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Kiválasztották az M2-es
új szakaszának tervezőjét

783 millió forint állami
támogatásból új tornaterem
épül Nagymaroson
Újabb, 50 millió forintos kormányzati támogatásból fejlesztik a nagymarosi iskolát – ezt Heinczinger Balázs polgármester jelentette be a közösségi oldalán december 23-án.
A beruházás során kicserélik az intézmény nyílászáróit, így
sokkal hatékonyabb lesz az épület hőszigetelése. Emellett
az iskola új tornatermet is kap, amelyre 783 millió forint támogatást biztosít a kormányzat.

Vác mellett 10 kilométer 2x2 sávos út épül

Folytatás a 2. oldalon

A

Vác déli határától folytatódik az M2-es
újabb szakászának építése

Fotó: KesziPress

Az utóbbi időben nem az első
alkalommal írunk az M2-es
gyorsforgalmi út építkezésének folytatásáról. Miután
2019-ben elkészült a fővárostól Vác-dél csomópontig
az M2-es négyütemüsítése,
mely a térség agglomerációs városainak meghatározó jelentőségű fejlesztés
volt, nemrég az északabbra
fekvő Nőtincs Rétság-észak
szakasz és a még északabbra található drégelypalánki komplex pihenőhely tervezőit választották ki (az
előbbit a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-UTIBER Kft.UNITEF'83 Zrt. konzorcium,
utóbbit pedig a RODEN Mérnöki Iroda Kft. tervezi meg).
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befektetett munka és
utánjárás ismét eredményt hozott! Tankerületünk ismét egyedi kormánytámogatást
kapott,
most a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola energetikai korszerűsítésére – jelentette be a polgármester.
783 millió forint támogatást biztosít a kormányzat az
új nagymarosi tornaterem
építésére – ezt már Rétvári Bence, a Dunakanyar térségének országgyűlési képviselője közölte még áprilisban.
A fejlesztésnek köszönhető-

en az új teremben sport- és
közösségi rendezvényeket is
tarthatnak majd.
„Nagymaroson régóta megoldatlan, hogy a Kittenberger
Kálmán Általános Iskola diákjainak – főleg rossz időben – a mai kor elvárásainak
is megfelelő körülmények között tartsák meg a tornaórákat. A kormány ezért döntött
arról, hogy új tornatermet
épít a nagymarosi diákoknak, és ehhez 783 millió forint kormányzati forrást biztosít.” – jelentette be Rétvári
Bence.
Folytatás a 2. oldalon

A csúcsra csak
Ráckevei Anna lett Pest megye díszpolgára
Régiónkból Kammerer Zoltánt és Király Jánost tüntették ki
biztos alapokra
építve lehet feljutni
Interjú Juhász Attilával,
a Piramis Építőház Kft.
tulajdonos ügyvezető igazgatójával

A mai Pest megye jogelődje Pest-Pilis-Solt vármegye 362 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyűlése az évfordulót Megyenappá nyilvánította.

„A Megyenap különleges jelentéssel bír a számunkra. A megye
újjászületésére emlékezünk, és közösségünk ünnepét tartjuk meg
együtt, a megye 187 településéről érkező emberekkel és mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Ekkor
köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy
a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.
Idén a járvány elleni védekezés nem tette lehetővé a Megyenap
megrendezését, így a díjazottak később vehették át személyesen
a kitüntetéseket” – közölte a pestmegye.hu.
Folytatás a 3. oldalon

Ráckevei Anna és Szabó István

Az eredményeink igazolják, hogy jó úton járunk
Januártól nem kell személyijövedelem-adót fizetniük a huszonöt év alatti fiataloknak,
ezzel is segítjük a pályakezdésüket – mondta lapunknak Tuzson Bence
Juhász Attila

Emlékszem, amikor hosszú évekkel ezelőtt megalapította
az újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft-t, akkor azt nyilatkozta, hogy vállalkozását úgy szeretné felépíteni, mint egy
piramist, amely széles és szilárd alapokon nyugszik, mert
csak így lehet igényes szakmai munkával – fokról fokra haladva – feljutni a csúcsra. Az élet önt igazolta, hiszen nem
csupán Pest megye, hanem az ország egyik legsikeresebb
vállalkozását építette fel munkatársaival együttműködve.
Interjú Juhász Attilával, az újHÁZ Centrum Piramis Építőház
Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatójával.
Írásunk a 6. oldalon

