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Újabb egyedülálló
kezdeményezés Dunakeszin
Ingyenes Diák Akadémiát indítanak fiataljaiknak!

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”
– hangsúlyozta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Dunakeszin, a 2020. január 31én megrendezett sajtóeseményen.
„A térség országgyűlési képviselőjeként minden támogatásomról biztosítom azt a településvezetőt, aki
jó fejlesztési programot, profes�szionális módon akar megvalósítani, azaz jót s jól csinál. A Dunakeszi
Diák Akadémia ilyen program.”

D

unakeszi sok tekintetben egyedülálló agglomerációs település, ahol sikeres közösségépítés történt, szabad szemmel is jól látható teljesítményt tud felmutatni a város,
a vezetés pedig önmaga számá-

ra folyamatos fejlesztési tempót
diktál. A legújabb programmal
– a Dunakeszi Diák Akadémia
indításával – a helyi fiatalokat
szólítják meg.
- Az egyik legfontosabb városi eredményünknek azt tartom, hogy Dunakeszin jó kö-

Sajtótájékoztatón jelentették be - Zelinka Ildikó, Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Joó Nikolett, Budavári Júlia -,
hogy március 4-én indul a Dunakeszi Diák Akadémia

zösséget hoztunk létre – kezdte
Dióssi Csaba polgármester. Sok fiatal család él itt, Dunakeszi egyike annak az 5 járásnak, ahol pozitív népesedési
mutatókkal büszkélkedhetünk,
így adott a feladat, hogy a város fiataljait is bevonjuk az al-

Kétmilliárdnál is több
jutott a szobi és a váci járás
úthálózatának felújítására

Az utóbbi két évben kétmilliárd 185 millió forintot jutott bel- és külterületi utak felújítására a váci és a szobi járás településein – jelentette be Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője Vácrátóton, ahol Spiegelhalter László polgármesterrel együtt adott át a forgalomnak két felújított útszakaszt csütörtökön.

Vácrátóti útavató:
Dr. Rétvári Bence és
Spiegelhalter László

Folytatás a 2. oldalon

kotómunkába. Azt szeretném,
ha nem csak résztvevői, hanem
kezdeményezői is lennének a
fejlesztéseknek – hangsúlyozta
Dióssi Csaba.
2020. március 4-én indul Dunakeszin a fiatalok tehetséggondozó műhelye – a Dunakeszi

Diák Akadémia. A város célja,
hogy helyben felkarolja a tehetségeket, tapasztalathoz juttassa
őket a munka világában, segítséget kapjanak a pályaválasztásban mentális és szakmai szempontból egyaránt, a város pedig
a fiatalokon keresztül új impul-

zusokhoz jusson, kreativitással,
új szemlélettel gazdagodjon.
A Dunakeszi Diák Akadémia
az Önkormányzat támogatásával egy ingyenes képzési program a 17-23 év közötti dunakeszi fiatalok számára.
Folytatás a 2. oldalon

Teljes körű látogatási
tilalom a váci kórházban

Az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt, 2020. február
4-től a váci Jávorszky Ödön
Kórház minden osztályára
kiterjedő látogatási tilalom
van érvényben - közleményben jelentette be dr. Urbán
Edina főigazgató-főorvos.

"A látogatók által hozott csomagokat a
kórház felső portáján feladatot teljesítő
őrzőszolgálat munkatársai átveszik és
eljuttatják a betegekhez. A tilalom vis�szavonásig érvényes.
Köszönjük szíves együttműködésüket!" - írja a február 3-án kiadott közleményben dr. Urbán Edina, a váci
Jávorszky Ödön Kórház főigazgató főorvosa.
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Újabb egyedülálló
kezdeményezés Dunakeszin
Folytatás a címlapról

Jelentkezni a dunakeszi.hu/
diakakademia oldalon keresztül kitölthető űrlapon lehet. Jelentkezési határidő 2020. február 19. A határidőt követően
a jelentkezőket elbeszélgetésre
hívják, a szervezők ez alapján
választják ki az Akadémia növendékeit.
A program március 4-től május 9-ig tart, ez az első kurzus,
amit a Dunakeszi Programiroda hagyományteremtő céllal indít útjára.
„Széles körű látásmódot, vitakultúrát kínálunk, hogy a fiatalok meg tudjanak felelni a
gyorsan változó világ kihívásainak és könnyen megtalálják azt
a hivatást, amit szívvel-lélekkel tudnak majd végezni. Várakozásaink szerint az Akadémia
diákjai közül többen akár munkalehetőséget is kaphatnak a
városi intézményekben, hiszen
feladat van bőven – tette hozzá
Dióssi Csaba.
Az Akadémia vendégelőadói
olyan neves szakemberek lesznek, akik a saját szakterületükön kiváló eredményeket értek el.
Dunakeszi hisz abban, hogy a
jövő építésében kiemelkedő sze-

XXII. évfolyam 3. szám

Kétmilliárdnál is több
jutott a szobi és a váci járás
úthálózatának felújítására
Folytatás a címlapról

M
A fiatalok örömmel fogadták az önkormányzat kezdeményezését

repe van az ifjú generációnak.
Sokat beszélünk mostanság a
fiatalok helyben- és az országunkban tartásáról – Dunakeszi is ezt a célt tűzte ki. A városvezetés számára fontos a fiatalok véleménye, valamint a rájuk jellemző másfajta látásmód
és világszemlélet. Velük együtt,
közösen gondolkodva tervezzük meg az őket érintő fejlesztéseket, mint például a szabadidő
hasznos eltöltése érdekében tervezett Ifjúsági Házat.
A sajtótájékoztatón részt vett
két fiatal diák, Joó Nikolett és
Budavári Júlia, akik elmondták, mindketten nagyon jó ötletnek tartják, hogy a városvezetés szeretné bevonni a fiatalokat a jövő tervezésébe.

- Dunakeszin születtem, nagyon szeretnek itt élni, mert
nyugodt, csöndes és családias hangulat vesz körül. Itt nőttem fel, aktívan sportolok a helyi sportegyesületben és nem is
tudom elképzelni, hogy máshol
éljek. Mindenképp itt képzelem
el az egész életem – mondta Joó
Nikolett.
A helyi visszajelzésekből kiderült, hogy a város felnövekvő generációja tisztában van azzal, hogy Dunakeszi nagyon jó
adottságokkal rendelkező város, a jövő építésében pedig
egyedülálló, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalokra.
Sziráki Helga
Fotó: Ligeti Edina

int elhangzott az elmúlt két esztendőben kilenc településen 613 millió forint jutott külterületi utak építésére,
melyekre pl. Ipolydamásdon 106 milliót, Szobon
99 milliót, Szokolyán 99,5 milliót, míg Nagybörzsönyben 51,5 milliót költöttek.
Belterületi utak- és járdák felújítására tizenegy településen összesen 146 milliót fordítottak;
Bernecebaráti, Kismaros, Váchartyán, Csővár és
Püspökhatvan egyaránt 15-15 milliót, míg Márianosztra 14,66 milliót, Zebegény 14,5 milliót,
Ipolydamásd 14,45 milliót, de Ipolytölgyesen is
5,6 millióból újulhatott meg a település szilárd
úthálózata.
A legnagyobb összeget, közel másfél milliárdot, egészen pontosan egymilliárd 426 milliót
fordított tizennyolc település - Bernecebaráti,
Csővár, Kisnémedi, Kosd, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szob, Sződliget, Vácduka, Vácrátót, Verőce, Zebegény - belterületi útjainak felújítására - emelte ki Rétvári Bence, akinek tájékoztatójából az is kiderült,
hogy a legnagyobb mértékű útfelújítás Nagybörzsöny településen valósult meg, egymilliárd 133
millió forint ráfordításával. Kosd pl. 150 millió,
Nagymaros 145 millió, Püspökszilágy 95 millió,
Sződliget 29 millió, Verőce 103 millió forintot
tudott költeni belterületi úthálózatának felújítására, minőségének javítására.
- Vácrátót aszfalttal burkolt úthálózata az el-

