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Elhelyezték a dunakeszi
diáknegyed alapkövét

Rétvári: Mit kíván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Fotó: Szabó Csaba

Fotó: Bocskay Zsolt

Ma is azt kívánjuk, hogy legyen egyetértés a béke kapcsán. Hogy senki ne akarjon magyar katonákat és fegyvereket küldeni egy szomszédos háborúba. Se sorkatonákat, se hivatásosokat – hangsúlyozta dr. Rétvári Bence az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett verőcei ünnepségen, március 14-én.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Tuzson Bence: Göd újra egyetemi várossá válhat,
Dunakeszin valósul meg a diáknegyeddel az ország legnagyobb oktatási fejlesztése

Térségünkre mindig is jellemző volt a példaértékű összefogás
Gödön hamarosan újra látogatható lesz a Huzella
Kert, amelybe visszatér a felsőoktatás: három
egyetem és egy kutatóintézet együttműködésével hoznak itt létre egy kutatólaboratóriumot
– nyilatkozta Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Segítségnyújtás és közösségépítés is zajlik abban a Jótékonysági Adományboltban, amelyet Pásztor Béla polgármesterrel együtt nyitottunk meg Veresegyházon –
tette hozzá, amikor ennek a kezdeményezésnek
a céljairól kérdeztük. A képviselő egy másik jótékonysági akcióba is bekapcsolódott, amikor
a választókerületünkben adománygyűjtést szervezett az ukrajnai háború miatt bajba jutottak
megsegítésére, és ennek köszönhetően már térségünk minden településéről útnak indultak
Folytatás a 3. oldalon
a segélyszállítmányok.

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert
közelségében, a helyi labdarúgópálya szomszédságában avatták fel
szombaton a nagyközönség számára újabb sport és turisztikai vonzerőt jelentő bringapályát. A gyönyörű természeti környezetben, hatalmas fák között kanyargó egy kilométer hosszú bringapálya 26 millió
forint állami támogatásból készült
el – jelentette be Rétvári Bence,
a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, aki a bringapark felavatása emlékére (is) elültetett egy fát
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel és Spiegelhalter László
polgármesterrel (képünkön).
Folytatás a 8. oldalon

Fotó: KesziPress

Fát ültettek és bringapályát avattak Vácrátóton

Semjén: a kismarosi ciszterci
nővérek manufaktúrája
piaci alapon is életképes
- A kismarosi ciszterci nővérek lekvár- és szörpkészítő manufaktúrája piaci alapon is életképes, mivel versenyképes, minőségi helyi
termékeket gyártanak - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Kismaroson – írja az MTI.

A

ne m z e t p ol it i k á é r t ,
egyházügyekért
és
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes a
ciszterci nővérek új gyümölcsfeldolgozó manufaktúrájának
ünnepélyes átadásán arról beszélt: ha végignézünk a magyar történelmen, szembetűnő, hogy "a tájak lelkisége és
szellemisége" szempontjából
meghatározó, milyen szerzetesrendek éltek korábban a területen.
Ugyanis - folytatta Semjén Zsolt - miután Rákosi Mátyás betiltotta a rend működését, és ott ahol a ciszterciek később sem tudtak visszatelepülni, a kisugárzásuk mégis ott
maradt. Ahol pedig visszatele-

pültek, szellemi pezsgést hoztak létre.
Hozzátette, ott, ahol voltak
szerzetesrendek, volt lelki erő,
szellemi jelenlét, az emberek
életminősége, kötődése egymáshoz és a világhoz sokkal
gazdagabb volt, amit az állam
is védendő örökségnek, értéknek tekint.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a
térség KDNP-s országgyűlési
képviselője arról beszélt, hogy
a ciszterci rendnél van hagyománya a mezőgazdasági munkának, 900 éve dolgoznak fel
gyümölcsöt a rend tagjai.
Folytatás a 4. oldalon
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Tuzson Bence: Göd újra egyetemi várossá válhat, Dunakeszin valósul
meg a diáknegyeddel az ország legnagyobb oktatási fejlesztése

Térségünkre mindig is jellemző
volt a példaértékű összefogás
Folytatás a címlapról

Ipolydamásd: Görgey Artúr tábornok emléktáblájának koszorúzása,
aki ebben a házban lakott a térségben zajló harcok idején
Folytatás a címlapról

A

térség országgyűlési
képviselője emlékeztette a hallgatóságot, hogy
másfél évszázada Bécs érdekében vitték el a katonáinkat,
most ne hagyjuk, hogy mások
érdekei miatt minket is belekeverjenek egy háborúba – utalt
a szomszédos országban zajló
orosz-ukrán konfliktusra.
A 12 pont 10. pontjában ezt
olvashatjuk: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre”. Ez
a kijelentés ma sem vesztett
aktualitásából – ezt már Nagymaros Város Önkormányzata által szervezett ünnepségen
mondta. „Akkor sem akartak

Habsburg birodalmi érdekből
háborúkba keveredni, ma se
akarjuk, hogy az ukrajnai háborúba belekeverjenek minket
is. A baloldal nem tanult 48ból, ők Brüsszelnek akarnak

főnyeremény lenni – utalt közösségi bejegyzésében az aktuálpolitikai helyzetre.
Rétvári Bence kiemelte: Mi a
béke, a szabadság, az egyetértés pártján állunk!

Tisztelgés a forradalom és szabadságharc hősei előtt a váci Honvéd
emlékműnél, melyet az országban elsőként a városban állítottak fel

– Milyen fejlesztések jellemzik térségünk településeit?
– Hatalmasat léptünk előre: térségünkben
bölcsődék, óvodák és iskolák újultak meg, az pedig engem, mint körzetünk országgyűlési képviselőjét, külön büszkeséggel tölt el, hogy Göd
hamarosan visszakaphatja egyetemi városi
rangját. Ez azt jelenti, hogy Magyarország jelenlegi legnagyobb botanikuskert-beruházásával,
vagyis a terület felújításával, visszatér a március 28-án a nagyközönség előtt is újra megnyíló Huzella Kertbe a felsőoktatási képzés. Három
egyetem és egy kutatóintézet együttműködésével dolgozunk azon, hogy létrejöhessen Gödön
egy kutatóközpont, ami hatalmas lehetőség a
város számára. Szintén az oktatás témáját érinti,
hogy ugyancsak Gödön megkezdődtek az új tornacsarnok és a város új közösségi tere megépítésének előkészítő munkálatai a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A Dunakeszin épülő diáknegyed
az ország legnagyobb oktatási fejlesztése, ez egy
hatalmas beruházás és óriási lehetőség régiónk
diákjainak. Fóton is olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek az itt élő közösség érdekeit
szolgálják, és mindennapi életét is komfortosabbá, közlekedését pedig biztonságosabbá teszik:
a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és
Gimnázium felújítását valósítjuk meg, parkolók
létesülnek, több utca csapadékvíz-elvezetését is
megoldjuk, a Sport utca pedig szilárd burkolatot kap. A fóti Malom utca és Sport utca mentén
már meglévő és most épülő sportlétesítmények,
vagyis az úgynevezett Sportnegyed megközelítését teszik majd egyszerűbbé és biztonságosabbá ezek a beruházások, amelyek most vannak az
előkészítés fázisában.
– Miért tartja fontosnak azoknak az adományboltoknak a működtetését, amilyet Pásztor Béla polgármesterrel közösen nyitott meg a
napokban Veresegyházon?
– A boltot a Magyar-Erdélyi Magyarörmény
Egyesület működteti, abból az elgondolásból kiindulva, hogy ami az egyik ember számára már
értéktelen, egy másiknak még értékes és fontos
lehet. Erre most a háborús időszak, sajnos, különösen rávilágít. A magyar emberek veleszületett
adottsága a segítés, ezt tapasztalom én is, bárhol
is járok a körzetben. Most zajlik Magyarország
történelmének egyik legnagyobb humanitárius
akciója, itt a környéken is számos ponton gyűjtünk adományokat.