A tavaly kifizetett, minden eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium után most februárban már a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is biztosítjuk a jogosultaknak
– fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence,
a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, fontos fejlesztések valósultak meg az
elmúlt időszakban térségünk nevelési és oktatási intézményeiben. Mindezt pedig azzal indokolta, hogy régiónk az ország legfiatalabb átlagéletkorú térségeinek egyike, „ahol külön öröm, de ugyanakkor felelősség is számunkra, hogy nagyon sok bölcsődés, óvodás és iskoláskorú gyermek él”. Ez
is az egyik oka annak, hogy folyamatosan bővítünk és fejlesztünk ezekben az intézményeinkben, és ugyanilyen fontos
az is, hogy új iskolákat és bölcsődéket építünk – mondta laFolytatás a 3. oldalon
punknak Tuzson Bence.
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783 millió forint állami
támogatásból új tornaterem
épül Nagymaroson
Folytatás a címlapról
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára arról is beszámolt,
hogy az egyedi adottságú terepviszonyok és a különösen értékes
iskolaépület miatt egyedi tervezés
szükséges a tornacsarnok megvalósításához – írja a 0627.hu.

„Hamarosan egy modern, ízléses, környezetbe illő épülettel bővül az iskola a diákok és
szülők örömére, mely a diákokon kívül a nagymarosiak sport
és közösségi rendezvényeinek is
új helyszínt biztosíthat! Gratulálunk a településnek!” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

A felzárkózás útját járja Csörög

21 modern térfigyelő kamerát telepítették a településen

40 millió forint állami támogatásnak köszönhetően 21 darab
világszínvonalú térfigyelő kamerát telepítettek Csörög község közterületén. A fejlesztés révén tovább javul a településen élők közbiztonsága, segíti a bűnmegelőzést – jelentette ki a csütörtöki sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a térség
KDNP-s országgyűlési képviselője.
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Kiválasztották az M2-es
új szakaszának tervezőjét
Vác mellett 10 kilométer 2x2 sávos út épül

Folytatás a címlapról

A

keresztező hidakat
már a '90-es években is a 2x2 sávos
utat
előkészítve
építették meg.
Mint a teljes projektben,
most is a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásában halad a fejlesztés:
ezúttal az uniós közbeszerzési értesítő adatai szerint a

már elkészült 2x2 sávos szakaszhoz kapcsolódva léphet
új szakaszba az M2-es fejlesztése. A Vác-dél és Vác-észak
csomópontok közötti mintegy 10 kilométernyi pálya
engedélyes és kiviteli terveit
szintén a RODEN Kft. készíti el, illetve az engedélyeket is
a cég szerzi meg, a munka értéke mintegy nettó 1,123 milliárd forint.
A jelenleg kétsávos (helyen-

ként háromsávos) szakasz
mintegy 10 kilométeren fog
négysávosodni és leállósávokkal bővülni. A kiírás szerint a projektet az M2-es Budapest és Vác közötti korábbi fejlesztésével összhangban
kell megtervezni.
Mindez azt jelenti, hogy
miután az 1990-es években,
a jelenlegi kiépítés keretében
az M2 gyorsforgalmi út feletti
hidak a tervezett teljes négy-

sávos keresztmetszetre már
kiépítésre kerültek, a nyomvonal rögzítetté vált.
A projekt most négy meglévő külön szintű csomópontot
is érint, továbbá egy új pihenőhelyet is kialakítanak.
A szakaszon mindemellett
a zajárnyékolás megfelelőségét is felül kell vizsgálnia a
tervezőnek és szükség szerint
újra kell terveznie – írja a Magyar Építők.