múlt 2,5 év alatt két kilométerrel bővült – ismertette a váci térség országgyűlési képviselője.
Az avató ünnepségen Rétvári Bence elmondta,
hogy a Kinizsi és a Rákóczi utca másfél kilométeres szakasza kapott szilárd burkolatot. Emellett kiemelte azt is, hogy a két út és az egyéb fejlesztésekkel együtt 239 millió forint értékű beruházások, fejlesztések valósultak meg Vácrátóton.
Az Emmi parlamenti államtitkára külön kiemelte: a két járás településein kivitelezett fejlesztések forrásait abból a 80 milliárdos keretből
sikerült elnyerni, melyet a magyar kormány hozott létre külön támogatásként Pest megyének
még 2016-ban. Az intézkedésre azért volt szükség, mert Pest megye Budapesttel együtt egy európai uniós régiót alkot, és a főváros fejlettsége
miatt a térség többi települése nem tudott hozzájutni uniós fejlesztési forráshoz. A kormány
szándéka szerint a 80 milliárdos keretet 2016 és
2021 között használhatták volna fel a települések, de látva a kimagasló érdeklődést, végül az a
döntés született, hogy 2018-ig az összes pályázatot meghirdetik a keret terhére.
Pest megye fejlesztését továbbra is nemzetgazdasági érdeknek tartja a kormány, hiszen itt
él az ország lakosságának egyharmada, itt működik a vállalkozások közel 35 százaléka, és a
GDP majdnem 40 százalékát itt termelik meg
– húzta alá Rétvári Bence a vácrátóti utak átadásakor.
(Vetési)
Fotó: váci mérték

„Tovább folytatjuk a magyar
családok megerősítését”

A négygyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége csaknem
negyvenezer nőt érinthet évente – mondta lapunknak Tuzson Bence

A kormány legfontosabb célkitűzése a gyermekvállalásra készülő, illetve a már gyermekeket nevelő fiatal házasok támogatása, vagyis a magyar családok megerősítése, aminek a családvédelmi akcióterven, az otthonteremtési támogatáson és a
családi adókedvezményen túl a Babakötvény is fontos része – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence.
Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy „a Babakötvény továbbra is az egyik legmagasabb hozamú megtakarítási
forma”: az éves kamatszintje februártól 5,8 százalékról 6,4 százalékra emelkedett. Kérdésünkre válaszolva a politikus kitért
arra is, hogy a nagyszülői gyed bevezetése révén a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak a gyermekgondozási díjra, ami az idén 225 288 forintot jelent.

A

Babakötvény egy
biztonságos, egyszerű és tartósan
a legmagasabb hozamú befektetési lehetőségek
egyike azok számára, akik
szeretnék megkönnyíteni a
gyermekeik felnőtt életének
megkezdését – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője,
aki szerint szemléletesen jelzi
ennek népszerűségét, hogy az
állománya az idén januárban
már átlépte a nyolcvankétmilliárd forintot, ez pedig egy év
alatt több mint negyvenszázalékos növekedést jelent.
A politikust megkérdeztük
arról is, hogy mennyire látja
eredményesnek és sikeresnek a
különböző, a magyar családok
megerősítését szolgáló intéz-

kedéseket: „A családvédelmi
akcióterv tavaly július elsején
indult és olyan kedvezményes
lehetőségeket kínál a fiatal házasoknak, mint a Babaváró hitel vagy az autóvásárlási támogatás, de népszerűek a különböző otthonteremtési kedvezmények is. Országos szinten
igen nagy segítséget jelentenek a magyar családoknak az
intézkedéscsomag januártól
életbe lépett újabb intézkedései is, mint a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, vagy a nagyszülői gyed is.
A családvédelmi akcióterv által kínált kedvezményes lehetőségek népszerűsége komoly megerősítést jelent számunkra azokban a törekvéseinkben, hogy olyan jogszabályokat dolgoztunk ki, amelyek
megkönnyítik a magyar csalá-

dok, illetve a gyermekvállalásra készülő fiatal házasok életét a kisebb közösségekben is,
akárcsak itt helyben, a térségünk településein” – válaszolta Tuzson Bence, aki hangsúlyozta azt is, hogy a felsoroltak mellett az ország minden
táján bővülnek a bölcsődei férőhelyek.
„Továbbra is folyamatosan
mérlegeljük, hogy milyen intézkedésekkel segíthetjük a
magyar családok megerősödését” – tette hozzá a képviselő. Felvetésünkre, hogy
lesz-e megfelelő anyagi fedezet mindehhez a büdzsében, a
politikus felhívta a figyelmet,
hogy az idei költségvetésben
több mint 2200 milliárd forintot, vagyis két és félszer an�nyi pénzt fordít a kormány a
családok támogatására, mint
2010-ben.

Összegezve az elmondottakat – folytatta a politikus
–, a kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon családot alapítani,
gyermeket vállalni és nevelni,
„de hozzá kell tennünk ehhez
azt is, hogy ezekkel a támogatásokkal a magyar népesség csökkenését is szeretnék
megállítani”. Tuzson Bence
ilyen tekintetben biztatónak
mondta, hogy az elmúlt négy
évtizedben még sohasem volt
olyan magas a házasságkötések száma hazánkban, mint
az elmúlt hónapokban. Tavaly
novemberben például kétszer
annyian házasodtak össze
Magyarországon, mint 2018
azonos időszakában – emelte
ki a képviselő.
„Rég hangoztatott célkitűzésünk, hogy olyan környezetet akarunk teremteni, amelyben a gyermekvállalás nem
jelent terhet a magyar házaspárok számára, s nem jár
anyagi elszegényedéssel. El
akarjuk érni, hogy mindenkinek annyi gyermeke születhessen, annyi gyermek felnevelését vállalhassa, amennyit
csak szeretne. Márpedig, ha
Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön vagy Veresegyházon könnyebb lesz a fiatal házaspárok élete, ha ők itt helyben is könnyebben vállalhatnak akár több gyermeket is,
akkor az országos szinten is a
hozzájárulhat hazánk fejlődéséhez!” – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk
országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Magasabb megbízatást kapott Március 15-től utazhatunk az
a váci rendőrkapitány
emeletes KISS motorvonaton
Február 1-től Latorovszky Gábor vezeti a Pest Megyei A dunakeszi - váci vonalon áprilistól közlekedik – ígéri a MÁV
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságát
A KISS motorvonatokat gyártó Stadler tájékoztatása szerint módosul az
A Váci Rendőrkapitányságon közel negyed százada szolgálatot teljesítő, az utóbbi hét évben kapitányságvezetőként dolgozó Latorovszky Gábor rendőr alezredes sajtóközleményben jelentette be, hogy Pest megye
rendőrfőkapitánya, dr. Nagy László r. dandártábornok felkérésére 2020.
február 1-től a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságát vezeti bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként.

„A közel 25 évből az elmúlt 15
évben lehetőségem volt előszőr
helyettesként majd ezt követően majdnem 7 évig kapitányságvezetőként szolgálni az illetékességi terültünkön élő állampolgárokat és együtt dolgozni nap nap után azon, hogy
szülővárosom és lakóhelyem
Vác városa mellett a többi 34
település közbiztonsága, bűn-

ügyi helyzete kiegyensúlyozott
és valamennyi település biztonságos legyen.
A munkám során számtalan
értékes embert ismertem meg
és alakítottam ki munkakapcsolatokat és együttműködést
mindenkivel, akivel akár személyesen akár az általa képviselt szervezettel, hatósággal
segítette, támogatta munká-

mat és tenni akart a közbiztonság javítása érdekében. Olyan
erőt adtak értéket teremtettek
számomra ezen, támogató és
munkámat segítő kapcsolatok
melyekért nem lehetek eléggé
hálás. Új beosztásomat tekintve az élet lehetővé teszi számomra, hogy Pest megye teljes területét szolgáljam és figyelmemet, ezáltal rajta tartsam a számomra oly kedves és
sokat jelentő Váci és Szobi járás területén található településeken.” - írja sajtóközleményében Latorovszky Gábor, aki
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt negyedszázadban tevékenységét, a Váci
Rendőrkapitányság eredményes munkáját segítették.
A közlemény arra nem tér ki,
hogy ki veszi át a Váci Rendőrkapitányság irányítását.

első 11 jármű szállítási ütemezése. Márciusban, áprilisban, májusban
egy-egy, júniusban hét emeletes vonat lesz utasforgalmi próbaüzemre
kész, a tizenegyedik jármű augusztusban indulhat el. A Stadler biztosította a vasúttársaságot arról, hogy a további 29 motorvonatot a tervezett ütemben szállítja le.

