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Folytatás a 3. oldalon

Adománygyűjtést szervezett régiónkban az ukrajnai háború 
miatt bajba jutottak megsegítésére Tuzson Bence, 

térségünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, 
hogy nekünk most stratégiai nyugalomra van szükségünk

Folytatás a 8. oldalon

- Sok éves problémára jelent megoldást a másfélmilliárd forint ál-
lami támogatással megépülő új tornacsarnok, étkezde, főzőkony-
ha, aula, szabadtéri sportpálya és park a Bernáth Kálmán Refor-
mátus Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és 
Szakképző Iskola 700 diákja és tantestülete számára – jelentette 
be március 1-jén az oktatási intézmény előtt tartott sajtótájékozta-
tón dr. Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

Vitézy Dávid: Vác az ország 
legforgalmasabb vidéki vasútállomása

A Pest megyei 4. számú és az 5. számú választókerületben 
hét-hét képviselő-jelöltet vettek nyilvántartásba

A mai Magyarországon a budapesti nagy állomások 
után Vác hazánk legforgalmasabb vasútállomása. Vo-
nattal innen utaznak a legtöbben az országban. Többen, 
mint a kétszázezres Debrecenből, vagy bármely más 
megyeszékhelyről. Ez is indokolta a váci állomás tel-
jes rekonstrukcióját, ezért közlekednek itt az emeletes 
vonatok. Korszerű motorvonatok járnak a veresegyhá-
zi vonalon is – jelentette ki Vitézy Dávid, a februári Váci 
Polgári Est előtt tartott sajtótájékoztatóján, aki szerint  
a Nyugati pályaudvar lerobbant vágányhálózata az aka-
dálya a járatok sűrítésének.  

Rétvári: másfélmilliárdos 
állami támogatás a váci Bernáth 
Kálmán középiskola bővítésére

A fejlesztést dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
és Nyilas Zoltán esperes jelentette be

Folytatás az 3. oldalon

Folytatás a 8. oldalon

Gazdafórum az agrár-
miniszterrel Vácrátóton

A Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület és a Magyar Veterángép Csapat tartott 
régi mezőgazdasági gépkiállítást gazdafórummal egybekötve a vácrátóti Gárdonyi Géza Ren-
dezvényközpontban március 1-jén. Az eseményre a tágabb környezetből jöttek szép számmal  
a gazdálkodók, akik a látványosság mellett meghallgatták a magyar mezőgazdaság helyze-
téről és a jövőbeni tervekről szóló előadásokat Rétvári Bence országgyűlési képviselőtől és 
Nagy István agrárminisztertől. 

Mint arról korábban beszámoltunk  
a Vác központú Pest megyei 4. szá-
mú választókerületben elsőként 
a jelenlegi országgyűlési képvise-
lő, a kormánypárti dr. Rétvári Ben-
ce adta le az induláshoz szüksé-
ges 500 ajánlásnak a háromszoro-
sát. A Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselő-jelöltjéhez hasonlóan az 
ellenzéki összefogás színeiben in-
duló Inotay Gergely is az első nap 
összegyűjtötte és adta le az in-
duláshoz szükséges ajánlásokat.  
A két jelölt indulását február 19-én 
vette jogerősen nyilvántartásba a 
választási bizottság. Harmadikként 
a Mi Hazánk színeiben induló dr. Páli 
Jenő indulását február 22-én vette 
jogerősen nyilvántartásba a válasz-
tási bizottság.

„Pakolunk, gyűjtünk, jelen vagyunk 
az adományozó helyszíneken”

Az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára az évek óta 
fennálló gondok kö-

zött említette a középfokú is-
kola saját tornatermének hiá-
nya mellett a helyben működő 
konyhát, a kulturált étkezdét 
és a fiatalok számára nélkülöz-
hetetlen közösségi tereket is. 

- A tornaórákat szükség-
megoldásként a közeli sport-
csarnokban tartják, melyet 
igénybe vesznek más isko-
lák tanulói és sportszerveze-
tek is. Az iskolának szüksége 
van a mindennapi testnevelés-
hez egy saját tornateremre is. 

Ezért fordult támogatási kérel-
mével a kormányhoz az intéz-
mény fenntartó egyházmegye. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 
a kormány 1,5 milliárd forint 
támogatást biztosít az iskola 
fejlesztési terveinek megvaló-
sításához – ismertette dr. Rét-
vári Bence.

Hozzátette: a támogatás há-
rom részletben érkezik, mely-
ből az első tavaly megérke-
zett, a második részlet idén, 
a harmadik pedig utána lesz 
esedékes. 

A Nemzeti Választási Iroda tájékozta-
tása szerint a fentebb jelzett három 
országgyűlési képviselő-jelöltön kí-
vül február 25-én jogerősen nyilván-

tartásba vették a Munkáspárt és az ISZOMM 
színeiben Simon József Ferenc indulását.

Az MKKP képviseletében Korba Gergely je-
löltségét február 28-án vették jogerősen nyil-
vántartásba. 

A választási iroda honlapján megjelent tájé-
koztatás szerint február 25-én nyilvántartás-
ba vették a Normális Párt képviseletében Pin-
tér László, a MEMO színeiben 
Mantzourakis Sarantis indulá-
sát, de még nem jogerős a hatá-
rozat. 

A Pest megyei 5. számú,  
dunakeszi központú válasz-
tókerületben is hét képviselő- 
jelölt indulását vették nyilván-
tartásba.

A választókerület regnáló országgyűlési kép-
viselője, a kormánypárti Tuzson Bence és az el-
lenzéki összefogás színeiben induló kihívója, 
Dorosz Dávid indulását február 17-én, a Mi Ha-
zánk színeiben Kovács Mátyás és a MKKP kép-
viseletében Bürger Zoltán indulását egyaránt 
február 28-án jogerősen nyilvántartásba vette  
a választási bizottság.

A Valódi Demokrata Párt (VD) képviseleté-
ben Lőrincz László, a Normális Párt színeiben 
induló Szuchányi Gábor, a MEMO jelöltje, Ko-
vács Roxána indulását nem jogerősen február 

25-én vették nyilvántartásba.
A képviselő-jelölt aspiránsoknak 

február 25-én, 16 óráig volt lehetősé-
gük összegyűjteni és leadni az aján-
lásokat a választási bizottságnak.

Összeállításunk a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapján közzétett, 
2022. március 3-ai állapot alapján 
készült. (Vetési)

Dunakeszi egymillió forinttal 
segíti a menekültek ellátását
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Tuzson Bence felhívásához a fótiak is csatlakoztak 

Nagy István agrárminiszter

A gazdafórumra veterángép kiállítással is készültek a szervezők

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Fontos, hogy segítsük és 
támogassuk az orosz-
ukrán háború miatt 
bajbajutottakat, és kü-

lönösen fontos, hogy olyan se-
gítséget tudjunk nekik juttatni, 
amilyenre valóban szükségük 
van – összegezte lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője, aki 
a választókerületünkben ado-
mánygyűjtést kezdeményezett 
és megszervezte a háború mi-
att bajba jutottak megsegíté-
sét. Mint mondta, egyeztetett 
a településvezetőkkel és a he-
lyi vállalkozókkal, körzetünk 
minden településén szervezett 
keretek között gyűlnek az ado-
mányok, felajánlások, amelyek 
közül az első szállítmány már 
el is indult a magyar-ukrán ha-
társzakaszra.

Páratlan ez az összefogás, 
példaértékű, ahogyan a kör-

zetünk segít, büszke vagyok a 
közösségünkre – mondta la-
punknak Tuzson Bence. „Pa-
kolunk, gyűjtünk, jelen va-
gyunk az adományozó hely-
színeken. A gyűjtés folytató-
dik, jelenleg leginkább konzer-
vekre, ásványvízre, csomagolt 
pékárura, csokoládéra, vécé-
papírra, tisztálkodási szerekre, 
arcmaszkokra, recept nélkül 
kapható gyógyszerekre, pelen-
kára, takaróra, plédekre, háló-
zsákokra van szükségük a rá-
szorulóknak” – tette hozzá Tu-
zson Bence, aki kedden este a 
saját otthonában, gyermekei 
segítségével készített össze se-
gélycsomagokat a rászorulók-
nak. Szerinte térségünk nem-
csak gazdasági tekintetben ha-
zánk legdinamikusabban fejlő-
dő térsége már évek óta, de az 
itt élő emberek már több alak-
alommal – akárcsak most is! 
– megmutatták, hogy milyen 
csodálatos összefogásra ké-
pesek annak érdekében, hogy 

megsegítsék azokat, akik bajba 
kerültek és menekülniük kell 
a hazájukból, hátrahagyva az 
otthonukat.

Köszönöm mindenkinek, 
aki csatlakozik a gyűjtéshez – 
mondta a képviselő, aki beszélt 
arról is, hogy ma erősebbek 
vagyunk, mint korábban, és 
a szövetségeseinkkel közösen 
képesek vagyunk megőrizni a 
biztonságunkat. Mint mond-
ta, aki ezekben a napokban 
Ukrajnából érkezik hazánkba, 
biztos lehet abban, hogy Ma-
gyarországon barátok fogad-
ják. Szerinte a jelenlegi feszült 
geopolitikai helyzetben meg-
fontolt döntésekre, higgadtság-
ra és stratégiai nyugalomra van 
szükségünk.

Magyarországnak különö-
sen most, ebben a rendkívü-
li helyzetben olyan felelős ve-
zetőkre van szüksége, akiknek 
minden körülmények között a 
magyar érdekek az elsők – fo-
lyatatta Tuzson Bence –, ne-

künk a magyar emberek biz-
tonsága a legfontosabb!

Kérdésünkre válaszolva a 
képviselő beszélt arról is, hogy 
„mindent megteszünk azért, 
hogy megvédjük Magyaror-
szágot és a magyar embereket a 
háborús konfliktustól, és azért, 
hogy hazánk ne sodródhas-
son bele ebbe a háborúba”. Tu-
zson Bence hangsúlyozta, hogy 
a magyar emberek békét akar-
nak: „Meggyőződésem, hogy 
aki ebben a rendkívüli helyzet-
ben uszít és hergeli az embere-
ket, az nincs tisztában a tettei 

súlyával, ez ugyanis rendkívül 
veszélyes. Ahhoz, hogy hosz-
szú távon is meg tudjuk őriz-
ni azokat az európai szinten is 
kiemelkedő eredményeinket, 
amelyeket tavaly a repülőstart-
tal újraindult gazdaságunk ért 
el, Magyarországnak minden-
képp ki kell maradnia a szom-
szédságunkban folyó háború-
ból.”