Tuzson Bence és Pásztor Béla

– Sokakban felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor háború zajlik egy hazánkkal szomszédos államban, tarthatóak
lesznek-e a családok számára bevezetett kedvezmények, támogatások?
– Mindenképp! Hadd említsek néhány konkrét, helyi példát: épp a napokban kapott százötvenmillió forintos településfejlesztési támogatást Veresegyház önkormányzata, huszonötmillió forintos támogatást pedig a veresegyházi Életfa Gyermekeinkért Egyesület. Kiemelten fontos számunkra az oktatásfejlesztés, ami
szorosan kapcsolódik a családok megerősítéséhez. A versegyházi fejlesztések közül hadd emeljem ki a Kálvin Téri Református Általános Iskola bővítését, az intézmény nemcsak új tornacsarnokot, de új tantermeket is kapott. Megépítettük
a katolikus gimnáziumot, átadtuk a Kucsa Tamás sportcsarnokot, megújítjuk az egészségügyi
intézményeinket, településeink folyamatosan
zöldülnek, szépülnek. Mindemellett dolgozunk
a közlekedés fejlesztésén, gőzerővel folyik a munka az M2-M3 összekötő út tervezésével kapcsolatosan, amely az egész régió szempontjából fontos ez a fejlesztés, amelynek a veresegyháziak és
az erdőkertesiek mellett a csomádiak és a fótiak
is nagy hasznát látják majd. Minden egyes nap
azért dolgozunk, hogy az itt élő kicsik és nagyok
békés mindennapjait szebbé és jobbá tegyük.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

– Az adománygyűjtés szervezőjeként hogyan
látja, hogy halad itt nálunk az Ukrajnából érkező menekültek megsegítése?
– Településvezetőkkel, helyi vállalkozókkal egyeztettem, körzetünk minden településén szervezett keretek között gyűlnek az adományok. Páratlan ez az összefogás, példaértékű, ahogyan a körzetünk segít. Nagyszerű látni, ahogy Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd és Veresegyház lakossága, az
itt élők egy emberként mozdultak meg, hogy segítséget nyújtsanak. A magyar emberek biztonságáért, és azért, hogy az eredményeinket meg
tudjuk őrizni, Magyarországnak ki kell maradnia a szomszédságunkban folyó háborúból. Éppen ezért nem küldünk magyar katonákat Ukrajnába, a háborús övezetbe. Sem katonákat,
sem fegyvereket nem küldünk a szomszédos országba, aki ilyet követel, az emberéleteket tesz
kockára, a biztonságunkat, a békénket veszélyezteti. Azt sem engedjük továbbá, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg.
Ez számunkra elfogadhatatlan, nem hagyjuk.
Meggyőződésem, hogy aki politikával foglalkozik, országgyűlési képviselőként vagy a kormány tagjaként, annak elsődlegesen a magyar
érdeket kell szem előtt tartania. Aki ilyen rendkívüli helyzetben is külföldi érdekeket szolgál,
és felelőtlenül össze-vissza beszél, az a magyar
emberek biztonságát teszi kockára.
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Átadták a városi
kitüntetéseket Dunakeszin

Nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából adták át a Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozott elismeréseket március 14-én a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében.

Idén dr. Domoszlai Erzsébet vehette át a díszpolgári kitüntetést

A

z ünnepi megemlékezés a Farkas Ferenc
Alapfokú
Művészeti Iskola növendékeinek műsorával kezdődött. Oroszki
Tamás zongorán Liszt Ferenc
Forrásnál című művét játszotta el (Fk. Dr. Domoszai Erzsébet). Ezt követően Bangó
Géza Kreisler: Kis bécsi indulóját szólaltatta meg hegedűn,
zongorán kísérte Korényi Judit
korrepetitor (Fk: Dobai Szabolcs).
– Minden évben nagyon fontos esemény, amikor átadjuk a
városi kitüntetéseket – kezdte
beszédét Dióssi Csaba polgármester. – Nagyon sokan dolgoznak településünkön a városért, és nekik meg kell adni
a tiszteletet, meg kell köszönni, amiért kiemelkedő munkát
végeznek. Felgyorsult világban
élünk, és a fiataloknak nagyon
nehéz igazodási pontot találni. Nagyon sok inger éri őket
a különböző médiákból. A városi kitüntetéssel bemutatjuk,

kik azok a példaképek, akiket
érdemes követni.
– Küzdeni, alkalmazkodni és élni. Minden nagy teljesítmény mögött ez áll – kezdte
ünnepi beszédét Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője. Majd így folytatta: –
Különleges képességű emberek azok, akik az életük során
ezt a küzdelmet végig tudják
csinálni. Tisztában vannak azzal is, hogy minden különleges
teljesítmény lemondással is jár.
A továbbiakban arról szólt,
hogy a küzdés eredménye, ha
egy közösségnek is tudnak
adni valami pluszt. Dunakeszi
az ország leggyorsabban fejlődő városa, erős közöséggel,
amely magával tudja húzni a többieket. Egy város akkor erős, ha olyan emberek
vannak, akik különleges teljesítményt nyújtottak, életükkel példát mutatnak a többieknek. Jövőt tudnak mutatni az
ifjú tehetségeknek. A kiemelkedő teljesítményekkel képe-

Bodrácska Sándor
Közbiztonsági Díj
Turányi Balázs Dunakeszi
Városi Közszolgálati Díj
Kundlya János Dunakeszi
Város Sport Díja
Lőrincz Róbert Dunakeszi
Városi Közművelődési Díj
Bereczné Csillag Mária
Dunakeszi Városi
Pedagógiai Díj
Kocsisné Mirkovszki
Judit Dunakeszi Városi
Pedagógiai Díj
Dr. Tornyi András
Dunakeszi Város
Egészségügyéért
Dr. Bayer Emil Díj
Kőrősi Tánc Együttes
Dunakeszi Városért Plakett
Jacek Lelek, Stary Sacz
polgármestere Dunakeszi
Városért kitüntető cím
Dr. Domoszlai Erzsébet
Dunakeszi Város
Díszpolgára

Semjén: a kismarosi ciszterci nővérek
manufaktúrája piaci alapon is életképes
Folytatás a címlapról

Hozzátette, hogy a második világháború előtt a legnagyobb mezőgazdasági továbbképző és felsőoktatási intézmény is ciszterci kötődésű
volt, olyan mintagazdaságokat működtettek, amelyekben
más országokból is idehozták
a legkorszerűbb technológiákat.
Az államtitkár elmondta,
hogy a most elkészült és át-

adásra kerülő gyümölcsfeldolgozó üzem is a legkorszerűbb
technológiákkal épült meg,
amihez a kormány 356 millió
forint támogatást nyújtott.
Hangsúlyozta, hogy az
üzem az egész térség számára
fontos, mert a környék kistermelői ide tudják hozni a terményeiket.
A nővérek az itteni bevételeikből egy orvosi rendelőt is
fenntartanak Kismaroson - jelezte Rétvári Bence.