A májusi esőzések miatt az egyik németországi beszállító kénytelen volt leállítani
az ajtórendszerek gyártását - indokolják a csúszás okát

M

árcius 15-én az első KISS motorvonat az előírt vizsgálatokat, típusteszteket követően, a szükséges engedélyek birtokában megkezdi az
utasforgalmi próbaüzemet a Budapest-Nyugati–
Cegléd–Szolnok vonalon. Áprilistól már a Budapest-Nyugati–Vác–Szob vasútvonalon is találkozhatunk az új emeletes vonattal, amikor a második próbaüzemre kész jármű is forgalomba áll.
A májustól-augusztusig érkező emeletes vonatok
is ezen a két elővárosi vonalon közlekednek majd.
Az eredeti tervek átütemezését előre nem látható körülmények tették szükségessé - jelezte a
vasúttársaságnak az emeletes motorvonatokat
gyártó Stadler. Közlésük szerint a tavaly májusi esőzések az egyik beszállítójuk németországi
üzemét oly mértékben sújtották, hogy a motorvonatok ajtórendszerének gyártását le kellett ál-

lítaniuk. A kasseli gyárban a gyártás jelenleg is
nehézkesen folyik. Emiatt a szerződés szerinti
tizenegyedik járművet csak augusztusban tudja leszállítani a Stadler. Az ütemezés módosításának másik oka, hogy a gyártó cég alvállalkozói munkaerőhiánnyal küzdenek, ami lelassította a munkafolyamatokat.
A Stadler tájékoztatása szerint a 40 KISS emeletes motorvonat gyártására vonatkozó keretszerződés második és harmadik üteme változatlan, további nyolc KISS még idén év végéig, a fennmaradó 21 emeletes motorvonat pedig
2022 végéig forgalomba áll. A járművek beérkezésével a MÁV-START a teljes Budapest elővárosi forgalomban a kényelmes, korszerű és közkedvelt Desiro, FLIRT és KISS motorvonatokkal
szolgálja majd ki utasait – derült ki a MÁV Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság közleményéből.

"A Környezet Védelméért”
Díjban részesült a DDC
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége évek óta elismeri azoknak a munkásságát, akik részt vesznek Magyarország környezeti állapotának javításában, fejlesztésében.

A

Szövetség 2000-ben
megalapította
„A
Környezet Védelméért" Díjat, amellyel
méltányolja azon vállalkozásokat, magánszemélyeket vagy
éppen diákokat, akik hozzájárulnak a környezetszennyezés
csökkentéséhez és a társadalom
környezettudatosságának növeléséhez, valamint a fenntarthatóság irányába tett törekvéseikkel példát mutatnak a magyar
lakosság számára.
Idén három kategóriában –
vállalkozás, magánszemély és ifjúság - fogadták a jelöléseket.
A DDC számára újabb meghatározó és kiemelkedő siker,
hogy vállalkozás kategóriában
az első helyezettnek járó díjat érdemelte ki. Az elismerést febru-

ár 1-jén a 20. Országos Környezetvédelmi Találkozó keretében
Dr. Szabó László, a DDC műszaki vezérigazgató-helyettese és
Bocskay Balázs, a vállalat alternatív energia menedzsere vehették át. A vállalat legújabb fenn-

tarthatósági jelentésében bemutatja, miként teremtette meg az
összhangot működése és környezete között, valamint a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás területén tett törekvéseit is részletezi.
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Beszélgetés Szorcsik Józseffel, a település első férfi polgármesterével

Csörög önkormányzata ipari park
létesítésétől reméli a falu fejlődését
Csörög októberben megválasztott első férfi polgármesterének legfontosabb célkitűzése, hogy Pest
megye egyik legszegényebb települését fejlődési pályára állítsa, melyre kiváló lehetőséget kínál a
szomszédságukban haladó M2 autóút, a vasút, és a Gödöllői főút. A világéletében kereskedő-üzletemberként tevékenykedő Szorcsik József határozottan állítja, hogy a főút mellett létesítendő ipari
parkban működő vállalkozások adóforintjai sokat lendítenének a falu helyzetén. A kormány döntése
alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat aktív közreműködésével – a hamarosan felépülő Biztos
Kezdet Gyermekház mellett óriási igény van egy közösségerősítő kultúrház építésére és a falu közúthálózatának fejlesztésére is.

A

A polgármester bízik a helyi közösség
összefogásában és a falu fejlődésében

kis Pest megyei településen hivatalosan
2074 személy él, ám
a be nem jelentkezettekkel együtt háromezernél
is többen veszik igénybe a helyi
szolgáltatásokat, akik többsége
gyermekeik óvodai elhelyezése
és iskoláztatása miatt választotta a szomszédos településeket –
tudom meg Szorcsik József polgármestertől, aki alpolgármesterével, Kendrovszky Józseffel –
Vác egykori rendőrkapitányával
– és a képviselő-testület tagjaival összefogva azon munkálkodik, hogy megváltoztassák a
közvélekedésben Csörögről alkotott képet.
Mindannyian tudják, hogy
nehéz feladat előtt állnak, de
elszántak, és a településvezető szerint képesek Csörög kormánykerekét jó irányba fordítani.
- Az itt élő emberek legna-

gyobb elvárása velünk szemben,
hogy a falu közúthálózatát a lehető leggyorsabb ütemben fejlesszük, mert a szilárd burkolttal ellátott utak aránya nagyon
szerény. Ez óriási feladat, amit
csak központi támogatásokkal,
pályázati forrásokkal tudunk
az elvárt mértékben megoldani, fejleszteni – mondja tényszerűen.
Szorcsik József meggyőződéssel vallja, hogy Csörög önerőképességét, a helyi feladatok megoldását is segítő önkormányzati
önrész előteremtését biztosítaná
egy ipari park kialakítása.
- Nekünk egyik legnagyobb
hátrányunk itt Csörögben, a
megfelelő úthálózat hiánya mellett – bár megjegyzem, nem szeretnék senkit sem bírálni életkorom és önkormányzati vezetői tapasztalatom nélkül -, hogy
a falut nem egy jó értelembe vett
üzleti, menedzseri szemlélettel

vezették korábban. Én amióta
az eszemet tudom, mindig is az
üzleti életben dolgoztam. Az ott
szerzett tudásomat, tapasztalatomat szeretném - a jogszabályi
keretek között - az önkormányzat, a település irányításában is
kamatoztatni. Muszáj bevételt
generálnunk, az önkormányzat
tevékenységében meg kell honosítanunk a vállalkozói szemléletet. Ezt követelik tőlünk a
lakosság infrastrukturális igényei, ezt támasztja alá Csörög
kiváló logisztikai adottsága is.
Élnünk kell a lehetőségekkel,
hiszen egy kőhajításnyira halad
el mellettünk a 2x2 sávos M2
autóút, a Gödöllői főút, a vasút
is Csörög peremén fut. Szakmai
meggyőződésünk, hogy létre
kell hoznunk egy ipari parkot
a Gödöllői út melletti külterületi önkormányzati ingatlanon.
Az ipari park működése nem
zavarná a lakosság nyugalmát,
ugyanakkor iparűzési adóbevételhez jutna az önkormányzat –
ismerteti a település egyik kitörési stratégiáját Szorcsik József.
– Kisebb vállalkozások letelepítésére – autójavító-, és fényező műhely, logisztikai raktár,
Tüzép telep – gondoltunk, melyek működése új munkahelyeket biztosítanának azt itt élőknek, és adóforintokat az önkormányzatnak – érvel optimistán.
- Eltökélt vagyok, eddigi vállalkozói életem is azt bizonyítja, hogy – ha van egy jó tervünk
– bátran és szakmai céltudatos-

