok 
voltunk” című filmvetítéssel ért véget.

Éberling József klubvezető
Nemzetiségek Klubja Dunakeszi

Dunakesziek megemlékezése a magyarországi németek kitelepítéséről 
240 ezer magyar soha nem tért haza2022. január 19-én a „Duna 

összefűz” Nemzetiségek Klub-
ja megemlékezést tartott a 
magyarországi németek kite-
lepítésének 77. évfordulóján. A 
rendezvényen - többek között - 
részt vett Tóth Tamás, a Dunake-
szi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Kirov Gábor,  
a Dunakeszi Bolgár Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke, vala-
mint Sólyomvári György a du-
nakeszi örmények képvisele-
tébe. 

Akusztikus hangszerelésüket olyan jellegzetes 
népihangszerekkel gazdagítják, mint a kecskeduda, a hosszú fu-
rulya, a kaval és egyéb furulyák. Műfajukat blastfolknak nevez-

ték el. Dalaikkal pedig a fiatalságot jellemző lüktető életérzést igyekez-
nek hirdetni. Bemutatkozó kislemezük az Irányjelző nevet kapta.

A három szám stílusai irányadó a zenekar munkásságában. Ady Endre 
Láttalak című versének megzenésítésében a fiatal szerelem tipikus jelensé-
gét mutatják be. A dalban felcsendül egy régi táncdallam, a gyimesi héjsza 
is. Aprája című daluk a kecskedudajáték színe-javát foglalja össze. Orosz 
Katalin kortárs költő versét dolgozzák fel Vágy című dalukban. Ez a zene-
szám a népdalt és a verset hozza közös nevezőre, és tulajdonképpen ez a 
Sildervald ars poeticája.

A zenekar tagjai közül többen tanultak autentikus népzenét, tudásukat 
országos versenyeken is elismerték, hárman néptáncolnak is. Mindez ga-

rancia arra, hogy a saját hangjuk mellett a népzenei dallamokhoz, avagy 
szövegekhez az azokat megillető tisztelettel nyúlnak. A közönség abban 
is biztos lehet, hogy a Sildervald koncertjére a táncos hangulat is megér-
kezik.

A kislemez megjelenése után a zenekar célja, hogy minél több koncertet 
adhasson. Egy közelgő single kiadása után hosszú távon nagylemezben is 
gondolkodnak. Eddigi szerepléseik közül kiemelkedő emlékük, amikor a 
Sebő Együttes előzenekaraként állhattak színpadra. A múlt év novembe-
rében pedig egy igazi underground koncertet adtak a gödöllői Trafo Club-
ban.

A zenekar tagjai: Vasvári Magor – gitár, ének,
Mokos Csongor – kecskeduda, népi furulyák, vokál, Huszti Benedek – basszusgitár

Vasvári Zalán – ütős hangszerek, vokál

A Sildervald gödi fiatalokból álló együttes. Nevük idegen eredetű, olyan utcára mondják, ahol a sok jelzőtábla hatására az ember egyszerűen elveszik. 
Ez utal a zenekar tagjainak változatos ízlésére és zenéjük sokoldalúságára. Megalakulásuk óta magyar népzenét és verseket dolgoznak fel könnyűzenei 
formában. Januárban adták ki első kislemezüket. 

Sildervald - Kecskedudával és népifurulyával fűszerezett könnyűzene

A szakmai zsűri értékes díjak odaítélésé-
ről, esetleges önálló egyéni kiállítás le-
hetőségéről is hozhat döntést.

A megnyitó időpontja: 
2022. március 11.  18 óra.
Helyszíne: a Madách Imre Művelődési Központ 
Emeleti Galériája.
Művek beadása: március 1. és 8. között.
Esetleges kérdéseikkel forduljanak a tárlat szer-
vezőjéhez: Koltai-Dietrich Gábor
(email: kdg@mimk.vac.hu, 
Tel.: +36 30 377-3337)

Felhívás 
A Madách Imre Művelődési Központ a 2022. évi 
Váci Tavaszi Fesztivál keretein belül tervezi meg-
rendezni a „Tavaszi szél vizet áraszt…” című, Vá-
cott és vonzáskörzetében élő műkedvelő kép-
ző- és iparművészek biennáléját. Intézményünk 
igyekszik rendszeresen bemutatni a környékbeli 
alkotók munkáit, nagy hangsúlyt helyezünk ezen 
értékek minél szélesebb körben való megismer-
tetésére! 

