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Vác, Dunakeszi, Fót, Veresegyház is több százmilliót kapott

A málenkij robot áldozataira 
emlékeztek Kismaroson

Tuzson Bence: A megkezdett munka következetes folytatását 
látom a legfontosabb előttünk álló feladatnak

A málenkij robot utolsó kismarosi túlélője, 
a 96 éves Mohr Ferencné Poldauf Mária

Rétvári: a háborút 
csak elkerülni lehet 

Térségünk értékeit az idén is 
meg kell őriznünk

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A háborút csak elkerülni lehet, mert nem tudható, 
mi lesz a végkimenetele, és olyan következmények-
kel járhat, melyekre a háború elején még senki sem 
gondolt – mondta a Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára vasárnap Kismaroson.

Januártól megemelt maximális összeggel vehetik igénybe a kisgyermekesek a GYED extrát – hívta fel a fi-
gyelmet a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki szerint a ta-
valy elért eredményeinket a körzetünkben élők összetartó közösségének köszönhetjük, és ezt az értéket 
az idén is meg kell őriznünk. Mint mondta, amellett, hogy januártól tizenöt százalékkal emelkedtek a nyug-
díjak, a gyermekgondozási díj maximális összege is megnövekedett: az idén már a minimálbér-emeléssel 
bruttó 324800 forintot tesz ki, ami 2010-hez képest már több mint háromszoros emelkedést jelent. A kép-
viselő beszélt arról is, hogy régiónkban több település is részesült kormányzati többlettámogatásban, amit 
az önkormányzatok a közszolgáltatások – a közvilágítás, az óvodák, a bölcsődék és a gyermekétkeztetés 
– fenntartására fordíthatnak.

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

44 milliárd forint önkormányzati 
rezsitámogatásról döntött a kormány

ÖN MIT VÁR 2023-TÓL? 
– tettük fel a kérdést a régió  

öt polgármesterének

Rétvári Bence, aki egy-
ben a térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselője, 

a Dunakanyarból német szár-
mazásuk miatt málenkij robot-
ra elhurcolt áldozatokról tar-
tott megemlékezésen arról be-
szélt, hogy Sztálin már 1943 

novemberében jelezte Teherán-
ban a többi szövetséges állam-
nak, hogy a szovjetek által fel-
szabadítottnak nevezett terü-
letről több millió németet fog-
nak elhurcolni.

A gödi székhelyű Piramis Építőház Kft., amely az Újház 
építőanyag-kereskedelmi hálózat tagja, hosszú évek óta 
az egyik legsikeresebb és legjobban fejlődő vállalkozás 
a régióban, mindezek mellett az utóbbi években folya-
matosan élen járt a társadalmi szerepvállalásban is. Az 
elmúlt évben számos szakmai díjban és elismerésben 
részesültek, amely azt igazolja vissza, hogy kiemelke-
dőt alkottak a saját területükön. Egészen biztos vagyok 
abban, hogy ez egy elkötelezett, céltudatos vezető nél-
kül nehezen lett volna kivitelezhető. Erről kérdeztem Ju-
hász Attilát, a vállalkozás tulajdonos ügyvezető igazga-
tóját, aki az Újház Zrt. igazgatóságának az elnöki tiszt-
ségét is betölti. 

Egy gödi vállalkozót választottak  
az Év cégvezetőjének és üzleti példaképének

Az Év cégvezetője, Juhász Attila

Folytatás a 3. oldalon

A 10 ezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek részesülhetnek belőle. Pest megyében 38 te-
lepülés önkormányzata kapott támogatást. Régiónkban kormánypárti és ellenzéki vezetésű ön-
kormányzatok egyaránt részesültek a rezsitámogatásból: Veresegyház 365 milliót, Fót 242,8 mil-
liót, Vác 237,5 milliót, Dunakeszi 208,5 millió, míg a túlparton, Szentendre 190,2 millió forint tá-
mogatást kapott.

Nehéz időket élünk! Embert próbáló feladat volt a 2020-as év végén ránk törő koronavírus-járvány 
elleni küzdelem. A széles körű összefogás eredményeként a következő esztendő vége felé, 2022 
elején reménnyel teli optimizmussal terveztük a jövőnket, túl voltunk kényszerű bezártságon, újra 
lendületbe jött a gazdaság, ismét alkotó pályára állt az életünk. Fellélegezhettünk, az élet apró 
örömei is boldoggá tették mindennapjainkat… Ekkor újabb sokkhatás érte Európát, 2022. február 
24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. A pusztító orosz-ukrán háború negatív hatásait az élet 
minden területén érezzük. Soha nem látott kihívásokkal szembesülünk, melyek megoldása mind-
annyiunk számára nagy próbatétel. 
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Folytatás a címlapról

A Dunakanyar öt településé-
nek polgármesterétől azt kér-
deztük: Ön mit vár 2023-tól?

Ferencz Gyöngyi,  
Szob polgármestere: 

Annak a kérdésnek a megvála-
szolása, hogy mit is várunk mi 
szobiak, és személy szerint én a 
2023-as esztendőtől, nem lehet-
séges anélkül, hogy néhány gon-
dolat erejéig ne tekintenénk visz-
sza a mögöttünk hagyott eszten-
dőre.

Az elmúlt év elején bizakodó-
ak voltuk. Bíztunk abban, hogy 
túl vagyunk a nehezén. A jár-
ványt okozó vírus gyengülni lát-
szott, tele voltunk reménységgel, 
hogy végre visszakaphatjuk a 
szabadságunkat, ismét tervezhe-
tünk, dolgozhatunk, egyszóval 
élhetünk úgy, mint előtte. És ak-
kor jött a hír: a szomszéd ország-
ban kitört a háború. Ez ismétel-
ten feje tetejére állította az éle-
tünket, és napi, heti szinten újra 
kellett tervezni szinte mindent. 

A háború következtében ki-
alakuló energiaválság a gazdál-
kodásunkat teljesen kiszámít-
hatatlanná tette. Természetesen 
megpróbáltuk a lehető legrövi-
debb időn belül meghozni azo-
kat az intézkedéseket, amelyek 
a takarékos energiafelhaszná-
lást célozták. Spórolunk az in-
tézményekben a fűtéssel, a vilá-
gítással, de karácsony ünnepén 
sem a megszokott díszkivilágí-
tás fényeiben ragyogott már a te-
lepülés. Ugyanakkor szerencse a 
bajban, hogy épp az elmúlt esz-
tendőben végeztük el a települé-
si közvilágítás energiatakarékos 
korszerűsítését, aminek köszön-
hetően jelentősen csökkent a fo-
gyasztásunk, így az áremelkedés 
is enyhébb terhet jelentett a szá-
munkra.

A 2023-as év várakozásait az 
imént vázolt történések alapja-
iban meghatározzák. A takaré-
kosság a kulcsszó, még annak 
ellenére is, hogy a közvilágítás-
hoz, az óvoda és a bölcsőde mű-
ködéséhez, és a gyermekétkez-
tetés ellátásához Magyarország 
Kormányától jelentős támoga-
tást kapunk.

2023-ban sem állhat meg az 
élet! Sokat dolgoztunk az elmúlt 
években, amelynek eredménye-

képpen folyamatban lévő fejlesz-
téseink vannak. Eltökélt szándé-
kunk, hogy ezeket be is fejezzük. 
Külterületi utat újítunk fel VP 
forrásból, kisteherautót vásá-
rolunk a Magyar Falu Program 
keretében, decemberben adtuk 
át a munkaterületet a kisvas-
úttelephely felújítására, és már 
csak néhány eszköz hiányzik az 
INTERREG forrásból létesített 
új idősotthon működése meg-
kezdéséhez. Végül, de nem utol-
só sorban, a csillagok szerencsés 
együttállása esetén az év első ne-
gyedévében megkezdődik a Du-
na-parton a sportcsarnok felújí-
tása is, amely több lépcsőben fog 
megvalósulni. 

Ez a sportcsarnok lenne a 
Duna-parti sétány „koronája”, 
amely az elmúlt hét-nyolc évben 
komoly változásokon ment ke-
resztül, hiszen kondipark, csó-
nakház, uszoda, játszótér, piac, 
hajókikötő létesült ezen a terüle-
ten, de innen indul ki az Ipoly-
damásd felé vezető új kerékpár-
útszakasz is.

Azt halljuk - és sajnos több 
területen már tapasztaljuk is -, 
hogy 2023 várhatóan nehéz év 
lesz, de mi 2023-ban sem adjuk 
fel! Rengeteg tennivaló van még, 
amihez forrást kell találnunk, 
nehéz év ide, vagy oda. Bízunk 
abban, hogy a település részére 
még a TOP Plusz program ke-
retében megítélt 1,5 milliárd fo-
rintos fejlesztési forrást valami-
lyen úton igénybe tudjuk venni, 
és a közeljövőben útjaink, jár-
dáink megújulhatnak, intézmé-
nyeink energiatakarékos fejlesz-
tései megvalósulhatnak.

Sok ember munkája szükséges 
az előkészítési és a megvalósítási 
feladatokhoz, de sok jó és tenni 
akaró ember él a városban, akik-
nek köszönöm a munkáját.

Az új évhez mindenkinek jó 
egészségét, békét és a kitűzött 
célok megvalósítását kívánom.

Grauszmann György, 
Verőce polgármestere:
- A mindannyiunkat érintő bi-
zonytalan helyzetben is fejlődik 
Verőce és a Dunakanyar többi te-
lepülése  is. Nagyon sok TOP-os 
pályázaton indult és nyert Verő-
ce, legutóbbi időben három pá-
lyázaton is. Belterületi út felújí-
tására 150 millió forintot nyer-
tünk. Az egészségügyi és szociá-

lis intézményfejlesztésre, az idő-
sek klubjának az áthelyezésére 
kaptunk 200 millió forintot. A 
verőcei Duna-parton van a vízi 
színpadunk, amely egyedülálló a 
Dunakanyarban, sőt, a Duna ha-
zánk 412 kilométeres szakaszán 
is. A vízi színpad további fejlesz-
tésére 150 millió forintot kap-
tunk, hogy Verőcéhez és a Duna-
kanyarhoz méltó szabadtéri szín-
paddá formálhassuk. 

Örömmel mondhatom, hogy 
a római őrtoronnyal kapcsola-
tos kivitelezési munkálatok a ja-
nuári, februári időszakban telje-
sen elkészülnek. Várhatóan áp-
rilis környékén egy nagyon szép, 
méltó megnyitója lesz a Nemze-
ti Múzeumban is, amely konzor-
ciumi partnerünk. Három rész-
ből áll a projekt, melynek kere-
tében elkészült a sétány, felépült 
a korabeli hídfőállás egyik tor-
nyának a féminstallációja. Eb-
ben a fémtoronyban egy rend-
kívül igényes interaktív kiállí-
tás fogadja majd a látogatókat. 
Az applikációnak köszönhető-
en a mai kor elvárásainak meg-
felelő szolgáltatás segítségével is-
merhetjük meg a régmúltat. Bí-
zom benne, hogy ez a különleges 
szolgáltatás a fiatalok számára is 
vonzó lesz. 