Tomboló siker volt az első
Dunakanyari újévi hangverseny
Két óra élmény gazdag álomutazás volt a zene, az opera és az operett csodálatos világában a Sándor Bence karmester dirigálta Dunakanyar Szimfonikus Zenekar kiváló művészeinek, valamint Süle Dalma, az Operettszínház énekművészének és Megyesi Zoltán, a Magyar Állami Operaház szólistájának nívós előadásának köszönhetően a kismarosi művelődési házban rendezett első Dunakanyari újévi hangverseny közönsége számára.

A

Tényszerűen közölte: amennyiben a 2021-es esztendőt összehasonlítjuk a 2019-es esztendővel,
akkor azt látjuk, hogy a V4-ek közül a legalacsonyabb többlethalálozás Magyarországon volt, nálunk volt a legeredményesebb a
védekezés. A közép-európai országok közül Horvátországban
és Szlovéniában voltak nálunk
is kedvezőbb adatok – jelente ki
Rétvári Bence.
Az újévben bevezetett kedvező
változások között sorolta – töb-

Szorcsik József, dr. Rétvári Bence, Vecsei Mihály

z Emmi parlamenti államtitkára ismertette:
a helyi önkormányzat
eredményes pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz. Az
elnyert pénzügyi forrásból Csörög legforgalmasabb utcáiban és
közlekedési csomópontjain kerültek elhelyezésre a modern térfigyelő kamerák az országos Szitakötő program keretében.
- Nagyon fontos, hogy Európa
egyik legbiztonságosabb országa legyen Magyarország, amiért mindent elkövetünk. Ezt a
célt szolgálják az olyan bűnmegelőzési fejlesztések is, mint amilyen Csörög közterületén kiépült
– mondta az országgyűlési képviselő.
- Az önkormányzattal együttműködve régóta dolgozunk a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló műszaki fejlesztés megvalósításáért, amely hatékonyan segíti a Máltai Szeretetszolgálat
helyben végzett felzárkóztatási
programját is – jelentette ki Rétvári Bence.
- A térfigyelő kamerarendszer
képeit – az arra kijelölt szakember mellett – a rendőrség központjában is látják, ami jelentősen segíti a bűnmegelőző és
felderítő munkát – emelte ki
Szorcsik József polgármester, aki
szerint tovább javul a községben
élők közbiztonsága.
Csörög vezetője elmondta: a
település be- és kimenő forgalmát is kontrolláló világszínvonalú - rendszámfelismerő - kínai
kamerarendszert telepítettek,
melynek felvételeit megőrzik.
A település mindennapi életében nagy jelentőségűnek számító fejlesztésért Szorcsik József
köszönetet mondott a kormánynak, Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek és a szociális felzárkóztatást is támogató Máltai Szeretetszolgálatnak. Mint
fogalmazott: az infrastrukturá-

lis- és szociális fejlesztés és felzárkóztatáshoz hasonlóan kiemelten fontos számukra Csörög
közbiztonsága is.
- Én úgy gondolom, hogy kamerákra addig van szükség,
amíg a közösség minden tagja nem érzi jól magát. Bátran kimondhatjuk, hogy egyelőre még
nem tartunk ott, hogy mindenki jól érezze magát – mondta Vecsei Miklós.
A miniszterelnöki megbízott
kifejtette: három éve érkeztek a
segítők Csörögbe, akik igyekeznek komplexen kezelni a helyi
problémákat, a felzárkóztatást.
– Ennek a nagy ívű, hosszú folyamatnak -, amit röviden szólva a fogantatástól a foglalkoztatásig tart – egy szelete a közbiztonság, a bűnmegelőzés. A következő évekre világos terveink
vannak, melyek megvalósításának sikere nemcsak pénzen múlnak, hanem sok jó szakemberen
is, akiket – a műszaki területhez
hasonlóan – a szociális területen
is ide kell csábítani – vázolta fel
Vecsei Miklós.
A Dunakanyar Régió kérdésére a polgármester elmondta, hogy a község bűnügyi fertőzöttsége miatt indokolt volt a
térfigyelő kamerarendszer kiépítése. De a tényekhez tartozik
az is – folytatta -, hogy Csörög a
felzárkózás útjára lépett, amely
megmutatkozik az utóbbi időszakban megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztésekben
is. – Óriási eredménynek tartom, hogy két év alatt 30 százalékra lecsökkent a bűncselekmények, a szabálysértések száma.
Bízom benne, hogy a kamerarendszer működése, a rendőrség
és a polgárőrség hatékony jelenléte tovább csökkenti a bűnügyi
statisztikánk számait – húzta alá
Szorcsik József polgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A