Elhelyezték a dunakeszi
diáknegyed alapkövét
Elkezdődött a IV. Béla Király Gimnázium és Lányi Ferenc Szakgimnázium építése. Magyarország Kormányának támogatásával oly mértékű középiskolai beruházás valósul meg Dunakeszin, amilyenre az elmúlt száz évben nem volt példa. A létesítmény alapkőletételi ünnepségére
március 11-én került sor.

sek voltak erős közösséget alkotni, megerősíteni az értékeket, és ebből egy erős várost lehetett építeni.
A beszédek után kezdődött
a városi kitüntetések átadása.
Az elismeréseket Tuzson Bence,
Dióssi Csaba és az önkormányzati testület képviselői adták át.
Az ünnepség zárásaként Kováts-Szőcs Benedek, a művészeti iskola növendéke előadásában Liszt Ferenc XI. Magyar
Rapszódiáját
hallgathattuk
(Fk: Dr. Domoszlai Erzsébet).
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei
K ITÜ N TETET TEK:
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Üzenet a jövő ifjúságának
Folytatás a címlapról

R

égóta készültünk erre a
beruházásra, ami most
meghatározó szakaszába érkezett – mondta köszöntőjében Dióssi Csaba polgármester.
– Dunakeszi városában
2010-ben létrejött egy összefogás, akkor az önkormányzati
képviselők aláírtak egy együttműködési nyilatkozatot, hitet
téve amellett, hogy elsősorban
a városért szeretnének dolgozni. Az elmúlt 12 évben ez így
is működött, ennek fő motorja Tuzson Bence országgyűlési
képviselő volt, akinek itt is köszönetet mondok.
A továbbiakban visszatekintett a város elmúlt több
mint egy évtizedes fejlődésére, amely példa nélküli a település életében. Elmondta, hogy
mintegy ötszáz gyerek végez az
általános iskolákban, és közülük csak százan jutnak be
a Radnóti Miklós Gimnáziumba. Elkészült a terv az új középiskolák építéséről, a kormányzat is a város mellé állt, és megszületett a döntés a diáknegyed
megépítésére.
A diáknegyed, több mint háromszáz családnak fog segíteni
azzal, hogy gyermekeik helyben folytathatják tanulmányaikat. A beruházás volumenéről
annyit, hogy ha a város minden fejlesztési pénzét félretennénk, több mint hatvan év alatt
jönne össze a teljes összeg.
Egy település életében mindig vannak fordulópontok,
s most egy eddiginél is jelentő-

sebb fordulóponthoz érkezett
a város – fogalmazott Tuzson
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, a térség országgyűlési
képviselője.
Ez az ország legnagyobb középiskolai beruházása. Minden
fejlesztés fontos, de ez most különösen fontos, mert aki iskolát épít, a jövőt építi. Ebben a
tankerületben van a legtöbb
diák Magyarországon, így nem
csupán általános iskolákat kell
építeni, hanem olyan középiskolákat, melyek párját ritkítják
az országban. S ez a beruházás
nem csupán középiskolákat jelent, hanem olyan diáknegyed
jön létre, amely egyúttal a város kulturális és sportolási lehetőségeit is magában foglalja.
Kiemelte, hogy ez egyúttal zöld beruházás is, hiszen
ültetnek majd 300 fát, lesz
egy 450 fő befogadására képes étterem, aminek a tetején
egy park is létrejön. Javulnak
majd a közlekedési lehetőségek, a kerékpárutat összekötik
Fóttal és Göddel is. A legfontosabb, hogy összefogás eredménye a megvalósuló létesítmény, mely mutatja a közösség erejét. És ezt az összefogást az önkormányzat képes
generálni.
Gratulálok Dunakeszinek,
ez egy fantasztikus beruházás,
és nagyon sikeres volt az előkészítő munka – jelentette ki
dr. Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára. – Az oktatás
fejlesztése kiemelkedően fon-

tos szempont, és nem mindegy,
hogy a tehetségek kibontakoztatását milyen infrastrukturális körülmények között teszik
meg a pedagógusok. Magyarország Kormánya ezt a küldetést ismerte fel és ennek a feltételeit szeretné minél jobb formában megvalósítani.
Az oktatási komplexum közel ötven milliárd forintból
épül meg. Elmondta az államtitkár, hogy nem csupán egy
húsz tantermes gimnáziumot és egy huszonhat tantermes szakgimnáziumot kapnak a diákok, hanem uszodát,
a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. Az iskolához tartozik majd egy több mint ezer
négyzetméter küzdőterű tornacsarnok is. Az épületek ös�szes hasznos alapterülete több
mint 32 ezer négyzetméter.
A teljes beruházás költségvetési forrásból valósul meg, az önkormányzatnak saját forrást
nem kellett vállalni. A diákok
és a tanárok várhatóan 2025
tavaszán vehetik majd birtokba a létesítményeket. A közbeszerzési eljárás keretében olyan
konzorciumot
választottak,
amely mind a minőségi munka mind a határidők betartása
tekintetében már bizonyított.
Ezt követően került sor
az ünnepélyes alapkőletételre.
A jövőnek szóló üzeneteket
Tuzson Bence, Dióssi Csaba
és a hat dunakeszi általános
iskola diáksága helyezte el
az időkapszulában.
Katona M. István
Fotó: Bocskay Zsolt és
a szerző felvétele

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy
mióta - 12 éve - elkezdett kormányozni a Fidesz-KDNP, azóta volt egy alapelvük: hazai
termék, hazai munkahely; ennek egy kis szeletét a ciszterci nővérek ebben a manufaktúrában bemutatják.
Az elkészült üzem épületét Marton Zsolt váci megyés
püspök áldotta meg.
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Városi ünnepség Dunakeszin

és az egyetértés gondolata ma is bennünk él. A lelkekben sikeres volt a
forradalom, erősek vagyunk, erősebbek, mint valaha, de a három gondolat törékeny, folyamatosan veszélyben
van, és akkor vagyunk hűek Kossuthoz, Széchenyihez, Petőfihez, ha ezeket a szavakat megőrizzük, és kizárólag a magyar érdekeket tekintjük a
legfontosabbnak.
A beszédet követően a Kőrösi Táncegyüttes Árgyélus és Csikófark csoportjai színvonalas előadásában Bodrogközi és Szatmári táncokat láthattunk. A néptáncos csoportokat
Dászkál Dóra táncpedagógus, valamint Tóth Zoltán művészeti vezető
készítette fel.
Az ünnepi műsort követő koszorúzáson elhelyezte az emlékezés virágait Tuzson Bence, majd Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán, Sipos Dávid, Nyíri Márton alpolgár-

Dunakeszi vezetői elhelyezték a tisztelet koszorúját a Március 15.-i emlékműnél

Dunakeszin is megemlékeztek nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen a
Március 15. téren.