Minden tudásunkkal és 
erőnkkel azon dolgozunk, hogy 
csökkentsük a rezsiköltségein-
ket, igyekszünk leválni az elek-
tromos és a gázhálózatról. Az ön-
kormányzatnál napelemes rend-
szereket helyeztünk fel, és hőszi-
vattyúval fogunk fűteni. Vala-
hogy beleéreztünk ebbe, és pont 
most indult ez az óriási beruhá-
zásunk, ami januártól már mű-
ködik is. A bekerülési költségre 
a forrást 2022-ben nyertük a Ma-
gyar Falu Program pályázaton. A 
fejlesztésnek köszönhetően nem 
lesz mérvadó az önkormányzat 
rezsiszámlája, mert a megtermelt 
árammal fog fűteni a hőszivaty-
tyú, míg nyáron hűteni.  

Heinczinger Balázs, 
Nagymaros polgármestere: 

- Elsősorban azt várom 2023-
tól, hogy elhalkul a csatazaj az 
orosz-ukrán háborúban, végre 
béke lesz! Mert ha béke van, ha 
megszűnnek a szankciók, ak-
kor közösen meg tudunk olda-
ni mindent, egymásra tudunk 
figyelni, tartalmas közösségi 
életet élhetünk, munkánkkal, 
szorgalmunkkal tovább fejlőd-
het Nagymaros. 

Emellett számunkra is - mint 
minden településnek – az ener-
giaválság okozta nehézségek 
megoldása jelenti a legnagyobb 
kihívást, de ’hála a Kormány 

támogatásának, ezek a nehéz-
ségek csökkennek. Azon mun-
kálkodunk, hogy odafigyelés-
sel és átgondolt intézkedések-
kel az intézményeink működ-
jenek, egyet se kelljen bezárni, 
biztosítsuk a kötelező ellátást. 
Ez az első, de ugyanilyen priori-
tás, hogy megőrizzük a munka-
helyeket az intézményeinkben, 
a hivatalban és az önkormány-
zat cégeiben, hogy védjük a csa-
ládokat is.  

Az idei költségvetés megalko-
tása nehéz feladat lesz, de igyek-
szünk minden területre fóku-
szálni, melynek megoldásában 
segítségünkre lehet a Kormány 
további támogatása és remé-
nyeink szerint a pályázati le-
hetőségek. Itt elsősorban olyan 
pályázatok kiírására gondo-
lok, melyek energiatakarékos-
sági és egyéb – akár turisztikai 
- szempontból is elősegítenék a 
korszerű közvilágítás kiépíté-
sét. Nagymaros abban a kivé-
teles helyzetben van, hogy van 
termálfúrásjoga. Bízom benne, 
hogy lesz olyan pályázati kiírás 
is, amely a termálvíz felszínre 
hozásával turisztikai adottsá-
gaink mellett támogatná az in-
tézményeink energiaellátását is. 
A város 20 éve vár erre a lehe-
tőségre, melynek megvalósítá-
sát felgyorsíthatja, hogy a Kor-
mány kiemelt turisztikai fej-
lesztési térséggé nyilvánította a 
Dunakanyart.

Mint minden település, így 
Nagymaros életében is nagy je-
lentősége van az elnyert pályá-
zatoknak. Az állami támogatá-
sok jól szolgálják városunk fej-
lődését, mindennapi működé-
sét. Tavaly a Váci Tankerüle-
ti Központ pályázati forrásból 
kicserélte az általános isko-
lánk valamennyi nyílászáró-
ját. Az önkormányzatunk pe-
dig 140 millió forintot nyert 
az iskola energetikai korsze-
rűsítésre, melyből kiépítjük a 
napelemrendszert, elvégezzük 
az épület homlokzatszigetelé-
sét, és számos kisebb fejlesztést 
valósítunk meg.  

A 21. század első két évtize-
dében óriási tempóval fejlődik 
és változik a világ, ami bennün-
ket is érint. Ilyen változás pél-
dául, hogy a takarékosság miatt 
20 év után megszűnt a városban 
működő okmányiroda, mely-
nek szolgáltatásait összevonták 
a járásközpontban, Szobon mű-
ködő kormányablakkal. Min-
dent megteszek, hogy a lakos-
ság továbbra is helyben vehes-
se igénybe ezt a szolgáltatást, 
melyről folyamatosan tárgya-
lok a járási hivatal vezetőjével. 
Célom, hogy a kormányablak 
buszszolgáltatása heti rendsze-
rességgel elérhető legyen Nagy-
maroson. Ezért minden követ 
megmozgatok!

Ugyancsak a takarékosság je-
gyében szűnt meg a Takarék-
bank szolgáltatása Nagyma-
roson. Értesüléseink szerint a 
bankautomata júniusig üzemel, 
ma még nem ismert, hogy mi 
lesz az ingatlan sorsa. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy a 
város lakossága és vállalkozásai 

ne maradjanak bankfiók nél-
kül, amely szinte nélkülözhetet-
len a személyes ügyletek intézé-
se érdekében. Egy város nem le-
het bank nélkül! 

Az új esztendőben az egyik 
legfontosabb feladatunk lesz, 
hogy Nagymaros több mint 30 
civil szervezetét, egyesületét, 
a város (a) sport-  és kulturális 
életét a lehetőségeinkhez mér-
ten minél nagyobb mértékben 
tudjuk támogatni, mert különö-
sen napjainkban óriási jelentő-
ségük van a jól működő közös-
ségeknek. 

Idén is számos feladat megol-
dása vár ránk, de optimistán te-
kintek a jövőbe, mert biztos va-
gyok benne, hogy közös össze-
fogással úrrá tudunk lenni a ne-
hézségeinken.  

Némethné Pintér Csilla, 
Szokolya polgármestere:
- Én azt várom a 2023-as eszten-
dőtől, hogy Szokolya közösségé-
ben, békében, és egymást elfo-
gadva tudjunk együtt élni! 

Minden település érzi a nehéz-
ségeit, mint ahogy mi is, amiről 

azt gondolom, hogy közös erővel 
könnyebb lesz legyűrnünk. Bí-
zom a fejlesztésekben, melyek-
hez - a rezsiköltségeink enyhí-
téséhez, az intézmények fenn-
tartásához hasonlóan – nagy se-
gítséget kapunk a Kormánytól. 
Hogy csak egy példát mondjak: 
a közvilágításra közel 25 millió 
forintot kaptunk. Központi se-
gítséggel megoldjuk az intézmé-
nyi fűtést és világítást is. Igyek-
szünk nagyon takarékosan és 
észszerűen gazdálkodni és mű-
ködtetni a települést. Ennek is 
köszönhető, hogy senkit nem 
kellett elbocsátani a hivatalból.

A COVID-járvány utáni idő-
szakban még nagyobb figyel-
met fordítunk az egészségmeg-
őrzésre, a sportolási lehetősé-
gek biztosítására. Folyamato-
san működik a felújított torna-
termünk, melyet rendszeresen 
igénybe vesznek az asztaliteni-
szezők, a falmászók, a karaté-
sok és még sokan mások is. Bár-
mennyire is fontos a takarékos-
ság, de mégsem dönthetek úgy, 
hogy bezárom a felújított tor-
natermet, mert azzal több kárt 
okozok, mint amennyit megspó-
rolnék azzal, hogy nem fűtöm. 

Igazán jól kezdődik az új év, 
hiszen turisztikai fejlesztésre 
nyertünk egy TOP-os pályáza-
ton. Minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy Szokolya belső ré-
szét is vonzóvá formáljuk a tu-
risták számára. Közismert, hogy 
Királyrét közkedvelt a turisták 
körében, akik eddig igazából 

„csak” átmentek Szokolyán. Az 
elmúlt években, a gasztronómiai 
kínálatban, a vendéglátásban si-
került kisebb fejlesztéseket meg-
valósítani. Van levendulásunk, 
rétes házunk, csodálatos cuk-
rászdánk. A nyertes pályázatnak 
köszönhetően lesz solymászmú-
zeumunk, és méltó helyre ke-
rül a Viski-Mányoki Emlékszo-
ba is. Szóval, érdemes ellátogatni 
a gyönyörű természeti környe-
zetben elterülő településünkre, 
Szokolyára. 

Neubauer Rudolf, 
Kismaros polgármestere:

- Sajnos Kismaroson sem lesz 
egyszerű és könnyű az év, mi-
vel az energiafogyasztás csök-
kentése, a takarékosság érdeké-
ben már 2021 őszén bezártuk a 
polgármesteri hivatal és a műve-
lődési ház épületét. A hivatal át-
menetileg átköltözött a félig el-
készült egészségházba a fogásza-
ti rendelés mellé, melyet egyéb-
ként is fűteni kell. A művelődési 
ház programjait kihelyeztük ön-
kormányzati és más, kismarosi 
épületekbe. Az összefogásnak 
köszönhetően a falu élete szin-
te zökkenőmentesen működik, 
a művelődési ház majdnem kö-
zel valamennyi programját si-
kerül megrendezni. Itt is szeret-
ném kiemelni, hogy minden ön-
kormányzati munkahely bizton-
ságban van, egyetlen kollégától 
sem váltunk meg.

Minden célunkat, törekvésün-
ket úgy tűnik, sikerül megvaló-
sítanunk. Év végén több pályá-
zatot sikerült befejeznünk, így 
például az egészségház második 
ütemét, melyre 216 millió forin-
tot nyertünk a 100 százalék in-
tenzitású pályázaton. Örömteli 
hír, hogy 2023-ban újabb pályá-
zatok megvalósítására nyílik le-
hetőség, hiszen ami már biztos, 
300 millió forintot nyerünk az 
óvoda-tornaszoba építésére, és 
egyéb, az intézményhez tartozó 
fejlesztések kivitelezésére. 

Kismaros is kapott támoga-
tást a Kormánytól a rezsiköltsé-
geinek kifizetésére. Igyekszünk 
takarékosan működni, a kiadá-
sainkat racionalizálni, hogy a 
falu pénzügyi helyzete stabil le-
gyen. Minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy az emberek nehéz-
ségeit – lehetőségeinkhez mér-
ten – mérsékeljük, tovább erősít-
sük a közösségeket, biztosítsuk a 
falu működését. E helyről is na-
gyon boldog új évet kívánok Kis-
maros valamennyi polgárának.

Az összeállítást 
szerkesztette: 

Vetési Imre

ÖN MIT VÁR 2023-TÓL? 
– tettük fel a kérdést a régió öt polgármesterének



3Dunakanyar Régió2023. január 13.