sággal meg kell valósítani. Élelmiszerkereskedő vagyok, már
középiskolás koromban, a nyári
szünetben is élelmiszer boltban
dolgoztam. Huszonegy évesen
vállalkozó voltam, tizenegy éve
sikeresen működik, a csörögi
üzletem. Eddigi életemet mindig az töltötte ki: hogyan csináljunk egy forintból kettőt. Szóval tudom, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy az önkormányzatnak élnie kell az
adottságaival. Ezt a szemléletet,
ezt a gondolkodást szeretném
meghonosítani az önkormányzat tevékenységében is, mert így
lehet egyről a kettőre jutni, ami
megnyilvánulhat útépítésben,
parkosításban, kultúrház építésében. A választás óta eltelt idő
azt bizonyítja, hogy a képviselők nyolcvan százaléka hasonlóképpen gondolkodik, azt szeretnék, ha Csörög a fejlődés útjára lépne – mondja a harmincas éveiben járó polgármester,
aki terveik alátámasztásaként
bemutatja a kormány azon határozatát, amely egyetért azzal,
hogy Magyar Máltai Szeretetszolgálat a „Felzárkózó települések” programjában kijelölt 30
település mellett Csörög, Monor és Nagybárkány településeken fejlesztési programot indítson.
- A kormány határozat értelmében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felkérést kapott arra,
hogy Csörög településen közösségi teret alakítson ki, a már je-

len lévő alapszolgáltatásokat kiegészítve, és azokkal összehangoltan komplex szociális szolgáltatásokat nyújtson, a kora
gyermekkori szolgáltatásokat kiszélesítse, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat továbbfejles�sze – ismerteti Szorcsik József,
aki beszámolt arról is, hogy a
Máltai Szeretetszolgálat - a nyár
során gondosan előkészített szociális diagnózis alapján - tavaly
ősszel megkezdte működését a
településen.
– A kormány felkérésének
megfelelően hamarosan elkészül a Biztos Kezdet Gyermekház is. Közös célunk, hogy
a szociális munkások közreműködésével a nehéz szociális helyzetben élőkön segítsünk,
felszámoljuk a drogfogyasztást–
és az alkalmanként jelentkező
drogkereskedelmet. A hármas
konzorcium – kormány, a Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat – együttműködése
révén esélyt kaptunk gondjaink
megoldására.
A polgármester szenvedélyesen beszél az előttük tornyosuló
tervekről, melyek sikeres megoldásában bízik, mert – mint
fogalmazott – a „csillagok állása” most kedvez Csörögnek, aki
szerint ebben a szakmai folyamatban sokat lendíthet a kormány és az országgyűlési képviselő, Rétvári Bence támogatása.
Visszatérően hangsúlyozza,
hogy minden erejükkel, tudásukkal azon munkálkodnak,

Életre kelt hangjegyek
a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
újévi gálaműsorán

„A zene egy fehér lapon a laikus számára csupán hangjegyek halmazának tűnik. De az értő szem már látja a dallamot, ami lelkében életre kel, s amit másokkal megoszt. És ebben a pillanatban a zene már nem csak a hangok meghatározott sorrendjét jelenti. Ettől kezdve a barátod”(Csitári-Hock Tamás)

A

rannyá váltak, majd
életre keltek a hangjegyek január 26án a Farkas Pál karmester vezette szimfonikus zenekar újévi hangversenyén. A
váci polgárok kitörő örömmel
és lelkesedéssel fogadták az
együttest, amit a szűnni nem
akaró vastapsokon kívül az is
bizonyított, hogy az elegáns,
színvonalas, varázslatos zenei
előadásra vágyó közönség vasárnap délután kétszer is meg-

töltötte a Madách Imre Művelődési Központ színháztermét.
Az est hangjegyszimbolikája
összhangban volt az előadók és
a műsor zenei sokszínűségével.
A hagyományt és az eleganciát
közvetítették a Strauss-keringők, valamint a híres opreraés operett részletek, melyeket
Denk Viktória, a Magyar Színház művésznője és Bot Gábor,
a szolnoki Szigligeti Színház
színésze adott elő. Különleges
színfoltja volt az estnek Ma-

nuel Betancourt Camino, aki
Placido Domingo-ösztöndíjjal sajátíthatta el az operaénekesi előadóművészet fortélyait. S bár 2002-ben a Mexikóvárosi Nemzeti Operaház énekese lett, életének nagy álma volt,
hogy Európában, a klasszikus
kultúra hazájában élhessen és
énekelhessen.
A műsor fergeteges hangulatát operett- és musicalslágerekkel a Madách Színház művészei biztosították: előadásá-

val elvarázsolta, megbabonázta a nézőket Simon Boglárka és
Jenei Gábor táncos-komikus
párosa, s a zenei élményt szinte
extázisig fokozta Ress Hajnalka produkciója.
A hangjegykoktélból a modernebb zenei élmény sem hiányzott. Az est fináléjában
megjelent a már-már klasszikussá nemesedett könnyűzene, hogy a hangulatot a halhatatlan hangjegyek birodalmába repítse. Tomboló sikert aratott az I Will Survive, minden
idők legnépszerűbb diszkó slá-

gere, valamint az ABBA-dalok
egyvelege.
A parádés produkciókat színesítő szállongó tollak és csodálatosan csillogó flitterek beragyogták az estet, s az aranyló hangjegyek életre kelve, hol
igazi revühangulatot varázsolva, hol pedig a legmélyebb érzéseket megidézve méltóképpen indították az új évet.
A koncert során Farkas Pál
karmester köszöntötte a publikumot, és elmondta, hogy 36
éve innen indult útjára a zenekar, Vác az együttes bölcsője.

hogy a lakosság infrastrukturális elvárasainak folyamatos
kielégítése mellett – különösen a fiatalok számára – megteremtsék a kulturált és biztonságos kikapcsolódás feltételeit, javítsák a település közbiztonsági
helyzetét.
- Tényként itt is szeretném
rögzíteni, hogy Csörög közbiztonságáról alkotott kép sokkal
lehangolóbb, mint amilyen a
valóság. Ezt bizonyítják a rendőrségi statisztikák is. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden rendben, hiszen mi is látjuk, vannak még
teendőink. Ebben a munkában
számítunk Kendrovszky József
alpolgármester úr rendkívül
megalapozott rendőrszakmai
tapasztalatára, és mindenkiére, aki azon fáradozik, hogy a
nagyszerű természeti és logisztikai adottságokkal rendelkező
Csörög vonzó legyen az új otthonteremtők és – reményeink
szerint – a vállalkozások számára is. Biztos vagyok benne,
hogy a falu lakosságának céljait közös összefogással sikerül
megvalósítani, egymást elismerő és tisztelő közösségként sokat tehetünk jövőnkért – mondta Szorcsik József polgármester,
aki jó példaként említette az általa szervezett, a falu első közös
karácsonyi rendezvényét, melyen fiatal, idős, roma és magyar
együtt ünnepelt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
A közönség „szűnni nem tudó
szeretetéről” biztosította az
együttest, az előadások végén
felállva ünnepelt, így köszönve meg a felejthetetlen élményt
Farkas Pálnak és a művésztársainak.
A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar pedig feltöltődve készül a Farkas Ferenc Bérlet 2019/2020-as évadjának
záróelőadására, a 2020. február 21-én sorra kerülő Beethoven hangversenyre, amellyel a
250 évvel ezelőtt született zeneszerző óriás, a bécsi klas�szika lezárója és a romantika
úttörője emléke előtt tiszteleg.
A dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban
felcsendül a Coriolan nyitány,
a III. „Eroica” szimfónia és a
C-dúr zongoraverseny, amelynek szólistája Benedekfi István
zongoraművész lesz.
M. Tailor
Fotó: Szabó Ferenc
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Magánszemélyek és társasházi
közösségek díjmentesen
igényelhetnek facsemetét

5

citroenvac.hu

A környezettudatos Dunakeszi Város Önkormányzata célja, hogy a lakossággal közösen összefogva formálja lakhatóbbá és zöldebbé a települést. Ezen cél elősegítése érdekében az önkormányzat földlabdás facsemete igénylő programja a 2020/21-es faültetési idényben is folytatódik
– tájékoztatta lapunkat Tóth Eszter, a város főkertésze.

