
1Dunakanyar Régió2021. december 17.

 

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

     

INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

Dunakanyar Régió
MEGJELENIK KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

XXIII. évfolyam 26. szám                   2021. december 17.

Folytatás a 2. oldalon

Az átépítés után felgyorsul a kereszteződés áteresztő képessége

2022 nyarán indulhat 
a káposztásmegyeri közúti 

kereszteződés átépítése

Tuzson Bence: Meggyőződésem, hogy a jövőt építi az, aki óvodákat és iskolákat épít, 
ezért a képviselői munkámban mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonítok 

az olyan beruházásoknak, amelyek a felnövekvő nemzedékek érdekeit szolgálják

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Térségünk hazánk húzóereje

Milliárdos kormányzati 
támogatásokból indulnak újra 

a Dunakanyar települései és Vác 

Műszaki múzeum nyílik Dunakeszin
Műszaki múzeumként hasznosítjuk az okmány-
iroda volt épületét. Az elmúlt majd’ 100 év mű-
szaki tárgyait bemutató állandó kiállítás nyílik 
2022 második negyedévében – jelentette be kö-
zösségi oldalán Dunakeszi polgármestere.

Folytatás a 3. oldalon

Mivel régiónk az ország legfiatalabb átlagélet-
korú térségei közé tartozik, ahol külön öröm, de 
ugyanakkor felelősség is számunkra, hogy na-
gyon sok a bölcsődés, óvodás és iskoláskorú 
gyermek, ezért folyamatosan szükség van az ok-
tatási és nevelési intézményeink bővítésére és 
fejlesztésére, de újak építésére is – fogalmazott 
a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a 
Pest megyei 5-ös számú választókerület ország-
gyűlési képviselője. Mint mondta, büszkeséggel 
tölti el, hogy régiónk az ország legdinamikusab-
ban fejlődő térsége, hazánk húzóereje, mert ez 
a közösen, együttműködésben elvégzett munka 
eredménye. Az oktatás mellett a képviselő nagy 
hangsúlyt fektet az infrastrukturális fejleszté-
sekre, a sportolási lehetőségeket teremtő beru-
házásokra, valamint a zöld, vagyis a természet-
barát szemléletre.

Rétvári Bence lett a jobboldal országgyűlési képviselő-je-
löltje a Pest megyei 4. számú választókerületben, aki újra 
ringbe száll a választópolgárok bizalmáért.

Rétvári Bence ismételhet!

Pest megye 4. számú válasz-
tókerületének Fidesz alap-
szervezetei Rétvári Bencét, 

a váci központú választókerület 
jelenlegi KDNP-s országgyűlé-
si képviselőjét javasolták a 2022. 
évi országgyűlési választás jelölt-
jének, melyet a választókerüle-
ti szervezeti gyűlésen egyhangú-
an elfogadtak – olvasható a párt-
szervezet közleményében. 

Mint írják: „Rétvári Bence 
az utóbbi években bizonyította, 
hogy óriási energiával és renge-
teg munkával kiemelkedő ered-
ményeket lehet elérni, így kö-
vetkező hónapokban szerveze-
teink egységesen és teljes erő-
vel azon fognak dolgozni, hogy 
ő legyen a következő négy év-
ben is a környék 34 településé-
nek országgyűlési képviselője, 
így folytatódjon a körzet látvá-
nyos fejlődése.

Van mit veszítenünk, hiszen a 
baloldal már bizonyította, hogy 
csak ahhoz ért, hogy tönkretegye 

az országot, ezt nem hagyhatjuk. 
Ezen kívül csak a Fidesz-KDNP 
kormány képes arra, hogy a bal-
liberális nyugati nyomásnak el-
lenállva megvédje hazánkat az il-
legális migrációtól, megvédje az 
alacsony rezsiárakat és megvédje 
gyermekeinket az LMBTQ pro-
pagandától.”

Rétvári Bence egyébként 2018-
ban 27 559 (51.41%) szavazattal 
utasította maga mögé ellenfeleit.

Fehér Zsolt (Jobbik) 12 
824 (23.92%) szavazatot ka-
pott, Matkovich Ilona (LMP) 
10 131 (18.9%), Dr. Jakab Zol-
tán (Együtt) 974 (1.82%), Ju-
hász Béla Róbert (Momentum) 
930 (1.73%), Rédai Roland (Füg-
getlen) 388 (0.72%), Simon Jó-
zsef Ferenc (Munkáspárt) 366 
(0.68%), Horchy Mihály (MIÉP) 
174 (0.32%), Maróti Lívia (Közös 
Nevező) 115 (0.21%), Hébel Ildi-
kó (Összefogás Párt) 112 (0.21%), 
Apáthy István (Értünk Értetek) 
35 (0.07%) szavazatot szerzett.

Dióssi Csaba arról tájékoztatta a vá-
ros polgárait, hogy Biró György gyűj-
tő több mint 50 éve gyűjti a relikviákat, 
amelyek között az írógéptől a telefonon, 

fényképezőgépeken és számítógépeken át a mozigé-
pig mindenféle kincs megtalálható.

A Dunakanyarban és Vácon is nagy lendülettel indult Magyarország újraindítása és hamarosan több tízmilliárd 
forintos értékű beruházásokról, munkahelyteremtésről is beszámolhatunk – mondta parlamenti felszólalásá-
ban november 26-án Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

Minden engedély megérkezett, 2022 nyarán indulhat a Pálya utca-Külső-
Szilágyi út kereszteződésének átépítése.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő
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Folytatás a címlapról

Pest megye 4. számú választókerületének országgyűlési 
képviselője felszólalásában úgy fogalmazott: a korona-
vírus-járvány alatt is igyekeztünk Vácon és a Dunaka-
nyarban minél több munkahelyet megőrizni és teremte-

ni. Több százmillió forint érkezett a munkáltatókhoz, a cégekhez, 
és több száz családnak sikerült ezért az egzisztenciáját megőrizni. 
De amint a járvány vége felé jártunk, rögtön elindultak az újra-
indításhoz szükséges támogatások is. Ez már látványos nemcsak 
Vácon, hanem a környező településeken is.

Emlékeztetett, hogy elindult Vácon a város történetének egyik 
legnagyobb műemlék felújítási, turisztikai beruházása, melynek 
keretében a székesegyház 4 milliárd forintos kormányzati támo-
gatásból újulhat meg.

Elkezdődtek a váci Duna-híd tervezési munkálatai

Generációk óta várják a váci Duna-hídnak a megépítését az itt 
lakók. Az előkészítési, tervezési munkálatokra egy európai uni-
ós közbeszerzési kiírás történt, amely eredményesen zárult, és a 
munkák el is kezdődhetnek. Az M2-es kétszer kétsávos bővítésé-
hez szükséges munkákat is folytatjuk – mondta, majd ismertette: 
pár évvel ezelőtt adtuk át a Budapesttől Vácig tartó szakaszt, most 

pedig szintén az előkészítésnek a közbeszerzése van folyamatban, 
hamarosan eredményhirdetésre is sor kerül. Egy 10 kilométeres, 
Vácot elkerülő szakasszal folytatódhat a bővítés.

Közel egymilliárd forint támogatás váci bölcsőde 
és gyermekintézmények bővítésére, felújítására

A képviselő kiemelte, hogy több mint félmilliárd forint az, ami 
csak Vácra érkezik bölcsődeépítésre pályázati és kormányzati for-
rásból, hiszen a város által kért teljes kiegészítő összeget, több 
százmillió forintot a kormány a város rendelkezésére bocsátot-
ta, hogy egy új bölcsőde épülhessen Deákváron. De nemcsak egy 
új építéséhez, hanem a Kölcsey utcai óvoda, a Sirály utcai és az 
Újhelyi úti tagóvoda bővítéséhez és egyéb önkormányzati intéz-
mények felújításához összességében a kormányzat 400 millió fo-
rint támogatást adott. 40 millió forintból épülhetett pumpa pálya, 
bringapark is, kerékpárutakat újítottunk fel Váctól délre Sződli-
getig, illetőleg észak felé, Verőcéig. A Váci Civitas Zenekar is kö-
zel tízszer annyi támogatást kap az államtól, mint a várostól – fo-
galmazott Rétvári Bence.

Iskolák bővítése és újak építése

Ismertette, hogy egyházi támogatásként Nagybörzsönyben és 
Püspökhatvanban újítanak fel templomokat. A nyár folyamán kö-
zel másfél milliárd forintnyi újraindítási támogatás érkezett a Du-
nakanyar településeihez. Nagymaros egy új A-típusú tornatermet 
építhet 783 millió forintos kormányzati támogatásból. Verőcén 
pedig felújították a Makovecz Imre által megálmodott Hétvezér 
haranglábat. A kormányzati támogatásból iskolabővítés és iskola-
építés valósul meg Kismaroson, Sződön, Vácdukán és Őrbottyán-
ban, valamint előkészítési fázisában tart már a váci Karolina isko-
lának a bővítése is. Elkészült a királyréti kisvasútnak a felújítása. 
Másfél milliárd forintot fordítottak a kemencei, királyréti, tehát 
börzsönyi kisvasutaknak a felújítására.