 

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

Folytatás a címlapról

2022-ben számos megpróbáltatással kellett szembenéznünk. Alig tudhattuk magunk mögött 
a koronavírus-járványt, a szomszédunkban kitört a háború.  Az áprilisban tartott választások 
közvetlen tétje lett, hogy a meggondolatlan baloldali képviselők kijelentései miatt hagyjuk-e 
belesodródni magunkat a háborúba. Emlékezzünk vissza azokra a nyilatkozatokra, amelyben 
katonákat és fegyvereket akartak küldeni.

„A kormány – a korábbi 10 ezer 
lakos alatti településeknek adott 
kormányzati támogatás után – 
most a 10 ezer lakos feletti város-
ok és fővárosi kerületek energia-
áremelkedés miatti támogatásá-
ról döntött közel 44 milliárd fo-
rint értékben” – olvasható a Mi-
niszterelnökség közleményében.

Mint írják, a települések anya-
gi helyzete, energiabeszerzési 
szerződéseik, alapvető intézmé-
nyeik fűtési, világítási rendsze-
re jelentősen eltérő. A támoga-
tásért cserébe pedig minden-
kitől takarékosságot kérnek, 
ezért az érintett önkormányza-
tok tervet készítettek a lehetséges 
energiamegtakarítási lehetősé-
gekről. Balla György miniszteri 
biztos és Láng Zsolt kormánybiz-
tos tárgyalt a városi, illetve fővá-
rosi helyhatóságokkal a megnö-
vekedett rezsiköltségeikhez nyúj-
tandó állami hozzájárulásról. A 
biztosok mindenkivel tárgyal-
tak, aki elfogadta meghívásukat 
az egyeztetésre. 

„Javaslatuk alapján a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter 
138 városi és 17 kerületi önkor-
mányzat részére közel 44 milli-
árd forint támogatásról döntött. 
A települések listája elérhető a 
kormányportálon” - olvasható a 
közleményben.

Szűkebb patriánkban a kor-
mánypárti többségű Fót 242 820 
833 forintot, Dunakeszi 208 533 
577 forintot kapott, míg a két el-
lenzéki vezetésű város, Vác  237 
518 563 forint, Szentendre 190 

283 476 forint támogatást ka-
pott a rezsiköltségeinek enyhíté-
sére. Pest megyében 38 település 
önkormányzata részesült rezsitá-
mogatásban, melyek közül maga-
san a legtöbbet, 365 044 288 fo-
rintot a független polgármester 
irányításával működő Veresegy-
ház kapta.

(Vetési)

***

RÉTVÁRI: TÍZMILLIÁRDOK 
SEGÍTIK A VÁCIAK 
MINDENNAPJAIT

A kormány döntése kapcsán 
Rétvári Bence, Vác országgyűlési 
képviselője Facebook-oldalán ki-
emelte: „A kormány a szankciók 
okozta energiaválságban segíti az 
önkormányzatokat, így Vácnak is 
237 millió forint rezsitámogatást 
nyújt. Ebből az óvodák, bölcső-
dék, szociális otthonok, önkor-
mányzati intézmények téli szank-
ciós rezsifelárát tudja kifizetni az 
önkormányzat. A kistelepülési 
önkormányzatok is átalánysegít-
séget kapnak a kormánytól.

Már eddig is kormányzati tá-
mogatásból maradhatott nyitva 
télre a váci uszoda, ahova a kör-

nyező településekről is sok gye-
rek és felnőtt jár úszni. Közös 
erőfeszítésből indult újra a kis-
posta is. Megújult a Váci Rendőr-
kapitányság és a Váci Tűzoltóság 
épülete is. Három óvoda bővíté-
séhez és felújításához több száz-
millió forintot biztosított a kor-
mány, illetve bölcsődeépítésre is 
több mint félmilliárd érkezett. 
De hamarosan elindulhat a pia-
rista gimnázium homlokzati fel-
újítása és a Cházár felújításának 
előkészítése is, illetve a Bernáth 
tornaterem építésére is milliár-
dos támogatást kapott az iskola.  
2023 elejére elkészülhet a váci 
Székesegyház teljes belső mű-
emléki felújítása, és a Galamb ut-
cai turisztikai, hitéleti központ is 
összesen 4 milliárd forintos kor-
mányzati támogatásból. Akkor 
még nem beszéltünk az elmúlt 
évek fontos sikereiről, az M2 2×2 
sávosra bővítéséről, a kétszin-
tes vonatok forgalomba állítá-
sáról vagy a szennyvíztelep zöld 
korszerűsítéséről, amelyek újabb 
tízmilliárdokból segítik a váciak 
mindennapjait. Minden telepü-
lésről, minden magyar családról 
gondoskodunk!” – hangsúlyozta 
a Vác központú választókerület 
országgyűlési képviselője.

Három millió magyar 
ember szava állt szem-
ben három milliárd fo-

rintnyi dollárral. Szerencsére a 
magyar emberek világossá tet-
ték: nem kérnek a dollárbalol-
dalból.

A kormány következetesen 
minden eszközzel a béke oldalára 
állt, azonnali fegyverszünetben 
és a béketárgyalások megkezdé-
sében bízunk. Sajnos azonban 
az Európai Unió szankciós-poli-
tikája beláthatatlan károkat oko-
zott. Az egymást követő szankci-
ós csomagok csak Európát gyen-
gítették, nem pedig azt, aki ellen 
kivetették.

Brüsszel nem ezt ígérte ne-
künk. Azt mondták, hogy a 
szankciók véget fognak vetni a 
háborúnak, de nem ez történt. 
Azt mondták, hogy a szankci-
ók jobban fognak fájni Oroszor-
szágnak, mint Európának, de ez 
sem történt meg.

A kormány azonban a brüsz-
szeli tárgyalóasztalnál ülve sem 
mond le a magyar emberek érde-
keinek képviseletéről. A szankci-

ókat illetően Magyarországnak 
több esetben is mentességet har-
coltunk ki.

A kormány a gazdasági nehéz-
ségek ellenére továbbra is min-
den család számára biztosítja az 
átlagfogyasztás mértékéig a re-
zsicsökkentést, amely 181 ezer fo-
rintot jelent mindenki számára.

Egyebekben az energiaválság 
enyhítésére a kormány 7 pontos 
akciótervet hirdetett, külön se-
gítséget nyújtott a kis- és közép-
vállalkozások terheinek enyhíté-

sére, valamint Gyármentő Prog-
ramot is indított.

Számunkra, ahogyan eddig, 
úgy ezután is a magyar emberek 
érdekei a legfontosabbak!

Nincs az a dollár mennyiség, 
ami ezt felülírná. A magyar csa-
ládokról 2023-ban is gondosko-
dunk. 

 Sikerekben és egészségben 
gazdag boldog újévet kívánok! 

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő

– Miben segítheti térségünk te-
lepüléseit az a kormányzati 
többlettámogatás, amit az év 
elején hagytak jóvá több kör-
nyékbeli város számára is?

– Az olvasók már értesülhettek 
róla a híradásokból, ezért csak 
néhány példát emelnék ki: Ve-
resegyház háromszázhatvanöt-
millió, Fót kétszáznegyvenmil-
lió, Dunakeszi pedig kétszáztíz-
millió forintos többlettámogatást 
fordíthat az előttünk álló idő-
szakban a közvilágítás, az óvo-
dák, a bölcsődék és a gyermekét-
keztetés fenntartására, működte-
tésére, de hasonlóan kedvezmé-
nyezett helyzetben van Csomád, 
Csömör és Erdőkertes is. Mind-
ez pedig azt támasztja alá, hogy 
régiónkban minden adott ahhoz, 
hogy a fejlődésünk zökkenőmen-
tes és folyamatos maradjon, ami 
nemcsak azért fontos, mert térsé-
günk már évek óta az ország leg-
dinamikusabban fejlődő régió-
nak egyike, hanem azért is, mert 
fontos eredményeket értünk el az 
elmúlt időszakban. Gondoljunk 
csak arra, hogy iskolák és óvodák 
épültek, vagy újultak meg a vá-
lasztókerület több településén is. 
A munka azonban továbbra sem 
állhat meg, ha tehát előre tekin-
tünk, akkor én ennek a megkez-
dett munkának a következetes 
folytatását látom a legfontosabb 
előttünk álló feladatnak. Meg-
győződésem, hogy körzetünk la-
kói ragaszkodnak ahhoz, hogy 
régiónkban továbbra is adott le-
gyen a mindennapok nyugalma, 
az alkotó munka, a tervezhető 
és kiszámítható jövő. Képviselői 
munkámmal az idén is ezért fo-
gok dolgozni.

– Milyen intézkedések segítik 
a helyi lakosságot a mindenna-
pokban? 

– Kezdeném talán azzal, hogy 

a jövő év végéig meghosszabbí-
tottuk a Babaváró támogatás és 
a falusi CSOK igénylési határide-
jét, ezzel tehát 2024 végéig senki 
sincs elkésve, aki eddig még nem 
jutott volna döntésre. Ugyanak-
kor a hallgatói érdekek is fonto-
sak számunkra: január 1-től a 
szabad felhasználású Diákhitel1 
továbbra is 4,99 százalékos ka-
matszint mellett igényelhető, a 
Képzési Hitel és a Diákhitel2 pe-
dig továbbra is kamatmentes ma-
rad. A vállalkozások támogatá-
sával mindemellett pedig meg-
védjük a családokat és a mun-
kahelyeket, hiszen emlékezzünk 
csak arra, hogy hazánkban uni-
ós szinten is a legalacsonyabbak 
közé tartozik a munkanélküli-
ség. Nekünk továbbra is a ma-
gyar emberek a legfontosabbak. 
Azért kell dolgoznunk, hogy ezt 
bizony itt helyben is érezzék, nap, 
mint nap. 

– Mire számíthatnak a nyug-
díjasok és a kisgyermekes csa-
ládok?

– Januártól tizenöt százalék-
kal emelkedtek a nyugdíjak, ez-
zel is megóvjuk a magyar nyug-
díjasokat az infláció következ-
ményeitől. Ugyanakkor tovább 
emelkedik a családi ellátások 
összege is: januártól a minimál-
bér emelkedésével együtt nőt-
tek a családi támogatások ösz-
szegei is, ami mindenképpen jó 
hír a gyermeket nevelőknek. Ez 
is azt igazolja, hogy számunk-
ra a magyar emberek békéje 
és biztonsága az első, mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy ezt biztosítsuk a csomádi, 
csömöri, erdőkertesi, dunake-
szi, fóti, gödi és veresegyházi 
lakosság számára is. Nem en-
gedjük meg, hogy a szomszéd-
ságunkban dúló háború és az 
elhibázott brüsszeli szankciós 
politika miatt kialakult nem-
zetközi válság megrengesse a 
családtámogatási rendszert. Ja-
nuártól megemelt maximális 
összeggel vehetik igénybe a kis-
gyermekesek a GYED extrát. 
A gyermekgondozási díj ma-
ximális összege ettől az évtől 
a minimálbér-emeléssel brut-
tó 324800 forintra növekedett, 
ami 2010-hez képest már több 
mint háromszoros emelke-
dést jelent. Ugyanakkor pedig 
januártól újabb három elem-
mel bővült a családtámogatá-
sok köre: a harminc évnél fiata-
labb anyáknak adómentességet 
biztosítunk, elengedjük a diák-
hitelt mindazoknak, akik a ta-
nulmányaik alatt vagy az azok 
befejezését követő két éven be-
lül gyermeket vállalnak, vala-
mint nettó tízezer forint csalá-
di adókedvezményt kapnak a 
súlyosan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelők. Mindezek 
az intézkedések hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy körzetünk to-
vábbra is megtartsa kiemelt ve-
zető szerepét az országos össze-
hasonlításokban, és hogy tér-
ségünk értékeit az idén is meg-
őrizhessük. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Folyamatosan szépülnek és bővülnek a gyermekintézmények

Boldog Új Évet kívánok!