A képviselő felhívta a figyel-
met arra is, hogy nagyon erős 
februárt tudhatunk magunk 
mögött: „A múlt hónapban 
visszakapták a gyermeket ne-

velő családok a tavaly befize-
tett személyijövedelem-adóju-
kat az átlagbér szintjéig, és fo-
lyósítottuk a tizenharmadik 
havi nyugdíjat is, az érintettek 
most kapták meg a megemelt 
minimálbért és a szakmunkás 
minimálbért, valamint az első 
szja-mentes bérüket a huszon-
öt évnél fiatalabbak, és ugyan-
akkor életbe lépett az élelmi-
szer árstop is. Mindezek rend-
re olyan intézkedések, ame-
lyeket a magyar gazdaság erő-
södése tett lehetővé. Így pedig 
olyan dolgok válnak ma már 
kézzelfoghatóvá mindnyájunk 
számára, amelyekért a ma-
gyar emberek és a magyar vál-
lalatok sokat dolgoztak. An-
nak érdekében, hogy ezeket az 
eredményeinket hosszú távon 
is meg tudjuk őrizni – ahogy 
már mondtam is – Magyaror-
szágnak mindenképp ki kell 
maradnia a szomszédságunk-
ban folyó háborúból. Megfon-
tolt döntésekre, higgadtságra 
és stratégiai nyugalomra van 
most szükségünk. Nagyon bí-
zom benne és mindent meg is 
teszünk azért, hogy mielőbb 
helyreálljon a béke” – nyilat-
kozta lapunknak Tuzson Ben-
ce, térségünk országgyűlési 
képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Kovács Zsolt

Adománygyűjtést szervezett régiónkban az ukrajnai háború miatt bajba jutottak megsegítésére Tuzson Bence, 
térségünk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy nekünk most stratégiai nyugalomra van szükségünk

„Pakolunk, gyűjtünk, jelen vagyunk az adományozó helyszíneken”

Szerdán hajnalban indult el a magyar-ukrán határra az első teherautó, amely a Dunakeszin ed-
dig összegyűlt adományokat szállította a rászorulóknak, és hamarosan újabb szállítmányok is 
indulnak régiónkból. Az adománygyűjtést Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési 
képviselője kezdeményezte, aki a szervezésben és a csomagok felpakolásában is tevékenyen 
részt vesz. A körzetünkben több városnak is van kárpátaljai testvértelepülése, velük is felvet-
tem a kapcsolatot – nyilatkozta lapunknak a képviselő. Mint mondta, agglomerációs régiónk-
ban Fótnak Bátyú, a közeli Gödnek pedig Makkosjánosi a testvértelepülése, de a térségünkben 
mindenhol megszerveztük az adománygyűjtést. Kedden este otthon a gyermekeim segítségével 
pakoltuk össze a csomagot, amelyet a családunk küld a háború elől menekülőknek, takarókat, 
tisztálkodási szereket, tartós élelmiszereket csomagoltunk – tette hozzá a képviselő.

Gazdafórum az agrárminiszterrel Vácrátóton

Rétvári Bence, 34 te-
lepülésen élő 90 ezer 
ember képviselő-
je összehasonlította 

a magyar mezőgazdaság 2010 
előtti helyzetét az azóta sokat 
javult állapotokkal, melyeket 
az utóbbi években igen jelen-
tős pályázati összegek fémje-
leznek. 

A képviselő kiemelte a ma-
gyar éléstár gazdagságát. 
Sem a világméretű COVID-
járvány, sem a rendkívül aszá-
lyos időjárás sem tudta meg-
akadályozni a termelést és ez-
zel az ország lakosságának 
megfelelő élelmiszer ellátását, 
s most amikor a szomszédsá-
gunkban háború zajlik, most 
sincs élelmiszer hiány. 

Hazánkban nincs éhezés, 
túl vagyunk a visszaesése-
ken, mindez a gazdák erőfe-
szítésének eredménye, amiért 
elismerést, megbecsülést ér-
demelnek. Fölismerte a kor-
mány, hogy a gazdákat erősí-

teni kell, ezt jelzi az elmúlt 12 
évben kiosztott soha nem lá-
tott méretű támogatás. Cél, 
hogy csökkenjen a külföldről 
származó élelmiszer mennyi-
sége, ha azokkal szemben ma-
gyar terméket tudunk állítani. 
Továbbá megköszönte a mező-
gazdasági termelők kitartását, 
munkáját. 

Nagy István agrárminiszter 
arról beszélt, hogy a magyar-
ságnak milyen mély elkötele-
zettsége van a földművelés, ál-
lattartás terén, ennek kiforrott 
kultúrája van hazánkban. En-
nek köszönhető, hogy a nehéz-
ségek ellenére a gazdálkodók-
ra most is számíthatunk. Soha 
egy pillanatig nem merült föl 
annak a kétsége, hogy nem 
lesz elegendő élelmiszerünk. 
Ma már stratégiai jelentőségű-
nek tekintjük az élelmiszer el-
látást, s erre a társadalom fi-
gyelmét ráirányítottuk. 

A vidékfejlesztési forrásokat 
összege elérte a 4265 milliárd 
forintot, soha ekkora összeg 
nem került a gazdálkodókhoz. 

2021-ben rekord mennyiségű 
összeget fordíthattak a gazdák 
többek közt gépbeszerzésekre, 
mint az előző 7 évben össze-
sen, hogy versenyképesek le-
gyünk a globális világban. 

Messziről indult a magyar 
mezőgazdaság. A rendszervál-
tás után elárasztottak minket 
a külföldi, sokszor olcsó ter-
mékek. Olyanok is, ami ná-
lunk is bőven termett. Ennek 
elsődleges oka az volt, hogy 
külföldiek kezébe került ha-
zánk feldolgozó ipara. Akik 
azonban nem azért vásárol-
ták meg fillérekért, hogy kor-
szerűsítsék és tovább termelje-
nek vele, hanem mint kiderült 
ők a piacot vettek meg ezáltal. 
Az olcsó pénzen megvásárolt 
üzemeket bezárták. Mi itt ma-
radtunk feldolgozó ipar nél-
kül, s elborított minket a kül-
földi áru, persze nem olcsón. 
Ők ezután megvették a ma-
gyar mezőgazdasági termé-
keket, odakinn dolgozták föl,  
s a készterméket visszahozták, 
eladták nekünk. Köztudott, 
hogy a nyersanyag mindig az 
olcsó és a hozzáadott értékkel 
bővített feldolgozott áru jóval 
drágább. Mindezzel a magyar 
mezőgazdaságot leszorították 
a kevésbé jövedelmező alap-
anyag termelés szintjére. 

Négy évvel ezelőtt azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy a 
hazai versenyképességet kell 
gyors ütemben fejleszteni. Eh-
hez meg van az alapunk. Tu-
dunk annyi kukoricát, búzát, 

egyebet termelni, mint bár-
ki más, ebben versenyképesek 
vagyunk. Így az egy hektárra 
jutó jövedelemtermelést ösz-
szehasonlítva kiderült, hogy  
a teljes európai átlaghoz ké-
pest (minden országot együtt-
véve) mi csak annak 53 %-át 
tudjuk elérni. Ez nagyon fájó!

Megértettük, hogy ezen vál-
toztatni kell, és ehhez jelentős 
forrásokat kell biztosítani. Eb-
ben vannak hagyományaink, 
ehhez van érzékünk, ehhez van 
alapanyagunk, ebben vannak 
tartalékaink, ebben sikeresek 

lehetünk, s az élelmiszer ágazat 
stratégiai jelentőségű. Nem-
csak a nagyvárosok környéki 
ipari fejlesztés az egyetlen út, 
a falukat is fel kell zárkóztat-
nunk, azt is jövedelmezővé kell 
fejleszteni. Ezért szánt rá az ál-
lam óriási, korábban soha nem 
látott mértékű összeget 4265 
milliárd forintot. 

Közben jött a COVID-vírus, 
majd most berobban a szom-
szédban a háború is. Hogy sem-
mi kétségünk nem legyen ar-
ról, hogy az élelmiszer stratégi-
ai termék, a háború kitörésének 

bejelentését követő egy órán be-
lül 42 újságírói kérdés futott be 
hozzám, lesz-e elegendő élelmi-
szer Magyarországon!

Meg kell nyugtatni min-
denkit, a magyar mezőgazda-
ság nem csak a 10 millió ha-
zánkfiát tudja ellátni, hanem 
20 milliót is - húzta alá az ag-
rárminiszter.

A jól sikerült gazdafórum 
megszervezéséért és a veterán-
gépek kiállításáért elismerés il-
leti Lukács Balázst és segítőit.

Windhager Károly
Fotó: KesziPress
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Két év szünet után Du-
nakeszi Város Önkor-
mányzata ismét meg-

rendezi a Dunakeszi Viadalt 
a forradalom és szabadság-
harc ünnepe alkalmából a Ka-
tonadombon. Március 14-én 
10.45-től Dáma lovassági be-
mutató alapozza meg a hangu-
latot a 11 órakor kezdődő Via-
dalhoz, amelyet idén a Nem-
zeti Kulturális Alap Közmű-
velődés Kollégiuma támogat. 
Látványos lovassági és gyalog-
sági összecsapásra számíthat-
nak idén is a nézők. Utóbbi-
hoz a korábbi évekhez hason-
lóan 10-12 éves gyerekek je-
lentkezését várják a program-
iroda@dunakeszi.hu e-mail 
címen. Az előzetes regisztrá-
cióra azért van szükség, hogy 
a gyermekek a helyszínen át-
vehessék a színtérre való belé-
pésre jogosító karszalagot.

A harci jelenettel nem ér vé-
get a rendezvény, néptánc, majd 
solymász bemutató követi.  

11 órától a nagy attrakciók 
mellett párhuzamosan délután 
öt óráig színes, érdekes, inter-
aktív programokkal és attrak-
ciókkal is készülnek a szer-
vezők. A Fabula Bábszínház 
előadása 14.30-kor kezdődik, 
majd a Bóbita Zenekar szó-
rakoztatja koncertjével a leg-
kisebbeket. A Katonadomb-
ra települnek aznap az októ-
beri Szent Mihály-napi soka-
dalom nagy kedvencei is: a lá-
davasút, valamint a Kalandozó 
Komédium és a Virgonckodó 
Játszópark különleges fajá-
tékaikkal. A népi hagyomá-
nyoknál maradva meghívott 
vendég az Árpád Népe Hagyo-
mányőrző, Kulturális és Sport 
Egyesület, amelynek munka-
társai jurta sátorral, kézmű-
ves foglalkozással és kiállí-
tással is készülnek. Emellett 
a Viadalon debütál a Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
mény vándorkiállítása, ame-
lyen kvízjátékban való részvé-
telre is lehetőség van.