A

Himnusz elhangzása után
Szeredi Helga sajtóreferens
köszöntötte a szép számban
megjelent ünneplőket. Elsőként a Kőrösi Táncegyüttes Napraforgó csoportja játékos ügyességgel előadott
Felvidéki polgár táncot mutatott be.
„Forr a világ bús tengere, oh magyar!” Berzsenyi Dániel A Magyarokhoz című, 1807-ben írt örökbecsű költeménye első sorának idézésével kezdte
ünnepi beszédét Tuzson Bence, a tér-

ség országgyűlési képviselője. – Mintha ma írta volna e szavakat, melyek áthatják, átszövik Magyarország egész
történelmét. 1848-ban is forrt a világ és
mi, magyarok itt voltunk ennek a világnak a közepén. Változások indultak,
s ezek a változások egy új nemzetet teremtettek. Az a szó, hogy nemzet,1848ban kapott új értelmet.
A továbbiakban arról beszélt a szónok, hogy a legfontosabb három gondolat: legyen béke, szabadság, egyetértés. – Ezek a gondolatok, – talán
most értjük meg igazán,– mennyire
fontosak. A forradalmárok pontosan
tudták, hogy béke nélkül nincs fejlődés. A fejlődéshez békére van szük-

ség, ezért fontos számunkra, magyarok számára, hogy mindig, minden
helyzetben úgy viselkedjünk, az ország úgy politizáljon, hogy elkerülje a háborús konfliktusokat. Szabadság nélkül a békének sincs értelme.
Nem lehet olyan kor, – amikor nem
dörögnek a fegyverek –, hogy mi magyarok, ne mondhassuk el a gondolatainkat. És ami előre tud vinni minket, magyarokat a harmadik szó, az
egyetértés gondolata. Mert mindig,
minden helyzetben akkor lehetünk
erősek, ha egyetértésre vagyunk képesek jutni.
Katonai értelemben elbukott a szabadságharc, de a szabadság, a béke

mester és Dr. Molnár György jegyző.
Őket követték a pártok, nemzetiségi
önkormányzatok, intézmények, civil
szervezetek és magánszemélyek.
A koszorúzás alatt felsorakozott a
színpadra a rég látott-hallott Dunakeszi Városi Vegyeskar. Gyombolai
Bálint karnagy vezényletével elsőként
Kodály Zoltán-Berzsenyi Dániel: A
Magyarokhoz című kórusművét, ezt
követően Bárdos Lajos: Tábortűznél című alkotását, végezetül Tolcsvay László-Petőfi Sándor Nemzeti
dal című nagy hatású művét hallgathattuk. Szólót énekelt Babják Annamária, Keresztes Szilvia, Gyombolai
Bálint és zongorán Gyombolai Bálint, gitáron Dénes Filip, dobon Pávai
Apor közreműködött.
Az énekkar nagyszerű előadását
követően a Szózat eléneklésével ért
véget az ünnepség. Az ünnepségen
közreműködtek a Dunakeszi Koncertfúvósok Szilágyi Szabolcs Balázs
vezényletével.
Katona M. István
A szerző felvételei

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Fényes győzelmet arattak a magyar huszárés honvédcsapatok a Katonadombon
Igazi családi nap lett a IX. Dunakeszi Viadal, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhatott számára érdekes attrakciót a március 14-i rendezvényen. A gyönyörű hétfő délelőtt
legalább kétezer ember látogatott ki a Duna-parti Katonadombra, hogy az 1849-es csatatér
két oldalán elhelyezett lelátókról szemtanúja legyen a magyar huszárok és honvédek hősies
küzdelmének, akik fényes győzelmet arattak a császári csapatok felett.

A

z 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges napjaira Dunakeszin
immár kilencedik alkalommal látványos és maradandó
élményt jelentő korabeli csatával emlékeznek meg és tisztelegnek a honvédek és a huszárok hősies bátorsága és hazaszeretete előtt. Ezt a helytállást
méltatta köszöntőjében Tuzson
Bence, a város országgyűlési
képviselője is.
A korhű ruhában és fegyverzettel felvonuló seregek küzdelmére több ezren voltak kíváncsiak, akik közül nagyon

sok fiatal szüleivel, családtagjaival együtt kísérte figyelemmel a magyar és a császári lovassági és gyalogsági csapatok
nem mindennapi harcát.
A hős elődeink küzdelmét
felidéző csata után a diákseregek is összecsaptak…
A látványos csatával nem ért
véget a rendezvény, melyben
nagy sikert aratott a Pannonhalmáról érkezett solymászduó bemutatója, de sokan csodáltak meg a fővárosból kilátogató házaspár kedvencét is.
A hatalmas tömeg volt a
nagyszínpad előtt is, ahol a város fiatal táncosai vérpezsdítő

produkciójukkal ragadtatták
tapsra a közönséget.
Népszerű volt a ládavasút, az
íjászbemutató, a gyerekek elfoglalták a játszóeszközöket,
sokan álltak meg az alkalmi
kiállítások hatalmas képei és az
1848-49-es forradalom nagyjait bemutató tablók előtt is.
Nagyszerű program volt,
amely egyedi és különleges
formában engedett betekintést
a magyar történelem sorsdöntő időszakába.
Tisztelet a hősöknek! Köszönet a szervezőknek!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Magyarország erősödik, a Dunakanyar fejlődik!
Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év alatt sokat léptünk előre. Akkor még 2x1 sávos volt az M2 Vácig, most már 2x2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk kétszintes vonatokat, most már minden nap láthatunk a Dunakanyarban is. Akkor még az egészségházak többsége felújításra várt, most már felújított. Akkor még régi eszközökkel működött 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.

E

Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műemléki
és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliárdos felújításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipari parkba, 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 legkomplexebb felzárkózási programja, mely sokaknak segít elhelyezkedni.
Új bölcsőde épült fél tucat településen, számtalan iskola megújult,
négy helyen újat építünk vagy bővítünk. Megújult a váci mentőállindult

lomás. Létrejött két Egészségfejlesztési Iroda a betegségek megelőzése érdekében.
Megújult dunai strandokat adtunk át Verőcén, Zebegényben
és Nagymaroson. Két új csónakház épült fel, megújult több tornaterem. 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 fizetéscsökkentéseket, a vizitdíjat, a kórház- és iskolabezárásokat, az adóemeléseket, a devizahiteleket, a rablóprivatizációt, a vidéki települések elsorvasztását. Viszont újabb és újabb kormányzati támogatások érkeztek a Váci és Szobi Járásba is, hogy minden település szinte minden évben bővülni tudjon. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra! Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Iskolavároshoz méltó fejlesztések és felújítások
az oktatási intézményekben
Az ezeréves Vác méltán büszke arra, hogy iskolavárosként a régió oktatási centrumaként meghatározó szerepet tölt be a fiatalok képzésében. Az állami és egyházi fenntartásban működő intézmények
felújítása, fejlesztése folyamatos.