nagy sikerű rendezvény két szervezője, Rétvári Bence országgyűlési képviselő
és Sándor Bence, a Dunakanyar
Művészeti Egyesület vezetője hagyományteremtő szándékkal indította útjára a Dunakanyarban
újdonságként rendezett hangversenyt.
Az ünnepi díszbe öltözött kulturális intézmény közönségét Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere köszöntette, aki örömét
fejezte ki, hogy elsőként ők adhattak otthont a rangos eseménynek.
A településvezető büszkeségével szólt arról is, hogy a sport- és
kulturális programok szervezésekor mindig telt ház van, aminek
ékes bizonysága az újévi hangverseny is.
Az újévi hangverseny házigazdája, Rétvári Bence köszöntőjében az elismerés és köszönet
hangján méltatta Sándor Bence
ötletét, aki javasolta, hogy a bécsi újévi koncerthez hasonlóan a
Dunakanyarban is hozzák közelebb a zenét a közönséghez.
- Nagyon szép és támogatásra méltó javaslat volt – mondta az
országgyűlési képviselő, aki hozzátette: - Reméljük – ha a Jóisten
és a választók is úgy akarják, akkor - évről-évre egyre nagyobb
és ünnepélyesebb újévi koncertekkel szerezhetünk örömet az itt
élőknek, mert jó és fontos, hogy
együtt legyünk. Közösen örüljünk, hogy olyan kiváló zeneka-

raink vannak, mint a Dunakanyar Szimfonikus Zenekar és a
Váci Civitas Zenekar. Köszönjük
Sándor Bencének, hogy hagyományt teremtett – hangzottak a
méltató szavak.
Az Emmi parlamenti államtitkára – aktuális helyzetelemzésében – kijelentette: nem könnyű
évet hagytunk magunk mögött,
de az előttünk álló időszak sem
lesz könnyű a koronavírus-járvány miatt.
– A legújabb variáns a korábbinál is gyorsabban terjed, amire
példa, hogy Franciaországban az
eddigi csúcsok hétszerese a fertőzöttek száma. A Delta-variáns kelet felől jött, más pedig nyugat felől érkezik. Veszélyes időszak jön.
Ugyanakkor büszkék lehetünk
azokra az orvosokra, ápolókra,
egészségügyi dolgozókra – szűkebb környezetünkben és az országban egyaránt -, akik a védekezésben példásan helytállnak. A
magyar védekezésben közreműködők teljesítménye elismerésre méltó, csak dicséretet érdemelnek. 2020-ban a magyar orvosok,
a magyar ápolók eredményesebben tudtak védekezni, kevesebb
többlethalálozás volt Magyarországon, mint Franciaországban,
Máltán, Horvátországban, Portugáliában, Hollandiában, Litvániában, Romániában, Csehországban, Bulgáriában, Belgiumban,
Szlovéniában, Lengyelországban
és Spanyolországban – ismertette az államtitkár.

tízmilliárdos állami támogatással megvalósított fejlesztések, beruházások listáját és adatait tartalmazza.
- Ezekre mindannyian büszkék lehetünk, ürüljünk a közös sikernek, és most élvezzük a kiváló
művészek előadását. Előre kell tekintenünk, tele reménnyel és bizakodással – zárta beszédét Rétvári
Bence országgyűlési képviselő.
S újra a művészeké lett a főszerep. A műsoron felcsendült
a klasszikus Strauss művek mel-