Királyréti Erdei Kisvasút

Elmondta, hogy egyházi közösségi programokat is támogattak 
tíz településen, vis maior támogatásban Kóspallag, Nagybör-
zsöny és Vácrátót részesült szintén jelentős összegekkel. Egy-
házi épített örökségi pályázaton 13 településen 16 templom, il-
letőleg egy zsinagóga, összesen 213 millió forint támogatást 
kapott.

Nagymaroson és Kismaroson kormányzati támogatásból kör-
nyezetvédő program, „Tisztítsuk meg Magyarországot!” projekt 
valósult meg. Út, járda felújításra, építésre, BM-es pályázatból 
462 millió forintban részesült 22 település. Ugyanígy a „Magyar 
Falu” programból útfelújításra kilenc település 269 millió forin-
tot kapott.

Óvoda felújításra, óvoda korszerűsítésre két település, Galga-
györk és Márianosztra 100 millió forintot kapott. Óvoda-udvar, 
játszótér fejlesztésre közel 20 millió forint érkezett négy telepü-
lésre. Temetőknek a felújítására három település kapott 40 mil-
lió forintot, egyházi közösségi tér kialakítása 32 millió forintot 
kapott.

Közösségszervezésre, eszközbeszerzésre 4 település 13 millió 
forintban részesült, közösségi tér kialakításra 2 település 45 mil-
lió forintot, faluház felújításra, bővítésre Sződ 48 millió forintot, 
szolgálati lakásra Váchartyán és Püspökhatvan 60 millió forin-
tot kapott. Orvosi rendelő felújításra 15 millió forint jutott Vá-
mosmikolára, kommunális eszköz vásárlásra 4 település 40 mil-
lió forintot, orvosi eszközvásárlásra pedig 6 település 9 millió 
forintot kapott, de járdafelújításra is jutott 15 millió forint Csö-
rögnek, Püspökszilágynak és Vácrátótnak. Falugondnoki busz 
43 millió forintból 3 településre érkezik.

Civil támogatásként 12 településen 15 civil 
szervezet 60 millió forintot kapott

Rendkívüli kormányzati támogatás jutott 140 millió forint ér-
tékben Verőce, Szokolya, Kóspallag és Csővár településekre. Vis 
maior támogatás pedig Kóspallagra, Nagybörzsönybe és Vác-
rátótra érkezett 43 millió forint értékben. Püspökszilágy LIFE-
projektben 200 millió forintot kapott, bringapálya épült Nagy-
maroson 4 millió forintos kormányzati támogatásból, termelő 
piacokat is létrehoztak a Börzsönyben összesen 241 millió forint 
értékben, négy településen. A rászorulók idén is tűzifa támoga-
tást kaphatnak, 23 településre 29 millió forint érkezett.

Ebből is látszik, hogy a Dunakanyarban és Vácon is nagy len-
dülettel indult Magyarország újraindítása és hamarosan több 
tízmilliárd forintos értékű beruházásokról, munkahelyterem-
tésről is beszámolhatunk – zárta felszólalását Rétvári Bence.

Milliárdos kormányzati 
támogatásokból indulnak újra 

a Dunakanyar települései és Vác 

Rétvári: Kit sérthet az, hogy kétezer éve 
ünnepeljük Jézus Krisztus születését?

402 millió forint állami támogatásból épült fel 
az őrbottyáni bölcsőde

Sződligeten, advent harma-
dik hétvégéjén, szombat 
este zsúfolásig megtelt a ka-
tolikus templom és az ünne-
pi díszbe öltözött környeze-
te a helyi polgárokkal, hogy 
a mise után meghallgassák 
a nagyközség országgyűlé-
si képviselőjének, dr. Rétvá-
ri Bence karácsonyi gondo-
latait, akivel együtt része-
sei lehettek a rózsaszínű, az 
örömöt szimbolizáló adventi 
gyertya meggyújtásának lé-
lekemelő élményének.  

Az országgyűlési képvi-
selő örömét fejezte ki, 
hogy a ZöldLiget Közös-

ség és a Sződligetiek Baráti Köre 
által szervezett adventi ünnepsé-
gen együtt lehet a település lakói-
val. Pilinszky Jánostól kölcsönzött 
idézet: ”Lehet-e vágyakozni arra, 
ami minden évben elkövetkezik?” 
– kérdés köré fűzte ünnepi gon-
dolatait a mindennapi életünkből 
vett példákkal illusztrálva.

„Tudjuk, hogy megérkezik a 
Mikulás és mégis vágyakozunk 
rá, de ilyen a húsvét, az adventi 
időszak, karácsony is. Vágyako-
zunk rá, pedig tudjuk, hogy elkö-

vetkezik, mert kétezer éve mindig 
eljött a karácsony az emberiség 
életében. Talán az adventi idősza-
kot várjuk legjobban, mert együtt 
vannak a családok, több időnk 
van egymásra, türelmesebbek va-
gyunk egymás iránt. Így vagyunk 
igazán boldogok! Advent négy 
hete is megmutatja nekünk, hogy 
arra vágyakozzunk, amink van, 
ne kergessünk illúziókat, hamis 
vágyakat” – fogalmazott az or-
szággyűlési képviselő.

Rétvári Bence befejezésként fel-
tette azt a kérdést: „kit zavarhat 
az, hogy annak a születését és el-
jövetelét ünnepeljük szeretettel, 

aki feláldozta életét az emberisé-
gért. Józan emberi ésszel fel nem 
fogható, hogy bárkit is zavarhat 
vagy sérthet Jézus Krisztus szüle-
tésének megünneplése” – osztotta 
meg gondolatait a sződligetiekkel, 
akiknek áldott karácsonyi ünne-
pet kívánt, majd meggyújtotta az 
örömöt szimbolizáló rózsaszínű 
adventi gyertyát.

Az országgyűlési képvise-
lő ünnepi köszöntője után a 
Mistrál Együttes színvonalas 
műsorát élvezhették a Szabadság 
térre kilátogató polgárok.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Pásztor Bélával, Veresegyház polgármesterével 
a nyáron felavatott sportcsarnok előtt

Erdőkertesen az épülő 
Szőlőfürt óvoda megtekintése

Folytatás a címlapról
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Tuzson Bence: Meggyőződésem, hogy a jövőt építi az, aki óvodákat és iskolákat épít, 
ezért a képviselői munkámban mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonítok 

az olyan beruházásoknak, amelyek a felnövekvő nemzedékek érdekeit szolgálják

Térségünk hazánk húzóereje

– Hogyan összegezné az elmúlt 
időszak térségünkben megva-
lósult legfontosabb fejleszté-
seit?

– Hadd kezdjem azzal, hogy 
igen nagy eredménynek te-
kintem, hogy ma már büsz-
kén mondhatjuk el magunkról, 
hogy régiónk az ország legdi-
namikusabban fejlődő térsége, 
hazánk húzóereje. Éppen ezért 
én is büszke vagyok arra, hogy 
Pest megye 5-ös számú vá-
lasztókerületének országgyű-
lési képviselője vagyok immár 
nyolc éve, és ebben az időszak-
ban minden erőmmel azon 
dolgoztam, hogy a Csomádon, 
Csömörön, Dunakeszin, Erdő-
kertesen, Fóton, Gödön és Ve-
resegyházon élő emberek min-
dennapi életét jobbá és kényel-
mesebbé tegyem. Nagy előre-
lépést tettünk azáltal is, hogy 
Csomádon megépült a bicik-
liút a község és a vasútállo-
más között, ami azért is fontos, 
mert az egyik legnagyobb ki-
hívás itt helyben a közlekedés 
infrastruktúrájának fejleszté-
se. Éppen ezért kiemelten ke-
zelek minden ügyet és lehető-
séget, amely ennek az ágazat-
nak a fejlesztését szolgálja, így 
például azt is, hogy megépít-
jük az M2-M3 összekötő utat, 
amely a veresegyházi, csomádi, 
erdőkertesi és fóti lakosoknak 
lesz különösen fontos. De a tér-
ség lakóival közös munkánk 
eredménye az is, hogy átadtuk 
az M2-es autóút régóta várt 
szakaszát, amelyet 2x2 sávos-
ra bővítettünk. Fót és Mogyo-
ród között pedig az M3-ason új 
csomópont épült, és a városban 
is számos önkormányzati tu-
lajdonú utat leaszfaltoztunk, és 
tovább folytatjuk ezt a munkát, 
amelyeknek keretében a csa-
padékvíz-elvezetését is megol-
dottuk. Büszke vagyok arra is, 
hogy már kényelmesebb vona-
tok járnak térségünkben, első-
ként ugyanis nálunk álltak for-
galomba a KISS emeletes mo-
torvonatok. Nagyon jelentősek 
ezek a beruházások, mert egy-
től egyig a helyi emberek életét 
teszik könnyebbé és kényelme-
sebbé. 