M

Tóth Eszter
városi főkertész

int megtudtuk, aki igényt tart a
díjmentesen biztosított facsemetére az az új nyomtatványt, a dunakeszi.hu portálról letöltheti, vagy
az Önkormányzat Fő út 25. szám alatt lévő ügyfélszolgálatán kitöltheti.
- Az űrlapok leadása folyamatos, a most leadott igényeket 2020 őszétől, várhatóan novembertől, a lakosokkal egyeztetett időpontban és
helyre ültetjük ki, a lakóházuk elé. Az ingatlanjuk előtti közterületre társasházak, vagy lakóközösségek ugyanúgy igényelhetnek fákat vagy

cserjéket, mint a családi ház tulajdonosai. Az ültetést az Önkormányzat végzi, amely magában
foglalja a talajcserét, a gyökeresedést elősegítő tápanyagot, és az indítómetszést. A lakossági igényeket figyelembe vesszük, de próbáljuk az
egységes utcaképet kialakítani, így esetenként
fajtacserét javaslunk természetesen egyeztetve a lakosokkal. Az igénylőlapon külön oszlopban jelöltük a vezeték alá ültethető fajokat. A lakosságtól, mint eddig is azt kérjük, hetente minimum egyszer öntözze a kiültetett facsemetét!
– mondta Tóth Eszter okl. tájépítészmérnök, faápoló és favizsgáló szakmérnök.
Dunakeszi főkertésze a Dunakanyar Régió
kérésére ismertette a 2020-ban igényelhető fafajtákat.
- Az idén igényelhető fafajták őshonos és jelentős díszítőértékkel bíró fajtákat egyaránt tartalmaznak: Mezei juhar, Hegyi Juhar, Oszlopos
korai juhar, Sötétvörös levelű juhar, Gömbjuhar,
Magas Kőris, Virágos kőris, Gömb kőris, Díszcseresznye fajták, Berkenye, Hárs, Galagonya,
Oszlopos gyertyán, Díszalma.
2020-ban is, ahogy tavaly cserjét is igényelhetnek a díszfák mellé. Most illatos, méhek által
kedvelt növényeket válogattam a listába, amely
a következő növényeket tartalmazza: Barátcserje, Jezsámen, Fehér som, Törpe som, Viráglonc
– tájékoztatott Tóth Eszter.
(B. Szentmártoni)
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Turisztikai látogató központ lehetne a váci zsinagóga
A Váci Zsidó Hitközség elnöke, Turai János kezdeményező, támogatást
kérő levelet írt a kormánynak azzal a javaslattal, hogy a hitközség tulajdonában álló zsinagógát - a felújítás befejezésével - tegyék alkalmassá egy
új funkcióra, az idegenforgalmat, elsősorban a zsidó zarándokturizmust
szolgáló látogatóközpontként.
- A levél már a miniszterelnökségen, az illetékes államtitkárságon van, az előzetes szóbeli tájékoztatás alapján
úgy tűnik, hogy támogatásra érdemesnek ítélik a javaslatot, azt az információt kaptam, hogy igyekeznek forrást találni a terv megvalósítására. Valószínűleg a turisztikai keretből lehet remény a szükséges összeg megítélésére, a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül. Hamarosan megkapjuk a hivatalos választ a javaslatunkra, bizakodóan talán azt mondhatom, hogy a jelek
szerint ott vagyunk a kapuban - mondta érdeklődésünkre Turai János.
A hitközségi elnök a még elmaradt felújítási munkák kapcsán kiemelte, hogy a tető javítása az egyik feladat, illetve a meglévő hiteles minták alapján a mennyezeti freskók újra felfestése, ezzel teljessé válna a műemlék zsinagóga restaurálása, amit az új funkciónak megfelelően korszerű fűtési rendszer megvalósításával igyekeznek még kiegészíteni.
- A látogatóközpont létrehozása természetesen jól
összeegyeztethető a zsinagóga alapvető hitéleti szerepével. Ezeket egybe lehet kapcsolni, egyik a másikat feltételezi. Az épület erre predesztináltatott, a hitélet és a
turizmus, a kultúra együttes szolgálatára - mondta Turai János.
Mint ismert, a kormány még 2017-ben kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította a Dunakanyart, Turai Jánost ez a döntés indította a javaslat kidolgozására, annál is inkább, mert mint mondta, maguk is azt tapasztalják, hogy az utóbbi időben egyre vonzóbb idegenforgalmi célpont a régió.
A zsinagóga 1864-ben készült el, Alois Cacciari olasz
építőmester tervei alapján, Óberlander Izidor téglagyáros kiemelkedő jelentőségű támogatásával. A háborús pusztításokat épségben átvészelte az épület, ám ezt

követően - tanácsi tulajdonban - egyre elhanyagoltabbá vált, olyannyira, hogy az összeomlás veszélye fenyegette. Turai János a '90-es évek elején megvásárolta és
az általa újjáalapított Váci Zsidó Hitközségnek adományozta.
- Hitközségünk 1999-től különböző szakértők segítségével elkezdte felmérni a romos épület állapotát,
a műemlékvédelmi hatóság szakembereinek ellenőrzése és szakmai iránymutatása mellett. A részleges felújítási munkák Wirth Péter és Benkő Ágnes tervei alapján indultak meg, saját beruházásban, több kisebb
projektekre bontva. Kezdetekben sikerült pályázatokból csekély forrásokat találni, majd
a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt elmaradtak a pályázatok és a beígért támogatások. Rohammunkával sikerült az épületet a végpusztulástól megmenteni olyan
szinten, hogy 2008-ban, fél évszázad kényszerszünet után újra megkezdődhetett a falak között a hitélet és kulturális, tudományos
programok is megvalósulhatnak a zsinagógában. Sajnos
lassan másfél évtizede megrekedt a felújítás, már újra
veszélyeztetve a rendeltetésszerű használatot, ezért
is nagyon lényeges, hogy
látogatóközponként új lendületet kapjon és befejeződhessen a szépítő és egyben korszerűsítő restaurálás, amire jogerős építési engedélyünk van - emelte ki Turai János.
Az épület hitéleti szerepével kap-

csolatban így fogalmazott: "A zsinagóga hitéleti körzetéhez több mint 20 település tartozott a történelmi Magyarország területéről, a teljes Dunakanyar, a Duna-,
Ipoly-, Galga menti települések, valamint a határon túlról az Ipolyság (Sahy) körzetéhez tartozó több kisebb település is. A nemzetegyesítési politikának köszönhetően a körzet felekezeti alapon újra egységes lett, a többi hat szlovákiai, zömében magyarok által lakott településsel."
A hasznosításra vonatkozó javaslat egyik fontos megállapítása, hogy a hitközség által alapított Duna – Ipoly
– Galga Holokauszt Oktató - Kutató Központ széles
körű tudományos munkája elismerést váltott ki számos
izraeli és nyugat-európai egyetem értékelése alapján.
Ezen felül a zsinagóga keresett történelmi, vallásturisztikai célpont, már csak Tom Lantos, Henryk Slawik,
id. Antall József és Radnóti Miklós vészkorszaki váci és
dunakanyari sorstörténete miatt is.
A misztikus váci csodarabbik nyughelyeit szintén egész évben igen sok zarándok és turista keresi fel a világ minden részéről.
- Hitközségünk készen áll a vallásturizmust igénylő látogatók szakszerű kiszolgálására. Vác a Dunakanyar és a tágabb régió
zsidó hitéleti és kulturális központja. A zsinagóga kiválóan alkalmas
arra, hogy a hitélettel párhuzamosan ellássa a régió zsidó zarándokturisztikai látogató központjának szerepét, ez a tevékenység nagyban hozzájárulna a hitélet élénkítéséhez is.
Az épületben a vallási, hitéleti alkalmakon túl már eddig is számos más, kulturális programot szerveztünk:
kiállítást, fesztivált, hangversenyt, gasztronómiai rendezvényeket - mondta Turai János.
A javaslat szerint a hitközség a következő turisztikai, ide-

genforgalmi tevékenységek beindítását illetve folytatását vállalja:
A városban és a Dunakanyar régióban a zsidóság virágkoráról tanúskodó épületek - korabeli gyárak, üzemek, közintézmények, egyházi épületek, módos és kevésbé módos polgári házak bemutatása. Zsidó gasztronómiai fesztiválok jellegzetes zsidó ételek és sütemények kínálatával, halvacsorák szervezésével. Séta a
városban és a régióban, idegenvezetővel, a zsinagóga
tervezett állandó és időszaki kiállításainak megtekintése. A Dunakanyar azon településeinek csoportos felkeresésének szervezése, ahol az egykori zsidó lakosok hátrahagyott emlékei jelenleg is léteznek.
A tervezett turisztikai programokat össze kívánják
hangolni a katolikus püspökség hasonló zarándok-, vallásturisztikai rendezvényeivel, amelyek akár több napos
élménnyel is gazdagíthatnák a régióba, azon belül célzottan Vácra látogató turistákat.
Ribáry Zoltán
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Vácrátóti kocsonya és forralt bor mustra

A piknik apropóján beszélgetés Spiegelhalter László polgármesterrel
Vácrátóton január utolsó szombatján rendezték a VI.
Kocsonya és forralt bor pikniket, melynek bevételét
a helyi általános iskola udvari bútorainak fejlesztésére, szabadtéri asztalitenisz asztal vásárlására fordítják. Ezernél is többen látogattak el az országos
hírű rendezvényre. A helyiek mellett sokan érkeztek
a környező településekről, de a közeli Vácról, Sződligetről, Dunakesziről és a fővárosból is jöttek, hogy
megízleljék a kocsonya különlegességeket.