Sándor Bence karmester dirigálta Dunakanyar Szimfonikus Zenekar
és az énekesek frenetikus sikert arattak
bek között -, hogy január elsejétől a 25 év alattiaknak nem kell
SZJA-t fizetnie, 200 ezer forintra emelkedett a minimálbér, béremelések lesznek a pedagógusoknál, óvónőknél, bölcsődei dolgozóknál, ápolóknál, orvosoknál, rendőröknél, kulturális szférában dolgozóknál egyszerre,
egy időpontban. Ebben az évben
minden nyugdíjas megkapja a tizenharmadik havi nyugdíjat, és
mindemellett csökkennek a szociális hozzájárulások, ami a kisvállalkozásoknak nagy segítség.
Ezek összességében nagyon fontos eredmények – hangsúlyozta.
- Áttérhetnék a helyi eredményekre is, de ezek felsorolása hosszú ideig tartana – mondta, majd plasztikusan legörgette azt a több méteres papírtekercset, amely a választókerület 34
településén az elmúlt években sok

lett Strauss: Pizzicato polkája és
a Denevér nyitánya, Elgar egy
szép lassú tétele, valamint a koncert talán fő műsorszáma volt Ravel zseniális műve, a Boleró, ami
ritkán hangzik el a koncerteken,
ám a Dunakanyar Szimfonikusok Zenekar művészeinek briliáns produkciója után hosszú percekig zúgott a vastaps, betöltette
a termet a közönség soraiból felhangzó: bravó!
Természetesen volt keringő is,
és még számos, fantasztikusan
megszóltatott mű is, a két énekművész gyönyörűen csengő szólója és duettje tomboló tapsra ragadtatta a közönséget. A siker útján elindult Dunakanyari újévi
hangverseny záró számaként Bizet Carmenjéből a Torreádor dallal együtt ünnepeltek a művészek
és a vendégek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az eredményeink igazolják,
hogy jó úton járunk
Januártól nem kell személyijövedelem-adót fizetniük
a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítjük
a pályakezdésüket – mondta lapunknak Tuzson Bence

Tuzson Bence mellett a háromszoros olimpiai bajnok
Kammerer Zoltán is segítette a csomagok átadását
Folytatás a címlapról

K

örzetünkben jelenleg nyolc iskolafejlesztési projekt zajlik, tizenöt pedig
már befejeződött – összegezte a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor arról kérdeztük, milyen tervekkel vág neki az újévnek. Mint mondta, nyolc éve a
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, és ebben az időszakban
folyamatosan azon dolgozik,
hogy a Csomádon, Csömörön,
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon
élő emberek mindennapi életét
jobbá és kényelmesebbé tegye.
„Ennek a munkának a folytatásával kezdődik az új év, így például hamarosan négy településen építünk új iskolát: Csömörön, Veresegyházon, Gödön és
Dunakeszin. Fóton bővítettük
a bölcsödét, Csömörön bölcsődét és tizenhat tantermes új általános iskolát építünk, Veresegyházon pedig befejezzük

a Kálvin téri református általános iskola építési munkálatait” – mondta lapunknak a képviselő.
Tuzson Bence hangsúlyozta: „Nekünk továbbra is az
a célunk, hogy a magyar családokat megerősítsük. Gazdaságunk tavaly repülőrajtot
vett, ennek köszönhető, hogy
az idén február 15-ig visszatéríthetjük a gyermeket nevelő
szülőknek az általuk 2021-ben
befizetett személyi jövedelemadót.” – mondta a képviselő.
Tuzson Bence beszélgetésünkben kitért az idősek megbecsülésére is, amikor a nyugdíjasok támogatásáról kérdeztük: „Mi mindig is megbecsültük a nagyszülők nemzedékét.
Ezért is döntöttünk úgy, hogy
a nyugdíjasoknak is részesülniük kell a magas gazdasági növekedés eredményeiből.
Ezért a tavaly kifizetett, minden eddiginél magasabb ös�szegű nyugdíjprémium után
most februárban a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat biztosítjuk számukra” – nyilatkozta
Tuzson Bence.