Vác, Dunakeszi, Fót, Veresegyház is több százmilliót kapott

44 milliárd forint önkormányzati 
rezsitámogatásról döntött a kormány

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: A megkezdett munka 
következetes folytatását látom a legfontosabb 

előttünk álló feladatnak

Térségünk értékeit az idén 
is meg kell őriznünk
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A betlehemi jászol vonzza a gyerekek rácsodálkozó érdeklődését

Lehetőséget látunk a változásban
Eredményes évet tudhat maga mögött Dunakeszi, a Dunakeszi Diáknegyed építkezéssel és rendezvényeivel az országos 
sajtóba is több alkalommal bekerült. Idén böllérversennyel is készülnek a dunakesziek számára.

2022-ben is számíthattak a városvezetésre és a  dunakesziekre a nehezebb körülmények kö-
zött elő dunakeszi családok. Összesen csaknem 100 családhoz jutottak el a dunakeszi angya-
lok a DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központjából. 

Dunakeszin többéves hagyománya van már annak, hogy az idősek karácsonyi csomagjai-
ba 1-1 kedves karácsonyi rajz is kerül a dunakeszi általános iskolás gyerekektől. Tavaly is 
mintegy félezer, szebbnél szebb alkotás született, amelyek közül iskolánként – alsó tago-
zat, felső tagozat kategóriában – szakmai zsűri választott ki 13-at, hogy óriásplakátokon és 
citylightokon a város polgárai is megcsodálhassák.

Dunakeszin a városi önkormányzat az adventi időszakban 7300 idős, 65 éven felüli nyugdíjas-
nak kézbesíttette a karácsonyi ajándékcsomagot a VSD sportolói és az iskolák tanulóinak ön-
zetlen segítségével. Dióssi Csaba polgármester január 8-i Facebook-posztjában arról ír, hogy 
nem sikerült mindenkivel felvenni a kapcsolatot, és így az ő csomagjuk visszaérkezett a vá-
rosházára, melyeket január 31-ig vehetnek át.

“Mindenkit terhelnek az emel-
kedő árak, de ennek ellenére a 
mostani karácsonyi adomány-
gyűjtő akció is sikeresnek te-
kinthető, sok felajánlás érkezett. 
Az első átadás alkalmával sike-
rült a gyerekek kívánságait tel-
jesíteni, igyekeztünk mindenki-
nek azt ajándékozni, amit szeret-
tek volna megkapni. A második 
alkalommal pedig a határidőn 
túl beérkezett felajánlásokat osz-

tottuk ki” - mondta lapunknak 
Szabó József egyházügyi tanács-
nok, aki minden évben meghir-
deti a kezdeményezést. “Többen 
még az akció indulása előtt érdek-
lődtek, készülhetnek-e ezúttal is 
cipősdobozokba csomagolt aján-
dékokkal. Köszönöm a felaján-
lók önzetlenségét, segítségükkel 
együtt szépíthetjük évről-évre a 
családok karácsonyát”- folytatta 
az önkormányzati képviselő.

Nemcsak tárgyi ajándékok 
gyűjtését és kiosztását jelenti a ka-
rácsonyi adomány akció, hanem 
pénzbeli segítséget is kapnak rá-
szorulók. Ezt a hagyományt Kál-
lay Gyula vállalkozó kezdte el sok 
évvel ezelőtt a nehezebb körül-
mények között élő dunakesziek 
javára és magánemberként min-
den évben részt vesz benne Dióssi 
Csaba polgármester, Erdész Zol-
tán, Nyíri Márton és Sipos Dávid 
alpolgármesterek is. Az átadás al-
kalmával Dióssi Csaba elmond-
ta, hogy bár Gyula bácsi elhunyt, 
mindaddig szeretnék ezt a hagyo-
mányt továbbvinni, amíg erre le-
hetőségük van. A városvezetők-
re az élelmiszerbanki és az isko-
lakezdési adománygyűjtés alkal-
mával is mindig számíthatnak a 
szervezők és az érintett dunake-
sziek.

Szeredi Helga A „kis művészek” alkotá-
sainak szépségét és er-
kölcsi megbecsülését 

mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy Dióssi Csaba polgár-
mester a gyerekek rajzaival kí-

vánt mindenkinek nagyon bol-
dog ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag, boldog új-
esztendőt!

A városvezető köszönetet 
mondott a gyerekeknek, pe-

dagógusaiknak és szüleiknek, 
hogy évről, évre részt vesznek 
az időseknek szánt karácsonyi 
meglepetés akcióban!

(B. Szentmártoni)

A Forrás Közhasznú Egyesület felajánlásából 
csaknem 3 millió forint értékben kapott fej-

lesztő eszközöket dunakeszi János utcai óvoda és 
a DÓHSZK azon intézményei, amelyekben sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel is foglalkoznak – 
tette közzé közösségi oldalán az örömteli hírt Du-
nakeszi polgármestere.

Dióssi Csaba arról is tájékoztatja a város polgá-
rait, hogy Tolnai Ildikó, az egyesület elnöke sze-
mélyesen adta át az adományokat. 

„Ezúton is köszönöm a támogatást, amellyel a 
helyi családok életét és a pedagógusok munká-
ját könnyíti meg” – fejezi ki köszönetét Dióssi 
Csaba.

„Visszaérkeztek a polgármes-
teri hivatalba azok az idősek-
nek szánt karácsonyi ajándé-
kok, amelyeket a diákok nem 
tudtak kézbesíteni. Mától január 
31-ig az ügyfélszolgálaton sze-
mélyesen átvehetik a csomago-
kat mindazok, akik az ünnepek 
előtt nem kapták meg” – olvas-
ható a polgármester Facebook-
oldalán.

Dióssi Csaba arról is tájékoz-
tatja az érintetteket, hogy „aka-
dályoztatás esetén keressék ügy-
félszolgálatunkat a +36 27 542 
800-as telefonszámon, hogy kol-
légáink megoldást találjanak a 
célba juttatásra. Kérem az inter-
nethasználó dunakeszieket, se-
gítsenek az idősebb lakótársaink 
tájékoztatásában.”

„A világ mindig hoz változáso-
kat, így a tavalyi év is kalandos-
nak tekinthető. Az ügyesek igye-
keznek jól kijönni a változásból, 
amelyből a Dunakeszi Önkor-
mányzat is mindig a lehetősé-
get keresi” – jellemezte az előző 
évet Dióssi Csaba polgármester. 
A COVID19 járvány évei után 
mindenki egy nyugodtabb esz-
tendőt várt, de a szomszédos há-
ború közbeszólt. A polgármester 
bízik abba, hogy a negatív ha-
tások nyárra véget érnek. Mint 
visszaidézte, a 2008-as erős vál-
ság idején alpolgármesterként 
már megélt hasonlót, de akkor 
egész más gazdasági állapot-
ban volt az ország és így Duna-
keszi is. Bizakodva tekint a jövő-
be, hiszen az energiaválság és a 
COVID19 járvány ellenére ered-
ményes éveket zárt a város.

„Nagyon nagy hangsúlyt fek-
tetünk a fejlesztésekre, hogy 

egyre élhetőbb legyen Duna-
keszi. Fontos azon fejlesztések 
előremenetele, amelyek a szol-
gáltatások bővítését és a lakosság 
kényelmét segítik elő. Ezzel je-
lentőset léptünk előre az elmúlt 
időszakban. Ha csak a tavalyi 
nagy dolgokra gondolok… el-
készült a Magyarság Sportcsar-
nok, a Járási Hivatal Törzshiva-
tala, megépítettük Újpest terüle-
tén azt a lámpás kereszteződést, 
ami a dunakeszieket szolgálja, 
felújítottuk a Tőzegtavi utat és 
új forgalmi rendet vezettünk be 
a Szent István úton kialakított 
kanyarodósávval” – emelt ki né-
hány eredményt a polgármester.

Dunakeszi számára a tavalyi 
év és egyben a várossá válás 45 
évének legnagyobb történése a 
Dunakeszi Diáknegyed építésé-
nek elindulása. Ez a város tör-
ténelmének legnagyobb közin-
tézményi és egyben iskolai fej-

lesztése. „Partnerünk a kivite-
lezésben a magyar állam, a tan-
kerület, hogy szeptemberben az 
oktatás is elindulhatott és a Váci 
Szakképzési Centrum is, mert 
idén szeptemberben a két gim-
náziumi osztály mellett infor-
matika és gazdasági szakirányon 
is indul két szakközepes osztály” 
– magyarázta Dióssi Csaba. Az 
iskolák megnyitása után évi 300, 
általános iskolából ballagó diák 
tud helyben továbbtanulni, a ko-
rábbi 100 fővel szemben.

Dunakeszin a közösségépí-
tés is nagy hangsúlyt kap, ami-
ben a 2010-ben indított Dunake-
szi Programiroda jó szolgálatot 
tesz. „Eredeti célja az volt, hogy 
agglomerációs településként iga-
zi város legyünk, igazi olyan vá-
ros, ahol az emberek nemcsak 
alszanak, hanem magukénak 
vallják és büszkék arra, hogy 
itt élnek. A különböző prog-

ramok, összefogások eredmé-
nyezték, hogy ma már másként 
mondjuk ki: dunakeszi lakos va-
gyok” – folytatta a városvezető. 
Dunakeszin havonta szinte egy-
mást érik a már jól bevált prog-
ramok, de a polgármester elárul-
ta, azért idén előrukkolnak egy 
új rendezvénnyel. „Dunakeszi 
régen mezőgazdasági falu volt, s 
bár az utóbbi évtizedekben meg-
változott az élet, az itt élők telje-
sen szakítottak a korábbi falu-
si hagyományokkal. Viszont a 
disznóöléses rendezvények egy-
re népszerűbbek országszer-
te, ezért idén mi is rendezünk 
egyet, egyelőre próba jelleggel. 
Február 18-án várunk minden-
kit a Katonadombon, az I. Du-
nakeszi Mindmegeszi böllér-
versenyre, ahol a látogatók meg 
is kóstolhatják az induló csapa-
tok által a frissen vágott sertés-
ből készített ételeket” – részle-

tezte a polgármester. Hozzátette, 
jövőre városi csapatok jelentke-
zését is várják, hiszen az ország 
különböző pontjairól költöztek 

ide a családok, akik így bemu-
tathatnák a hozott hagyományo-
kat, ízvilágokat.