A helyszínen óriásszíne-
ző és táncház is várja a gye-
reket, valamint kipróbálhat-
ják az íjászatot és szablyaví-
vást is. Az érdeklődők a soly-
mászat kulisszatitkaiba is be-
pillanthatnak.

Szeredi Helga

A berendezést a 2. számú 
főúton, a Nap utca-Fő 
út-Béke utca találko-

zási pontjához telepítik Göd 
haladási irányába, mert on-
nan a Magyarság Sporttele-
pig is ellát – olvasható az ön-
kormányzat közleményében.  
Nagyon sok lakossági bejelen-
tés érkezik azzal kapcsolat-
ban, hogy a Fő úton megnö-
vekedett a gyorshajtók száma. 
Általános szakmai tapaszta-
lat, hogy az elsőbbséget élvező 
hosszú és széles utakon közle-
kedők a megengedettnél gyor-
sabban hajtanak, amely na-
gyon sok veszélyt hordoz ma-

gában. A rendőrség folyama-
tosan ellenőrzi a forgalmas 
utakat, azonban ezek csak 
időszakos jellegűek, hiszen 
nincs kapacitás az állandó el-
lenőrzésre.

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság tájékoztatása alapján 
az állandó jelenlétre egy úgy-
nevezett TrafiBox telepítése je-
lentene megoldást. A TrafiBox 
egy út mentén fixen telepített 
kültéri rongálásálló kabinet, 
amelybe belehelyezhető a se-
bességmérő eszköz, vagyis a 
traffipax, amelynek célja, hogy 
elérje az autósok körében azt, 
hogy a gépjárművezetők a sza-

bályok által megengedett se-
bességhatáron belül közleked-
jenek.  A TrafiBoxba helye-
zett sebességmérő olyan elven 
működik, mint a Véda, vagy-
is a kamera felvételei a rendőr-
ség központi rendszerébe ke-
rülnek.

A rendőrségi statisztikák 
alapján ugyan Dunakeszi nem 
baleseti gócpont, azonban ele-
get téve a lakossági igények-
nek álláspontom szerint hasz-
nos lenne a TrafiBox felállítása 
- javasolta az előterjesztésben 
Dióssi Csaba polgármester.

Fotó: internetes illusztráció

Dunakeszin két ilyen GSM 
tornyot telepít a MÁV a saját 
és a Magyar Állam tulajdo-

nában álló ingatlanon: a Magyarság 
Sporttelep mögött, valamint a MÁV 
Nagyállomás és Dunakeszi Járási 
Hivatal épülete között. A tervezők-
kel folytatott egyeztetésen nyilván-
valóvá vált, hogy a vasúti pálya teljes 
lefedettségéhez az oszlopok telepíté-
se nélkülözhetetlen. A fejlesztéshez 
szükség döntést 13-an támogatták, 
a 2 jobbikos képviselő nem szavaz-
ta meg – olvasható a városi önkor-
mányzat közleményében.

Óriási csata lesz 
a IX. Dunakeszi Viadal

Dunakeszi: TrafiBoxot 
telepítenek a Fő útra

Sűrűsödni fog 
a vonatközlekedés Dunakeszin

Igazi családi nap lesz a IX. Dunakeszi Viadal, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki ta-
lálhat számára érdekes attrakciót a március 14-i rendezvényen.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy fix, rongálásálló sebességmérő kamerát adományoz 
Dunakeszinek.

Már zajlik a Budapest-Vác vasútvonalon a GSM-R rendszer kialakítása, amely a biztosító be-
rendezések elengedhetetlen része. Ezek teszik lehetővé a szerelvények követési távolságá-
nak csökkentését, így a nagysebességű vasúti közlekedés kialakítását. 
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A dunakeszi önkormányzat egymillió forint 
értékben vásárolt a gyerekeknek szánt dolgokat

Mint az a tájékoztatóból kide-
rült, gyalogátkelőhelyet létesíte-
nek a Rozmaring utca és a Pálya 

utca csomópontban, sebességmérő kame-
rát helyeznek el a Széchenyi utca kanyaro-
dásánál, térfigyelő kamerákat telepítenek 
a Kiserdő utcában, a Március 15. téren, a 
Repülőtéri úton, a Fóti úton a Szabó Ervin 
utcánál lévő kanyarban.

Járdákat építenek és újítanak fel a Kiser-
dő utcában, a Tábor utcában – a Füzi Jó-
zsef és a Hunyadi út között -, a Szabad-
ság téren, a Tompa utca és a Madách Imre 
utca csatlakozásánál, a Széchenyi utcában 
a Vadász köz és a Munkácsy utca között.

A Kossuth Lajos utcából nyíló Óvoda 
közben parkolót és körforgalmat alakíta-
nak ki, megoldják a csapadékvíz-elveze-
tést a Pipa utcában és környékén.

A pénzügyi támogatásból több játszóte-
ret is fejlesztenek – Alagligeti játszótér, Ba-
rátság útja 1-3. játszótér, Garas utcai ját-
szótér, Lányi Ferenc park játszótere, Toldi 
utcában lévő játszótér -, és rendezik, par-
kosítják a Fő úti Kegyeleti park környékét.

A tervek szerint a Zebegényben műkö-
dő hajózási múzeum relikviából hajózási 
múzeumot alakítanak ki a VOKE József 
Attila Művelődési Központ könnyűszer-
kezetes épületében.

A dunakeszipost.hu értesülése szerint 135 
millió forintból kifestik, és újra parkettáz-
zák a Radnóti Miklós Gimnázium torna-
csarnokát.

Gulyás Gergely közölte: 
március 7-től megszű-
nik a maszkviselési köte-

lezettség. Kivezetik azt a szabályt 
is, amely biztosítja, hogy a mun-
káltató kötelezővé tegye a korona-
vírus elleni oltást - mondta a mi-
niszter, aki két területet említett 
ezen szabályok alól kivételként, a 
szociálisat és az egészségügyit.

Elmondta, kivezetik a védett-
ségi igazolvány használatára vo-
natkozó szabályokat is.

A miniszter azt mondta, fenn-
tartják az egészségügyi veszély-
helyzetet, a többi között a lehet-
séges hatodik hullám veszélye, 
valamint a kormány cselekvőké-
pességének fenntartása miatt – 
írja az MTI.

Ezt a célt tűzte ki a HUMDA „Road 
Safety – a biztonság az első” elnevezé-
sű országjáró közlekedésbiztonsági ok-
tatási programsorozat, és első állomá-

sának február 28. március 4. között Dunakeszi 
adott otthont. A sorozatot a HUMDA Magyar 
Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési 
Ügynökség főképpen első és második osztályos 
tanulóknak szervezte.

A programról – amely Dunakeszin a IV. 
Béla király téren települt – rendezett sajtótájé-
koztatón Lázár László kommunikációs igazga-
tó köszöntőjét követően Weingartner Balázs,  
a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója 
előljáróban elmondta, hogy a közlekedésbiz-
tonság napjainkban egyre fontosabb, ám saj-
nos gyakorta csak egy-egy baleset kapcsán ke-
rül szóba. A kezdeményezéssel azt próbálják el-
érni, hogy elsősorban az iskolások bevonásával 
egy másfajta közlekedésbiztonságról essék szó. 
Ezért választották az első és második osztályos 
korosztályt, melynek során részben elméleti ok-
tatást kaptak a gyermekek, majd a KRESZ-pá-
lyán vitték végig őket a nagy tapasztalattal ren-
delkező instruktorok.

–A biztonság a legfontosabb, látjuk ezt a vi-
lágpolitikában, de a mindennapokban is fontos 
– mondta Tuzson Bence, a térség országgyűlé-
si képviselője. Majd arról beszélt, hogy a gyer-
mekek itt is megtanulhatják a biztonságos köz-
lekedés követelményeit gyalog, rollerral, vagy 
éppen kerékpárral. Utalt arra, hogy Dunake-
szin az elmúlt tíz évben kiépült a kerékpáros 

úthálózat. Helyi szinten is sokat tettek Dióssi 
Csaba polgármesterrel együtt, hogy a közleke-
dési tudnivalókat átadják a gyermekeknek, de 
ebben nagyon hasznos szerepe van a mosta-
ni sorozatnak. A gyermekek mellett a szülők-
nek is fontos tudni ezeket a szabályokat, és eb-
ben segíthetnek a délutáni lehetőségek, amikor 
a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedhetnek 
a tudnivalókkal.  

Dióssi Csaba polgármester köszönetet mon-
dott Tuzson Bencének, amiért segített abban, 
hogy ez a program Dunakeszire eljött. A vá-
rosban a közbiztonság az elmúlt tizenkét évben 
annyit javult, hogy a büncselekmények száma  
a harmadára csökkent, így az önkormányzat 
számára is előtérbe került a közlekedésbiztonság 
javítása.  Természetesen a közlekedési feltételek 
javítása mellett nagyon fontos a szabályok meg-
ismerése, ennek a tudásnak a megerősítését szol-
gálja elsődlegesen a gyermekek számára az egy 
hetes oktatási program. 

A kisiskolások kézhez vehették az Útrava-
ló című, látványos és tartalmas, közlekedési is-
mereteket tartalmazó kiadványt. Az elkövetke-
ző napokban délelőtt szervezett formában jöttek 
el a kisiskolások, délutánonként pedig a gyerme-
kes családok számára nyílt lehetőség megismer-
kedni az elmléleti ismeretekkel és kipróbálhat-
ták ezeket a tudásokat a gyakorlatban is a tan-
pályán.

Katona M. István
A szerző felvétele 

Szeretnénk, ha „minél 
előbb megszűnne az 
a probléma, ami most 
Ukrajnában keletke-

zett” – mondta Csoma István 
a Természetesen Dunakeszi-
ért Alapítvány képviseletében.  
A szervezet az önkormányzat-
tal együtt gyűjt a menekültek-
nek, és szerdán hajnalban in-
dultak Kárpátalja irányába.

Ukrajnában háború zajlik, 
Magyarország segíti azokat, 
akik onnan menekülnek – ezt 
már Tuzson Bence államtitkár 
mondta akkor, amikor felpa-
kolták az adományokat.

Az önkormányzat egymillió 
forintért vásárol olyan gyer-
mekeknek szánt dolgokat, 
amelyek most elengedhetetlen  
a menekülő családok számá-
ra – tájékoztatott Dióssi Csa-
ba polgármester. Jellemzően 
pelenkára, tartó élelmiszerre, 
fájdalom- és lázcsillapítókra és 
maszkokra van szükség.