A

jelentette be dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Nyilas Zoltán, az Északpesti Egyházmegye esperese, hogy a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola másfélmilliárd forint
állami támogatással új tornacsarnokot, étkezdét, főzőkonyhát, több funkciót ellátó aulát és szabadtéri sportpályákat épített a 700 diák és a tantestülete számára.
A váci Radnóti Miklós Általános Iskolában 50 millió
forint állami támogatásból cserélték korszerűre a nyílászárókat, előtte 12 millióból megújult az intézmény
bejárata is. A Földváry Károly iskolában 40 millió forint
központi támogatásnak köszönhetően sikerült kicserélni a 47 éve beépített nyílászárókat, melynek folytatásaként jelenleg is tart a vizesblokk teljes körű cseréje, felújítása, amire 32 milliót biztosított az állam – tájékoztatta lapunkat a város országgyűlési képviselője.
Új és korszerű tetőszerkezetet, héjazatot, valamint fűtésrendszert kapott a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola az állam 110 millió forintos támogatásának köszönhetően. A felújítási
és a fejlesztési munkálatokkal a szakemberek elkészültek jelentették be a napokban tartott sajtótájékoztatón.
A fejlesztésekről elismeréssel beszélt dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész, a nagyhírű zeneiskola igazgatója.
„Vác egy iskolaváros, amire mindenki nagyon büszke. Ezért fontos, hogy ez ne csak a múltnak legyen a tradíciója, hanem minden nap mi is igyekezzünk tenni
azért, hogy a váci iskoláknak minél jobb legyen az állapota, minél büszkébben tudjanak ezekbe az intézméfenti kijelentés ékes bizonyítékaként a minap

nyekbe járni a diákok. Ezért volt fontos itt is ez a felújítás, ami kormányhatározati külön, illetve tankerületi
forrásból valósult meg”- jelentette be dr. Rétvári Bence.
A Vácon működő oktatási intézmények palettáját színesíti a Váci Egyházmegye keretében működő Kovászoló Ifjúsági Vezetőképző Központ és Zarándokház megnyitása is. A projekt az egyházmegye és a kormány 315
millió forintos támogatásával valósult meg.
A Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium felújításának és bővítésének
előkészítését 240 millióval támogatja az állam, melyből
már 142 millió forintot időarányosan meg is kapott az
intézmény.
Váci Szakképzési Centrum létrehozását 154,9 millió
forinttal segítette az állam. A Szakképzési Centrum hét
oktatási intézményt és egy kollégiumot foglal magában.
A Centrum létrehozásának kiemelt célja, hogy az iskolák működését megkönnyítse, és segítse a térségben élőket vagy a térségben tanulni vágyókat biztos, piacképes
szakmához jutni.
Három zeneművészeti iskola 391 millió forint beruházás-előkészítő támogatást kapott. Ebből a váci Karolina Katolikus Általános Iskola 206 millió forintot. A támogatott iskolák között van vidéki és budapesti, valamint állami és egyházi is. Rétvári Bence térségi képviselő kérése az volt, hogy olyan fejlesztéseket tervezzenek,
amelyek lehetővé teszik, hogy az intézmények kórusközpontokként is működjenek, és továbbképzéseikkel
segítsék más iskolák kórusait, kórusvezetőit. Magyarországon kevés a kórusiskola, ezért a kormány fontosnak tartja a támogatásukat

110 millió forint állami támogatásból új és korszerű tetőszerkezetet, héjazatot, valamint fűtésrendszert
kapott a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola

Megújul a váci székesegyház
Felújítás miatt 2021. május óta zárva tart a váci Nagyboldogasszony Székesegyház és 2022. januárban a váci püspöki palota egykori gazdasági épületeiben is jelentős átalakítási munkák kezdődtek.
A felújításokról - amelyeket a Magyar Kormány 4 milliárd forinttal támogat - Marton Zsolt váci püspököt kérdeztük.

- Mi a célja a munkálatoknak és mi
valósul meg pontosan a székesegyházban?
- A most zajló felújítás célja kettős:
állagmegóvás és a 21. századi követelményeknek megfelelően használatra még alkalmasabbá tenni mind
a hívek, mint a turisztikai látogatók
számára. A székesegyház meglehetősen leromlott állapotban volt, mivel az 1772-ben szentelt épületben jelentősebb felújítási munkák a II. világháború alatt történtek utoljára,
valamint az 1990-es években kisebb
állagmegóvási munkákat végeztek.
Óriási szükség volt egy átfogó állapotfelmérésre és felújításra.
Rendezik a vízelvezetést, javítják a tetőt és a héjazatot, megújul
a homlokzat, a nyílászárók. A templom belsejében a gépészeti és elektromos rendszerek cseréje történik,
új lesz többek között a belső világítás. Előkészítjük a turisztikai hasznosítást is: fogadó tér készül, mosdókat alakítunk ki, akadálymentesítés történik, biztosítjuk a koncertek során használt székek megfelelő raktározását. A templom
belsőépítészeti megújítása is tervbe van véve, hogy jobban igazodjon a II. Vatikáni Zsinat előírásaihoz és a mai liturgikus események
kiszolgálásához. A kanonoki kápolnát szentségi kápolnává alakítjuk,
valamint a szentélybe új, mozdíthatatlan kőoltár készül a jelenlegi faoltár helyébe.

Az egyik legizgalmasabb – és a laikus szemlélő számára is leglátványosabb - megújulást ugyanakkor az
eredeti díszítő, ún. architektúra fal-

épülettömbje külső szemlélő számára is jól érzékelhető módon hatalmas átalakuláson megy át ezekben a hetekben.

Marton Zsolt váci püspök a székesegyház kupolafreskója előtt
festés helyreállítása fogja jelenteni.
Az Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásával zajló munkálatok során a
restaurátorok lemossák az 1944-ben
máig érthetetlen szándékkal készült
egyszínű falfestést és helyreállítják
az alatta feltárt eredeti rozettás díszítő falfestést. A F.A. Maulbertsch által
jegyzett kupolafreskó restaurálása is
megkezdődött. Egyházmegyénk hamarosan ezeréves fennállására emlékezik, örülünk, hogy ezt egy kívülbelül megújult székesegyházban ünnepelhetjük majd.
- A Galamb utcában található
korábbi hitéleti és oktatási központ

A ROVAT A 0 627. H U HÍR PORTÁ L L A L T ÖRT ÉNŐ EGY Ü T T M Ű KÖDÉ S R É SZEK ÉN T K É SZ Ü LT.

- Ez az épületszárny korábban oktatási központként működött, garázsok, raktárak voltak benne. Az épület központi részében most egy modern konferencia és rendezvényközpontot alakítunk ki, amelyhez kápolna is csatlakozik és amely hitéleti
találkozóknak, képzéseknek, közösségi eseményeknek tud majd helyet
adni. Továbbá kiépül egy 600 adagos
konyha, amely a püspökség és központi intézményeinek, váci iskoláinak ellátását szolgálja majd. Az átalakítási munkák a tervek szerint 2022.
december végére fejeződnek be.
Gáborné Haáz Andrea
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Négy év képviselői munka
a tények tükrében
Magyarország az elmúlt évtizedben talpra állt. Elköszöntünk az IMF-től és az ideküldött helytartóktól. Az országot nem a külföldi érdek, hanem a nemzeti érdek szerint kormányoztuk. Többé nem mások jártak jól a magyar emberek munkájából, hanem a magyarok – kezdte az értékelést dr. Rétvári
Bence, a Vác központú Pest megyei 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