Szeredi Helga

Közös erővel tették szebbé 
többek karácsonyát Dunakeszin

Szívet melengető gyermekrajzok 
a karácsonyi képeslapokon

Példaértékű felajánlásJanuár 31-ig még átvehetők  
a karácsonyi ajándékcsomagok 

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
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A díjazottak egy csoportja a kitüntetett iskola pedagógusaival, önkormányzati és egyesületi vezetőkkel

Az éves munkát, a kimagasló gazdasági, kulturális és sportteljesítményeket értékelve a kü-
lönböző országos és megyei szervezetek, szövetségek immár hagyományosan decemberben 
rendezik meg a díjátadó ünnepségeket. Dunakeszi csak egy nap alatt – december 16-án - 
négy díjjal lett gazdagabb.

2023. január 19-én 18 órától a VOKE József Attila Művelődési Központban rendezzük meg  
a Dunakeszin élő, Dunakeszihez kötődő szerzők „Dunán innen…” című antológiájának bemu-
tatóját. A megjelenésre szánt kötet hagyományteremtő szándékkal indul útjára, amelyet a kö-
vetkező években is szeretnénk megvalósítani, bízva abban, hogy a kötetbe bekerülő szerzők 
száma növekedni fog.

A tervezési feladat megközelítőleg 3 vágánykilométer hosszú vasúti vonalszakaszt érint.  
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az uniós közbeszerzési közlönyben felhívást tett 
közzé a Dunakeszin kialakítandó vasúti rakodó tervezéséről.

Vasárnap U12-es korosztályunk a Stella Rossa Futsal Cupon kezdte a 2023-as évét. Katona 
Roland irányításával a bécsi nemzetközi tornán a növedékeink továbbjutottak a csoportjuk-
ból, majd az elődöntőben büntetőkkel sikerült tovább menetelniük. A döntő izgalmas, kiéle-
zett találkozót hozott, melynek egyetlen gólját az SV Schwechat szerezte, amivel az osztrák 
csapat meg is nyerte a tornát. A VSD fiatal játékosai így ezüstéremmel gazdagodva zárták 
első nemzetközi megmérettetésüket!

A díjesőről Dióssi Csaba 
polgármester számolt be 
közösségi oldalán, ahol 

büszkén jelentette be, hogy egy 
nap alatt négy díjat is átvehettek.

„Szolgáltatásfejlesztési kate-
góriában Településfejlesztési Dí-
jat nyertünk a Településfejlesz-
tési Szövetség kiírásán, amelyen 
a Duna-parti szabadstrandon 
megvalósított fejlesztésekkel in-
dultunk. 

Emellett Pest Megye Önkor-
mányzata is december 16-án 
tartotta a hagyományos sport-
karácsonyát, melyen az év spor-
tolója, iskolája, edzője, testneve-

lő tanára díjakat adták át. Pálos 
Péter, a VSD tollaslabdázója lett 
az év legjobb Pest megyei spor-
tolója speciális sportágak kate-
góriában, az év legeredménye-
sebb általános iskolája díjat a Fa-
zekas Mihály Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola 
hozta el, és Vetor Nikol Szabina, 
a VSD asztaliteniszezője lett az 
év legjobb Pest megyei sportoló-
ja női felnőtt korosztályban.

Pest Megye Közgyűlése a spe-
ciális sportágak kategóriában az 
legjobb Pest megyei sportoló-
ja díj elismerésben részesítette 
Pálos Péter para asztalitenisze-

zőt, a Városi Sportegyesület Du-
nakeszi versenyzőjét. Pálos Pé-
ter kétszeres paralimpiai bajnok, 
egyszeres bronzérmes. 2022-
ben három nemzetközi verse-
nyen vett részt. Egyiptomból 
arany, Spanyolországból ezüst 
és Szlovéniából bronzéremmel 
tért haza. Péter jelenleg a negye-
dik olimpiájára készül. Edzője: 
Lindner Ádám

Szeretettel gratulálok az ered-
ményekhez, köszönöm a befek-
tetett munkát! További sikere-
ket kívánok!” – írta Facebook-
oldalán Dióssi Csaba polgár-
mester.

A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tárban 2022 októberében megtartott Helyi 
írók, költők felolvasó estje adta az ötletet, 

hogy megszülessen egy olyan kiadvány, amely a te-
lepüléshez kötődő, próza- és versírást művelő toll-
forgatók írásait tartalmazza. 

A tematikailag kötetlen válogatásban húsz szer-
ző műve olvasható, néhányuk több műfajban is 
jegyzi a kötetet. Valós és kitalált történetek, sze-
rethető felnőtt és gyerek versek, tanulságos pró-
zák, amelyek a „Dunán innen” íródtak. Az anto-
lógiában a következő szerzők szerepelnek. Hai-
ku: Szentkirályi Fittler József; mese: Horváth Ág-
nes; novella: Bakóczy Sára, Kerekes Dóra, Kováts-
Szőts Viola, Lena Belicosa, Soltész Gyöngyi, Street 
Gábor Huba; próza, prózavers, rövid próza: Beré-
nyi László, Fehér Kinga, Mucsi Tina; regényrész-
let: Kováts-Szőcs Benedek, Vándor Gábor; vers: 
Csongor Andrea, Kardos József, P. Herman Noé-
mi, Tolmácsi Gergely, Varjas János, Vámos Robi, 
Vincze József. A kötet lektorálását Lőrincz Róbert 
és Szentkirályi Fittler József végezte.

A könyv borítója és az illusztrációk többsége 
Mucsi Tina munkája. A kiadványban Juhász Te-
rézia két fotója is helyet kapott, amelyek a dunake-
szi Duna-partot mutatják be napjainkban. A szí-
nes illusztrációk közlésével a kötet egyben egy mű-
vészeti album is. 

Az antológiához Lőrincz Róbert, a dunakeszi 
könyvtár szakmai igazgatója írt ajánlást, amely-
ben kifejtette: „A Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár feladatai között kiemelt helyen szerepel a Du-
nakeszin élő írók, költők felkarolása, támogatása. 
A mostani kötet – amely a Szülőföld Könyvkiadó 
gondozásában lát napvilágot – nagyrészt a 2022-
ben rendezett könyvtári felolvasóesten résztvevők 
munkáit tartalmazza, de rajtuk kívül más Duna-
keszihez kötődő alkotók írásait is bemutatja. Kö-

szönet Béres Magdi könyvtárosnak, aki az ötlettől 
a megvalósításig motorja volt az antológia megje-
lentetésének.”

Köszönöm a lehetőséget, hogy a Dunakeszin töl-
tött három évem alatt megismert írók, költők mű-
veit antológiába szerkeszthettem. Köszönet a Szü-
lőföld Könyvkiadónak, hogy fantáziát látott a du-
nakeszi alkotók antológiájának megjelentetésében. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a könyvbe-
mutatóra!

Béres Magdi
(Lena Belicosa)

szerkesztő

A hirdetmény szerint a 
nyertes ajánlattevő fel-
adata lesz a megköze-

lítőleg összesen 3 vágánykilo-
méter hosszú, egybefüggő vas-
úti vonalszakaszok (beleértve 
Dunakeszi-Gyártelep megálló-
helyet, a villamosított vontató-
vágányt és az ipari park szom-
szédságában vasúti rakodó ki-
alakítását) kivitelezéséhez szük-

séges engedélyezési tervek el-
készítése, tenderdokumentáció 
összeállítása, valamint az építési 
engedélyek megszerzése.

A tervezett beruházás során:
Dunakeszi-Gyártelepen for-

dítóállomást létesítenek, mellyel 
összefüggésben fejlesztik a Só-
lyom utcai aluljárót; 

két vágányon rakodásra alkal-
mas, 2 db, legalább 10 x 750 mé-

ter méretű rakodóterületet ala-
kítanak ki;

• kialakítják a vasúti rako-
dó megközelítéséhez szükséges 
közúti kapcsolatot;

• kiépítik a kapcsolódó vasúti 
létesítményeket, megtörténik az 
érintett közművek kiváltása.

A kiírás szerint Dunakeszi-
Gyártelep megállóhelyen 55 cen-
timéter magas peronokat alakí-
tanak ki, fejlesztik az utasforgal-
mi létesítményeket, kiépítik az 
utastájékoztatást, mindemellett 
átalakítják a biztosítóberende-
zési- és távközlési rendszert, és 
megtervezik az újonnan létesü-
lő rakodóvágány biztosítóberen-
dezési- és távközlési rendszerét.

A feladat része az érintett mű-
tárgyak építésének, átépítésé-
nek, bontásának tervezése, illet-
ve a kapcsolódó útátjárók építé-
sének és átépítésének tervezése.

Az ajánlatokat 2023. február 
9-ig várják.

Forrás: magyarepitok.
hu/Kolinek Nóra

A férfi U19-es futsalválogatott az újév első 
napjaiban nemzetközi tornán vett részt 
Porecben. A horvátországi eseményre 

Frank Tamás szövetségi kapitány meghívót kül-
dött a VSD fiatal kapusának, Gémesi Gergőnek 
is, aki a tornán a Lettország elleni találkozón 
védte a nemzeti csapat kapuját. A válogatott Tö-
rökország és Lettország legyőzése után a torna 
döntőjében Belgium ellen lépett pályára, amely 
negyven perc után 3-3-as döntetlennel zárult, 

így hatméteresek döntöttek az aranyérem sorsá-
ról. A büntetőpárbajt a magyar válogatott 4-3-as 
arányban nyerte, így a mieink tornagyőzelem-
mel készülhetnek a március 21-26. között meg-
rendezésre kerülő EB selejtezőre, ahol Spanyol-
ország, Hollandia, és Andorra lesznek majd az 
ellenfeleink.

Gratulálunk játékosainknak és a válogatott 
tagjainak!

Somfai Krisztina

Év végi díjeső hullott 
Dunakeszire

Könyvbemutató a magyar 
kultúra napja alkalmából

Vasúti rakodóval bővül a fővárosi 
agglomerációs megállóhely 

Dunakeszi-Gyártelepnél

Ezüstéremmel kezdték az évet  
a VSD labdarúgói,  

Gémesi Gergő tornagyőztes  
az U19-es futsalválogatottal!

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

Kibővítik a Sólyom utcai vasúti aluljárót
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Az országgyűlési képviselő mellett a három település elöljárói, 
a német nemzetiségi önkormányzatok képviselői is lerótták kegyeletüket az emlékműnél 

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- 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 
SEGÉDMUNKÁS

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 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

MUNKAERŐ FELVÉTEL
Eladó két, 2023-as építésű, lakóövezeti „okos” ház Göd egyik legszebb részén, idilli környezetben. Re-
mek lehetőség a nyugodt környezet kedvelőinek, nagy családosoknak.