A

botanikus kert és a
községháza
szomszédságában elterülő
téren egy gombostűt
sem lehetett leejteni olyan sokan
vettek részt a térség egyik legvonzóbb gasztronómiai rendezvényén, hogy megkóstolják a különböző receptúrák és alapanyagokból főzött kocsonyát, melyek

tól is, aki egyébként a mai rendezvényünk fővédnöke is. Rengeteg támogatást kapunk tőlük, elég, ha arra utalok, hogy az
utóbbi időben milyen sok pályázatot nyertünk. Mellettünk vannak, segítenek bennünket. Mi
pedig vácrátótiak összefogunk
közös céljaink megvalósítása érdekében.

kellemes környezetben eltöltött
baráti beszélgetések, finomságok elfogyasztása közben egy
igazán nemes ügyet szolgálunk
– folytatta a település polgármestere, aki országosan ismert
DJ-ként is letette a névjegyét.
Majd arról beszélt, hogy a rendezvény színvonalához méltó
személyiségek zsűriztek, akik
A vaddisznó húsból készített kocsonyával a zsűri külön díját elnyert csapat tagjai

Spiegelhalter László vácrátóti polgármester
és vácdukai polgármester kollégája, Makkos László
között volt hagyományos, szarvashúsból és halból készített is.
Idén sem maradhatott el januári
hidegben testet, lelket melengető
finom forralt bor, és nagy népszerűségnek örvendő, helyben
sütött vácrátóti fánk sem.
- A vácrátóti kocsonya és forralt bor piknik hat évvel ezelőtt
azzal a céllal indult el „hódító
útjára”, hogy összehozza a falu
apraját-nagyját. Mindenki kihozta saját készítésű kocsonyáját, süteményét a térre, amit bárki megkóstolhatott. Akkor vezettük be a kóstoló jegyet -, melyet ma már Rátóti tallérra váltottunk -, melynek bevételét az
általános iskola támogatására
fordítjuk – idézi fel a kezdeteket Spiegelhalter László polgármester.
– Első alkalommal igen szép
summa, közel 300 ezer forint jött
össze, amiből akkor egy fénymásolót vettünk az iskolának. A következő évben megduplázódott a
bevétel, tavaly pedig már közel
egymillió forintot költöttek el
vendégeink a kocsonya és forralt
bor pikniken. Látva a hatalmas
tömeget, a folyamatos fogyasztást, biztos vagyok benne, hogy
idén is megközelítjük, sőt talán
még az egymilliót is meghaladja
a bevétel a nap végére – mondta
optimistán Spiegelhalter László,
akitől azt is megtudhattuk, hogy
a jelentős összegből az iskola alapítványa különböző udvari eszközöket, szabadtéri asztalitenisz
asztalt vásárol.
– Szórakozva, jó hangulatban,

között olyan ismert gasztro
szakújságíró is közreműködött,
mint Hódos Hajnalka, Merczi
Gábor, a Gundel egykori séfje, a zenei világból Nagy Feró és
Mr. Rick, aki ezúttal is megszólaltatta a ’90 évek slágereit, a helyi Mike Botond, aki a Házasodjon a gazda műsor egyik ismert
szereplője volt, és az ugyancsak
vácrátóti, országos bajnok rali
versenyző Varga C. Zoltán. A
rendezvény műsorvezetője az
M2 Petőfi TV-ből Csitári Geri
volt, aki remekül „vitte” a szót,
hangulatos mini interjúkban
mutatott be egy-egy versenyző csapatot, faggatta a „kuktákat” a kocsonya készítés titkairól. Amíg a felnőttek ízlelgetve fogyasztották a finom illatfelhőt árasztó forralt bort, a kocsonya különlegességeket, fánkot,
tócsnit, addig a színpad előtt a
Réparetekmogyoró együttes varázsolta el magával ragadó műsorával a gyerekeket.
- A visszatérő vendégeknek
is feltűnik, hogy az igazán nemes ügyet szolgáló rendezvény

nagyszerű közösségi eseménnyé
formálódott!
- Örülünk, ha a vendégeink is
így látják, talán ezért is jönnek
vissza évről évre. Nekünk mindig ez a célunk, hiszen ilyen ambícióval, szeretettel szervezzük a
mai rendezvény mellett a mindenki karácsonyát, a szüreti felvonulásunkat, a veterán gépek
kiállítását is. Ezek az események
mind-mind a közösséget építik,
a hagyományokat ápolják, melyeket idősek és fiatalok együtt
élnek meg. Büszkén mondhatom, hogy jól működik a falu,
amit az is jól mutat, hogy iskolásaink létszáma öt év alatt 150ről 190 főre, az óvodás gyerekek létszáma hatvanról kilencvenre bővült, miközben megnyitottuk a bölcsődénket is. Nagy
örömünkre a születések száma
meghaladja az eltávozókét. Egy
picit bővül a falu, fiatalodik a lakossága.
- A kulturált lakókörnyezet
kialakításának egyik feltétele,
a fejlődés fokmérője a település
infrastrukturális hálózatának
kiépítettsége. Milyen képet mutat Vácrátót?
- Büszkén mondhatom, hogy
az elmúlt két évben két kilométer szilárd burkolatú utat építettünk. Emellett bölcsődét építettünk, felújítottuk a fogorvosi rendelőt, most van soron az
óvoda udvar és a községi ravatalozó korszerűsítése. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei
mellett igyekszünk minél több
állami pályázat elnyerésével folyamatosan fejleszteni a települést. Az önkormányzati források
és a központi támogatások mellett meghatározó a helyi közösségek aktivitása, melyeknek kö-

szönhetően rendezvényeink bevételeit az óvoda és az iskola javára fordítjuk.
- A korábbi évtizedekhez
hasonló napjainkban is a botanikus kert Vácrátót országos hírű turisztikai vonzereje,
amely azonban az utóbbi jó fél
évtizedben a jelek szerint kibővült a különböző közönségvonzó gasztronómiai, hagyományápoló, értékőrző programokkal.
- Ez valóban így van. Eddig is
jó kapcsolatot ápoltunk a Nemzeti Botanikus Kerttel, melynek
új vezetőjével, Zsigmond Vinczével, és az ökológiai és botanikai
igazgatóval, Garamszegi László
Zsolttal is jó az együttműködésünk, nyitottak az önkormányzattal való közös rendezvények
szervezésére is. A botanikus kert
és a mi rendezvényeink élményeinek kínálatával kölcsönösen
szeretnénk növelni a látogatottságot. Igazán jó program lehetőség a látogatók számára, hogy
délelőtt megnézik a botanikus
kertet, délután pedig piknikeznek a mi rendezvényünkön. Jó
példa erre a tavalyi három napos
Arborétum és színházi fesztivál,
amely rendkívül sikeres volt. A
jövőben is hasonló közös programokat szeretnénk szervezni.
- Ön szerint mi Vácrátót legnagyobb értéke, vonzereje?
- A Nemzeti Botanikus Kert
és Vácrátót lakossága! Többségében tótok lakják a települést, akik rendkívül jó gondolatokkal, jólélekkel, ám kemény, mondhatni erős akarattal bíró emberek, akik, amit a
fejükbe vesznek, azt véghez is viszik. Olyanok, mint a székelyek.