A

KDNP

színeiben egyéni mandátumot elnyert

a kormány teljesítményét értékelve
kifejtette: rekord magas a foglalkoztatottság
és rekord alacsony munkanélküliség, 73.500
forintról 200.000 forintra emelt minimálbér, rezsicsökkentés, 13. havi nyugdíj és nyugdíjprémium, családi adókedvezmény és családi adóvisszatérítés, CSOK
és Babaváró támogatás, 25 év alattiak adómentessége, hálapénz kivezetése radikális orvosi béremeléssel,
alapvető élelmiszerek 5%-os áfa kulcsa, benzinárstop
és élelmiszerárstop, 19%-ról 9%-ra csökkentett társasági adó, szja csökkentés, munkáltatói adócsökkentések, másfélszeresére gyarapodó állami vagyon, harmincszorosára bővülő nemzeti aranytartalék.
politikus

2X2 SÁVOSRA BŐVÜLT AZ M2
– EMELETES VONATOK KÖZLEKEDNEK
RÉGIÓNKBAN
Szűkebb pátriánk fejlődéséről elmondta: Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év
alatt sokat léptünk előre a választókörzet 34 településén is. Akkor még 2x1 sávos volt az M2 Vácig, most
már 2x2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk kétszintes vonatokat, most már minden nap láthatunk
a Dunakanyarban is. Akkor még az egészségházak
többsége felújításra várt, most már felújított. Akkor
még régi eszközökkel működött a váci kórház intenzív
osztálya, most már minden berendezés új. Akkor még
csak álmodtunk új Ipoly-hídról, most már építjük. Elkezdődött a váci Duna-híd tervezése. De a sor még sokáig folytatható…
TÖBB TÍZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK VÁCON
Elindult Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műemléki és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliárdos felújításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipari parkba, ezzel teremtve a régióban
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. Elindult a térség legkomplexebb felzárkózási programja, mely sokaknak segít elhelyezkedni. Új bölcsőde épült fél tu-

cat településen, számtalan iskola megújult, négy helyen újat építünk vagy bővítünk. Megújult a váci mentőállomás. Létrejött két Egészségfejlesztési Iroda a betegségek megelőzése érdekében.
MEGÚJULTAK A DUNAI STRANDOK
Megújult dunai strandokat adtunk át Verőcén, Zebegényben és Nagymaroson. Két új a csónakház épült
fel, megújult több tornaterem. Új bringapark épült Vácon, Nagymaroson és Vácrátóton. Megújult mindhárom börzsönyi kisvasút és elindult a dunakanyari hajó
körjárat, melyen több mint százezren utaztak. Tucatnyi település templomát renováltuk.
A járványok, a migráció, az energiaválság folyamatosan veszélyeket jelent. Ezeket a veszélyeket is közös erővel leküzdjük. Magyarország kerítést épített
a déli határán, pedig sokan támadták. Ma már másolnak minket. A rezsicsökkentés folyamatos támadás
alatt van, de ha nem lenne, ma minden család havi 30
ezer forinttal magasabb számlákat fizetne. A járványban minden betegnek jutott ágy és ellátás, ami nálunk
gazdagabb országokban sem mindenhol volt biztosított, az oltásokban pedig szinte minden európai országnál gyorsabbak voltunk – sorolta az eredményeket dr. Rétvári Bence.

Milliárdos kormányzati támogatások Vácnak
Pest megye 4. számú választókörzetéhez 34 település tartozik. 2018-tól a választókerület országgyűlési képviselője dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. A KDNP színeiben egyéni mandátumot
elnyert képviselő eredményes lobbi tevékenységének köszönhetően az elmúlt négy év alatt 78 milliárd
forint állami támogatásokkal, központi költségvetési juttatásokkal segítette a települések fejlődését.

V

ácon is folyamatosak a kormányzati forrás -

melyek közül
néhányat „csak” felsorolásszerűen ismertetünk,
amely már elkészült, folyamatban van, mint például a
kórház felújítása, vagy az előkészítés szakaszában van,
melyekről Szórád Ágnes készített összeállítást a Váci
Polgárban.
ból megvalósuló fejlesztések ,

Váci Járási Hivatal: 145,7 millió Ft.
Környezetbarát új külsőt és napelemeket kapott a hivatal épülete, továbbá teljes víz, hő, tetőszigetelés, nyílászárócsere valósult meg.
Váci mentőállomás felújítása: 99 millió Ft.
Egészségfejlesztési Iroda kialakítása Vácon: 90 millió Ft. Célja az egyének egészségük iránti felelősségének
az öngondoskodás képességének erősítése, hatékony támogatása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében. Minden korosztály számára biztosít
az EFI programokat. Segítségét a Váci járás településein
élő lakosok vehetik igénybe (Vác, Acsa, Csörög, Galgagyörk, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Rád, Szód,
Sződliget, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót).

A régi épületek bontásával
elkezdődött a kórház felújítása

Váci Jávorszky Ödön Kórház Járóbeteg Szakellátásának fejlesztése: 5,66 milliárd Ft. (A fejlesztés ütemezett befejezésének időpontja: 2026) A beruházás
elsődleges célja a járóbeteg-ellátás fejlesztése, mert a betegek száma a váci vonzáskörzetben megközelíti az évi
500 ezret. A járvány előtt a kórház 800 millió Ft értékben kapott orvosi műszereket, informatikai fejlesztésre
teret és lehetőséget. A régi épületek elbontásával a közeli hetekben elkezdődött a felújítás.

A Váci Egyházmegye tulajdonában álló, a Váci Reménység Egyesület által használt és fenntartott atlétika pálya korszerűsítése érdekében 774 millió Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jóvoltából – nyilatkozta lapunknak Fábián Fédra, az egyesület titkára.

A

támogatásból megvalósuló beruházás kö -

egy 1200 m2-es korszerű edzőközpont és egy hatsávos, rekortán borítású atlétikapálya került kialakításra. A pályaszinten
egy atlétikai edzőterem, futófolyosó, bemelegítőterem, 4
mosdó, 2 öltöző, 2 zuhanyzó valósult meg. A pályaszintet
és az utcaszintet akadálymentes lift köti össze, így a mozgáskorlátozott parasportolók részére is biztosított a sportolás, az edzés lehetősége. Az utcaszinten kialakításra került előtér, porta, előcsarnok, egy vívóterem 3 öltözővel
és 2 zuhanyzóval, akadálymentes mosdókkal – ismerteti a sportcentrumban megvalósított fejlesztéseket, melyet
az egykori váci kanonokról, Vanyek Béláról neveztek el.
A száz éves egyesület pályáján, melyet a köznyelv
„Reménypályaként” ismert, az elmúlt évtizedekben
számos atléta nőtt fel, akik a zord körülmények ellenére is országos és nemzetközi sikereket értek el.
A régi, elavult pályán bizony a paraatléták számára
is nagy kihívás volt az országos és nemzetközi versenyekre és paralimpiai való felkészülés – idézi a régmúltat Fábián Fédra.
vetkeztében