Korszerű, új, rezsi védett házak eladók!

Mindkét házhoz tartozik egy 700 m2-t 
meghaladó telekrész. A telek jobbolda-
lát díszszilva fasor ékesíti, és a telken be-

lül is számos különböző, gyönyörű lombozatú fej-
lett fa található, melyek színesítik a területet, kel-
lemes hangulatot sugároznak. A házak akár több 
generációsként is használhatók: a földszint 120 
m2, emelet 75 m2 bruttó alapterületű, melyet 10m2 
fedett terasz egészít ki. A földszinten előszoba, 
nappali-konyha-étkező, kamra, hálószoba, fürdő, 
WC, mosókonyha kap helyet, az emeleten 3 szoba, 
fürdő, és terasz található.

A házak a rezsicsökkentés érdekében napener-
giából állítják elő a villamos áramot és a haszná-
lati meleg vizet. Az esővíz összegyűjtésére és hasz-
nosítására alkalmas a kiépítés. A két ingatlanrész 
között 1-1 elektromos töltővel ellátott gépkocsi tá-
roló található. 

Az utcafront oldali lakás része egy nagy, 3 helyi-
ségből álló pince, amely tetszőleges célra (pl. bo-
rospince, műhely, óvóhely, etc.) felhasználható! A 
hátsó lakás közvetlenül a „Fenyves erdővel” szom-
szédos, az erdő lakói (pl. őzikék) telente gyakori 
látogatói a telekhatárnak.

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is könnyen 
megközelíthető. Az ingatlan a város és közlekedés 
zajától távol eső nyugodt, csendes és biztonságos 
környéken fekszik. 

A közlekedés jól megoldott, az M2-es autóút, 
vagy a régi Pesti út könnyen elérhető, a vasútállo-
más, buszmegálló sétatávolságban van.

Érdeklődni a következő e-mail címen lehet: 
fenyvesutca36@gmail.com

Hozzátette, a későbbi parancs 
szerint minden 17 és 45 év kö-
zötti férfit és minden 18 és 30 év 
közötti nőt, aki németes nevű, 
el kellett vinni a Szovjetunió-
ba, hogy munkájukkal segítsék a 
háború utáni újjáépítést. Sztálin 
terveiben kezdetben összesen 4 
millió német elhurcolása szere-
pelt, de ahogy haladt a front és 
egyre erőteljesebb ellenállásba 
ütköztek a szovjetek, ez a szám 
egyre nőtt – fűzte hozzá az ál-
lamtitkár.

Rétvári Bence felidézte, hogy 
78 évvel korábban csak néhány 
órát kapott a Dunakanyar te-
lepülésein élő több száz család 
arra, hogy összecsomagolják az 
életüket.

Ezeknek az embereknek sem-
miféle bűnük nem volt, még csak 
nem is harcoltak a Szovjetunió 
ellen, elhurcolásuk oka az volt, 
hogy minden településnek telje-
síteni kellett a kirótt számokat. 
Nem tudták ezek az emberek, 
hová mennek és mennyi időre – 
tette hozzá Rétvári Bence.

Az államtitkár az elhurcol-
tak számának érzékeltetésére el-
mondta, képletesen egy akkora 
vonatszerelvényt kellett megtöl-
teni Sztálin parancsára, amely-
nek a mozdonya Debrecenben 
volt, utolsó szerelvénye pedig 
Székesfehérváron.

Kiemelte, hogy 800 ezer hon-
fitársunkat vitték el a Gulágra 
vagy málenkij robotra, 200 ez-
ren soha nem tértek haza. Kitért 
arra, hogy ahol a kommunisták 
a világon hatalomra kerültek, 
mindenhol kényszermunkatá-
borokat hoztak létre.

Az államtitkár arra hívta fel 
a figyelmet, egy háború elején 
soha nem lehet tudni, mi lesz a 
végkimenetele. Ki gondolta vol-
na, hogy amíg 1939-ben Német-
ország és a Szovjetunió szövetsé-
gesként rohanja le Lengyelorszá-
got, pár évvel később már egy-
más ellen harcolnak? – vetette 
fel. Az orosz-ukrán háborúval 
kapcsolatban azt mondta, hogy 
annak az elején sok európai or-
szág olyan ígéretet tett, amely 
szerint csak az emberi élet kiol-
tására nem alkalmas fegyvereket 
adnak Ukrajnának, ez azonban 
mára teljesen megváltozott.

Hozzátette, amikor emléke-
zünk, akkor a jelenkorra is gon-
dolnunk kell, és olyan döntése-
ket kell hoznunk, hogy a korábbi 
szörnyű helyzetek ne ismétlőd-
hessenek meg. “Fontosabb ér-
ték, mint az emberi élet, nincs, 
mindenkinek az élet védelmé-
ben kell cselekednie. Tegyünk 
mindennap a háború ellen és te-
gyünk mindennap a békéért!” – 
fogalmazott Rétvári Bence.

A kismarosi római katolikus 
Mária bemutatása templomban 
január 8-án, vasárnap délelőtt dr. 
Beer Miklós nyugalmazott ró-
mai katolikus püspök és Fejérdy 
Áron verőcei plébános celeb-
rálta azt a szentmisét, mellyel a 
Dunakanyarból német szárma-
zásuk miatt 1945 januárjában a 
Szovjetunióba málenkij robotra 

elhurcolt áldozatokra emlékez-
tek. Mindketten méltatták a há-
rom településről elhurcolt közel 
600 fő emberi helytállását, egy-
más segítését. Fejérdy Áron ki-
emelte: napjainkban is egyre in-
kább égető feladat az igazság és a 
béke megteremtése: „a kényszer-
munkára hurcolt testvéreinknek 
és azoknak, akik bármilyen mó-
don segítséget nyújtottak nekik, 
nem volt túl sok hatalom a ke-
zükben, hogy igazságot tegye-

nek. És mégis az a csendes em-
berség, amivel igyekeztek egy-
mást támogatni és együtt Isten-
be kapaszkodtak, hatalmas erő 
volt a kezükben.”

A szentmise után tartott meg-
emlékezésen Csuka Tamás nyu-
galmazott református püspök a 

kinyilatkoztatásként elhangzó 
szavak és az azzal ellentétes cse-
lekedetek káros hatásaira irányí-
totta rá a figyelmet. „Sok embert 
ismerek, aki szájával közelít az Is-
tenhez, de a szíve, az életvitele tel-
jesen távol van az Istentől. Ez is-
métlődik a történelemben is, en-
nek egyik ilyen szörnyű követ-
kezménye és igazságtalansága a 
málenkij robot. De ma is ezt lát-
juk az Istennek hátat fordító Eu-
rópában. Igazság helyett gazság, 

korrupció, tolvajlás van. S köz-
ben a szájukkal beszélnek jog-
államról és sok minden más-
ról.”  Az egykori tábori püspök az 
orosz-ukrán háború kapcsán ki-
jelentette: „elszörnyedve hallom, 
hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok tartalékkészleteiből mi-

nél több fegyvert visznek Ukraj-
nába. A szájukkal pedig békéről 
beszélnek. Tíz évet szolgáltam a 
Magyar Honvédségnél, de nem 
találkoztam olyan katonával – a 
közlegénytől egészen a legmaga-
sabb rendfokozatú tisztig – aki 
úgy gondolta volna, hogy fegy-
verrel lehet békét teremteni.”

Neubauer Rudolf, Kismaros 
polgármestere köszönetét fejezte 
ki, hogy Nagymaros, Zebegény 
és Kismaros német nemzetiségi 
önkormányzatának képviselői 
mellett a három település önkor-
mányzatainak vezetőivel, a ze-
begényi Sonnenblumen Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Kis-
marosi Falumúzeum Alapítvány 
képviselőivel és a szobi járási hi-
vatal vezetőjével együtt emlé-
kezhetnek a málenkij robotra el-
hurcoltakra. „Együtt vagyunk, 
csendes és fontos megemlékezés 

ez” – mondta a polgármester, aki 
hozzátette: 2015-ig kellett vár-
nunk, hogy a Kormány a Gulág 
emlékévet meghirdetve lehető-
séget adjon nekünk, hogy méltó-
an emlékezzünk.

Neubauer Rudolf ismertette, 
hogy a helyi közösség hogyan 
gyűjti és örökíti meg azokat az 
emlékeket, hangfelvételeket, el-
beszéléseket, melyek az utókor 
számára tanulságosak és meg-
szívlelendőek.

A polgármester Fejérdy Áron 
plébános szavait idézve szomo-
rú tényként közölte: „az igazság-
talanság megint felüti a fejét.”  
Majd az orosz-ukrán háborúra 
utalva arról beszélt: nem gondol-
ta volna, hogy a történelem ké-
pes ismételni önmagát. „Azon a 
területen, ahol egykor a mi ifja-
ink foglyok voltak, ott ismét há-
ború dúl…”

A település polgármestere vi-
rággal köszöntötte az utolsó 
kismarosi túlélőt. „Nagyon hálás 
vagyok a sorsnak, hogy most is 
itt van közöttünk Mohr Ferenc-
né Poldauf Mária, Cica néni.  Az 
utolsó kismarosi túlélő. Szeretet-
tel köszöntelek, Cica néni! Igaz 
hang vagy nekünk!” – mondta 
Neubauer Rudolf.

Az ünnepi megemlékezés 
után Rétvári Bence országgyű-
lési képviselő, a három telepü-
lés önkormányzatainak vezetői, 
a nemzetiségi önkormányzatok 
képviselői megkoszorúzták azt 
az emléktáblát, amely megörö-
kítette az utókor számára, hogy 
1945 januárjában kiket hurcol-
tak el málenkij robotra Kisma-
rosról.

MTI/Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A málenkij robot áldozataira emlékeztek Kismaroson

Rétvári: a háborút  
csak elkerülni lehet 

Folytatás a címlapról
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Sándor Bence karmester 

A Dunakanyar Szimfonikus Zenekar idén is hatalmas sikert aratott

Juhász Attila több száz kiváló 
cégvezető között is a legjobb  

a szakmai zsűri döntése alapján

Egy gödi vállalkozót választottak  
az Év cégvezetőjének és üzleti példaképének

- Szívből gratulálok, hogy a 2022-
es évben Önt választották meg az Év 
cégvezetőjének és üzleti példaképé-
nek, így Ön kapta meg a Leader of The 
Year megtisztelő címet. Milyen vezetői 
tulajdonságok kellettek ahhoz, hogy a 
szakmai pályafutását egy ilyen külön-
leges díjjal ismerjék el?