– Nemcsak a közlekedési 
infrastruktúrában, de az ok-
tatásban is folyamatosak vol-
tak a fejlesztések az elmúlt 
időszakban. Még mindig szük-
ség van térségünkben újabb és 
újabb óvodai és iskolai férőhe-
lyekre?

– Mivel régiónk az ország 
legfiatalabb átlagéletkorú tér-
ségeinek egyike, ahol külön 
öröm, de ugyanakkor felelős-
ség is számunkra, hogy nagyon 
sok a bölcsődés, óvodás és is-
koláskorú gyermek, ezért fo-
lyamatosan szükség van bőví-
tésekre és fejlesztésekre ezen a 
téren. Sokat dolgoztunk azon 
az elmúlt években, hogy fontos 
beruházások valósulhassanak 
meg a nevelési és oktatási in-
tézményeinkben. Több új böl-
csődét, óvodát és iskolát épí-
tettünk, vagy épp a meglévőket 
bővítettük, illetve újítottuk fel. 
Körzetünkben jelenleg nyolc 
iskolafejlesztési projekt zajlik, 
tizenöt pedig már befejeződött. 
Hamarosan négy településen 
építünk új iskolát: Csömörön, 
Veresegyházon, Gödön és Du-
nakeszin. Fóton bővítettük a 
bölcsödét, Csömörön bölcső-
dét és tizenhat tantermes új ál-
talános iskolát építünk. A tele-
pülésen érezhető a fejlődés: az 
elmúlt időszakban református 
templom és gyülekezeti otthon 
épült, elkészült az új egészség-
ház, és megújult a Széchenyi 
utca. Ezt a munkát folytatjuk 

azzal, hogy kerékpáros köz-
pontot és bicikliutakat létesí-
tünk Csömörön. Huszonnégy 
tantermes lesz az új gödi általá-
nos iskola, Veresegyházon pe-
dig befejezzük a Kálvin téri re-
formátus általános iskola építé-
si munkálatait, és egy új általá-
nos iskolát is építünk. 

– Ha már a Kálvin téri re-
formátus általános iskolát 
említette, álljunk meg egy pil-
lanatra Veresegyházon. Itt 
nem csupán iskolafejlesztés, 
de bővítés is zajlik? 

– Igen, az intézmény nem-
csak új tornacsarnokot, de új 
tantermeket is kapott. Az el-
múlt nyolc évben mindent 
megtettünk azért is, hogy aki 
térségünkben sportolni szeret-
ne, annak megteremtsük ehhez 
a megfelelő feltételeket, ame-
lyek az egészséges élet alap-
ját jelentik. Összesen tizenöt 
sportfejlesztés van jelenleg is 
folyamatban, hatvankét beru-
házást pedig már megvalósí-
tottunk térségünkben ebben az 
időszakban. Ezek közül a leg-
nagyobb vállalkozásaink egyi-
ke pedig épp Veresegyházon 
jött létre: augusztusban adtuk 
át ugyanis az új sportcsarno-
kot, amelyet Kucsa Tamás egy-
kori labdarúgó kapusról, edző-
ről, a helyi sportélet szervező-
jéről neveztünk el. Mindebből 
már látszik az is, hogy nagyon 
fontos fejlesztések valósultak 
meg térségünkben, s ugyanez 
igaz a nevelési és oktatási intéz-
ményeinkre is. Mindezek mel-
lett pedig kormányzati szinten 
is segítjük a fiatalokat, ugyanis 
a gazdaság-újraindítási akció-
terv részeként januártól nem 
kell majd személyi jövedelem-
adót fizetniük azoknak, akik 
még nem töltötték be a huszon-
ötödik életévüket. Ez huszon-
két százalékkal nagyobb jöve-
delmet jelent majd a számukra. 
Szeretném felhívni a figyelmet 
arra is, hogy ez az adómentes-
ség érinti azokat a fiatalokat is, 
akik diákszövetkezeten keresz-
tül dolgoznak. Ezzel párhuza-
mosan pedig igénybe vehetik 
az első házasok adókedvezmé-

nyét is: lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy mindazok, akik hu-
szonöt éves koruk előtt kötnek 
házasságot, késleltetve, tehát a 
huszonötödik életévük betölté-
se után éljenek majd a házassá-
gi adókedvezmény előnyeivel.

– Az erdőkertesi gyermekek 
mikor vehetik birtokukba az 
új óvodát?

– A munkálatok a legna-
gyobb örömömre jól halad-
nak, már a tetőszerkezet ki-
vitelezésén dolgoznak a szak-
emberek, akik tartani tudják 
az ütemtervet, a jövő hónap-
ban pedig az ablakokat, nyí-
lászárókat kezdik beszerelni 
az erdőkertesi Szőlőfürt Re-
formátus Óvoda új épületére. 
Meggyőződésem, hogy a jö-
vőt építi az, aki óvodákat és is-
kolákat épít, ezért a képvise-
lői munkámban mindig is ki-
emelt jelentőséget tulajdoní-
tok az olyan beruházásoknak, 
amelyek a felnövekvő nem-
zedékek érdekeit szolgálják. 
Azzal tehát, hogy jövőre az 
erdőkertesi gyerekek igénybe 
vehetik a Szőlőfürt ovi új épü-
letét, ismét egy fontos és előre-
mutató eredményt értünk el, 
hiszen nemcsak az ő jövőjüket 
alapozzuk meg, de hozzájáru-

lunk a környék fejlődéséhez is.
– Így az év végén, az adven-

ti időszakban engedje meg, 
hogy ötgyermekes édesapa-
ként személyesebb dolgokról 
is megkérdezzem. Hogy ké-
szülnek a családdal az idei 
karácsonyra?

– A szentestét általában szűk 
családi körben, a feleségemmel 
és a gyermekeinkkel töltjük, 
ez nálunk már afféle hagyo-
mány, csendesen és meghitten, 
ahogy az ünnep szellemiségét 
mi megéljük. Öt gyermek édes-
apjaként nagyon várom már az 
elmélyülésnek azokat a meg-
hitt és őszinte pillanatait, ame-
lyeket minden évben a kará-
csonyi ünnepek hoznak el az 
életünkbe. Másnap, december 
25-én szoktuk meglátogatni a 
nagyszülőket, de az idén ezen 

most változtatunk egy kicsit: 
úgy tervezzük, hogy együtt ün-
nepel majd aznap a nagycsalád, 
a testvéreimmel, a testvéreim 
gyermekeivel, a nagyszülők-
kel, tehát egy jó nagy összejö-
vetelre készülünk. Azt hiszem, 
hogy rá is fér ez most már a 
családra. Mindannyian meg-
kaptuk a harmadik védőoltást 
is, tehát ismét úgy ünnepelhe-
tünk, ahogy a koronavírus-jár-
vány előtt megszoktuk. S az al-
kalmat megragadva engedje 
meg, hogy ezúton is áldott, bé-
kés karácsonyi ünnepeket, va-
lamint örömökben, sikerekben 
és eredményekben gazdag na-
gyon boldog új esztendőt kí-
vánjak a Dunakanyar Régió 
minden kedves olvasójának!

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Családi körben - adventi gyertyagyújtás
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Az önkormányzat képviseletében Juhász Ádám 
köszöntötte a 90 éves Tóth Gyulát

Folytatás a címlapról

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

A városháza az önkor-
mányzat hivatalos 
honlapján erről tá-
jékoztatja az autó-

sokat, akik figyelmét felhívják 
arra, hogy megváltozott a par-
kolási rend a Verseny utcában, 
a kormányablak közelében. 

„A Verseny utca jobb olda-
lán, a párhuzamosan húzódó 
parkolósáv már nem tartozik 
a P+R parkolóhelyek közé, ott 
legfeljebb kétórás várakozásra 
van lehetőség” – írják.

Hiánypótló létesítmény-
ként funkcionál Dunakeszin 
a szeptemberben megnyitott 
kormányablak. A szomszédos 
MÁV Nagyállomás miatt ki-
alakított P+R parkolók már 
nemcsak az utazóközönség 

számára biztosítanak megálló-
helyeket, hanem a kormányab-
lak miatt megnövekedett for-
galmat is ki kell szolgálniuk.

„Megkérjük a „Max. 2 óra” 
kiegészítő táblával jelölt par-
koló zónát használó autóso-
kat, hogy tanuló órával, vagy 
egyéb módon (pl. papírra felír-
va az órát és a percet) jelöljék 
az érkezés időpontját. Jelölés 
hiányában a közterület felü-
gyelők bírságot szabhatnak ki. 
Az óra a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán a Dunakeszi 
Kártya felmutatásával 100 Fo-
rint ellenében megvásárolha-
tó (Dunakeszi Kártya nélkül 
500,-), vagy bármelyik papír-
boltban beszerezhető” – írja a 
dunakeszi.hu.