- Az állami támogatásból megvalósított beruházásnak köszönhetően azonban most már két éve méltó körülmények között készülhetnek sportolóink a
megmérettetésekre. A 774 millió forintos állami támogatás lehetővé tette, hogy ez a pálya kiemelkedjen
a térségben és a korszerű edzőközpont és atlétikai pálya lehetőséget nyújtson nemcsak a váci, de a térségben élők számára is a magasszínvonalú sportolásra.
A minőségi sport mellett a korszerű létesítmény már
több országos atlétikai és egyéb sportverseny színhelyévé tudott válni, ezzel is népszerűsítve Vácot és
az egyesületet. Az atlétika mellett a Váci Reménység
Egyesület vívószakosztálya részére is minőségi előrelépés volt a centrum felépítése, hiszen az itt kialakított vívóterem a megyében egyedülálló felszereltséggel rendelkezik, ezzel is megkönnyítve a kiváló edzők
munkáját. A sport mellett említésre méltó, hogy egy
szép impozáns látvány fogadja a Vácra vonattal érkező utasokat, turistákat – mondta büszkén a Váci Reménység Egyesület titkára, aki szerint az elmúlt száz
év legjelentősebb fejlesztése valósult meg 2020-ban.

beruházása lehetővé tette, hogy a Vácon és a környékben élők korszerű körülmények között sportoljanak.
Új csónakház építése: 120 millió Ft.
Attila szobor a Duna-parton: 74 millió Ft.
Nyolc új rendőrautó Vácnak. 2018 óta 78 korszerű, környezetkímélő busz állt forgalomba Vácon és környékén.
Megújult a váci tűzoltóság épülete. Teljes energetikai korszerűsítés, homlokzati felújítás, nyílászárók cseréje valósult meg.

Váci Szakképzési Centrum: 154 900 000 millió Ft.
A Szakképzési Centrum hét oktatási intézményt és egy
kollégiumot foglal magában. A Centrum létrehozásának kiemelt célja, hogy az iskolák működését megkön�nyítse, és segítse a térségben élőket vagy a térségben tanulni vágyókat biztos, piacképes szakmához jutni.
Vác-Hársfa utcai óvoda energetikai korszerűsítése,
nyílászáró csere: 30 millió Ft.
Deákvári bölcsőde építésére: 334 millió + 2021-ben
a kormány további 240 millió Ft biztosított.
Önkormányzati konyha korszerűsítése a Vám utcai
óvodában: 25 millió Ft.
Váci Karolina Kórusiskola: 206 millió Ft.
67 váci cég munkahelyvédelmi bértámogatása,
1818 munkahely megvédése: 252 millió Ft.
62 váci cégnél 67 új munkahelyet hoztak létre: 77
millió Ft. A koronavírus-válság éveiben munkahelyet
megőrző, új munkahelyeket teremtő támogatásokkal
családoknak tudtak megélhetést biztosítani.

„Az álom, amely valóra vált”
774 millió forint állami támogatásból épült fel
a Váci Reménység Egyesület sportcentruma

A 2021-ben átadott új csónakház

Kornis Gyula-szobor: 15 millió Ft. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökének, Klebelsberg
Kunó államtitkárának, a filozófusnak, piarista szerzetesnek és kultúrpolitikusnak a szobrát a Piarista iskola
főbejáratánál állították föl.

JELENTŐSEN MEGNŐTT A DUNAKANYAR
ÉS A BÖRZSÖNY TURISZTIKAI VONZEREJE
A Pest megyei 4. számú választókerület országgyűlési
képviselője szerint az elmúlt évek tudatos építkezésének
köszönhetően sikerült a Dunakanyar és a Börzsöny térségének turisztikai vonzerejét növelni. A régió meghatározó fesztiváljává nőtte ki magát az IpolyFeszt, a nagymarosi Duna-parti új környezetben nagy népszerűségnek örvend a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó,
a természetet és sportkedvelők körében óriási sikere van
a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúrának.
Az országgyűlési képviselő fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a választókerület 34 településének
önkormányzati vezetőinek döntő többségével rendkívül korrekt, alkotó együttműködésben dolgoznak
a helyi lakosság javát szolgáló célok megvalósítása,
a civil és kulturális közösségek eredményes működése
érdekében. A Magyar Falu Program pályázati lehetőség új lendületet, fejlődést kínál a kis települések életében, mellyel szinte kivétel nélkül élnek is.
- A jól érzékelhető a fejlődés, az elért eredmények
közös munkánk révén valósultak meg, melyről csak
a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk – mondta
dr. Rétvári Bence.
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Váci Dunakanyar Színház tervezésére, teljes felújítására: 345 millió Ft.
Váci ferences templom (barátok temploma) felújítása és Kilátó Piarista Központ létrehozása: 2 milliárd Ft. Magyarországon egyedülálló ez a speciális
módszertani- és munkaerőpiaci központ, ami segíti a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését, társadalmi integrációját.
Vác Egyházmegye turisztikai fejlesztés: 4 milliárd
Ft. Jelenleg is zajlik a város legnagyobb műemléki és
idegenforgalmi beruházása, a székesegyház teljes belső
terének megújítása. Megújul a székesegyház több mint
5000 négyzetméternyi freskó felülete, valamint a tetőszerkezetet és a nyílászárók.
Kovászoló Ifjúsági Vezetőképző Központ és Zarándokház átadása a Váci Egyházmegyében: 315 millió
Ft. Műemléki védelem alatt álló épületben alakították
ki a váci Galamb utcában. A projekt a Váci Egyházmegye és a magyar kormány támogatásával valósult meg.
Emeletes vonatok Budapest-Vác-Szob vonalon:
5 milliárd Ft.
Reménység pálya Vanyek Béla Sportcentrum:
774 millió Ft. A közel százéves egyesület legnagyobb

DMRV Zrt. részére a kormány 4,5 milliárd forint
támogatást biztosított Vác és térsége szennyvíztisztító rendszerének fejlesztésére.
Kormányzati támogatások 2021-ben: 398 millió Ft.
– Kölcsey utcai óvoda felújítása – 18 millió Ft. A kormány két váci óvoda bővítését és felújítását, valamint
egy óvoda tetőfelújítását állja teljes mértékben. A város idén (2021) eddig 640 millió forint többlettámogatást kapott az önkormányzat által kért intézmények fejlesztésére. – Sirály utcai óvoda bővítése: 85 millió Ft. –
Újhegyi úti tagóvoda bővítése: 95 millió Ft. – Pumpa
pálya-Bringa park: 40 millió Ft. A bringások álma Vácon, Nagymaroson és Vácrátóton valóra vált. Igazi paradicsom és közösségi hely lett mindegyik bringapark.
Kerékpárutak fejlesztése Vác-Verőce, Vác- Sződliget útvonalon: 64 millió Ft. Új burkolat és új felfestés
várja a bringásokat.
Váci Duna-híd tervezése elindult 2021-ben, melyhez a kormányzat 298 millió forint támogatást biztosított. Az eredményes EU-s nyílt közbeszerzés után
elindult a szerződéskötési eljárás. Az új Duna-híd előkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek a döntéselőkészítő
tanulmány, a tanulmányterv és a környezeti hatástanulmány elkészítése lesz a feladata.
Az összeállítást szerkesztette: Vetési Imre
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Schirilla tavaszköszöntő
lubickolása a Dunában
A márciusi ragyogó napsütéses időben sokan látogattak
ki a dunakeszi révhez, hogy
együtt köszöntsék a nemzet
„rozmárját”, Schirilla Györgyöt, aki hét év után újra a
Dunába csobbant, hogy néhány száz méteres könnyed
úszással tisztelegjen a tavaszváró dunakesziek előtt.