- Több mint öt éve vagyok tag-
ja a Bizalmi Kör Üzleti Klubnak, 
amely számos kiemelkedő első szá-
mú cégvezetőnek biztosít fórumot 
a kapcsolatteremtésre, valamint a 
tapasztalatmegosztásra. Ennek a klub-
nak a szervezésében indult el ősszel egy 
kampány, amelyben egy több hétig tar-
tó kiválasztási folyamat alatt vizsgál-
ták a vezetők stratégia alkotóképes-
ségét, a vállalkozói gondolkodásmó-
dot, az innovációt, a csapatszellemet, a 
digitalizációt, valamint az érintett ve-
zető személyes márkáját. Nagyon meg-
tisztelő volt, hogy ezen tulajdonságok 
alapján a független, különlegesen ma-
gas szintű szakmai zsűri úgy döntött, 
hogy erre a díjra személyem a legmél-
tóbb a több száz kiváló cégvezető kö-

zül. Számos elismerésben részesül-
tem már a korábbi években, de beval-
lom, egyik sem érintett meg annyira, 
mint ez a díj, hiszen vezetőként rendkí-
vül kevés olyan objektív visszacsatolást 
kapunk, ami ennyire széles nézőpont-
ból vizsgálja a vezetői tulajdonságo-
kat. Nagyon hálás vagyok a munkatár-
saimnak, akik több mint 25 éve támo-
gatnak az üzleti céljaim megvalósításá-
ban, egészen biztos vagyok abban, hogy 
nélkülük ezt nem tudtam volna elérni.

       
- Önnek ítélték oda tavaly A jobb ve-

zetők, jobb világ díjat is, kérem, ossza 
meg velünk, hogy ez az elismerés mi-
nek volt köszönhető? 

- A Jobb vezetők, jobb világ díj azért 
volt a szívemhez különösen közel álló, 
mert erre a munkatársaim titokban 
a hátam mögött neveztek be, és írtak 
meg a tudomásom nélkül egy terjedel-
mes pályázati anyagot. Ez a tény külön-
legesen felértékelte számomra az elis-
merést, amelyet annak a felsővezetőnek 
ítélnek oda, aki a pozíciója kiemelkedő 
betöltése mellett aktív a társadalmi sze-
repvállalásban, és tevőlegesen is hozzá-
járul ahhoz, hogy jobb legyen a világ. 

Nagyon megérintett, hogy a kollégá-
im, és a zsűri is méltónak találta a sze-
mélyemet ennek a díjnak az odaítélésé-
re. Az egyik legfontosabb vállalati alap-
értékünk a megbecsülés, érzékenyek va-
gyunk a szűkebb és tágabb környeze-
tünk jólétére, küldetésünknek érezzük, 
hogy segítsük az arra leginkább rászo-
rulókat. Számos példát fel tudnék erre 
sorolni, azt gondolom, hogy a tavalyi 
évben az egyik legmeghatározóbb ilyen 
jellegű megmozdulásunk az volt, hogy 
február végén az ukrajnai konfliktus ki-
törése után néhány nappal létrehoztunk 
Gödön a Pesti úti raktárunkban egy 
adománygyűjtő központot, ahova több 
kamionnyi felajánlás érkezett elsősor-
ban környékbeli magánszemélyektől és 
szervezetektől jellemzően tartós élel-
miszerek, tisztálkodási anyagok, és ru-
házat formájában. Ezt a megmozdulá-
sunkat az tette igazán egyedivé, hogy a 
görögkatolikus egyház segítségével egy 
bonyolult adományozási eljárás során 
közvetlenül Kárpátaljára, Göd testvér-
településére, Makkosjánosiba tudtuk 
kijuttatni a segélyszállítmányokat, ahol 
több alkalommal voltam jómagam is az 
elmúlt hónapokban. Végtelenül megha-

tó volt látni, hogy mennyi jószándékú, 
önzetlen honfitársunk van a régiónk-
ban, és mennyire egy emberként moz-
dultak meg egy nemes cél érdekében. 

- Teljesítményükkel és emberi helyt-
állásukkal a mércét nagyon magas-
ra helyezték. Mit várnak 2023-tól, mi-
lyen célokat tűztek ki maguk elé?  

- Azt gondolom, hogy az elszálló 
energiaárak, az inf láció, valamint a 
magas banki hitelkamatok miatt álta-
lánosan csökkeni fog az építőipar tel-
jesítménye. Ezt abban az esetben lehet 
mérsékelni, amennyiben az állam va-
lamilyen ösztönző programmal támo-
gatja a beruházásokat. Ilyen lehet pél-
dául egy kamattámogatott építési hi-
telkonstrukció, amelynek kamata nem 
haladja meg az 5%-os szintet, vagy az 
otthonfelújítási támogatások újrain-
dítása. A munkatársaimnak azt szok-
tam mondani, hogy vannak olyan kö-
rülmények, amelyre mi nem fogunk 
tudni hatással lenni, ezért koncent-
ráljunk arra, ami rajtunk múlik. Ilyen 
például a szolgáltatásaink bővítése, az 
ügyfélélmény növelése, valamint az új 
értékesítési csatornák és a termékvá-
laszték bővítése. Mi minden területen 
fejlesztéséket tervezünk, amelynek az 
egyik legmeghatározóbb eleme egy új 
gödi építőanyag-áruház megnyitása 
lesz, amelyet idén tavaszra tervezünk, 
így a célunk idén, hasonlóan a korábbi 
évekhez, a növekedés fenntartása lesz.

A szerk.

Folytatás a címlapról

A verőcei Duna-parton emelkedő baptista imaház nagytermét Dvořák Újvilág szimfóniájának 
gyönyörűen megszólaltatott dallamai töltötték meg január 5-én este az immár második alka-
lommal megtartott Dunakanyari újévi hangversenyen a Dunakanyar Szimfonikus Zenekar művé-
szeinek magas színvonalú előadásában Sándor Bence karmester vezényletével. Az újévi ünne-
pi köszöntőt Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője mondta, aki hazánk és a 
régió 2022. évi teljesítményét és erőfeszítéseit hangsúlyozva az orosz-ukrán háború súlyos kö-
vetkezményeire utalva a béke mielőbbi megteremtése mellett szállt síkra.

Az újévi hangverseny kö-
zönségét Sándor Ben-
ce karmester, az ünne-

pi rendezvény társszervezője kö-
szöntötte, aki jókívánságait kife-
jezve köszönetet mondott a ren-
dezvénynek otthont adó baptista 
imaház lelki pásztorának, Pomá-
zi Barnabásnak, és a Dunakanya-
ri újévi hangverseny házigazdá-
jának, Grauszmann Györgynek, 
Verőce polgármesterének. 

Pomázi Barnabás egy igevers 
felolvasásával kívánt sok-sok ál-
dást az életre, az újévi hangver-
seny közönségére, melynek leg-
fontosabb üzenete így hangzott: 
„A reménység Istene töltsön be 
titeket a hitben teljes örömmel 
és békességgel, hogy bővelkedje-
tek a reménységben a Szentlélek 
által.”  

Újévi köszöntőjében Rétvá-
ri Bence örömét fejezte ki, hogy 
Sándor Bencével, és a program-

nak otthont adó települések, in-
tézmények vezetőivel együttmű-
ködve immár második alkalom-
mal sikerült megrendezni az új-
évi hangversenyt, amely a zenei 
élmény mellett a személyes talál-
kozásokra is nagyszerű alkalmat 
kínál.  A rendezvény társszer-
vezője Sándor Bence karmester 
szavait idézve kiemelte, hogy ez-
úttal nem több és rövidebb mű-
vet szólaltat meg a zenekar, ha-
nem Dvořák közel egyórás Új-
világ szimfóniáját élvezheti a kö-
zönség.

A korábbi generációk tagjai 
gyakran gondolhatták azt, hogy 
„most egy új világ kezdődik”, 
de mi az utóbbi években sok-
kal sűrűbben érezzük ezt. Az el-
múlt közel négy évtizedben min-
dig úgy gondolkodtunk, hogyha 
szorgalmasan dolgozol, tanulsz, 
akkor többre viszed, mint a szü-
leid. Óriási fejlődésnek voltunk a 

tanúi, 40 éve Holdra szállt az em-
ber, azt gondoltuk, hogy a tudo-
mány mindent megoldott, ám 
2020-ban megérkezett a világmé-
retű járvány, a COVID, ami sok 
áldozatot követelt. Óriási erőfe-
szítéseket elé állította az orvostu-
dományt, hogy meg tudja fékez-
ni a világméretű járványt – idézte 
fel a közelmúlt jelentős történése-
it Rétvári Bence - amely mintha 
egy új világot hozott volna el.

- Soha nem gondoltuk, hogy a 
két nagy világégés után újra lesz 
háború Európában. Sajnos rá kel-
lett döbbennünk a szomorú va-
lóságra, hogy a szomszédos or-
szágban lassan egy éve dörögnek 
a pusztító fegyverek – folytatta az 
országgyűlési képviselő, aki ha-
tározattan kiállt a béke mielőbbi 
megteremtése mellett. Mint fo-
galmazott: az orosz-ukrán hábo-
rú rendkívül súlyos veszteségeket 
okoz az emberi életben és a gaz-
daságok működésében, az ener-
giaellátásban. 

Az európai országok gazdasá-
gi és belbiztonsági helyzetét ele-
mezve kiemelte: szinte minden 
országban, még Németországban 
is gazdasági nehézségek vannak, 
sőt, visszaeséssel számolnak, je-
lentős a drágulás. A világban vég-
bemenő folyamatok hatásaként 
Európa gyengül – tette hozzá az 
országgyűlési képviselő, aki sze-
rint az orosz-ukrán háború nyer-
tesei a nagy erőművek, az olaj- és 
a gázkitermelő vállalatok, Európa 
viszont zsugorodik és egyre sze-
gényebb lesz. 

Napjainkban Európa szá-
mos országát súlyos hatások sújt-
ják - gazdasági recesszió, a há-
ború, migrációs kérdések –, me-
lyek mellett olyan kihívásokkal is 
szembesülnek, mint például Fran-
ciaország, ahol szilveszterkor 700 
autót gyújtottak fel. – Mi pedig 
azért aggódunk, hogy a kutyákat 
mennyire zavarja a tűzijáték – vi-
lágít rá az óriási kontrasztra. 

Európa nem tudta megakadá-
lyozni a háborút, de nem tudta 
kivonni magát a háború negatív 
hatásaiból sem – jelentette ki Rét-
vári Bence, aki azt viszont jelen-
tős fegyverténynek tartja, hogy 
hazánk nem vesz részt a szom-
szédunkban dúló fegyveres konf-
liktusban. 

 Az Európai Unió intézményei 
között érzékelhető hatalmi küz-
delemre utalva kifejtette: a mi-
niszterelnökök alkotta Európa 
Tanács áll ki legmarkánsabban 
Európa védelmében. Ez még ak-
kor is igaz, ha hazánkat nagyon 
határozottan be akarják vonni a 
háborúba. 