Mint arról Dióssi Csaba pol-
gármester közösségi oldalán 
beszámolt: „A DÓHSZK Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
telephelyére is szép számmal 
érkezett felajánlás az elmúlt két 
napban, többségében plédeket, 
paplanokat és a babák, kisgyer-
mekek ellátásához szükséges 
eszközöket kaptunk. A további 
felajánlásokat előre is köszön-
jük!” – írja a városvezető.

Mint arról a dunakanyar-
regio.hu hírt adott Tuzson 
Bence vasárnap kezdeményez-
te a gyűjtést a háború elől me-
nekülök megsegítésére. Az or-
szággyűlési képviselő közössé-
gi oldalán jelentette be, hogy 
Dunakeszin és a környező tele-
püléseken a helyi önkormány-
zatokkal együttműködve tar-
tós élelmiszereket, vény nélkül 
kapható gyógyszereket, tisztál-
kodási szereket, vitaminokat 
gyűjtenek a háború elől mene-
külők megsegítésére.

Hétköznapokon, az aláb-
bi helyszíneken és időpontok-
ban tudják tárgyi adományai-
kat leadni a holnapi naptól” – 
írta vasárnap délutáni bejegy-
zésében a térség országgyűlési 
képviselője.

„Első sorban az alábbiakat 
kérnénk az adományozóktól:

konzervek – ásványvíz – 
csomagolt pékáru – csokoládé 
– WC papír – tisztálkodási sze-
rek – maszkok – vény nélkül 
kapható gyógyszerek – pelen-
ka – takaró, pléd – hálózsák – 
polifoam – gyermek és felnőtt 
vitamin.

Helyszínek:

Csomádon, együttműködés-
ben az önkormányzattal:
– a Kossuth utcában, a régi is-
kolaépületben 08:00-17:00
Csömörön, együttműködés-
ben az önkormányzattal:
– a Szociális Alapszolgáltatási 
Központban, Kossuth utca 71. 
08:00-18:00

Dunakeszin, együttműködés-
ben az önkormányzattal:
– a DOHSZK épületében, Baj-
csy-Zsilinszky utca 32. H-Cs 
07:30-16:00 Péntek: 07:30-12:00
Erdőkertesen, együttműkö-
désben az önkormányzattal:
– a polgármesteri hivatal ta-
nácstermében, Fő tér 4. 09:00-
16:00
Fóton, együttműködésben az 
önkormányzattal:
– a művelődési házban, Vö-
rösmarty Mihály tér 3. 09:00-
17:00
Gödön, együttműködésben 
az Ilka Csárdával és az Újház 
Centrum Piramis Építőház 
Kft-vel:
– Ilka Csárda, Pesti út 93/a. 
11:30-21:00
– ÚjházCentrum Piramis Épí-
tőház Kft., Pesti út 131. 07:00-
16:30
Veresegyházon, együttműkö-
désben az önkormányzattal:
– a Váci Mihály Művelődé-
si Központban, Köves utca 14. 
10:00-18:00

Újabb több százmilliós értékű fejlesztések Dunakeszin! Gulyás: Magyarország 
kivezeti a járványügyi 
korlátozások többségét

A biztonságos 
közlekedésről gyermekeknek

Szerda hajnalban teherautó indult 
segélyekkel az ukrán határhoz

270 millió forintos támogatást kapott 
Dunakeszi Város Önkormányzata, ami-
ből fejlesztjük és biztonságosabbá tesz-
szük a közlekedést – jelentette be kö-
zösségi oldalán Tuzson Bence államtit-
kár, a város országgyűlési képviselője. Kivezeti Magyarország a koronavírus-járvány miatti korláto-

zások döntő többségét, mivel a járvány ötödik hulláma a vé-
géhez közeledik - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

A közlekedési ismeretek elsajátítása nem csupán a felnőttek, hanem a gyermekek számára 
is elengedhetetlenül fontos. Vonatkozik ez a gyalogos közlekedés mellett a rollerral, vagy ép-
pen kerékpárral „gördülő” iskolásokra. 

Természetesen Dunakesziért Alapítvány gyűjtött a kárpátaljai menekültek számára. Ezeket ad-
ták át ma a főtéren. A teherautó szerda hajnalban indult Kárpátaljára – írja a dunakeszipost.hu.

A fiatalok számára rendkívül érdekes és hasznos volt a program

Az önkormányzat folyamatosan felújítja a városi fenntartású utakat

Dunakeszin is 
folyamatos a gyűjtés
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Az elmúlt években 876 millió forint állami támogatás érkezett a településre

Nagy siker volt az első Csörögi csörögefánk fesztivál

30 millió forint állami támogatásból épült 
a szombaton át adott Civil közösségi ház

Készül a termelői piac 
- mutatja Szabó István  polgármester 

Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek

E
lindult Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műemléki 
és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliárdos fel-
újításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipari park-
ba, ezzel teremtve új munkahelyeket. Vácon a régi ferences 

rendház is megújult, benne pedig létrejött a Kilátó Központ, 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

Magyarország erősödik, a Dunakanyar fejlődik!
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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.

A köztudatban kezd átalakulni a Csörögről alko-
tott Vélekedés, amit az is alátámaszt, hogy két év 
alatt 30 százalékra lecsökkent a bűncselekmények 

és a szabálysértések száma a rendőrség és a polgárőrség ha-
tékony jelenléte révén. Ezt a kedvező folyamatot érősíti az  
a tény is, hogy 40 millió forint állami támogatásnak kö-
szönhetően 21 darab világszínvonalú térfigyelő kamerát 
telepítettek a község frekventált közterületein a Belügy-
minisztérium Szitakötő programja keretében. A település 
be- és kimenő forgalmát is kontrolláló rendszámfelismerő 
kamerarendszer felvételeit megőrzik. A fejlesztés révén to-
vább javul a településen élők közbiztonsága, segíti a bűn-
megelőzést – jelentette ki a rendszer üzembe helyezésekor 
Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

A helyben élők életében nagy jelentőségű volt a Duna,  
a Kisfaludy utca aszfaltozása, melyre 119 millió forintot 
biztosított az állam. A Szegedi utcára 20 milliót irányzott 
elő a Belügyminisztérium, de ennél jóval többet, 50,5 mil-
liót nyert az önkormányzat a művelődési ház, a polgár-
mesteri hivatal és a családsegítő szolgálat épületének fel-
újítására. 

A Magyar Falu Program életre hívásának Csörögben is 
örültek, melynek köszönhetően 50 millió forintot nyertek 
a falu házra, míg szolgálati lakás kialakítására 30 milliót.

Az országszerte népszerű és a kormány által támogatott 
bölcsőde építési program Csörögben is megvalósult, hi-
szen Pest megye Önkormányzata 36,6 millió forintot biz-
tosított bölcsőde fejlesztésre, de kapott a település a Ma-
gyar Falu Program keretéből 5 milliót óvoda udvar fejlesz-
tésére és ugyancsak 5 millió forintot játszótér építésére.

A legfrissebb fejlesztésként február 26-án, az első 
Csörögi csörögefánk fesztivál keretében a község or-
szággyűlési képviselője és polgármester ünnepélyesen 
avatta fel a 30 millió forint állami támogatásból épített 
Civil közösségi házat.

Az önkormányzat eredményes pályázatainak köszön-
hetően 15 milliót nyertek közterületi karbantartó gépre, 
2,2 milliót orvosi eszközbeszerzésre, 5 millióból építhet-
tek járdát, a rászoruló családok tűzifa vásárlását 1,64 mil-
lió forinttal támogatták, ami nagy segítség az alacsony 
keresetű emberek számára.  Vetési Imre

Fotó: KesziPress

E
zzel az induló tőkével kezdett hozzá a városfej-
lesztéshez az önkormányzat - kezdi visszatekin-
tését Szabó István polgármester. Első lépésként 

utcákat aszfaltoztak, illetve közösségi terek kaptak 
viacolor borítást.

A későbbiekben pedig beindultak a pályázatok, 
amelyekből összesen 2 milliárd forint körüli össze-
gű támogatás jutott a településnek. Reményeik sze-
rint ezzel még nincs vége, mert az örvendetesen nö-
vekvő gyermeklétszám miatt egy vadonatúj iskolára is 
szükség van. Olyat kívánnak építeni, amely a kor kívá-
nalmainak minden tekintetben megfelel. 24 tantermes 
épületet, szertárakkal, tanárival, konyhával, étkező-
vel, tornateremmel, külső sportpályával. Ez most még 
terv, de a 480 millió forintból készülő második bölcső-
de építése is küszöbön áll. 

Emellett sok egyéb fejlesztésre is kaptunk támoga-
tást: útépítésekre, csapadékvíz elvezetésre, egészség-
házra, termelői piacra, a meglévő iskola és óvoda bő-
vítésére, stb. Nagyon sokat köszönhetünk dr. Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő úrnak, aki folyamato-
san támogatja a munkánkat.

- Milyen arányban vannak az elnyert pályázati 
összegek és az önkormányzat helyi bevételei?

- A saját bevételeink szűkösek. A téglagyár bezárt, 
pedig ez volt a legnagyobb adóbefizetőnk. A kisebb cé-
gek ugyan rendesen fizetnek, de ez messze alul ma-
rad a lakossági igényekhez képest. Az elmúlt 30 évben 

inkább csak szinten tudta tartani a várost az önkor-
mányzat, érdemi fejlesztések csak az utóbbi években 
történhettek. Ezekhez a beruházásokhoz önmagunk-
ban nem tudtunk volna belevágni. Jelenleg épül a ter-
melői piacunk, a híres műemlék épületünk, a Pálos fo-
gadó és környezete megszépül. Terveink szerint ebben 
a kialakuló kellemes környezetben olyan közösségi tér 
keletkezik, amely alkalmas lesz programok, szakkörök 
szervezéséhez, esküvők megtartására is. 

- A sok fejlesztési projekt közül polgármester úr 
melyeket tartja a legfontosabbnak?

- Ha az összeget nézzük, akkor a 24 tantermes új is-
kola lesz a legnagyobb beruházás, amelyhez több mil-
liárd forintra van szükség. Azonban nem tudok rang-
sort állítani, nekünk most az utóbbi években kell évti-
zedes lemaradást behoznunk. Ez csak állami hozzájá-
rulással, pályázatok útján lehetséges. Minden fejlesz-
tésre szükségünk van, vagy építünk, vagy a meglévőket 
kell korszerűsíteni, felújítani: bölcsőde, óvoda, iskola, 
egészségház, sportlétesítmények, családsegítő szolgá-
lat, termelői piac, középületek energetikai fejlesztései, 
utak burkolása, stb. Szükség van közösségi terek létesí-
tésére, egyházi épületek felújítására, kerékpárutak épí-
tésére és még folytathatnám. Ezek mind nagyon fonto-
sak. Igyekszünk igazodni az egyre igényesebb lakossá-
gi elvárásokhoz és a XXI. században elvárható színvo-
nalhoz. Még az elején tartunk, de már megtettünk jó 
néhány lépést.  Windhager Károly

A település fejlesztései há-
rom Csoportra oszthatók. 
Az első a korábbi épületek, 

utak rendbetétele volt. Ezek közt 
kiemelkedik az általános iskola, 
az egészségház és a polgármesteri 
hivatal energetikai felújítása 80,3 
millió forintból, a belterületi utak 
megújulása 48,5 millió forintból, a 

Faluház felújítása 50 millió Ft-ból. 
További 36 millió forintból folynak 
jelenleg is útfelújítások. Közben a 
művelődési ház belső felújítása is 
megtörtént.