Megváltozott a parkolási rend 
a dunakeszi kormányablaknál
Megváltozott a parkolási rend Dunakeszin, a Verseny utca jobb olda-
lán – a vasúti felüljárótól a MÁV Nagyállomás felé haladva -, melyet ed-
dig P+R parkolóként használhattak az autósok. A változás lényege, 
hogy a döntés értelmében már csak két óra várakozásra van lehető-
ség az útpályával párhuzamosan kiépített parkolóhelyen. 

Műszaki múzeum 
nyílik Dunakeszin
A régióban egyedülálló kiál-

lítás múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat is kínál majd, a 
gyűjtemény tulajdonosa alter-
natív fizika- és technikaórák 
megtartására készül. A tárlat 
létrejöttét a Hírközlési és In-
formatikai Tudományos Egye-
sület is támogatja.

Az első Pest megyei 
t é vémű sz eré sz ek 
között volt. A 60-as 
évek elején össze-

sen hárman jutottak egész Pest 
megyére. Éppen ezért az Orion 
közbenjárására kapott egy Tra-
bantot, hogy azzal mehessen el 
mindenkihez. Legalábbis eze-
ket mesélte 90. születésnap-
ján Tóth Gyula, akit az önkor-
mányzat munkatársa köszön-
tött alagi otthonánál.

Büszkén mesélte Juhász 
Ádámnak, Dunakeszi Alag vá-
rosrész alpolgármesteri meg-
bízottnak, hogy ő jött rá a le-
gendás AT 501-es készülék hi-
bájára. Nem mellesleg ez volt 
az első Magyarországon soro-
zatban gyártott tévé. Ahogy 
mondta, nem a nagy okosok a 
központban.

Hívták főnöknek is, de ma-
radt a “terepen”, azt min-
dig is jobban szerette. Jelen-

leg gyógynövényeket termeszt, 
ma sem veti meg a bort (a vá-
rosi ajándékcsomagban talált 

ilyesmit), és régebben esküvő-
kön zenélt. Isten éltesse még a 
századikon is!

Folytatás a címlapról

Már öt éve annak, hogy Dunakeszi Város Önkor-
mányzata belefogott a Pálya utca-Külső-Szilágyi út 
csomópontjának átépítésébe. Bár az érintett terület 
Budapesthez tartozik, a dunakesziek számára még-

is egy igen fontos kereszteződés. A munkálatok eredményeként 
megszűnik az elakadás az alagútban, összehangolt lámpás irányí-
tás engedi majd az átmenő forgalmat.

Az utolsó engedély ősszel érkezett meg a városházára, de a tél 
közelsége miatt nem volt lehetőség elkezdeni az átépítést, így 2022 
nyarán indul a fejlesztés. Az időpontválasztásban az is közreját-
szott, hogy minél kevesebb autóst érintsen a munkálatokból adó-
dó kellemetlenség, hiszen akkor már iskolai szünet van. Legalább 
a gyermeküket iskolába vivő szülők autóival kevesebb járműtor-
lódásra lehet majd számítani.

Az engedélyeztetés folyamata:

A Külső-Szilágyi út tulajdonosi és kezelői viszonya rendezet-
len, mert érintett benne a Budapest Közút Zrt., az újpesti és a XV. 
kerületi önkormányzat, az M0-ás közelsége miatt a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. és a magyar állam, valamint a Mogyoródi-pa-
tak miatt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A legtöbb időt a 
hozzájárulások beszerzése vitte el, volt olyan fennakadás is, hogy 
mire az utolsó tulajdonosi engedély is beérkezett, az elsők már el-
évültek (Az ilyen típusú engedélyek egy évig érvényesek. – a szerk.).

A hozzájárulások beérkezése után kezdődött a munkakezdési 
engedélyeztetés. Ehhez Benkő Tamás, dunakeszi önkormányza-
ti képviselő és Somodi István, a városüzemeltetési osztály vezető-
je személyes egyeztetésre hívta a fent felsorolt szervek képviselőit, 
hogy az utolsó engedélyt megkaphassuk. 

A megbeszélés előtt az volt az elvárás, hogy a kezelési viszonyok 
is rendeződjenek egy olyan területen, ami nem is Dunakeszihez 
tartozik, de megállapodás született: a jogi hátteret csak a csomó-
pont átépítése után tisztázzák az érintett felek, hogy ezzel ne to-
lódjon tovább az évek óta előkészített beruházás.

A tervek megvalósulása:

Mivel a csomópont átépítését Dunakeszi Város Önkormányza-
ta a dunakesziek mindennapi életének megkönnyítése érdekében 
régóta szorgalmazza, a költségvetésben is szerepel egy ideje, hogy 
amint zöld utat kapnak, induljon a munka, amely két ütemben 
zajlik majd. Az első ütemet, vagyis az építési munkákat Dunake-
szi városa vállalta magára. Így kiépítik a kanyarodó sávokat, meg-
oldják a csapadékvíz-elvezetést és a lámpásításhoz szükséges al-
építményeket. A második ütemben az újpesti önkormányzat lám-
pásítja a kereszteződést. A tervezett közlekedési lámpa az alul-
járóéval szinkronban működik majd, hogy biztosított legyen a 
Dunakeszi felöl érkező autósok kihajtása a Külső-Szilágyi útra, il-
letve a városunkba érkezők szabad utat kapjanak a Külső-Szilágyi  
útról lehajtva.

Szeredi Helga

Trabantot kapott, hogy szerelhesse a dunakesziek 
első tévéit, ő jött rá az AT 501-es hibájára

90 ezer forint, önkormányzati ajándékcsomag és egy oklevél 
– ez járt Tóth Gyulának 90. születésnapjára. Az idős tévésze-
relő Alagon lakik, őt köszöntötték hivatalosan – írja a Duna-
keszi Post.

2022 nyarán indulhat a káposztásmegyeri 
közúti kereszteződés átépítése
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Különös vasárnap a mai, mert az adven-
ti koszorún a harmadik, a rózsaszínű 
gyertyát gyújtjuk meg, ami az öröm szí-
ne – mondta dr. Szádoczky Károly, a 

Jézus Szíve templom plébánosa, aki Pál apostolt 
idézve kijelentette: „Örüljetek, mert az Úr közel 
van.” Majd így folytatta Pál apostol történetét is-
mertetve: „nem számít, hogy élet vagy halál, mert 
az Úr közel van, velünk van és ő erőt ad minden-
re, hiszen azt mondja nekünk Jézus Krisztus, hogy 
nélkülem semmit nem tehettek. De Pál apostol 
hozzáteszi: vele együtt azonban minden jóra képe-
sek vagyunk” – idézte a gyártelepi plébános.

Dr. Szádoczky Károly azt kérte az emberektől, 
hogy örüljenek a mai napon, mert közeledik kará-
csony, közeledik Jézus születése.  „Ilyenkor, az Úr 
közeledtével egy kicsit megolvad szívünk jege, egy 
kicsit melegebb szívűek leszünk másokhoz. Ada-
kozunk, gyűjtögetünk a rászorulóknak, érezzük, 
hogy a jóságunknak meg kell nyilvánulnia.”

Majd így folytatta ünnepi köszöntőjét a plébá-
nos: „Kétezer éve beteljesedett a jövendölés, eljött 
hozzánk Isten fia. Isten, aki maga a szeretet, azzal 
mutatta ki legnagyobb szeretetét irántunk, hogy 
elküldte nekünk az ő egyszülött fiát, Jézus Krisz-
tust. Ez a legnagyobb ajándék Istentől. Karácsony-
kor ennek emlékére ajándékozzuk meg gyermeke-
inket, szüleinket, s egymást, de ne feledjük, hogy a 

legnagyobb ajándék, maga Jézus Krisztus. Eljött, 
hogy kiemeljen bennünket a gyarlóságból, az éj-
szakába világosságot hozzon.”

A Dunakeszin nagy közmegbecsülésnek ör-
vendő plébános – a Meseház Óvoda kis óvodása-
inak kedves műsora után – a város karácsonyfá-
ján fényre lobbantotta a harmadik, a rózsaszínű 
gyertyát, melynek fényessége mindannyiunk szí-
vét megtöltötte a szeret melegségével.

Az ünneplő dunakesziek körbeállták a kará-
csonyfát, melyen már három gyertya jelzi az ün-
nep közelségét.

A kulturális program folyatásaként Kovácsovics 
Fruzsina nagy sikerű, igazán magával ragadó, ked-
ves hangulatú műsora mágnesként vonzotta a gye-
rekeket és szüleiket a színpad elé.

Vasárnap este is megtelt az ünneplőkkel  
a Casalgrande tér és környezete, akik az ünnepi 
gyertyagyújtás és kulturális programok mellett ez-
úttal is hódoltak a kulináris élvezeteknek is. Nem 
lehetett ellenállni a csábító illatú és finom ízesí-
tésű kürtőskalácsnak, a lángosok sokféleségének, 
az üdítően ható forró teának és a forralt bornak,  
a karácsonyi ünnep kihagyhatatlan ínyencségének,  
a mesterszakács által készített halászlének…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba polgár-
mester közös kará-
csonyfa-díszítésre 
hívja a dunakeszie-

ket, akikkel – a saját dekoráció-
juk mellett – felfüggesztik a kéz-
zel készített díszeket. Az már is-
mert, hogy a REDIT Közössé-
gi Örömtánc Klub tagjai színes 
gömbökkel díszítik a város kará-
csonyfáját, a névtelen felajánlók 
mellett a Dunakeszi Diófa Nagy-
családosok Egyesülete is küldött 
ajándékot.