Elismeréssel szólt a magyar 
gazdaság teljesítményéről, amely 
a vírus után a leggyorsabb és a 
legnagyobb, 7,1 százalék mérté-
kű növekedést ért el úgy, hogy 
Lengyelországhoz hasonlóan ha-
zánk sem kapta meg a helyreállí-
tási alapban megítélt pénzt.

Fontosnak tartja, hogy minden 
helyzetben határozottan képvi-
seljük és álljunk ki a nemzeti ér-
dekek védelmében. Egy ilyen je-
lentős eredménynek tartja, hogy 
a „nagy egymásnak gyürkőzés 
után” még karácsony előtt sike-
rült aláírni a partnerségi megál-
lapodást az Európai Unióval. Eh-
hez viszont erős hátországra van 
szükség - húzta alá.

A globális és az országos hely-
zetértékelés után a régió települé-

seinek mindennapi működésére 
utalva elmondta, hogy az elmúlt 
időszakban több mint 9 milli-
árd forint fejlesztési támogatás-
hoz jutottak a választókerületben 
működő önkormányzatok. A 10 
ezer főnél kisebb lélekszámú tele-
pülések után a városok részesül-
tek rezsitámogatásban, Vác pél-
dául 237,5 millió forintot kapott 
az államtól. 

A közösen elért sikerekért kö-
szönetet mondott az önkor-
mányzatoknak, a települések éle-
tét irányító polgármestereknek, a 
helyi vállalkozásoknak és mind-
azoknak, akik hozzájárultak a ré-
gió településeinek fejlődéséhez. 

Rétvári Bence reményét fe-
jezte ki, hogy a települések fej-
lődése töretlen lesz a jövőben is. 
„Be fogjuk bizonyítania, hogy 
amikor járvány van, amikor az 
eurózónában rekordmagas az 
infláció, amikor Európa veze-
tő gazdaságai a recesszió hatá-
rán táncolnak, mi itt Magyaror-
szágon, és itt a Dunakanyarban 
is fejlődünk. Ha nem ilyenek len-
nénk mi magyarok, akkor való-
színűleg nem lennénk itt 1100 éve 
a Kárpát-medence szívében” – fo-
galmazott Rétvári Bence, az újévi 

hangverseny szervezője, aki min-
denkinek nagyon jó szórakozást 
kívánt.

Az államtitkár beszéde után 
Sándor Bence karmester dirigá-
lásával kezdetét vette az ötven-
perces csodálatos „zenei uta-
zás”. A Dunakanyar Szimfoni-
kus Zenekar művészei maran-
dó élménnyel ajándékozták meg 
az újévi hangverseny közönségét 
Dvořák Újvilág szimfóniájának 
virtuóz interpretálásával, melyet 
felállva, vastapssal ünnepeltek az 
est vendégei. 

A nagy sikerű hangverseny 
után örömmel mondta lapunk-
nak Sándor Bence, hogy számuk-
ra is kellemes élmény és megle-
petés volt, hogy a közönség kitö-
rő tapssal fogadta Dvořák művét. 
Az idei esztendő terveiről szól-
va elmondta: reméli, hogy folyta-
tódnak a váci és dunakanyari fel-
lépések, a kikötői, az óvodai és if-
júsági koncertek. – Bízom benne, 
hogy 2024-ben is sikerül meg-
rendezni az újévi hangversenyt, 
melyre helyben óriási igény van. 
Ezt bizonyítja a mai siker is – 
mondta Sándor Bence karmester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Dunakanyari újévi hangverseny Verőcén 
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Visszavonul a "nagy bajnok", Kammerer Zoltán, aki csodálatos sportélményekkel  
ajándékozta meg szülővárosa, Göd és hazánk sportszerető közönségét

Úgy érzi, kiúszta magát és ideje visszavonulnia

Kammerer Zoltán bejelentette profi pályafutása lezárását

Befejezi a rozmárkodást 
Schirilla György

Jégdiszkó, egyéni oktatás is 
várja a korcsolyázni vágyókat 

a Reménység pályáján

“A terv változatlan maradt, 
csakúgy, mint az előző harminc-
öt szezonom során, úgy a har-
minchatodikban is a lehető leg-
jobbat hozzam ki magamból az 
adott idényben” – mondta a klub 
honlapjának.

A 44 éves Kammerer vicce-
sen hozzátette: van még hátra az 
életéből “jó húsz év, meg néhány 
rossz”, és az előbbi időszakot 
szeretné kicsit jobban kiélvezni, 
pótolni olyan dolgokat, amik-
ről eddig lemondott. Viszont 

még így sem tud nem gondolni 
a sportra, csak már nem az lesz 
számára a fő irány. Tervei sze-
rint a nevét viselő akadémiával, 
az ott folyó munkával az eddigi-
eknél többet akar foglalkozni.

Kiemelte: hetente egy napot 

mindenképpen az akadémiára, 
egy napot pedig a családjára sze-
retne fordítani, de mindezt úgy, 
hogy közben azért akkor is tud-
jon edzeni, miként a fennmara-
dó öt napon. Amennyiben vi-
szont mégis kimaradna egy-egy 
nap, akkor már nem lesz lelkiis-
meret furdalása.

“Nyilván lesz nehéz pillanat, 
amikor ott lennék, ahol a társa-
im vannak, és közben nem va-
gyok ott” – mondta a közmé-
dia megkeresésére a háromszo-
ros olimpiai és háromszoros vi-
lágbajnok kajakozó az edző-
táborokra utalva, majd azt is 
hozzátette, hogy egyáltalán 
nincs hiányérzete a pályafutásá-
val kapcsolatban.

“Az első 32 évben megnyertem 
mindent, amit lehetett, az utolsó 
háromban pedig megtanultam 
veszíteni, és ettől volt komplett a 
pályafutásom” – zárta gondola-
tait Kammerer.

A kajakos öt olimpián vett 
részt, először 1996-ban, Atlantá-
ban versenyezhetett. A 2000-es 

sydneyi játékokon két (K-2 500 
és K-4 1000 méter), négy évvel 
később Athénban egy (K-4 1000 
méter) aranyérmet nyert, illetve 
2012-ben ezüstérmesként vég-
zett Londonban (K-4 1000 mé-
ter). Kammerer 25 éve csatlako-
zott a győri klubhoz, karrierje 
során három világbajnoki és hét 
Európa-bajnoki címet szerzett, 
ezekkel együtt összesen 39 érme 
van nagy világversenyekről.

Forrás: MTI
Fotó: origo.hu
***

Kammerer Zoltán egyesületei
• Gödi SE (1987–1994)
• UTE (1994–1997)
• Graboplast Győri VSE (1997–)

Legjobb eredményei
• 3x olimpiai bajnok (K-2 500m, 
2000) (K-4 1000m, 2000, 2004)
• 1x olimpiai ezüstérmes (K-4 
1000m, 2012)
• 3x világbajnok (K-4 500m, 
1997) (K-2 1000m, 2006) (K-4 
1000m, 1999)

• 6x vb-2. (K-2 500m, 2009; K-2 
1000m, 2010; K-4 1000m, 2001, 
2003, 2015, 2017)
• 6x vb-3. (K-4 500m, 1999; K-2 
500m, 2002, 2006, 2007; K-2 
1000m, 2007, K-4 1000m, 2014)
• 2x Európai Játékok győztes 
(K–2 és K–4 1000m, 2015)
• 7x Európa-bajnok (K-2 500m, 
1999, K-2 1000m, 1999, 2006, 
2007; K-4 500m, 1997; K-4 
1000m, 1997, 2004)
• 9x Eb-ezüstérem (K-2 1000m, 
1999, 2010; K-2 500m, 1999, 
2002, 2006, 2009; K-4 1000m, 
2000, 2002, K-4 500m, 2008)

Díjai és elismerései
• Kiváló Ifjúsági Sportoló (1995)
• A Magyar Köztársasági Ér-
demrend tiszti keresztje (2000)
• Az év magyar kajakozója 
(2000, 2006, 2010)
• Göd díszpolgára (2003)
• Győr díszpolgára (2004)
• A Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (2004)
• A Magyar Érdemrend közép-
keresztje, csillaggal (2012)

Arról is beszélt, hogy a kö-
zösségi oldalán írt soro-
zata a felmenőiről na-

gyon népszerűek, amitől igen 
boldog. Családja múltja az 1600-
as évekig ismert, tehát nem kell 
kutakodnia, de ha csak tehe-
ti, bemutatja az őseit. „Az édes-
apám életművét folytattam, ő 
kezdte a hideg vízi fürdéseket, 
de az én vonalamat nem viszi 

tovább egyik gyermekem sem. 
Úgy érzem, ez nem olyan nagy 
baj” – jegyezte meg.

Közben reflexológiáról ír 
könyvet, de mint mondta, kü-
lönleges módon. „A talpreflexo-
lógia, az egészségkultúra, annak 
a családterápiába való építésé-
nek lehetősége érdekel, és a ver-
seim szintén a kötetbe kerülnek” 
– árulta el a „nemzet rozmárja”.

Schirilla György kitért arra is, 
hogy tavasszal ott lesz a keszthe-
lyi fürdésen a strandon, amit ő 
indított el néhány évvel ezelőtt, 
de januárban – a korábbiakkal 
ellentétben – ezúttal nem für-
dik majd sehol, csak a könyvével 
foglalkozik. „Kiúsztam magam, 
ideje visszavonulni” – szögezte 
le – írja az infostart.hu.

Noha napjainkban igen-
csak enyhe az időjárás, 
ám ez sem akadályoz-

za meg a sportolni vágyókat, 
hogy élvezzék e méltán népsze-
rű téli sportot – tájékoztatta a 
Dunakanyar Régió szerkesztő-
ségét Fábián Fédra, az egyesület 
képviselője, aki elmondta, hogy 
szombatonként jégdiszkóval 
várják az érdeklődőket. Igény 
esetén lehetőség van korcsolya-
bérlésre is, de szakember segít-
ségével elsajátíthatják a maga-
biztos korcsolyázás alapjait is.

Képünk internetes illusztrá-
ció!

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakos bejelentette, hogy lezárja profi pályafu-
tását. Kammerer klubja, a Graboplast Győri Vízisport Egyesület évzáróján ugyanakkor hozzátet-
te azt is, hogy nem teszi le végleg a lapátot, és a magyar bajnokságon, valamint kisebb verse-
nyeken még részt fog venni.

Jövőre egy nagy búcsúúszást tervez a fővárosban, de aztán visszavonul – szemlézte a VEOL-
nak adott interjút az infostart.hu. „Egyrészt 62 éves vagyok, másrészt egyre melegebb a Duna, 
a korábbi jeges helyett ma már a néhány fokos vízben kezd komolytalan lenni a „rozmárkodás”, 
amellett, hogy egyre nagyobb erőfeszítést jelent egy ilyen nagy esemény megszervezése és az 
azon való részvétel” – fogalmazott Schirilla György.

Információnk szerint a váci térség egyetlen korcsolyapályája a 101 éves Váci Reménység Egye-
sület sporttelepén fogadja a sportág szerelmeseit.
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