A következő kategória az új épü-
letek, szolgáltatások létesítése. Ide 
tartozik a két mini bölcsőde, ame-
lyek teltházzal működnek. Ebbe a 

csoportba sorolhatjuk az eszköz-
beszerzéseket, a játszótér fejlesz-
tést, az óvodai többcélú sportpá-
lya kialakítást. A legfontosabb pe-
dig az új iskola lesz. Ehhez már tor-
naterem (tornacsarnok) is tartozik 
majd. Ez különösen fontos a falu-
ban, mert a meglévő iskolaépület-
ben nincs tornaterem. Ez a több-

milliárdos nagyberuházás közpon-
ti állami programnak köszönhető, 
mely várhatóan még az idén elkez-
dődik. 

A harmadik csoport a közvetle-
nül a lakosság életminőségének ja-
vítására fordított összegeket tartal-
mazza. Ide sorolhatjuk a rendez-
vényszervezést, az évenként ismét-
lődő szociális tűzifa juttatást, a fe-
lelős állattartás népszerűsítését, a 
közösségszervezést. Kiemelhetjük 
közülük a népszerű fánksütő ver-
senyt és a szüreti felvonulást. Az 
előbbi bevétele az iskola-, az utóbbi 
bevétele pedig az óvoda lehetősé-
geit növeli. Újdonság a már másod-
jára megszervezett Vácdukai elő-
futam, amely Nemzeti Vágta dön-
tőjébe juttatja a legeredményesebb 
lovasokat. A vágta kísérő program-
jai is sok érdeklődőt vonzanak, s a 

Falunap eseményeivel, koncertjé-
vel együtt a környék kiemelkedő 
rendezvényének számít. 

Polgármester úr a további évek-
ben is számos célt kíván még elér-
ni a település fejlesztése érdekében. 
Szükség van még több út- és járda 
rendbetételére, csapadékvíz elveze-

tésre, a temető és a ravatalozó fel-
újítására, további eszközbeszerzé-
sekre, a különböző életkorú lako-
sok számára mozgási lehetőségek 
kiépítésére, és további közösség 
erősítő rendezvények szervezésére. 

Mindehhez sok sikert kívánunk!
Windhager Károly

Csörög: látványos fejlődés, javuló közbiztonság Őrbottyán előre lépett! Kétmilliárd forint 
közeli támogatáshoz jutott a város

Vácduka élhető településsé vált

Csörög a felzárkózás útjára lépett – jelentette ki lapunknak Szorcsik József polgármester, aki sze-
rint ez megmutatkozik az utóbbi időszakban megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztésekben 
is, melyek közül a kormány és a Máltai Szeretetszolgálat 400 millió forintos támogatásával a szoci-
ális felzárkóztatást segítő infrastrukturális intézmény építését emelte ki. Mint megtudtuk az elmúlt 
években 876 millió forint állami támogatás érkezett a településre.

Amikor a települések többsége eladósodott a 
rossz emlékű kötvénykibocsátások során, akkor 
ezzel a lehetőséggel Őrbottyán nem élt. A Kor-
mány a csőd szélén álló önkormányzatok hite-
leit 2014 és 2016 között magára vállalta. Akadt 
azonban néhány település, amelyeknek nem volt 
adósságuk, ilyen volt Őrbottyán is. Igazságtalan 
lett volna, ha a többiek adósságait kiváltották, 
ám az addig is felelősséggel gazdálkodók nem 
kaptak volna támogatást az államtól. Így kapott 
Őrbottyán összesen 362 millió forintot 2016-ban.

Különböző pályázatoknak köszönhetően az 1800 lélekszámot közelítő település 371 millió forintot 
tudott fordítani az utóbbi években fejlesztésekre. Olyan fejlesztésekre, amelyek az itt élők közérze-
tét jótékonyan javították. Makkos László polgármester, aki 2014-től felelős a településért a Belügy-
minisztérium, a KEOP és a TAO rendszer, valamint Pest megye nyújtotta lehetőségek közt kiemelte 
a Magyar Falu Program pályázati kiírásait. Ez utóbbiak ugyan nem sok százmilliós tételeket jelente-
nek, azonban abban van jelentős szerepük, hogy a kistelepülések is élhetőbbé, szerethetőbbé vál-
janak. Ilyen volt például annak a régi vágyuknak a teljesülése, hogy az óvoda mellé egy biztonságos 
gyalogos átkelőhely, zebra kerüljön. Más hasonló összegű Falu Programból nyert támogatások pedig 
a falu közéleti eseményeit színesítik.

Az új iskola látványterve
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Vállalkozó park nyílt 209 millió forint állami 
támogatással, elkészült a 8 tantermes iskola terve 

380 millió forint állami támogatásból új bölcsőde épült, 
214 millióból négy tanteremmel bővült az általános iskola

Sződliget legújabb büszkesége, az új bölcsőde

Hamarosan új iskola épül Sződön 

Óriási sikere van a vácrátóti kocsonya pikniknek

Megszépült a Faluház
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A
z elektromos-hálózatra a község ház-
tartásainak 100%-a, az ivóvíz-hálózatra 
98%-a, a gáz-hálózatra 98%-a, a szenny-
vízcsatorna-hálózatra 98%-a rácsatla-
kozott. A telekommunikációs lefedett-

ség 100%-os. „Amire külön büszkék vagyunk, Sződ 
minden belterületi útja szilárd burkolatú, melyek-
nek 99%-át aszfalt borítja. Napjaink feladata a ’finom 
hangolás’, az örvendetesen növekvő lakosság igénye-
ihez igazítani az intézményhálózatokat, a régi utak 
felújítása, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, 
a község további fejlődését garantáló fejlesztések, be-
ruházások alapjainak a lerakása” – mondja a tapasz-
talt településvezető. 

- A képviselő-testület a község bevételeinek növelé-
se és az új munkahelyek létesítése érdekében jelentős 
gazdasági és kereskedelmi övezeteket jelölt ki, a terü-
letek beépülése folyamatos. A közeli hetekben készült 
el az állam 209 millió forintos támogatásával a vállal-
kozói park, melynek megvalósításához nagyon sok se-
gítséget kaptunk dr. Rétvári Bence országgyűlési kép-
viselőnktől – tájékoztatott Hertel László.

Majd arról beszélt, hogy a nagyobb léptékű fejlesz-
tésekhez - helyi közösségben rejlő kreativitás, az ön-
kormányzat és a lakosság összefogása mellett is – nél-
külözhetetlenek az állami pályázatok, támogatások. 
Jó példaként a régi hivatal épületének és az általános 
iskola tornatermének a felújítását említi, melyhez 96 
millió forintot nyertek KEHOP pályázaton. 

- A helyi lakosság egyik legfontosabb közösségi tere 
a faluház, amely nívós rendezvényeknek, kulturális 
programoknak a helyszíne. Mindannyiunk nagy örö-

mére már javában tart az épület felújítása – jegyzi meg 
elégedetten.

Nagy segítségnek tartja, hogy a helyi óvoda kony-
ha fejlesztésére 39,8 millió forint támogatást nyertek, 
az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésére, a rendelőintézet átalakítására, orvosi esz-
közök beszerzésére 19,7 millió forint támogatást kap-
tak a Pest megyei Önkormányzattól.  

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szín-
vonalas működését és a lakosság precíz kiszolgálását, 
a dokumentumok kulturált tárolását segíti az önkor-
mányzat új irattár épülete is. Az épület elkészült – je-
lentette be a minap Sződ polgármestere és a község or-
szággyűlési képviselője. 

Szinte minden településen az egyik legnagyobb 
igény az utak felújítására van. Sződön több utca is meg 
tudott újulni, akár a régi településrészeken, akár az új 
építésű házak között. A Belügyminisztérium 20 milli-
óval, a Magyar Falu Program pedig 29,6 millió forint-
tal támogatta a település útjainak felújítását. 

- Az értékek megőrzése, az idősebb korosztály tag-
jainak a kulturált kiszolgálása mellett nagy hangsúlyt 
helyezünk a fiatalok jövőjét segítő fejlesztésékre is. Így 
például 48 millió forint állami támogatással sikerült 
két csoportos mini bölcsődét kialakítani, a jövő nem-
zedéket szolgálja majd a valamivel több, mint 8 milli-
árd forintból megvalósuló 8 tantermes iskolabővítés is 
– mondta optimistán Hertel László polgármester, aki 
szerint az elmúlt években érkezett közel 600 millió fo-
rint állami támogatás jól érzékelhető Sződ mindenna-
pi életében, a település arculatán.  Vetési Imre

 Fotó: KesziPress

A 
környezeti és energia-
takarékossági operatíV 
program keretében 137 
millió forintot fordíthat-

tak az önkormányzati épület ener-
getikai korszerűsítésére. A belterü-
leti utak felújítása, korszerűsítése  
a Pénzügyminisztérium Pest me-
gyei Belterületi Utak Fejleszté-
se program támogatása révén 29,5 
millió forintból, valamint 11,1 mil-
lió forintos Vis major támogatás-
ból valósulhatott  meg. 

A 305 diák oktatását végző Gár-
donyi Géza Általános Iskola 4 új 
tanteremmel bővült a 214 millió fo-
rint állami támogatásnak köszön-
hetően. Jelentős összeggel, a Pest 
megyei Önkormányzat támogatá-
sából 380 millió forint ráfordítás-
ból bölcsőde építésre és felújításra 
nyílt lehetőség, melyet hamarosan 
megnyitnak. 