A városi karácsonyfa kö-
zös feldíszítésének ötletgazdá-
ja, Dióssi Csaba polgármester 
meglepetésprodukciót is ígér 
mindazoknak, akik már 15 órá-
ra megérkeznek.

A közös díszítés 15:30 óra-
kor kezdődik, ami után Mihá-
lyi Réka, Masni és Pocó koncert-

je, majd Takács Nikolas fellépése 
következik.

Egy másik fadíszítésre is ké-
szül Dunakeszi Város Önkor-
mányzata, Nyíri Márton kör-
nyezetvédelemért felelős alpol-
gármesterrel. December 20-án, 
hétfőn, 14 órakor a főtéri fenyőfa 
különleges öltözetet kap. A Zöld 
Dunakeszi Program jegyében – 
viharban kidőlt fát felhasznál-
va – fakorongokat készítettek a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. asztalosai, amelyre a REDIT 
Közösségi Örömtánc klub tag-
jai rénszarvasfejecskét festettek. 
„Minden egyes korongra kerül 
egy keresztnév és egy születési 
dátum is azoknak a babáknak a 
tiszteletére, akik idén születtek, 
és a babacsomag igénylése mi-
att az önkormányzat is hírt ka-
pott róluk. De a díszítésre azokat 
is várják, akik esetleg még nem 
igényelték meg a csomagot. Szá-

mukra is lesznek előkészítve ko-
rongok, amelyeket megrajzolás 
után szintén feltehetnek a fára. 
A karácsonyfa januári leszedése 
után pedig minden szülő átve-
heti gyermeke korongját a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán” – nyilatkozta lapunknak 
Takács Edit, a Dunakeszi Prog-
ramiroda rendezvényszervezője.

Dunakeszin hosszú évek óta 
széles körű a karácsonyi ajándé-
kozás és összefogás. A Szabó Jó-
zsef, önkormányzati képviselő, 
egyházügyi tanácsnok által út-
jára indított adománygyűjtés-
hez minden évben nagyon so-
kan csatlakoznak. Idén, például 
a Természetesen Dunakesziért 
Egyesület – mintegy 250 ezer fo-
rint értékben - 50 csomag tartós 
élelmiszert adott át a helyi csa-
ládsegítő központnak, hogy jut-
tassák el azokat a rászoruló csa-
ládoknak. Sz. H. – V. I.

Sokak szerint az új hely-
színen a programok kö-
zelebb kerültek az em-
berekhez, hiszen szinte 

az otthonuktól alig pár tíz mé-
terre élvezhetik az adventi vá-
rakozás élményét, a karácsonyi 
készülődés ünnepi hangulatát, 
korcsolyázhatnak a Barátság 
úti műjégpályán. 

A változást azok is pozití-
vumként könyvelik el, akik a 
város távolabbi részéről érkez-
nek, mert a Barátság úton sok-
kal több a parkolóhely, mint a 
városházánál. Bár az is tény, 
hogy – különösen hétvégéken 
– a karácsonyi vásár közelében 

és a műjégpálya mellett nehe-
zebben lehet szabad parkoló-
helyet találni, de a Barátság út 
dunai oldalán, a régi piac észa-
ki és déli végénél mindenki le 
tudja tenni az autóját. 

Tapasztalatunk szerint en-
nek ellenére is vannak, akik a 
városháza melletti szakrális és 
építészeti környezetet tartják 
az adventi ünnepi várakozás 
méltó helyszínének.  

 A 35x15 méteres műjégpá-
lya felülete közel azonos, mint 
amekkora a IV. Béla király fő-
téren volt, viszont hátránya, 
hogy nem fedett, ha esik az 
eső, akkor nem lehet korcso-

lyázni rajta. De szerencsére 
decemberben ritkán van eső, 
és a szabadtéri hőmérsékletnek 
és a hűtőberendezéseknek kö-
szönhetően kiváló a műjégpá-
lya minősége, melyen remekül 
lehet siklani.   

Már pedig ezzel a lehetőség-
gel nagyon sokan élnek, hiszen 
szinte mindig ki lehetne tenni 
a „Megtelt” táblát a műjégpá-
lyára, melyen kicsik és nagyok 
egyaránt boldogan köröznek, 
élvezik a könnyed siklás élmé-
nyét és a jó levegő kedvező ha-
tását.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Fényre lobbant 
az öröm gyertyája

Közösen díszítik fel 
Dunakeszi karácsonyfáját

Közelebb került az emberekhez 
az adventi vásár és a műjégpálya

Advent harmadik vasárnapján a dunakeszi karácsonyi vásár közönségét Pethő Krisztián ön-
kormányzati képviselő köszöntötte a rendezvény házigazdájaként a Casalgrande téren. Az ün-
nepi műsorfüzér Arany Éva népdalénekes és fiatal művésztársainak kedves hangvételű ének-
zenei programjával vette kezdetét, melyben egyházi dalok is felcsendültek.

Gyönyörű adventi koszorúval körülfont, egy civil polgár által 
adományozott karácsonyfa a Casalgrande tér ékessége, me-
lyen az eddig elhelyezett díszeket újabbakkal gazdagítanak, 
színesítenek szombat délután.

Dunakeszin november 27-én, a régi-új helyszínen, a Casalgrande téren nyílt meg az adven-
ti vásár és a műjégpálya. Itt, a Barátság úti lakótelep „szívében” helyezték el a város kará-
csonyfáját is, melyen az adventi időszak négy vasárnapján a városban tevékenykedő egyhá-
zak vezetői gyújtják meg a gyertyákat. 

Áldott, békés, boldog karácsonyt 
és egészségben, sikerekben, élményekben gazdag 

boldog új évet kívánunk!

dr. Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője,
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

- Az internet óriási hatással 
van az emberek mindennapja-
ira, amely a vitathatatlan elő-
nyei mellett jelentős kihívások 
elé állít bennünket, hiszen in-
tézményünk látogatóit is renge-
teg impulzus éri, az információk 
dzsungelében nehéz eligazodni. 
Ezért nagyon fontos a közvetlen, 
személyes kapcsolat, a jól be-
vált információs csatornák ha-
tékony működtetése, az aktív je-
lenlét a közösségi platformokon. 
Ma már édeskevés lenne, ha egy 
programot csak plakáttal és szó-
rólappal népszerűsítenénk, hi-
szen egy-egy rendezvény iránt 
mutatkozó érdektelenséggel is 
meg kell küzdenünk. 

- Hogyan tudják megoldani 
ezt a sikertelennek tűnő hely-
zetet?

- Nálunk alaptétel, hogy nem 
adjuk fel, a kudarcnak tűnő 
helyzetből is igyekszünk erényt 
kovácsolni. Alkalmazkodunk 
a lakosság igényeihez, a kevés-
bé vonzó programokat olyan új 
tartalommal töltjük meg, amely 
új nézőpontot közvetít. Tanulási 
útvonalat mutat az embereknek, 
amitől fejlődhetnek, anélkül, 
hogy tudnák azt, hogy itt vala-

mi többel távoztak, mint amivel 
ide jöttek.

- Hogyan lehet az optimális 
egyensúlyt megtalálni a műve-
lődési központ szakmai ars po-
eticája és a lakosság szórakozá-
si és művelődési igénye között?

- Szakmai hitvallásunk és ér-
tékrendünk megőrzése mel-
lett arra koncentrálunk, hogy 
a nagyközönség számára von-
zó és tartalmas rendezvények-
kel szolgáljuk ki a szobiakat és 
a hozzánk ellátogatókat. Bizo-
nyára lenne érdeklődés a ke-
vésbé színvonalas programok-
ra is, ám ezt egy Goethe- idé-
zettel szeretném megvilágíta-
ni: „Nem azt kell adni az embe-
reknek, amit szeretnek, hanem 
azt, amit szeretniük kéne”. En-
nek szellemében és a lehetősége-
ink ismeretében igyekszünk fo-
lyamatosan emelni a színvona-
lat. Mondok erre egy plasztikus 
példát: gyakran szervezünk kö-
zösségi főzést, melynek nem az a 
célja, hogy „teletömjük a hasun-
kat”, hanem az étkezés közössé-
gi élménye, gasztronómiai kul-
túránk gazdagítása, a társasági 
érintkezés és az igényes öltözkö-
dés népszerűsítése. 

- A 21. század rideg és roha-
nó világában az emberek vágy-
nak az ilyen és hasonló közös-
ségi eseményekre, hiszen gyak-
ran hallani, hogy „befelé fordu-
lók vagyunk, már a társunkkal, 
a szomszédunkkal sem beszé-
lünk”. Ez csak a nagyváros-
ok emberének a korrajza? Egy 
ilyen kisebb létszámú városban, 
mint amilyen Szob, az emberek 
ismerik és igénylik egymás tár-
saságát?