ELADÓ 
BETÉT I 

TÁRSASÁG

Tehermentes, 
ÁFA körön kívüli betéti 

társaság 
4 féle tevékenység 

lehetőséggel eladó.

Érdeklődni: 
06 70 57 455 30-as  

telefonszámon. 
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PÉNZÜGYI - SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
napi posta feldolgozása

beérkező számlák ellenőrzése, iktatása
analitikus nyilvántartások vezetése

fogyasztásmérők leolvasása, nyilvántartása
szállító, vevő folyószámla egyeztetés

követelésbehajtás kezelése, kapcsolattartás 
a jogi képviselővel

Elvárások:
önálló munkavégzés

számítógépes ismeretek (MS Office)
3-5 év hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

mérlegképes könyvelői végzettség
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség,
fiatalos, lendületes csapat,
egyéb juttatások- Cafeteria 

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzok 
formájában, fizetési igény megjelölésével 

e-mailben várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.
hu e-mail címre.

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
K AZÁNGÉPÉSZ /K AZÁNKEZELŐ 

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő 
képesítés 

Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
 - Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 

lakhely 

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, K ARBANTARTÓ 

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
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 

Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú 

munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias munkalégkör
 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk a titkárságon.

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

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

Egybehangzó vélemény: 
ez az igencsak fiatal és 
tehetséges játékosokból 

álló váci csapat sokkal-sokkal 
többre lesz képes, ha tovább-
ra is megkapja a bizalmat, alá-
zatosan készül a feladatokra 
és képes lesz kijavítani azokat 
a hibákat, amelyek még időn-
ként jellemzik a játékát. 

Ne feledjük, a Valcea és a 
Viborg a közelmúltban még a 
Bajnokok Ligájában vitézke-
dett, tőlük tehát nem szégyen 
kikapni, főleg nem úgy, aho-
gyan a dánok ellen kézilabdá-
zott a piros-kék együttes és va-
lóban csak egy lépésre állt a 
bravúrtól. 

A félidei döntetlen és a 26-
25-ös vereség a háromszoros 
BL-győztessel szemben opti-
mizmusra adhat okot. Ha va-
lamivel rutinosabb ez a na-
gyon alacsony átlag-életko-
rú gárda, még a győzelem sem 
lett volna elképzelhetetlen. 
Kimondható: a játékosok hoz-

záállására, elszántságára épí-
teni lehet.

Ahogyan a vezetőedző, Ottó 
Katalin fogalmazott, rengeteg 
munka kell még ahhoz, hogy 
a szoros végjátékokra fel tud-
janak készülni és a maguk ja-
vára fordítsák az eredményt. 
Emellett a kézilabdázás talán 
legfontosabb elemét, a véde-
lem visszarendeződését is gya-
korolni kell. És természetesen 
nemzetközi rutinra is szük-
ség lesz, amit csak a mérkőzé-
sek hosszú sora alatt lehet meg-
szerezni.

A csapat eddigi utolsó EL ta-
lálkozóján a Chambray ellen 
az egyik kérdés az volt, sike-
rül-e versenyben maradniuk a 
csoport első két helyének vala-
melyikéért vagy mindez mini-
málisra csökken. Tudjuk, már 
csak matematikai esély ma-
radt. A másik kérdés az volt, 
melyik arcát mutatja a Váci 
NKSE. Azt, amivel a Valcea 
ellen már a félidőben mínusz 

tízre állt vagy azt, amivel ott-
hon egálra a Viborg együttesé-
vel. Mínusz hét lett az első har-
minc percet követően, amiből 
a végére mindössze kettő ma-
radt. Romániában döntetlenre 
mentették, Franciaországban 
ötgólos győzelemmel zárták a 
második félidőt. Ebből köny-
nyen megállapítható, a mérkő-
zések első harminc percének 
a játékával van baj, ami akár 
mentális hiányosságokat is ta-
karhat. Kellene még egy kicsi-
vel több tűz, elszántság, győzni 
akarás, melynek hiánya jellem-
zően az időkérések alkalmával 
szembetűnő. 