A képviselő kitért arra is,
hogy a Pest megyei 5-ös számú választókerület összes településén most is zajlanak
építkezések, beruházások, s
ha összegezzük ezeket, akkor
láthatjuk, hogy a közlekedés,
egészségügy, oktatás, sport
fejlesztések mellett jelentős
súllyal vannak jelen az olyan
kezdeményezések is, amelyek a környezetünk megóvását, a zöld területek bővítését
tűzték ki célul. Mint mondta, ez utóbbiak sorába tartozik, hogy „komoly fejlesztést
valósítunk meg Gödön, ahol
az ELTE Füvészkerttel együttműködésben a Huzella Kert
felújítását készítjük elő. Ezzel
hozzájárulunk majd ahhoz,
hogy ez a különleges természeti adottságokkal rendelkező terület a szélesebb látogatóközönség számára is hozzáférhetővé váljon.” Tuzson Bence beszélt arról is, hogy egyik
legnagyobb kihívás itt helyben
a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése: „Kiemelten kezelek minden ügyet és lehetőséget, amely ennek az ágazatnak a fejlesztését szolgálja,
így például azt is, hogy megépítjük az M2-M3 összekötő utat, amely a veresegyházi,
csomádi, erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz különösen fontos. Folyamatosan dolgozunk,
a tervező munka jól halad, s
azzal, hogy megépítjük ezt az
összekötő utat, hatalmasat lépünk előre. Mindemellett
büszke vagyok arra is, hogy
már kényelmesebb vonatok
járnak térségünkben, elsőként
ugyanis nálunk álltak forgalomba a KISS emeletes motorvonatok” – sorolta a példákat
a képviselő, aki szerint mindezek a közösség, a fejlődés,
a biztonság és a jövő érdekében tett következetes munka
eredményei, amelyek azt igazolják, hogy jó úton járunk.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Ráckevei Anna lett
Pest megye díszpolgára
Régiónkból Kammerer Zoltánt
és Király Jánost tüntették ki

Kammerer Zoltán

Király János és Szabó István

Folytatás a címlapról

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet
adományozott Ráckevei Anna részére a kultúra területén elért kimagasló eredményeinek és
társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.
Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas magyar
színművésznő, szinkronszínész, érdemes és
kiváló művész, 2013 és 2018 között a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója.
A színpad mellett a költészettel is jó barátságban áll, állandó közreműködője volt a Lyukasóra című műsornak, számos
hangoskönyvben, rádióműsorban mondott
verseket, illetve olvasott fel regényeket. Filmes pályafutása is figyelemreméltó, több mint
harminc alkotásban szerepelt. Szinkronszínészként 90 filmhez kölcsönözte hangját.
Támogatásával létrejött a Tököli Szárnynyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány.
Ráckevei Anna emberként és művészként is
a közösség erejében, az egymáshoz fordulásban,
az emberi-szellemi nyitottságban, a folyamatos
újrafogalmazásban hisz. Hisz abban is, hogy
a színház különleges, templomi terében nem
a kilátástalanság, hanem a remény az úr, „a
szeméthalmok alól előbújó csöpp virágok".
A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet
adományoz Kammerer Zoltán részére a sport
területén elért kimagasló eredményeinek és
társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.
Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és

háromszoros világbajnok kajakozó. Gödön
kezdett el kajakozni, a mai napig itt is él.
Legnagyobb sikerét 2000-ben érte el a Sydney
olimpián, ahol két aranyérmet is szerzett. Négy
évvel később Athénban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A pekingi olimpia megnyitó ünnepségén a magyar csapat a zászlóvivője volt. Aktív sportpályafutása mellett 2017-től
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségében is
vállal feladatot, ő a Dunakanyar régió képviselője. Ebben a tisztségében újabb négy évre szavaztak neki bizalmat a kajak sportág küldöttei.
Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre Díjat adományoz Király János részére személyes példamutatása, a Dunakeszin élő emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítései elismeréseként.
Király János a Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület alapító elnöke, 2003 óta egy vagyonvédelmi és magánnyomozó cég magánnyomozó, valamint értékelő-elemző munkatársa.
Elhivatott, kitartó közösségi szolgálatának is köszönhető, hogy Dunakeszin 2004 tavaszára a „besurranós” típusú bűncselekmények a korábbiak negyedére estek vissza. 2014-ben mintegy harminc helybéli lakótársával megalapította
a Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesületet.
2016-ban beválasztották a Dunakeszi Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottságába, melynek azóta is tagja. 2019-ben pedig
a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi
tagjává választották.