- Egyértelműen, igen a vá-
laszom. De az is tény, hogy ezt 
nem lehet elmondani minden 
társadalmi rétegről. Nálunk még 

nagyon jellemző, hogy minden-
ki ismer mindenkit. Mi még kö-
szönünk egymásnak az utcán, 
igaz, hogy vannak új arcok, akik 
Szobon találtak új otthonra. Ők 
is alkalmazkodnak a település 
sajátosságaihoz és viszonylag 
hamar bekapcsolódnak a közös-
ségi életbe. 

- Jelentős egy-egy helyi kö-
zösség erkölcsi hatása és ere-
je, amely formálja és az együtt-
élés normáinak az elfogadásá-
ra ösztönzi a lakosságot. Ez ta-
pasztalható Szobon is?

- Igen. Egyébként intézmé-
nyünk tevékenységének egyik 
fontos eleme az elfogadás és az 
érzékenyítés. Beszélhetek az idő-
sebb korosztály tagjairól, a moz-
gásukban korlátozottakról vagy 
a kismamákról, akik számá-
ra a művelődési központ köz-
forgalmú terei teljes mérték-
ben akadálymentesítettek, hogy 
ők is igénybe tudják venni vala-
mennyi szolgáltatásunkat. Na-
gyon fontos számunkra az esély-
egyenlőség biztosítása, mert a 
kultúrához való hozzáférés alap-
vető állampolgári jog.

- Az elmúlt időszakban szá-
mos közéleti rendezvényen 
megfordultam az igényesen fel-
újított művelődési központban, 
amelyben szinte kivétel nélkül 
telt ház volt. A kultúra, a mű-
velődés szentélye a műértő és 
-kedvelő közönséggel is megte-
lik?

- Ó, hogyne! A rendhagyó 
színházi előadásokkal közel két 
éve indítottuk útjára a Presszó 
színházi kezdeményezésünket, 
amely igazodott az intézmény 
műszaki adottságaihoz. A ha-
gyományos széksoros elrende-
zést például felváltottuk kávéhá-
zi asztalokkal. Kávéval, teával és 
aprósüteménnyel várjuk a ven-

dégeket, akik kellemes kávéhá-
zi környezetben és hangulatban 
élvezhetik az előadást. A Szobi 
József Attila Művelődési Ház és 
Szabadidő Központ a nagy lép-
tétű felújításnak köszönhetően 
jelentősen bővítette a szolgálta-
tásaink körét. Úgy is mondhat-
nám, hogy egy ember életét át-
ívelő – a születéstől az elmúlá-
sig – valamennyi eseménynek és 
programnak színhelye az intéz-
ményünk. A kulturális és szóra-
koztató műsorok mellett van ba-
ba-mama klubunk, a gyerekek, 
a felnőttek, az idősek számára 
szervezett rétegprogramok. De 
még a halotti tornak is helyet 
adunk, mert a városban nincs 
olyan étterem, amely 30-40 sze-
mélyt ki tudna szolgálni. 

- Hogyan élték át a COVID-
járvány hullámzó időszakát? 

- A pandémia idején a köz-
művelődés nagyon visszaszo-
rult, szinte teljesen be kellett 
zárkózzunk. A személyes érint-
kezést felváltotta az online tér, 
amely abból a szempontból na-
gyon jó dolog volt, mert sokkal 
több emberhez juthatott el a kul-
túra, egy-egy koncert vagy szín-
házi előadás. Olyanok is kultu-
rális fogyasztóvá válhattak, akik 
korábban valamilyen ok miatt 

nem élhettek ezzel a lehetőség-
gel. Ezzel együtt mégis azt mon-
dom, hogy a művelődési köz-
pontunkban rendezett program 
semmi mással össze nem ha-
sonlítható közösségi élménnyel 
ajándékozza meg a közönséget, 
amit otthon a monitor előtt nem 
élhet át a befogadó. Pótolhatat-
lan az interaktív élmény, amire 
jó példa Szülőföldem szép hatá-
ra - Kaszás Géza Trianon-estje, 
de mondhatom a hagyomány-
őrző, a közel húsz adventi prog-
ramunkat – köztük - a koszo-
rúkészítést, a lucázást, betlehe-
mezést, az iskolások karácsonyi 
ajándékműsorát, mellyel az idő-
seknek kedveskednek, és a mo-
dern világ „követelményeinek” 
megfelelő fényfestést. Szép és 
tartalmas programokkal készül-
tünk a karácsonyi ünnepre!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A kultúra és a művelődés szilárd bástyái 
Az országhatár menti Szobon a kultúra és a művelődés két szilárd bástyája, nívós szellemi 
központja a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ és a Szobi József Attila Műve-
lődési Ház és Szabadidő Központ. Legutóbb a könyvtár szolgáltatásait mutattuk be, ezúttal a 
művelődési központ vezetőjét, Paluch Anitát arról kérdeztük, hogyan tudják tartalmas prog-
ramokkal megszólítani az embereket a mindennapjainkat meghatározó internet korszakában 
és az immár két éve „ránk tört” koronavírus-járvány sújtotta időszakban. 

Interjú Paluch Anitával, a Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ vezetőjével

A Méry Ratio kiadó gondo-
zásában megjelent köny-
vet így ajánlja az olvasó 
figyelmébe a szerző, dr. 

Kukorelli István:
„Vannak emberek, akikre életünk 

során felnézünk, leginkább példaképe-
inkre. Szegény marad az, akinek nin-
csenek példaképei. A kötetben három 
történelmi személyiséget emeltem ki: 
Szent Istvánt, gróf Széchenyi Istvánt 
és Bibó Istvánt. Ők régóta példaké-
peim, megérintettek valahol belül, s 
ahogy életművüket fokozatosan meg-
ismerhettem, egyre erősödött ez az ér-
zés bennem. 

Nem véletlen a választás. A három 
István a nemzet történelmének három 

kiemelkedő alakja, Magyarország sor-
sának formálói. Rendszerváltoztató 
személyiségek. Nem véletlen az sem, 
hogy nevükhöz három nemzeti ün-
nep kapcsolódik, hiszen valamennyi-
en „tetthazafiak” voltak, alkotásaik, 
üzeneteik áthozzák őket az időn nap-
jainkig érően. Időszerűek. 

Olyan államférfiakról beszélhe-
tünk, akik a nemzeti függetlenség és 
a társadalmi haladás élharcosai vol-
tak, rendkívüli műveltséggel rendel-
keztek, mindig tisztában voltak - ha-
zafiként és europérként - az európai 
erőviszonyokkal. Sokat tettek azért, 
hogy az Ázsiából Nyugatra legmesz-
szebb „elcsángolt” magyar nép, amely 
szláv és germán nyelvi közegben talál-

ta meg a hazát a Kárpát-medencében, 
fennmaradt és megmaradt. Közös volt 
bennük a hit és az akarat, a morali-
tás és a humanizmus. Közös volt ben-
nük a „polihisztorság”, a jogszerűség 
és az alkotmányosság tisztelete. A de-
mokratikus hatalomgyakorlás, az al-
kotmányosság értéke iránt kiemelt ér-
zékenységet mutattak, bizonyíték erre 
az első alkotmány, az Intelmek, Szé-
chenyi alkotmányfilozófiája, Bibó lát-
hatatlan alkotmánya.

Bár sokan tisztelték és követték 
őket, egyetlen politikai családban 
sem érezték jól magukat, „besorol-
hatatlanok”, kilógnak a sorból. Re-
mélem, hogy megértjük az üzenete-
iket…”

Három István, három nemzeti ünnep, három példakép
Könyvajánló

A fenti címmel jelent meg dr. Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár, az MTA doktorának legújabb könyve. 
A Gödön élő kiváló jogtudós, az iskolateremtő professzor a kiváló tanítványok sokaságának mentora, aki egyik aktív 
közreműködője volt a Bibó Szakkollégium létrehozásának, melynek a mai napig állandó oktatója. 1976-tól megszakí-
tás nélkül az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tanára, amelynek hosszú időn át tanszékvezetője volt. Részese volt 
az 1989-90-es rendszerváltozásnak és a későbbi alkotmányozási folyamatnak.
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Dr. Rétvári Bence és Marton Zsolt is beszédet mondott Lehoczky József 

Felelős foglalkoztatóként is 
kitűnik
Az OFA Nonprofit Kft. 2016 
óta hirdeti meg "Az Év Fele-
lős Foglalkoztatója" pályáza-
tát, amelynek célja azon hazai 
munkáltatók elismerése, akik 
számára az emberi erőforrás 
központi értéket képvisel. 

Az Év Felelős Foglalkoztató-
ja 2021 nagyvállalati kategó-
ria győztese a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. lett.

A család a legfontosabb
A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Alapítvány évek óta 

elismeri azokat a cégeket, ame-
lyek családbarát gyakorlato-
kat vezetnek be a mindenna-
pi működésük során, és ezeket 
a munkatársak igényei szerint 
alakítják.