A

Dunakanyar egyik legszebb
Duna-parti sétányán már jóval az úszás kezdetének időpontja előtt sokan sétáltak a napfényes, ám nem igazán dunai úszásra
csábító időben. Több százan látogattak ki a Késő-római Kikötőerődhöz,
hogy a nagy attrakció előtt, a Floralia
tavaszköszöntő ünnepi program keretében táncra perdüljenek a REDit
Örömtánc Klub tagjaival.
Közben megérkezett a nemzet
„rozmárja”, akinek mindenkihez volt
egy kedves szava, miközben a VSD
ifjú atlétáival elindult a bemelegítő
futásra.
A nagy csobbanás előtt Csoma Attila, a terület önkormányzati képviselője és a város országgyűlési képviselője, Tuzson Bence köszöntötte a kiváló sportembert, aki – mint mindig
– ezúttal is sziporkázott, élvezte a felé
áradó szeretetet. – Gyuri, tudod, hogy
hány fokos a víz? – kérdezte Csoma
Attila, amire a 61. születésnapját március 28-án ünneplő sportember azonnal rávágta: „meleg”. Bíztatta is a két
politikust, hogy ők is ússzanak vele,
de csak Tuzson Bence vállalkozott rá,

Fát ültettek és bringapályát
avattak Vácrátóton
Folytatás a címlapról

A
Schirilla György, a nemzet "rozmárja"
hogy bemegy vele a Dunába. Igaz,
csónakkal.
A parton drukkoló emberek tekintete kísérte Gyurit, akit a csónakkal
felvittek jó pár száz méterre a békésen folyó Dunán Göd irányába, hogy
a közönség lelkes bíztatása közben a
4 fokos vízbe csobbanjon. Az extrém
sportok hazai kiválósága úgy tempózott és lubickolt a vízben, mintha
a nyári kánikulában élvezné a hűsítő
habokat. Mielőtt kijött volna a vízből,
megfordult és úszott még egy kört a
kísérő csónakok között.
Az örökifjú sportembert a parton
nagy ovációval fogadta a közönség,
készültek a szelfik, miközben sorra
gratuláltak a nem mindennapi sportteljesítményhez.
A Floralia tavaszköszöntő ünnepség másik különlegessége, a fakorongokba tűzött virágok úsztatása is
nagy tetszést váltott ki a dunakesziek
körében. A rendezvényt szervező Dunakeszi Programiroda munkatársa,
Takács Edit ötletét a Dunakeszi Köz-

üzemi Nonprofit Kft. asztalosai váltottak valóra, akik elkészítették a formára vágott fakorongokat, melyekbe a REDit Örömtánc Klub tagjai egy
szál virágot tűztek. A közönség – kicsik és felnőttek – pedig a helyszínen
üzeneteket írtak a fakorongokra, melyek többsége a béke, a szeretet iránti
vágyaikkal úsztak tova a békés nyugalommal folyó Dunán.
A Floralia ünnep korabeli jelentőségéről az összegyűlteknek dr. Kerekes Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője beszélt.
– Flóra a tavasz, a fiatalság, a termékenység istennője volt a római korban, akit általában virágokkal, sugár
nőként ábrázolták. Az egyik legősibb
római istennek számított. Az ókorban április 28-tól május 3-ig ünnepelték Flórát, azaz a tavaszt. A helytörténész rövid, ám színes tájékoztatójából megtudhattuk, hogy az ünnep
idején színjátékokat mutattak be, sokat táncoltak, jókat mulatoztak, ám
a nagy lakomák és a cirkuszi játékok
sem maradhattak el.
A jól sikerült tavaszköszöntő program a Késő-római Kikötőerőd kiállításának megtekintésével zárult.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása 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

kormányszóvivő as�szony és az országgyűlési képviselő miután az
országfásítás keretében
közösen elültettek egy fát a bringapark bejáratánál, a legújabb fejlesztésről adtak tájékoztatást.
– A váci és a nagymarosi bringapark után immár a vácrátóti a harmadik a régióban a sport- és természetkedvelők nagy örömére –
mondta Rétvári Bence, aki hozzátette: a három ügyességi park mellett 62 millió forintból megújult Vác
és Sződliget, valamint Vác és Verőce között az EuroVelo 6 nemzetközi
kerékpárút szakasza is.
– A fejlesztések révén jelentősen
javult a Dunakanyarban a bringázások lehetősége. Mindemellett sikerült meghonosítanunk a Dunakanyar és a Börzsöny legnagyobb
sporteseményét, a 90 kilométeres
Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra-versenyt, amely Magyarország harmadik legnagyobb túraversenyévé nőtte ki magát.
Rétvári Bence köszönetet mondott Révész Máriusznak, az aktív Magyarországért kormánybiztosnak és Spiegelhalter Lászlónak,
Vácrátót polgármesterének a bringapark létrehozásában nyújtott kiemelkedő munkájukért.
– Egy különleges, szép környezetben kiépített, jó adottságú az egy kilométer hosszú pálya, amely az állam 26 millió forintos támogatásából valósulhatott meg – ismertette Rétvári Bence.
– Egy-egy hétvégén akár tízezer ember is felkeresi a vácrátóti botanikus
kertet, akik számára is újabb vonzerőt jelenthet a bringapark megnyi-

26 millió forint állami támogatásból készült el a bringapálya
tása. A pálya használata a kellemes
időtöltés mellett olyan ügyességi
feladatot is jelenthet, melynek megoldása nagy kihívás elé állíthat bárkit. De ne feledjük, hogy nincs annál nagyobb sikerélmény, mint legyőzni önmagunkat – mondta az
országgyűlési képviselő.
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő örömtelinek nevezte a
Dunakanyarban és térségében az elmúlt években megvalósított fejlesztéseket. – Ezek között van ez a bringapark is, amely ugyancsak a közös munka eredménye – fogalmazott. Személyes élményeit megosztva hozzátette: édesanyaként nagyon
sokat megfordulok a vácrátóti botanikus kertben, amely mellett a bringapark újabb nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget kínál a sportot és
a természetet kedvelőknek.
Majd arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány időszakában –
öröm az ürümben -, nagyon sokan

fedezték fel, hogy Magyarország
milyen sokrétű kikapcsolódási lehetőséget kínál.
– Minden ilyen fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy még vonzóbb alternatívát jelentsenek bármilyen külföldi kikapcsolódással szemben. Az elmúlt időszak nehézségei ellenére is
megtapasztalhattuk, hogy akár a legkisebb település, falu vagy nagyobb
város számára megvolt a lehetőség
a fejlődésre – húzta alá Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki –
miközben megköszönte Rétvári Bence országgyűlési képviselő eredményes tevékenységét – arra hívta fel a
figyelmet, hogy a bringapark megnyitásának ünnepi pillanataiban sem feledkezhetünk meg a szomszédos országban dúló háborúról.
– Mi a béke mellett vagyunk,
ez mindannyiunk közös érdeke! –
mondta a kormányszóvivő.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

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

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

Az önéletrajzukat
a kozuzem@dkkozuzemi.hu
e-mail címre várjuk a titkárságon.
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