Új drogprevenciós tiszt Vácott
A fiatalok kábítószer fogyasztásának megelőzése a fő feladata azoknak a drogprevenciós
tiszteknek, akikhez 2014. óta fordulhatnak a szülők és a családok. A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek és hozzátartozói számára elérhető. A rendőrség
szakembere személyesen (szülői értekezleteken, fogadóórákon), telefonon vagy elektronikus
úton nyújthat segítséget, válaszolhat a kábítószerrel kapcsolatos, büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekre

A

Váci Rendőrkapitányságon
2021.
december
1-jétől
Takács-Mlatilik Tímea rendőr főhadnagy látja el
ezeket a feladatokat.

E l ér hetőségei:

A képviselő több mint száz rászoruló családnak és nagycsaládosoknak adott át
csomagokat térségünkben az év végén

Szolgálati hely:
Váci Rendőrkapitányság
Telefonszám:
06 27 505 600/3515 mellék
E-mail cím:
MlatilikT@pest.police.hu
Fogadóóra helye, ideje:
Váci Rendőrkapitányság
(Vác, Zrínyi utca 7.),
minden hónap első hétfőjén
16 és 17 óra között
Telefonos ügyelet ideje: min-

Takács-Mlatilik Tímea főhadnagy

den páratlan hét keddjén 16 és
17 óra között
Drogprevencióval kapcsolatos
kérdéseikkel forduljanak bi-

zalommal a Váci Rendőrkapitánysághoz és Takács-Mlatilik
Tímea rendőr főhadnagyhoz!
Fotó: estv.hu
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Hatalmas szilveszteri bulival
köszöntötték az új évet

XXIV. évfolyam 1. szám

Csillagszórós, gyertyafényes
évindító „szépkorúakkal”

Dunakeszin idén is a Casalgrande téren volt az óévbúcsúztató szilveszteri buli. A lakótelep szívében, az olasz testvérváros nevét viselő téren az
adventi vásár folytatásaként a szilveszteri buli közönségét várták a szervezők.

A

z óévbúcsúztató, az újévet köszöntő rendezvény hangulata ezúttal is
kiváló volt, amire garanciát jelentettek a fellépő, népszerű előadóművészek.
Noha a rendezvényre – a korláttal elhatárolt területre - csak védettségi
igazolvánnyal mehettek be az ünneplők, akikkel így is megtelt a tér, együtt
élvezhették a szilveszteri programot.
A Cosombolis, Sipos F. Tamás, Bestiák – Miss Bee, Dj. Dominique és
Dj. Thomx remek zenével, nagyszerű műsort szolgáltatva hangolták a közönséget a nagy visszaszámlálásra, akik együtt köszöntöttek 2022-t, az újévet!
Fotó: Kovács Zsolt

A szépkorúak már nagyon várták a személyes találkozást

A hagyományos utószilvesztert
a járványügyi intézkedések miatt zárt térben nem tarthatja meg
a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub. Ám ez az összetartó közösség mégis úgy döntött, a vidám évindítást meg kell tartani, s erre január 5-én sort is kerítettek.

A

felhős, de esőmentes délutánon
szép számmal érkeztek klubtagok a VOKE József Attila Művelődési Központ mellett lévő Dunakeszi
Járműjavító Kft. bejárata előtti parkba,
hogy megtartsák a „Csillagszórós, gyertyafényes” újévköszöntőt. Sokan hoztak
otthonit, süteményekben, innivalóban
nem volt hiány, de legfőképpen a jókedv
dominált ezen az estébe hajló délutánon.
– Most a Covid-szabályok szerint
élünk, a hagyományos táncos utószilveszterünket nem tudjuk megtartani,
de a mi fő célunk, hogy az elmagányosodás ellen valamit mindig kitaláljunk
– mondta kérdésünkre Zupka Sándor
klubvezető.
– Úgy gondoltuk, hogy most, a szabadban, a járműjavító előtti téren találkozzunk, beszélgessünk, jól érezzük ma-

Dunakeszin immár nyolcadik
éve az újévkezdés egyet jelent a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Újévi koncertjével. A január 2-án, a VOKE
József Attila Művelődési
Központban megrendezett
parádés hangverseny Farkas
Pál vezényletével s a nemkülönben kitűnő művészekkel
sokáig emlékezetes zenei
élménnyel ajándékozta meg
a közönséget.