Az Év Családbarát Vállala-
ta fődíj mellett kiosztották a 
"Családbarát Vállalat" címet, 

idén 39 vállalat, többek között 
a DDC számára is. A cím nem 
jár automatikusan, minden 
esetben tiszteletre méltó ered-
mények állnak a háttérben.

Fenntartható cégfilozófia
A fenntarthatóság és a kör-

nyezettudatosság napjaink-
ban egyre inkább áthatja a 
társadalmi szférát és az üzle-
ti életet egyaránt. A felelős és 
fenntartható célokat képvi-
selő vállalatok egyre hangsú-
lyosabban jelennek meg vi-
lágszerte. 

A PPH Media 2021-ben, 
második alkalommal hirdet-
te meg a DoingGood - CSR 
Award-ot, hogy felhívják a fi-
gyelmet a cégek társadalmi fe-
lelősségvállalásának fontossá-
gára, és hogy a vállalatok meg-
oszthassák kampányaik ta-
pasztalatait, inspirálva ezzel 
másokat is.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
az „integrált CSR projektek” 
témában benyújtott pályázatá-
val különleges, „special ment-
ion” helyezést ért el! Az elisme-
rés alátámasztja, hogy a válla-
lat évtizedek óta kiemelten ke-
zeli a fenntarthatóság és a kör-
nyezettudatosság kérdését. 

Az elmúlt években a DDC 
számos elismerésben részesült 
már, amelyek a vállalat honlap-
ján megtekinthetőek.

A keresztény ellenes-
ség magatartásnak 
Európában legalább 
150 éves múltja van, 

mondta az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamen-

ti államtitkára Nagybörzsöny-
ben. Rétvári Bence szerint Karl 
Marx tanításai nyomán már a 
XIX. század óta erősödő keresz-
tény ellenesség tapasztalható a 
kontinensen, amit most a külön-
böző gender-ideológiák visznek 
tovább. Az államtitkár úgy lát-
ja, védekezni csak a közösségek 
erejével lehet. 

Egy megújuló templom min-
dig a helyi közösség erejét is jel-
képezi – jelentette ki Rétvári 
Bence. Hozzátette: már nem új 
jelenség a keresztény ellenes ma-
gatartás. Az Európában is egyre 
erősödő gender-lobbi már a ter-
mészetes élet alapjait is támadja. 
Ezért fontos a templomépítés és 
a közösségek erősítése.

„Mindig voltak olyanok, akik 
a természetes társadalmi beren-
dezkedést és az emberek Isten-
be vetett hitét igyekeztek támad-
ni, s ezért az egyházat is támad-
ták és megpróbálták különbö-
ző úton-módon kikezdeni. Volt, 
amikor a munkásosztályra hi-
vatkozva, marxistaként, most 
pedig az LMBTQ emberekre hi-

vatkozva a gender-ideológiának 
az égisze alatt teszik ezt.” – han-
goztatta Rétvári Bence.

„Ajándék egy közösség éle-
tében, hogyha az épített örök-
ség is megújul, mert ez a lelki 

megújulásra is egy lehetőség és 
egy fölhívás” – ezt már az ün-
nepi szentmisét celebráló Mar-
ton Zsolt váci megyéspüspök 
mondta.

A templom felújításában köz-
reműködő erdélyi szakemberek 
és a kivitelező vállalkozó kivá-
ló munkájáért, a rekonstrukciót 
támogató politikusoknak, a he-
lyi önkormányzat és a nagybör-
zsönyi családok önzetlen mun-
kájáért és támogatásáért Le-
hoczky József, az egyházközség 
képviselő-testületének elnöke, a 
felújításban aktívan közreműkö-
dő építész mondott köszönetet, 
aki ismertette a templom törté-
netét is. 

- Hat évig tartó építést köve-
tően, az építési költségeket is fi-
nanszírozó Batthyány József 
hercegprímás 1788. május 6-án 
szentelte fel a templomot. Szent 
Miklós oltalmába ajánlott plé-
bániatemplomunk a vidéki késő 
barokk építészet kiemelkedő al-
kotása. Méltóságteljes, tiszte-
letet parancsoló megjelenésé-
vel már messziről felhívja a fi-

gyelmet. Azt mondják az építé-
szek, hogy a jó épület belül na-
gyobb, mint kívül. Ez jó épület. 
Feltehetően Fellner Jakab isko-
láját követő ismeretlen tervező-
je mesterien szerkesztette meg a 

belső arányokat, a belépőt a va-
lóságosnál is tágasabb térélmény 
fogadja. A könnyedséget sugár-
zó, gazdagon tagozott párkány-
nyal díszített pilaszterek öt da-
rab csehsüveg boltozatot hor-
danak. Nem csak méreteivel – 
35 méteres hosszával, 38 méte-
res magasságával – emelkedik 
ki az Ipoly menti templomok 
sorában, nagy harangja 820 ki-
logrammos, 21 regiszteres, kö-
zel ezer sípos korabeli orgonája 
a pandémia elmúltával újra sike-
res koncertek hangszere lehet – 
hangzott Lehoczky József opti-
mista mondata.  

Mint azt ünnepi beszédében 
Rétvári Bence kiemelte: Nagy-
börzsönyben a templom felújítá-
sán kívül több mint félmilliárd 
forintnyi fejlesztés valósult meg 
az elmúlt években. Így új utak 
épültek, közösségi helyszínek 
jöttek létre és többmilliós támo-
gatást kaptak a helyi civil szer-
vezetek is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Díjazták a DDC felelős munkáltatói 
és fenntarthatósági törekvéseit

Felújították a nagybörzsönyi 
Szent Miklós-templomot

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára kiemelten fontos, 
hogy a munkatársak szívesen dolgozzanak a cégnél, vala-
mint az is, hogy a DDC-re, mint családbarát munkahelyre és 
felelős, fenntartható célokat képviselő vállalatra tekintse-
nek. Az építőanyag-ipari vállalat felelős munkáltatói törekvé-
seit most szakmai díjakkal is elismerték.

Hetvenkétmillió forintból újult meg a nagybörzsönyi Szent Miklós katolikus templom. Az ál-
lam ebből a költségből 40 milliót vállalt magára, a Váci Egyházmegye 20 millió forintot tett 
hozzá és emellett jelentős számú magánadomány is érkezett az 1788-ban felszentelt temp-
lom külső homlokzatának és tetőzetének cseréjére. Egy megújuló templom mindig a helyi kö-
zösség erejét is jelképezi – mondta Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője decem-
ber 5-én a felújított templomban.

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 

lakhely 
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

- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk: 

- Bejelentett, biztos 
és hosszú távú munkahely

 - Versenyképes javadalmazás
 - Cafetéria

 - Munkaruha
 - Szolgálati telefon

 - Továbbképzés
 - Barátságos, családias munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Adminisztrátor-raktáros

Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek 

- adminisztratív területen szerzett gyakorlat

Feladatok:
• Raktári bevételezések, kiadások kezelése, 
számítógépes rendszerben való rögzítése

• mérlegjegyek, szállítólevelek 
nyilvántartása, számlák kiállítása, 

kapcsolódó adatszolgáltatások kezelése
• analitikus nyilvántartások 

vezetése excelben
• gépjárművek tankolása

• munkaruha nyilvántartás vezetése
• leltározásban való részvétel

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú 
munkahely

- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

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

várjuk a titkárságon.
Igazgatóság 

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

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL
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Fábián Fédra elnökségi tag

Az értékek képviselő üzletemberek és a sportolók

- Természetesen az egyesületet 
is sújtotta a COVID-helyzet, de 
azért összességében azt mond-
hatjuk, hogy a 2021-es évet si-
keresen zárhatjuk. Már csak 
azért is, hiszen nemzetkö-
zi és országos sikereket értek el 
sportolóink. És itt kiemelhet-
jük paralimpikonunkat, Szől-

lősi Istvánt, aki nem csupán 
az egyesületünket, hanem Ma-
gyarországot képviselte a toki-
ói paralimpián, nagyon büszkék 
vagyunk rá az ötödik helyezésé-
vel, és szeretnénk tovább támo-
gatni, hogy a következő olimpi-
ára is kvalifikálni tudjon és ott 
lehetőleg dobogós helyen zár-
jon. Tágabb körre tekintve az 
is szép siker, hogy az atlétikai-
szakosztály a rúdugró szakág-
gal kibővülve még több ered-
ményes helyezést tudott elér-
ni az országos versenyeken, de 
minden szakágban kiemelkedő 
helyezéseket értek el atlétáink. 
Ugyanakkor büszkék vagyunk 
vívóinkra, focistáinkra, és min-
den szakosztályunk valamennyi 
tagjára - mondta Fábián Fédra 
elnökségi tag.

Megemlítette: az elmúlt, las-
san elmúló két évben ugyan szá-
mos szokásos programjuk elma-
radt a COVID-járványhelyzet 
miatt, de azon vannak, hogy a 
régi szép hagyományokat 100 
év után, 2022-től kezdődően is 
megőrizzék. 