A Chambray elleni találko-
zó egyik legfontosabb tanulsá-
ga: sok és szisztematikus mun-
kával elérhető, hogy a papíron 
közel azonos tudású ellenfele-
ket a pályán is legyőzzék.

(Írásunk elkészülte és a ta-
lálkozót követő napon a Váci 
NKSE vezetése az alábbi kom-
münikét adta ki hivatalos ol-
dalán, melyet változtatás nél-
kül adunk közre:

„A következő szezont már 
nem Vácon kezdi meg Áron 
Andrea, Grosch Vivien, Há-
mori Konszuéla, Kácsor Gré-
ta és Szondi Zsófia. A játékosok 
egyesületünkkel kötött szerző-
dései egyaránt 2022. június 30-
án járnak le, amelyek már nem 
kerülnek meghosszabbításra! A 
következő szezon csapata szinte 
már teljesen kialakult, amelyet 
már az új vezetőedző Herbert 
Gábor irányít majd, így hama-
rosan az új érkező játékosokat 
is bejelenthetjük!”)

Jaberits Zsolt

A város e napon újra 
megrendezi a Floráliát, 
a rómaiak tavasz-

köszöntő ünnepét, melynek 
egyik leglátványosabb és a leg-
nagyobb izgalommal várt ese-
ménye lesz Schirilla György 
dunai fürdőzése.

„Érdemes rendszeresen gya-
korolni a hideg - meleg víz 
váltogatását. Jó hatással van 
az érrendszerre, a minden-
napi jó közérzetre. Így is ké-
szülök, mivel tavaszköszöntő 
úszások lesznek” – írja közös-
ségi oldalán Schirilla György, 
aki beszámol arról is, hogy a 
Florália ünnepén, Dunake-
szin a Dunában, míg Fonyó-
don és Keszthelyen a Balaton-
ban úszik majd.

V. I.
Fotó: KesziPress

No, de nem csak egyszer állhatott a dobo-
gó legmagasabb fokára Dominik, hiszen 
két arany-, egy ezüst- és egy bronzérem-

mel lett gazdagabb a megmérettetésen.
Az ifjú bajnok hat évesen kezdett kempozni, 

jelenleg a Verebes Team-be jár, ahol az amerikai 
Sorinji Toraken Riu Kempo Karate stílust képvi-
seli, mestere sensei Verebes Miklós.

A tizedik osztályos fiatalember már korábban 

is bőven letette a névjegyét sportágában, számos 
országos bajnoki érem mellet Európa-bajnoki 
aranyérmet is szerzett az évek során.

János tervei között szerepel a technikum után 
az edzői diploma megszerzése a Testnevelés 
Egyetemen.

Gratulálunk, további szép sikereket kívánunk 
a Király büszkeségének!

Ribáry Zoltán (VácOnline.hu)

EHF női kézilabda Európa-liga, D-csoport

Nyártól új csapatot épít a Váci NKSE

Schirilla György tavaszköszöntő úszása 

Gyökeri János Dominik, a váci 
Király Endre Szakképző diákja 
kempo világbajnokságot nyertA Váci NKSE csapata az EHF női kézilabda Európa-Liga D-jelű csoportjában lejátszotta har-

madik, az első fordulóból elhalasztott mérkőzését Franciaországban. Az ellenfél a Chambray 
Touraine együttese volt. A román Valcea elleni idegenbeli tíz, majd a dán Viborgtól elszenve-
dett egygólos hazai vereséget követően ezúttal kettővel maradtak alul a váci lányok.

Hét év után ismét egy külön-
leges sporteseménynek lehet-
nek szemtanúi azok, akik már-
cius 12-én kilátogatnak a duna-
keszi Duna-partra, hogy együtt 
ünnepeljék Schirilla György 
nem mindennapi attrakcióját, 
aki 2015 után ismét a nagy fo-
lyó vízében tempózik majd a 
helyi közönség elismerése kö-
zepette.    

A Váci Szakképzési Centrum Király Endre Technikum és Szakképző Iskola tagintézménye kö-
zösségi oldalán – teljes joggal – vezető hír, hogy diákjuk, Gyökeri János Dominik az UWSKF 
(United World Sport Kempo Federation) világbajnokságon első helyezett lett.

Kácsor Gréta a bajnokság végén távozik Vácról

Gyökeri János Dominik a "világ tetején"