Édesapám mindig mondta, jóemberek a vácrátótiak. Ezt vallom én is, életem során mindig
ezt tapasztaltam.
- A matematikus polgármesterként hogyan tudja megtalálni az utat az emberek szívéhez?
- Sokan tudják, hogy én nem
csak matematikus vagyok, hanem lemezlovas is, aki csak akkor érhet el sikereket, ha empatikus. Sikereim azt bizonyítják, hogy sikerült megtalálnom az utat a zenekedvelők és
a vácrátótiak szívéhez egyaránt.
Ezért sokat kell dolgozni, velük
együtt kell lélegeznem! 2014ben, amikor először választottak meg polgármesternek, másnap felhívtam az orvost, és átjelentkeztem hozzá. Ugyanis azt
vallom, ami nekem nem jó, az
nem jó a település lakosságának
sem. Ha ismerem a viszonyokat, ha részese vagyok a folyamatoknak, akkor azonnal érzékelem, hogy hol kell finomítani a működtetés rendszerén, ha
szükséges. A helyi boltban vásárolok kenyeret, tejet, mindent,
ami kell a családnak. A lényeg,
hogy részese vagyok a helyi közösségnek.
- A közösséget, a lakosságot
szolgáló tevékenységében vannak segítő partnerek?
- Ó, hogyne lenne! Segítők
nélkül nem lehet sikert elérni.
Nagyon nagy segítséget kapok
az előző országgyűlési képviselőnktől, Harrach Péter úrtól, és
utódjától, dr. Rétvári Bence úr-

- Úgy érzékelem, hogy egy
boldog, elégedett polgármesterrel beszélgetek.
- Boldog ember vagyok! Nekem mindig félig tele a pohár.
Soha nem azt nézem, hogy miért így, hanem, jaj de jó! Ha ma
csak háromszáz ember, nem
ezer fordult volna meg itt pikniken, akkor is azt mondanám,
hogy milyen jó, háromszázan eljöttek. De az, hogy ezren vannak itt, még nagyobb öröm. Hat
éve, amikor polgármester lettem, sokan mondták, itt nem lehet programot, közösséget szervezni. Tessék körül nézni… meg
lehet csinálni, csak akarni kell.
- Tót embert hallgatva ezen
nem is csodálkozom!
- Én sváb és tót szülők gyermeke vagyok. Számomra ez az
örömteli tény választ ad egész
életutamra – mondta elégedetten Spiegelhalter László polgármester.
Már kora estébe hajlott az idő,
amikor a zsűri tagjai meghozták
döntésüket, akik képviseltében
Hódos Hajnalka nyilatkozott lapunknak.
- Számomra nagyon örömteli,
hogy egy ilyen kis faluban ilyen
sokan főztek – közel ezer – kocsonyát. És jókat! Ezt nagyra
kell értékelni, mert azt mutatja,
ez egy összetartó falu. A kocsonyák zsűrizésénél egy szempontom volt: legyen olyan, mint a
nagymamámé. Tavaly is, és idén
is volt egy. Igazi szakmai meglepetést okozott számomra a vaddisznó kocsonya, melynek hihetetlenül finom, különleges íz világa volt, amit külön díjjal jutalmaztunk – mondta Hódos Hajnalka.
Az ünnepélyes díjkiosztón
óriási ovációval jutalmazta a
közönség a különböző kategória helyezettjeit és mindazokat,
akik e jeles napra főzött kocsonyájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A házasság hete: kiállítás a fóti
Vörösmarty Művelődési Házban

A régi fóti lakodalmi szokásokról és a jellegzetes fóti
gyöngyös koszorúkat tekinthetik meg az érdeklődők

A Fóti Települési Értéktár Bizottság különleges kiállítást tár a látogatók elé. A házasság hete alkalmából a
régi fóti lakodalmi szokásokat, a régi esküvői viseleteket, és ami a fóti egyediséget adja, a különböző évtizedekből származó közel negyven gyöngyös koszorút mutat be igen gazdagon.

F

óti szokás volt díszes keretbe foglalni a
menyasszonyi gyöngyös koszorút az esküvői pár nevével és évszámával
feliratozva. A legrégebbi 1883ból származik. A kiállítás gazdag fotó, dokumentum és tárgyi anyaga mintegy hetven év
kultúrtörténetét, 1880 és 1950
közötti időszak esküvői szokásait öleli fel. A lakodalmi teríték, a kelengyés láda, s mindenek előtt a csodás menyas�szonyi viseletbe felöltöztetett
élethű bábok a vőlegénnyel,
gyerekekkel, násznagyokkal
hitelesen idézik a korabeli esküvők csodás hangulatát, a viseletek gyönyörű mívességét.
A kiállítás további érdekessége, hogy az uradalom, a gróf
Károlyi család tagjainak esküvői fotói is szerepelnek a tárlaton, továbbá polgári viseletű
esküvői párról is találunk fényképet az 1940-es évekből.
A kiállítás kurátora egy fóti
fiatalember, Balogh Dávid művészettörténész, muzeológus,
aki egy éven keresztül készült

Nőnapi turnéra indul a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar
2020. március 7-8-9-én öt alkalommal találkozhat a régió lakossága a Vác
Civitas Szimfonikusok következő hangversenyével. A nőnapi opera/operett gála
Vácon, Verőcén, Szobon, Gödön és Nagymaroson hangzik majd el.

A

2020. március 7-én
megrendezésre kerülő váci hangverseny sztárvendégei
Peller Anna és Peller Karesz,
akik minden bizonnyal gondoskodnak az operett részletek fergeteges hangulatáról.
Mellettük Süle Dalma, Drahos Evelin és Pete Ádám tolmácsolásában közkedvelt opera és
operett részleteket hallhatnak
majd a Madách Imre Művelődési Központ Színháztermében
19 órai kezdettel. Az öt szólistát felsorakoztató váci hangversenyre a belépőjegy 2500
Ft-os áron a művelődési központban váltató – tájékoztatta
a Dunakanyar Régió szerkesztőségét Sándor Bence, a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar
művészeti vezetője.
Mint megtudtuk 2020. március 8-án és 9-én pedig Verőcén, Szobon, Gödön és Nagymaroson csendül fel a hangverseny, ahol Süle Dalma, Drahos Evelin és Pete Ádám énekelnek majd opera és operett
részleteket. Ezekre a hangversenyekre a belépés ingyenes.
A városban kihelyezett plakátokon, illetve a zenekar

segítőivel erre az egyedülálló
néprajzi kiállításra.
A gazdag élményt nyújtó
tárlat február végéig látogatható a fóti Vörösmarty Művelődési Házban.
A házasság hetére egy korabeli fóti vőfély versét idézzük
Huszai Gábor helytörténész
gyűjtéséből:
„Itt vagyunk jó szülők, az oltártól jöttünk,/Az édes Jézus is
ott vala közöttünk./Hallotta az
esküt, melyet tevének:/Hogy
az új párok egymásé levének./
Mink is imádkoztunk, kik ott
voltunk, értük,/A szeretet Atyját buzgó szívvel kértük./Élő
kincs a menyasszony, a vőlegény meg drága,/Mert tőle
függ egész földi boldogsága./A
szülőknek örömkönnye mondja,/Lesz annak még valaha a jó
szülőkre gondja./Most pedig
vígságra pengjen a cimbalom,/
Ezután kezdődik még csak a
lakodalom./Táncra is kerül itt
mindenkinek párja,
Távozásig mindenki széles
kedvvel járja./Húzd rá, cigány”
Molnár Krisztina
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A világhírű Juventus FC a szakmai partnerük
Fél évtizedes a régió egyik legnagyobb utánpótlás nevelő futball klubja
A Dunakanyar Régió Utánpótlás Futball Club decemberben ünnepelte ötödik születésnapját, amely igen jelentős mérföldkőnek számít a térség egyik
legnagyobb utánpótlás nevelő egyesületének életében. A szakmai tudatossággal és hallatlan alázattal felépített klubban napjainkban már száznál is
több fiatal játszik a különböző korosztályos bajnokságokban szereplő csapatokban. Szél József klubelnök és a szakmai stáb tagjai az elért sikerek
mellett leginkább arra a legbüszkébbek, hogy a világsztár klubóriás, az olasz Juventus FC egyedül a Dunakanyar Régió UFC-vel ápol szakmai kapcsolatot Magyarországon.
tuskezelő, csapatépítő, pályaorientációs és önismereti tréningeket is tartunk.”