- Megemlékeztünk a hőseink-

ről, megtartottuk a kegyeleti vál-
tófutást, ahol Vác közép- és ál-
talános iskolás diákjai igen szép 
számban vettek részt, ráadásul 
idén még az egyesületünk saját 
csapattal is indult a felnőtt ka-
tegóriában. Karácsonyi ünnep-
lésünkhöz kapcsolódik, hogy 
megalapítottuk a "Szikora Gyula 

ösztöndíjat", amelyet évről évre 
két sportolónknak ítélünk oda, 
illetve idén, az első alkalommal 
hárman vehetik át. A karácso-
nyi ünnepségünkre feldíszített 
ezüstfenyőt pedig a régi hagyo-
mányokhoz híven egy rászoru-
ló család kapja majd meg az ese-
mény után. Az idén sem marad 
el a karácsonyi hagyományos fő-
zés, ahol a lelkes idős tagok főz-
nek a rászoruló, szegény csalá-
doknak, hajléktalanoknak dec-
ember 22-én - folytatta Fábián 
Fédra. 

A centenáriumi év kapcsán 
megtudtuk: már érkeznek a fo-
tók, más dokumentumok a ter-
vezett jubileumi kiállításra, de 
még jócskán várják a relikviákat, 
hiszen egy igazán nagyszabású 
tárlatot szeretnének összeállíta-
ni, amelynek a Csányi úti szék-
házépület egyik nagyobb terme 
ad majd helyet. A március 15-e 
előtti szavalóversenyt jövőre kis-
térségi szinten hirdetik majd 
meg. És készül egy emlékkönyv, 
a szerkesztő, Réti József már lel-
kesen dolgozik, ez a kötet nem 
egy afféle kronologikus kiad-

vány lesz, hanem inkább gondo-
latok, visszaemlékezések tárhá-
za, visszaadandó az egyesületi lét 
hangulatát, a kötet bemutatóját a 
hagyományos családi napunk-
ra időzítjük. Továbbá a Hazajá-
róból ismert Kenyeres Oszkárék 
vezetésével útnak indítunk egy 
100 kilométeres túrát az újjáala-
kulás elnöke, Lehőcz János nevé-
ben, a cél természetesen a sport-
centrumban lesz.

A Vanyek Béla Sportcentrum 
Nonprofit Kft. révén is a ter-
vek között szerepel, hogy a pá-
lyán található úgynevezett kis-
ház épületét felújítsák új öltözők, 
közösségi hely kialakításával, to-
vábbá fontos cél a pálya hátsó ke-
rítésrészének felújítása a lelátó 
résszel együtt. 

- A sportcentrum szolgáltatá-
sait a közeljövőben szeretnénk 
tovább bővíteni, nyitni szeret-
nénk a cégek felé, hiszen számos 
lehetőséget tud nyújtani a létesít-
mény. Színhelye lehet csapatépítő 
tréningeknek, konferenciáknak, 
kiállításoknak, kulturális esemé-
nyeknek. Több országos sport-
verseny megrendezése még a cé-
lunk, hiszen 2021-ben a MASZ 
elismerően nyilatkozott az egye-
sület által szervezett májusi terü-
leti bajnoki forduló előkészülete-
iről és megrendezéséről. Új szol-
gáltatásként elindítottuk a saját 
testsúlyos edzést, kondi személyi 
edzést, ezen túlmenően futóbér-
letek és egyéb egyesületi sport-
lehetőségek várják az érdeklő-
dőket. Kulturális rendezvények, 
akár kinti koncertek szervezésé-
re is látunk lehetőséget. Szeret-
nénk a helyi középiskolákkal is 
egy szorosabb együttműködést 
kialakítani - mondta a tervekről 
Fábián Fédra. 

A VRE ezúton is köszönetet 
mond a támogatóknak, a TAO 
támogatást felajánló cégeknek, 
egyéb szervezeteknek és ma-
gányszemélyeknek.

Ribáry Zoltán

Fábián: Centenáriumi 
évre készül a Váci 

Reménység Egyesület

Hivatalosan is az Érték, 
a Rend és a Szeretet 
szellemében játszik 

innentől a Váci NKSEKülönleges évforduló lesz az idei Vác egyik legpatinásabb 
klubjának történetében, hiszen jövőre azt lehet mondani, 
hogy már száz éve él a Remény.

Szponzorációs és együttműködési megállapodást kötött a Lukács és Tamás Kft. a Váci Női Ké-
zilabda Sportegyesülettel. Ezt a december 9-én megtartott sajtótájékoztató keretei között je-
lentették be a partnerek, akik betekintést engedtek a megállapodásuk részleteibe is – írja a 
vaci-naplo.hu.

Egy közösség akkor lehet igazán sikeres, 
ha a tagjai segítik és támogatják egy-
mást. Ezen elvek mentén szemelte ki a 
Lukács és Tamás Kft. a Váci Női Kézilab-

da Sportegyesületet, hogy ők képviseljék a már-
ka nevét, illetve a cég szlogenjét és üzletfilozófi-
áját. A három generáció óta családi tulajdonban 
lévő márkakereskedés már korábban is kapcsolat-
ban volt a klubbal, így amikor a Porsche Hungá-
ria lehetőséget biztosított számukra egy szponzo-
rációs együttműködés megteremtésére, vélhetően 
nem keresgéltek sokáig a megfelelő partner után. 
A megállapodás értelmében így a városunkat már 
nemzetközi porondon is képviselő kézisek egy he-
lyi vállalkozás támogatásával és pár új Volkswagen 
gépjárművel lettek gazdagabbak.

A sajtótájékoztató lokálpatrióta hangulatban 
zajlott: Rétvári Bence, a térség országgyűlési kép-
viselője a helyi közösségek összetartásának a fon-
tosságát hangsúlyozta levelében, valamint az ese-
ményt megnyitó Lukácsné Tamás Katalin is ennek 
a szellemében szólalt fel.

„Korábban, 2020-ban elkezdődött egy együtt-
működés, ami nagyon eredményes volt és jó volt 
az üzenete. Azonban közbejött a jelenleg is velünk 
élő vírus, ami akkor legyőzött bennünket. Félbe 
kellett hagynunk a közösen megkezdett projek-
tet, ami valamennyi fél számára fájdalmas volt. De 
most tudatos stratégiával és komoly szakmaiság-
gal újra felvettük a harcot a pandémiával és ezen 
a területen sikerült legyőznünk. Dacoltunk a lehe-
tetlennel és egy előremutató, kiemelt modellel tud-
juk a mai naptól kezdődően egy éven keresztül az 
arra kiválasztott sportolókat támogatni az álta-
lunk felajánlott Volkswagen Polo és T-Cross mo-
dellekkel. Kívánom, hogy a segítségünkkel a csa-
pat éljen meg szép élményeket és legyen olyan si-
keres, mint a mi márkánk, valamint képviseljék 
büszkén a cégünket” – fogalmazott az ügyvezető 
igazgató.

Őt követte a Volkswagen magyarországi márka-
igazgatója Papp Zoltán, aki – többek között – el-
mondta; nagy öröm neki és az általa képviselt vál-
lalat számára, hogy ennek az együttműködésnek a 
kezdeményezője a Lukács és Tamás Kft. volt, aki 
már közel 25 éve megbecsült partnere hálózatuk-
nak. Fontosnak gondolják, hogy egy ilyen tradici-
onális cég, amely nagyon aktív a helyi közösség-
ben az ő segítségükkel egy ilyen szponzoráció élé-
re tudjon állni.

Kirsner Erika, a Váci NKSE elnöke háláját ki-
fejezve arról beszélt, hogy boldogan vállalták az 
együttműködéssel, mert értéket képviselnek. 

„Úgy gondolom, hogy a mi egyesületünk telje-
sen illeszkedik ahhoz a szlogenhez, amit a Lukács 
és Tamás Kft. képvisel, ami az ’Érték. Rend. Szere-
tet.’ Elmondhatom, hogy Magyarországon és most 
már Európában is értéket teremtünk azzal a játék-
kal, amit a mérkőzéseken nyújtunk és azzal, amit 
ez a csapat tud. Az egész egyesületünkben a pályán 
és az azon kívül mutatott munkát is a rend jellem-
zi, és mindezt szeretetben tesszük, hiszen ez a csa-
patsport nem működhetne anélkül, hogy egymást 
ne szeretnénk. […] Nagyon nagy segítség ez ne-
künk, hiszen a lányok mindennapi életét könnyí-
ti az meg, hogy ilyen kiváló márkát képviselő au-
tóval közlekedhetnek” – zárta szavait a klubveze-
tő, majd átadott Papp Zoltánnak egy, a csapat tag-
jai által dedikált mezt, ezzel is kifejezve köszöne-
tüket.

A beszédek meghallgatása után pedig az egye-
sület játékosai ünnepélyesen átvehették az autókat, 
melyek legalább egy évig szolgálják őket. 

  
  
  
  