A kormány által meghirdetett 
Magyar Falu Program pályázat 
nyújtotta lehetőségeket kihasznál-
va 9,6 millió forintból újult meg  
a Római Katolikus közösségi tér, 
430 ezer forinttal támogatták a 
Sződligeti Barátok Egyesületét, 2 
millió forinttal a Sződligeti Jubi-
leumi Egyesület, 2 millió forinttal 

a Sződligeti Jubileumi Alapítvány 
valamint 5 millió forinttal a Pacs-
Pacs Sportegysület működését. 
Ugyancsak a Magyar Falu Prog-
ram támogatásából közösségi szer-
vezői támogatásra 4,8  millió forin-
tot fordíthattak. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
közösségi programok támogatásá-
ra 400 ezer forintot juttatott, en-
nél is jelentősebb az alapkezelő ál-
tal működtetett egyházi támogatá-
sok által biztosított 15 millió forint 
a Római katolikus templom felújí-
tására, valamint ugyancsak 15 mil-
lió forintot fordíthattak a Reformá-
tus templom külső és belső felújí-
tására. 

Kisebb összegű támogatásokkal 
együttvéve a település különbö-
ző pályázatokon való sikeres rész-
vétel eredményeként összességé-
ben 818 millió forintot fordíthatott 
arra, hogy a lakosság számára is ér-
zékelhető fejlődésen ment át Sződ-
liget Nagyközség.

Mindezek mellett a Magyar 
Közút állami forrásból felújította  
a vasútállomást és a 2. számú főutat 
összekötő Dunai fasort, megújult  
a MÁV állomás épülete és az aluljá-
ró, kerékpártároló épült az utasok 
kiszolgálására. 

Katona M. István
Fotó: KesziPress

S
piegelhalter lászló polgármester büszke a tele-
pülésre. Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket 
tettek az utóbbi években, több oldalas jegyzéket 
mutat az elnyert pályázatokról, melyek megvaló-

sításához összesen 331 millió forintnyi támogatást kap-
tak. Szerepel ebben belterületi utak rendbetétele, fogor-
vosi rendelő, egyházközségi fejlesztés, orvosi eszközbe-
szerzés több alkalommal, temető fejlesztés, óvodaudvar, 
gépbeszerzés, bölcsődefejlesztés, hídépítés, szociális tű-
zifa, sportegyesület, járda és még számos egyéb, ame-
lyekhez a forrást különböző pályázatokon nyerték el.

- Mi a legfontosabb?
- Egy település életében nincsen legfontosabb. Ugyan-

olyan súllyal foglalkozunk egy eszközvásárlással, mint 
egy 100 milliós nagyberuházással. 

Ne feledjük, a Budapest környéki települések évekig 
korlátozva voltak egy számunkra hátrányos szabály mi-
att. Abban az időben Vácrátót nehezen tudott előrébb 
lépni. Nagy szerencse, hogy ma már ez a gát megszűnt. 
Nagy lehetőség számunkra a Magyar Falu Program is, 
amire büszkék vagyunk. Nem tudok másik országot 
mondani, amelyik ily mértékben támogatná a kistelepü-
léseit - hangsúlyozza polgármester úr.

- Nekünk nincsenek nagy ipari létesítményeink, emi-
att csekély az iparűzési adóbevételünk, de a szellemi ka-
pacitás terén jól állunk. Kisebb cégek jelen vannak és fi-
zetik az adót. Magunk is keressük a bevételek növelésé-
nek lehetőségeit, például a Botanikus Kert körüli par-

koló várakozási díjainak beszedésével, a rendezvény-
központ, sportcsarnok bérbeadásával. A fejlesztésekhez 
pedig minden lehetséges kiírásra pályázunk. Mi még 
nem adtunk vissza pályázatot!

- Ezek közül melyekre a legbüszkébb polgármester úr?
- Örülök minden megnyert pályázatunknak, de arra 

vagyok kimondottan büszke, hogy itt egy olyan közös-
ség alakult ki, amelynek a tagjai tevőlegesen vesznek 
részt a település feladataiban, rendezvényein. Ennek kö-
szönhető, hogy a Szüreti Felvonulásaink országos hí-
rűek, vagy jó példa a hasonlóan híres Kocsonya Pikni-
künk, ahol nem tudunk annyi kocsonyát készíteni, ami 
el ne fogyna. Az idei januári eseményen óriási tömeg vett 
részt, ami az iskolánknak másfél millió forint bevételt je-
lentett.

Egy felfelé ívelő pályán vagyunk. Annak is örülök, 
hogy hazánkban a munkának újra egyre nagyobb be-
csülete van, ellentétben Nyugat-Európával, ahol már 
senki nem akar fizikai feladatot végezni.

- Hogyan tovább?
- Az utóbbi években sikerült fejleszteni óvodát, böl-

csődét, utakat építeni a sok kisebb siker mellett. Hala-
dunk, nem állhatunk meg, még sok további fejlesztési 
tervünk van, amely Vácrátótot még élhetőbbé, szerethe-
tőbbé alakítja. Bízunk benne, hogy a most jellemző len-
dületes fejlődés folytatódhat a további években is.

Windhager Károly
Fotó: KesziPress

Sződ a tervszerű fejlődés útját járja Sződliget a számok tükrében 

Nagyot változott a világ Vácrátóton 

Pest megye egyik legősibb települése Sződ, melyről az első írásos említést IV. Béla király uralkodása 
idejében, 1255-ben keltezett oklevélben tesznek a krónikások. A közel nyolcszáz éves település mai 
lakossága is ragaszkodik szokásaihoz és néphagyományaihoz. A községet 2001 óta polgármester-
ként irányító Hertel László szerint a település folyamatos fejlődésének szilárd alapja a lokálpatrióta 
elkötelezettségű önkormányzati tevékenység, a tenni akarás, melynek egyik ékes bizonysága, hogy 
a közművek teljes mértékben kiépültek. 

Az elmúlt időszakban Sződliget Nagyközségben számos támogatás eredményezte, hogy a települé-
sen jelentősen javulhatott a lakosság komfortérzete valamint életminősége. Érdemes visszatekinte-
ni, mit is jelentett mindez a gyakorlatban.

Korábban Vácrátótot a szerény kistelepülések között emlegették, sokan egyedül a méltán híres  
Botanikus Kertet ismerték. Mára azonban nagyot változott a helyzet. 

A következő lapszámunkban  
a Szobi Járás és a Váci Járás többi 

településeiről is olvashatnak.
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Vácon rendezték meg a Raoul Wallenberg országos 
középiskolai tanulmányi verseny egyik elődöntőjét

Folytatás a címlapról

Több mint tíz éve rendezik meg hazánkban és a Kárpát-medencére kiterjedően az Országos 
Raoul Wallenberg Középiskolai Tanulmányi Versenyt. Vácon hét éve kerül sor a vetélkedő 
egyik területi elődöntőjére, melyet idén február 17-én a gyönyörűen felújított Piarista Kilátó 
Központban rendeztek meg. 

Rétvári: másfélmilliárdos állami 
támogatás a váci Bernáth Kálmán 

középiskola bővítésére

A fiatalok ismerik történelmünk 
szörnyűségekkel teli korszakát

Nyilas Zoltán, az Északpes-
ti Egyházmegye esperese be-
vezetőjében arról beszélt, hogy 
a váci  Bernáth Kálmán Refor-
mátus Gimnázium, Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Tech-
nikum és Szakképző Iskola 10 
éve került a református egyház 
fenntartásba, melyben, napja-
inkban több mint 700 diák ta-
nul. Örömtelinek tartja, hogy 
az országgyűlési képviselő ál-
tal is felvázolt hiányosságokat 
a kormány 2020 decemberé-
ben hozott döntésével sikerül 
orvosolni, fejlesztési elképzelé-
seiket, terveiket megvalósítani.

Reményét fejezte ki, hogy 
március második hetében 
eredményesen zárul le a ter-
vezésre kiírt tender, és meg-
kezdődhet a tényleges tervezői 
munka. 

Nyilas Zoltán elmondta, 
hogy az iskola főbejáratához – a 
látványterv készítője – 100-150 
fő befogadására alkalmas au-
lát képzelt el, melynek egyik fe-
lében kapna helyet az étkezde, 
majd tovább – a város irányába 
– haladva egy átkötő épületben 
a főzőkonyhát alakítják ki. 

„Az iskola déli oldalán épül 
fel a két tornaórát engedélye-
ző, úgynevezett „B” típusú 
tornaterem és megfelelő kül-
téri sportlehetőséget biztosí-
tó terep, futópálya, illetve ter-
mészetesen külső sportpálya 
is. Terveink szerint a beruhá-
zásnak a hasznos alapterüle-
te 2200 négyzetméter lesz, eb-

ből pedig a kültéren mintegy 
800 négyzetméternyi külső lé-
tesítményt fogunk létrehozni.” 
– ismertette az elképzeléseket 
az esperes, aki azt is elmond-
ta, hogy közvetlenül az intéz-
mény előtt zöldterületet alakí-
tanak ki, melyben elhelyeznek 
szabadtéri sporteszközöket is.

Nyilas Zoltán köszönetet 
mondott a támogatásért a ma-
gyar kormánynak, és reményét 
fejezte ki, hogy hamarosan el-
kezdhet az építkezés. 

A Dunakanyar Régió kérdé-
sére elmondta, hogy – a tervek 
elkészítése és a közbeszerzé-
si eljárás után – 2023 tavaszán, 
kora nyáron kezdődhet az épít-
kezés, amely várhatóan há-
romnegyed évet vesz igénybe. 

Rétvári Bence kiemelte, hogy 
a koronavírus-járvány idején, 
az elmúlt két évben is folya-
matos volt az oktatási intézmé-
nyek felújítása és bővítése. 

- Itt, a Bernáth Kálmán kö-
zépiskolában egy 1,5 milliár-
dos beruházás vette kezdetét, a 
minap jelenthettük be, hogy a 
váci Radnóti iskolában 50 mil-
lió forint állami támogatás-
ból korszerűre cserélték a nyí-
lászárókat, előtte 12 millióból 
megújult az intézmény bejára-
ta is. A Földváry Károly isko-
lában 40 millió forint közpon-
ti támogatásnak köszönhetően 
sikerült kicserélni a 47 éve be-
épített nyílászárókat. A munka 
folytatásaként jelenleg is tart a 
vizesblokk teljes körű cseréje, 
felújítása, amire 32 milliót biz-
tosított az állam – hangsúlyoz-
ta az országgyűlési képviselő, 
aki szerint folyamatosak a fel-
újítások a váci oktatási intéz-
ményekben, amire büszke le-
het az iskolaváros. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Az internetes selejte-
zőt követően a váci 
versenyen öt há-
rom-három fős csa-

pat vett részt. Százhalombattá-
ról az Érdi Szakképzési Cent-
rum Százhalombattai Széche-
nyi István Technikum két csa-
pata, Budapestről a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium csapata ér-
kezett. Vácot a VSC Boronkay 
György Műszaki Technikum 
és Gimnázium diákjai képvi-
selték. Gödöllőről érkezett a 
VSC Madách Imre Technikum 
és Szakképző Iskola csapata. A 
verseny fővédnöke dr. Rétvári 
Bence államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője volt.  