- A jó hangulatú jubileumi
ünnepségen is hangsúlyozták,
hogy szinte az alapokról építettek fel a ma már országosan is elismert utánpótlás klubot. Mit tekint az elmúlt fél évtized legnagyobb sikerének? –
kérdeztük Szél József klubelnöktől.
- A legnagyobb sikernek azt
a szakmai folyamatot és tevékenységet tekintjük, amit az elmúlt öt évben sikerült felépítenünk. Itt sem szeretném elhallgatni, hogy szinte a nulláról jutottunk el oda, hogy napjainkban száznál is több gyermek
futballozik az egyesületünkben. Büszkeséggel tölt el, hogy
sikerült megvalósítani azt a
programot, amit egykoron feleségemmel közösen megterveztünk. Az volt a célunk, hogy
egy olyan labdarúgó egyesületet hozzunk létre és működtessünk, melyben a labdarúgás mellett a mentálhigiénére
is fókuszálva segítsük a gyerekek lelki és szellemi fejlődését
is. Óriási eredménynek tartom
azt, hogy idáig eljutottunk.
Szakmai teljesítményünkre szerintem - az teszi fel a koronát, hogy a világhírű olasz Juventus FC labdarugó csapat
Magyarországon egyedül a mi
utánpótlás nevelő klubunkkal
alakított ki együttműködést.
- Ez valóban óriási elismerés és lehetőség is. Mi jellemzi az együttműködésüket, hogyan tudná bemutatni?
- 2017 nyarán rendezte meg
egyesületünk a Juventus FC
első magyarországi nyári foci
táborát, mely annyira jól sikerült, hogy felkértek bennünket
arra, hogy hozzunk létre egy
„Juventus Academy”-t is. Ez a
projekt jelenleg a világ 63 országában van jelen. Természetesen örültünk a felkérésnek,
hiszen ez lehetőség arra, hogy
szakmailag előrelépjünk és
még magasabb szintre tudjuk
emelni a szakmai munkánkat.
Emellett úgy gondolom, hogy
ez Vác számára is megtisztel-

tetés, hiszen a városban működik egy futball klub, amely
Magyarországon egyedüliként
a Juventus FC partnere. Eddig
már négy tábort szerveztünk,
és most készülünk az ötödikre,
melyet 2020 nyarán tartunk a
fiatal labdarúgók számára.
- Hogyan látja, mi a különbség a magyar és az olasz koncepció között?
- A két koncepció között a
különbség abban mutatkozik
meg, hogy az olaszok rendkívüli precizitással dolgoznak,
nagyon odafigyelnek az egyéni
képzésre. Már 10-12 éves kortól kezdődően egyénre lebontva igyekeznek a technikai és a
taktikai megoldásokat elsajátíttatni a fiatalokkal. Már ebben a korban külön edzésterv
szerint foglalkoznak az egyéni védő és támadó feladatokkal. Tényként kell megállapítanunk, hogy ezen a területen
előttünk járnak, van mit tanulnunk tőlük.
- Együttműködésük révén sikerült-e valamit átvenni, profitálni a Juventus módszeréből?
- Mindenképpen. Jó kapcsolatunknak köszönhetően megkaptuk a Juventus szakmai
anyagát, amit beépítünk a képzésünkbe, igyekszünk kamatoztatni játékosaink technikai
és taktikai felkészítése során.
Nekünk ez igen nagy segítség,
ráadásul a Juventus edzői időszakonként eljönnek hozzánk,
akik edzéseket tartanak a gyerekeknek, szakmai előadásokat edzőinknek. Rendkívül
hasznosnak tartom a Juventus
szakmai stábjával kialakított
együttműködést.
- Világos, hogy önök számára miért jó az olasz kapcsolat,
de nekik ebből az együttműködésből milyen előnyük származik?
- A Juventus jelenleg közel
hetven országban működtet hasonló projektet, amely erősíti az

egyesület imidzsét, ázsióját. A
Juventus számára nagyon fontos a márkanév erősítése, amit
egy ilyen világhírű klub folyamatosan napirenden tart. Szeretnének jelen lenni mindenhol, és figyelemmel kísérni egyegy tehetség felbukkanását, akiket azonnal leigazolnak. Arra
fókuszálnak, hogy a jövő nagy
futball csillaga – ha lehetséges –
náluk szerepeljen, ők igazolják
le. Ez a kettős cél határozza meg
tevékenységüket.

a nálunk sportoló gyermekeknek lehetőségük van egyéni
és csoportos foglalkozásokon
részt venni, melyek a lelki és a
mentális fejlődésüket szolgálják. Vannak olyan korosztályaink, amelyek művészetterápiás
foglalkozásokon vettek részt és
vannak csapataink, ahol kommunikációt fejlesztő, konflik-

- Ez valóban elismerésre
méltó. Több korosztály képviselői igyekeznek elsajátítani a világ legnépszerűbb játékának, a labdarúgásnak az
alapjait, a „művészetét”. Milyen szakmai stáb segíti a fiatalok kiteljesedését?
- Jómagam az egyesület elnökeként és szakmai vezetőjeként
szolgálom klubunkat. Immár
negyedszázada dolgozom az
utánpótlásban. Rendelkezem a
legmagasabb edzői végzettséggel, amit az utánpótlásban meg
lehet szerezni. Főállásban Újpesten dolgozom az UTE Labdarúgó Akadémián. Jól képzett
edzőink vannak, olyan szakemberekkel dolgozunk együtt,
akik értik a fiatalok „nyelvét”,
jó pedagógiai érzékkel rendelkeznek, köztük vannak testnevelő tanárok is. A programba
fiatal, innovatív, az új gondolatokra nyitott edzőket vontam

be, akik egyúttal gyerekbarát
szemléletet is képviselnek. Néhányan egykoron a mi játékosaink voltak.
- Az ünnep az értékelés mellett jó alkalom arra is, hogy
felvázolják a következő öt év
céljait is. Milyen megvalósítandó feladatokat jelöltek ki
önmaguk számára?
- A legfontosabb, hogy tovább szeretnénk fejlődni, egy
önálló, saját sporttelepet létrehozni valahol. Van egy mondás, ami úgy érzem mindenkire igaz, aki a labdarúgásban
dolgozik. Ez pedig így szól:
„Aki nem halad előre, az már
hátrafelé halad.” Ezt tartom
folyamatosan szem előtt, ez a
gondolat vezérel a mindennapi
munkában, mert csak így tudunk folyamatosan fejlődni és
versenyképesek maradni.
- Boldog születésnapot kívánok a klub valamennyi játékosának és edzőjének. Köszönöm a beszélgetést!
Vetési Imre

- A külföldi kitekintés után
kérem, hogy mutassa be a Dunakanyar Régió UFC-t.
- Utánpótlás nevelő klubunk
megalakulása óta váci székhellyel működik, ám mérkőzéseinket Vácdukán, Vácrátóton, Pencen, Sződligeten játs�szuk, az ő létesítményeiket
használjuk. A téli időszakban
pedig iskolákban és tornatermekben működünk. Egyébként 12-13 éves korig „minőségi top-utánpótlásképzést”
nyújtunk, ugyanazt, mint bármelyik nagy akadémia, vagy
nagy egyesület. A fiatalok számára – különösen, aki kiemelkedően tehetséges - a szakmai
képzésen túl biztosítjuk a fejlődés lehetőséget azzal is, hogy
például Újpestre vagy az MTKhoz igazoljanak. Aki pedig a
váci térségben és közegben szeretne szerepelni, az a Pest megyei bajnokságokban futballozhat. A kicsiktől, a 6 éves
kortól egészen a 19 éves korosztályig vannak csapataink.
Hogyan tudnám klubunkat
bemutatni? Talán azzal a gondolattal, amit a honlapunkon
is kifejtettem:”Egy családias
hangulatú egyesület vagyunk,
ahol igyekszünk a gyerekekben
a sport iránti motivációt erősíteni. Magas szintű edzésmunkát biztosítunk a játékosoknak,
valamint igény szerint segíteni tudjuk őket a tanulmányaikban, korrepetálások, tanulási
technikák elsajátítása, fejlesztése révén, valamint nyelvórákon való részvétellel. Ezen felül
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