Dr. Orosz Ferenc biokémi-
kus, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora volt a zsű-
ri elnöke a Raoul Wallenberg 
Egyesület képviseletében. A 
hattagú zsűri két váci tagja volt 
Turai János, a Váci Zsidó Hit-
község elnöke, egyben a rende-
ző bizottság elnöke, valamint 
Turai Valéria, a Duna-Ipoly-
Galga Regionális Holokauszt 
Oktató-Kutató Történelmi 
Központ ügyvezetője. A szel-
lemi megmérettetést Petrovics 
Zsuzsanna, a Raoul Wallen-
berg Szakgimnázium és Szak-
középiskola tanára vezette. 

Az egész napos vetélkedő 
„nyitányaként” levetítették  
a csapatok által előzetesen el-
készített filmetűdöket, melyek 
különböző módon idézték fel a 
vészkorszak eseményeit. A tör-
ténelmi események „prózai” 
megidézése mellett egy alko-
tás riportban mutatott be ho-
lokauszt túlélőket, egy másik 
film pedig drámaian megszer-
kesztett történettel „mesél-
te el”, hogyan mentettek meg 
egy kisbabát 1944-ben, aki fel-
nőtt leányként ismerte meg sa-
ját történetét.

Sokrétű feladatok követ-
ték egymást, melynek formá-
ja napjaink technikai lehetősé-
geit is kihasználta. Összességé-
ben színvonalas, igényes ver-
senyben mérhették össze tudá-
sokat a diákok. Kiderült, hogy 
történelmünk szörnyűségek-
kel teli korszakát behatóan is-
merik a fiatalok s ez példa le-
het kortársaik számára is.

A szoros verseny végén Tu-
rai János köszöntötte a jelen lé-
vőket. 

– Személyes javaslatomra 
hét éven keresztül rendezünk 
Vácon elődöntőket, amelyre a 
város mindig büszke lehetett – 
mondta. A Hitközség eddig a 
mindenkori önkormányzattal 
közösen szervezte meg, foly-

tatta, s kitért arra, hogy a Hit-
község és személyes javaslata 
alapján Vác város önkormány-
zata korábban, az ország-
ban egyedüliként Raoul Wal-
lenberg díjat vehetett át. Idén 
azonban a rendezés jogát ma-
gához vette a Hitközség, mivel 
az önkormányzatba olyan sze-
mélyek kerültek be, akiknek 
elvei nem egyeztethetők össze 
Raoul Wallenberg szellemisé-
gével.      

Nagyon fontos, hogy min-
denki megismerje a holo-
kauszt történetét, fogalmazott 
köszöntőjében Rétvári Bence. 
A történelemben mindig van-
nak olyan korszakok, amikor 
olyan emberek kerülnek hata-
lomba, akik másokat nem tisz-
telnek. Ilyen volt a náci kor-
szak, ezt tették a kommunis-
ták a XX. században. Mindkét 
eszme az emberek megnyomo-
rítására épült, mondta az ál-
lamtitkár. 

– Büszkék lehetünk Wal-
lenbergre és más magyar és 
nem magyar embermentőkre, 
akik tízezer számban mentet-
ték meg magyar zsidó honfi-
társainkat és mindenki mást, 
akit üldöztek. A fiatalságnak 
fontos, hogy őket példaképnek 
tudjuk felmutatni. A történe-

lem fintora, hogy Wallenberg 
a nácik elől mentette a zsidó-
kat, és aztán a szovjet kom-
munisták ölték meg. Az em-
beri természet nem változik, 
mindig lesznek olyanok, akik 
az idegen ideológiákat kiszol-
gálják Magyarországon. Aki 
a mi közösségünknek árt, azt 
nevezzük nevén és mondjuk ki 

azt, hogy ebből nem kérünk – 
jelentette ki az államtitkár, aki 
köszönetet mondott a verseny-
zőknek és a szervezőknek.   

A verseny a százhalombat-
tai Széchenyi István Techni-
kum Triaszpóra győzelmével 
zárult. Második a technikum 
Piros-kék fantázia nevű csapa-
ta. Harmadik helyen a buda-
pesti csapat végzett, negyedik-
ötödik helyezett lett a gödöl-
lői Madách technikum, illetve  
a Boronkay technikum csapa-
ta. Az első-második helyezet-
tek ott lehetnek a várhatóan 
áprilisban, a Holokauszt Ma-
gyarországi Áldozatainak Em-
léknapja alkalmából megren-
dezendő döntőn.   

 A díjakat és az ajándékokat 
Rétvári Bence és Turai János 
adták át.  

A versenysorozatot támo-
gatta a Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövetsége,  
a Magyarországi Svéd Nagy-
követség, Az Élet Menete Ala-
pítvány, a Raoul Wallenberg 
Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, vala-
mint a Holokauszt Emlékköz-
pont.   

Katona M. István
A szerző felvétele 

Vitézy Dávid: Vác az ország 
legforgalmasabb vidéki vasútállomása

Dr. Rétvári Bence országgyűlési meghí-
vására a városba látogató Budapest Fej-
lesztési Központ vezérigazgatója két vas-

útfejlesztési koncepcióról tájékoztatta a sajtót. 
- Elkészültek a veresegyházi vonal rekonst-

rukciójának a tervei, még ebben az évben ren-
delkezésre állnak az építési engedélyek, és így jö-
vőre elkezdődhet a kivitelezés, melynek megva-
lósításáért együtt dolgozunk Rétvári Bence ál-
lamtitkár úrral – mondta Vitézy Dávid.

A vonalon valamennyi vasútállomás megújul, 
akadálymentes peronok épülnek, lakóterületen 
kívül 100 kilométer/óra sebességgel közleked-
hetnek majd a vonatok. A fejlesztés eredménye-
ként Vác felől félóránként indulhatnak vonatok 
Veresegyház felé. 

- A projekt keretében terveztetjük Vác-alsó 
akadálymentesítését és teljes felújítását is – tet-
te hozzá a vezérigazgató.

A Budapes-Vác fővonalon ma már jónak ne-
vezhető a szolgáltatás, hiszen emeletes vonatok 
közlekednek, ám mégis két nagy probléma meg-
oldása vár a döntéshozókra és a szakemberekre.  

- A Nyugati pályaudvar épületén a közelmúlt-
ban fejezték be a szakemberek egy átfogó mű-
emléki rekonstrukciót, ám a pályaudvar vágány-
hálózata továbbra is régi, korszerűtlen, ami aka-
dálya a járatok sűrítésének. Ma tovább tart be-
jutni Budapest határától a Nyugatiba, mint Vác-
ról Budapest határáig. Ezen változtatni kell, 
éppen ezért a Budapest Nyugati pályaudvarra 
bevezető szakaszoknak a teljes rekonstrukcióját 
megkezdjük. Kiírtunk egy nemzetközi építésze-
ti tervpályázatot a Nyugati pályaudvar teljes át-

alakítására, illetve az odavezető vágányok szá-
mának bővítésére.

A kormány által elfogadott vasútfejleszté-
si stratégia szerinti cél az, hogy a zónázó vona-
tok a mai óránkénti helyett stabilan egész nap 
félóránként induljanak Vácról Budapestre és a 
mainál legalább 5 perccel gyorsabban érjék el 
a Nyugatit. Ehhez azonban meg kell újulniuk 
a Nyugati pályaudvarhoz vezető vágányszaka-
szoknak. 

Vitézy Dávid lapunk kérdésére elmondta, 
hogy a váci vonal fejlesztése kapcsán azt szeret-
nék, ha megújulna a Rákospalota-Újpest megál-
ló és Káposztásmegyernél két új vasúti megálló 
épülne. 

- Ennek a beruházásnak a megvalósítása csak 
a Nyugati pályaudvarra vezető szakaszokkal 
együtt történhet, mert a mai vágánykapacitás 
nem tudna több megállót elviselni. A káposztás-
megyeri lakótelepnél akkor tudjuk a két új meg-
állót megépíteni, ha Rákospalota-Újpesttől ki-
felé Dunakeszi-Gyártelepig a mai kettő helyett 
négy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Ez a 
terv, ezt szeretnénk megterveztetni. A majdani 
fejlesztés eredményeként az S70-es vonatok Du-
nakeszitől 10-15 perces sűrűséggel tudnak járni 
a Nyugati felé, amellett, hogy megmarad a zóná-
zó közlekedés természetesen – hallhattuk Vitézy 
Dávidtól.

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatója azt is elmondta, hogy a tervek elkészíté-
sére rendelkezésre állnak a források, ám azok 
csak a következő parlamenti ciklusban készül-
hetnek el. 

(Vetési)

A váci Földváry és a Radnóti iskola épületeinek nyílászáróit
90 millió forint állami támogatásból cserélték újakra

Az elődöntőt a Triaszpóra csapata nyerte

A versenyző csapatok, a szervezők és a támogatók
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a Facebookon is!

     

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

Amikor megszólalnak a harangok…
„A templom huszonhét méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló és Isten dicsőségét hirdető 287 
kilós harang Gombos Miklós, aranykoszorús harangöntő mester műhelyében készült, Őrbottyánban.” – ismerősek az ehhez 
hasonló mondatok? Nem múlhat el hét, hogy a Szlezák vagy a Gombos név ne hangozzék el a Kossuth Rádióban, a déli ha-
rangszó felvezetésekor. 

A nevelőapa, Szlezák 
László aranykoszo-
rús mester az egyik 

legtermékenyebb harangön-
tő volt a múlt század húszas 
éveiben, egyben a családi tra-
díció megalapítója is. Tizen-
harmadik kerületi műhelyé-
ben készült harangjai még ma 
is szólnak. Gombos Lajos – a 
későbbi aranykoszorús mester 
- nevelő apjától, Szlezák Lász-
lótól tanulta a mesterséget és 
annak 1953-as halálát, vala-
mint az államosítást követő-
en, Őrbottyánban épített mű-
helyt. Örökét Gombos Mik-
lós aranykoszorús harangön-
tő mester vette át. Leghíresebb 
munkája a Sevillai Világkiállí-
tás Makovecz-pavilonjába ké-
szített harangjáték, amely ti-
zennégy harangból állt. Büsz-
ke rá, hogy a Vatikánban sze-
mélyesen találkozhatott II. 
János Pál pápával. Tavalyi 
nyugdíjba vonulásáig legalább 
ezerötszáz harangon szerepel 
a neve. A Gombos név nem 
csak a belföldi, a külföldi pia-
cot is meghódította. A környe-

ző országok majd’ mindegyi-
kébe szállítottak már, de meg-
szólalnak harangjaik Auszt-
ráliában, Izraelben, Kame-
runban, Tanzániában, és még  
a Mánusz-szigeteken is. 

A jelenlegi főnök, Gombos 
Ferenc 38 esztendős vállalko-
zásszervező közgazdász, a ne-
gyedik generációt képviseli  
a családban. Természetesen ő is 
édesapjától tanulta a harangön-
tés művészetét. Ahogy mond-
ja, már kisgyermekként is  
a nagypapa sarkában serteper-
télt, igazi „műhelyedzett” em-
bernek tartja magát, aki szin-

te játszva sajátította el a mes-
terség csínját-bínját. Cél-
ja, hogy tovább öregbítse  
a Gombos név jó hírét szerte  
a nagyvilágban. Fontos még, 
hogy fejleszteni, bővíteni tudja 
a műhelyt, mert a növekvő igé-
nyek ezt követelik. 

- Egy nappal előbb talál-
koztunk volna, de említette, 
Albertirsára kell mennie. Új 
megrendelés?  

- Várhatóan igen, egy elő-
zetes felmérésre kértek fel. Az 
evangélikus szeretetotthon kí-
ván egy kis harangot állítani  
a nyolcvanadik évfordulóra, ha 
jól emlékszem.

- Ha kimondjuk azt a szót, 
öntöde, mindenkinek a tűz,  
a forróság, a izzó, cseppfolyós 
fém jut az eszébe, de ha kiegé-
szítjük azzal, hogy harangön-
töde – annak rögtön lelke lesz, 
az egy egészen más dimenzió… 

- Az ember számára a harang 
egy kicsit misztikus tárgy. Na-
gyon sokszor halljuk, de rit-
kán látjuk, arról még kevesebb 
az információ, hogyan készül. 
Minden harangnak személyisé-

ge van, felruházzuk emberi jel-
lemmel. Sokszor a felirat is erre 
utal: Isten dicsőségére öntet-
tek - engem. Az élőket hívom,  
a holtakat elsiratom. 

- Milyen fémből készül és mi-
től lesz szépen csengő hangja 
egy harangnak? 

- A tradicionális harang 22% 
ónt tartalmazó vörösréz ötvö-
zet. Ebből lesz egy olyan nagyon 
kemény anyag, ami gyönyörű-
en szól. Az öntéshez az anyagot 
1150 Celsius-fokon cseppfolyó-
sítjuk, maga az öntés mindössze 
három-öt percet vesz igénybe. 
Még hónapokkal ezt megelőző-

en, három, agyagból álló, úgy-
nevezett minta kell ahhoz, hogy 
egy harang elkészüljön. A leg-
alsó a harang magja, a közép-
ső az „álharang” – erre kerül rá  

a díszítés és a szöveg. Ezek te-
tejére jön a köpeny. Az álha-
rang méretétől és keresztmet-
szetétől függ, milyen a harang 
hangja. Például egy 110 kilós 
harang „F-hangú”, egy 30 kilós 
„C-hangú” lesz. Ezt előre pon-
tosan szerkeszteni lehet. 

A mellettünk lévő műhely-
ben az édesapa, Gombos Mik-
lós épp egy harang díszítésének 
aprólékos munkáját végzi. Vi-

aszból készült betűket és min-
tákat vág ki nagy műgonddal, 
amelyek majd díszíteni fogják 
készülő harangjukat. 

- A szövegek és a díszítések 
minden harangnál egyediek, 
ettől kel életre egy harang, vagy 
ahogyan a mester mondja, min-
den harangnak önálló identitá-
sa van, ettől is olyan gyönyörű  
a mi mesterségünk, de ezt a 
fiam már biztosan említette. 
A harangszóval Isten a házába 
hívja a híveket vagy éppen az 
utolsó útjára kísér egy eltávo-
zott lelket. 

Éppen itt tartunk, amikor 
megcsörren a telefonja, egé-
szen pontosan megszólal a kis-
kunfélegyházi római katoli-
kus templom 1350 kilogram-
mos gyönyörű hangú harangja.  
A telefonbeszélgetés végére kide-
rül, ez volt az első nagyharang, 
amit a mester elkészíthetett. 

Tovább nem folytathatjuk, 
mert belép a legifjabb Gombos, 
az idén érettségiző Ferenc és em-
lékezteti édesapját, hamarosan 
indulniuk kell egy templomto-
rony felmérésére. A jelek sze-
rint a családi hagyomány foly-
tatódik. Mert mindig lesz, akiért 
megszólaljanak a harangok…
 Jaberits Zsolt

Fotó: Jaberits Zsolt 
harangontes.hu
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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.

KÖZTERÜLETI SEGÉDMUNK ÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, hulladékszedési 

munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak 

ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: 30 628 3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

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 

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
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

Rétvári Bence, a térség országgyűlési kép-
viselője elmondta: ahogy más országok-
ban, úgy immár nálunk is, sokan biciklivel 
mennek a vonathoz. Hazánkban többszö-

röse is lehetne azok aránya, akik így vennék igény-
be a tömegközlekedést, amennyiben lennének meg-
épített biciklitárolók és odavezető jó utak. Vidéken 
a kerékpározók 30 százaléka használja már a most 
meglévő B+R tárolókat, Budapesten ez az arány csak 
7 százalék.

A képviselő ismertette: amióta a Dunakanyarban 
Budapestig kétszintes vonatok járnak, azóta még in-
kább megnőtt a közösségi közlekedés forgalma. Jól 
látható, hogy ahol jók a szolgáltatási mutatók és ma-
gasabb színvonalúak a szolgáltatások, ott egyre töb-
ben választják a közlekedés e formáját. Ennek kö-
szönhető az, hogy jelenleg a váci vasútállomás a bu-
dapestiek után a legforgalmasabb Magyarországon. 
Vác utasforgalma megelőzi a miskolci, a debreceni és 
a szegedi pályaudvarét is.

Mivel sokan választják a vonatot közlekedési esz-
közként itt a Dunakanyarban ezért fontosak az olyan 
fejlesztések, mint az itteni 60 bicikli befogadására al-
kalmas Bike and Ride (B+R) parkoló.

Rétvári Bence hozzátette: a létesítmény 26 és fél 
millió forintos kormányzati támogatásból valósult 
meg, és a Dunakanyarban más vasútállomások men-
tén is hasonló fejlesztéseket tervezünk, amelyek nagy 

része már el is indult. Örvendetes, hogy itt Zebegény-
ben már el is készült.

Tulik László, a Magyar Állami Vasutak Zrt. fő-
igazgatója is megerősítette, hogy a vasúttársaság szá-
mára is rendkívül fontos a vonalai mellett létesü-
lő minden újabb B+R tároló. A zebegényi nem csak 
fedett, de vagyonvédelmi kamerarendszerrel is fel-
szerelt, valamint megfelelő térvilágítási eszközök is 
rendelkezésre állnak. Tulik László elmondta: a be-
ruházási elemeket szeretnénk a továbbiakban is fej-
leszteni, további elemekkel bővíteni. Gondolunk itt 
a mozgáskorlátozottakra is, e helyütt szeretnénk ép-
pen még egy olyan rámparendszerrel lehetőséget 
biztosítani, hogy ők is akadálymentesen feljussanak  
a megállóhelyekre.

A MÁV Zrt főigazgatója bejelentette, hogy egy 40 
fős P+R kiépítését is tervezik. - Gyakorlatilag a mű-
szaki terv is elkészült, az engedélyezési folyamatnál 
járunk. Amennyiben a forrás is a rendelkezésre áll, 
reményeink szerint a közeljövőben ez a beruházási 
elem is hamarosan megvalósul - mondta.

Zebegény polgármestere, Hutter Jánosné is 
köszönetét fejezte ki, hogy megvalósulhatott  
a zebegényiek évtizedes álma ezzel a kerékpár tároló-
val. Elmondta, hogy a lakosok legalább ennyire vár-
ják az autós parkoló megépülését is, amely nem csak 
a helybéliek, hanem a településre látogatók igényeit is 
ki tudja majd szolgálni.

A Dunakeszi Programiroda munkatár-
sai szervezésében igazi látványosság-
ban és nem mindennapi élményben 
lehet része azoknak, akik délután két 

órakor kilátogatnak a rév fölötti Duna-partra.
Mint arról lapunkban már beszámoltunk, 

Schirilla György, a nemzet rozmárja, az extrém 
sportok hazai kiválósága a nagy attrakció sike-
re érdekében heti háromszor úszik a Dunában. 
Emellett rendszeresen fut a Pilisben. 

- Márciusban 61 éves leszek, de szerencsére 
a szívem is jól bírja a terhelést. Nagy örömmel 
jövök Dunakeszire, ahol legutóbb hét éve úsz-
tam. Nagyon szeretem a dunakeszi embereket és 
úgy érzem, hogy ők is kedvelnek – nyilatkozta  

lapunknak a dunakeszi helyszíni szemle után  
a kiváló sportember.

Arra a felvetésünkre, hogy az utóbbi időben 
többen is hódolnak a téli dunai úszásnak, így 
válaszolt: - A fiatal nemzedék odateszi magát, 
vannak kiváló rozmárok Magyarországon, akik 
előtt fejet hajtott. De azért senki ne felejtse el, 
hogy ez embert próbáló kihívás. 

Már csak ezért is érdemes lesz március 12-én 
délután kilátogatni a dunakeszi Duna-partra, no 
és Nagy Márta ifjú táncosainak látványos bemu-
tatója is szép élményt ígér a közönség számára. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Bike and Ride parkolót adtak át Zebegényben Tavaszköszöntő 
ünnep Dunakeszin

Új, Bike and Ride (B+R) parkolót adtak át február 26-án, Zebegényben. A 60 kerékpár tárolá-
sára alkalmas létesítmény célja, hogy a vasútállomás mellett biztonságosan el lehessen he-
lyezni a bicikliket, majd tömegközlekedéssel utazhassanak tovább akár a helyiek, akár a Du-
nakanyarba látogatók. A kerékpártároló 26,5 millió forint kormányzati támogatásból valósult 
meg – írja a 0627.hu.

Az önkormányzat egy néhány éve már megrendezett tavaszköszöntő ünnepet újjáéleszt már-
cius 12-én, melynek az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye lesz Schirilla György 
úszása a Dunában. A római idők tavaszköszöntő szépségét a Nagy Márta táncpedagógus ál-
tal vezetett Et Vie Danse kiváló táncosainak látványos produkciójában élvezheti a közönségét.

60 kerékpár tárolására alkalmas a kamerával őrzött B+R parkoló

Schirilla György és a programot szervező hölgyek 