A

koncert kezdetén Nyíri Márton alpolgármester köszöntötte a
mintegy háromszáz
főnyi közönséget. Visszatekintve az elmúlt esztendőre, felidézte azokat a fontos eseményeket,
amelyek a város fejlődésének,
a közösségi összefogásnak fontos, példaértékű eseményei voltak. Elmondta, hogy komoly ígéret van a város régi tervének, az
új gimnáziumnak a megépítésére. Folytatódott az ezer fa ülteté-

gunkat, alapozzuk meg az idei évet is vidámsággal. Idén is tesszük a dolgunkat,
igyekszünk olyan programokat kitalálni, amelyekkel éreztetni tudjuk a klubtársaink iránti törődést.
– Sokszor beszélgetünk arról, hogy mi
a klub alapvető célja és feladata – kezdte
az összejövetelt köszöntve a klubvezető.
– A gondoskodás, odafigyelés és a szeretet motiválja munkánkat. Sajnos a járvány miatt a hagyományos rendezvényekről le kellett mondanunk, de igyekszünk olyan programot rendezni, ami
összehozza a tagságot. Ezért hirdettük
meg ezt a sajátos évindítót, hogy együtt
köszöntsük az új évet.
Kigyúltak a gyertyák, szikráztak
a csillagszórók, pukkant a pezsgősüveg,
a világhírű „Ének az esőben” dallamára Balog Gyula táncra hívta a hölgyeket, majd jött a hangszóróból a Hungária vérpezsdítő rock and rollja. A Redit
Örömtánc Klub táncosai Radvánszki
Edit hívó szavára kötetlen koreográfiát improvizáltak s a szépkorú hölgyek és
urak láthatóan feledték a mindennapok
gondjait, közösen ünnepelték az új évet.

Varázslatos újévi koncert
se program és elkészült egy jelentős csatornabővítés is. Közösségi
összefogás eredménye volt az iskolakezdési és a karácsonyi csomag akció sikere. Több pályázatot nyert a város egy illegális hulladéklerakó felszámolására, a kamerahálózat bővítésére és a gimnázium felújítására. A pandémiás
bezártság időszakában az idősek, egyedül élők megsegítésére
a jelen lévő Sipos Dávid alpolgármester szervezésében alakult ki a
széles körű mozgalom. Ez is példázza a dunakesziek összefogását, a tartalmas közösségi élet kibontakozását. Az egykori alvóvárosból egy nyitott, virágzó közösségi város lett, jelentette ki az
alpolgármester. Példaként említette, hogy mindig számíthatnak
a Nyugdíjas Kiránduló Klub tagságára, vagy éppen a most koncertező szimfonikus zenekarra.
– Az újév kezdetén mindezt

Farkas Pál karmester és együttese, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és a fellépő énekesek
immár nyolc éve varázsolják el a közönséget kiváló produkciójukkal
megköszönjük a város lakosságának. Ezer dolog van, ami az embereket megosztja a hétköznapi életben és a politikában, de az
első gondolatunk ezután is az legyen, hogy a másik ember is a lakótársunk, a honfitársunk, mert
a hazaszeretet Dunakeszin kezdődik. És ez maradjon így az idei
évben is, amihez Isten áldását
kérve erőt, egészséget kívánok.
Somogyi Ágnes zenekari titkár bemutatta a fellépő művészeket. Molnár Marica operaénekes,
operett primadonna, pályafutása
során első helyezett volt a nemzetközi Wagner énekversenyen s
ugyancsak megnyerte a Gyurkovics Mária énekversenyt. Simon
Kata operaénekes, a salgótarjáni

Zenthe Ferenc Színház legtehetségesebb tagja. Csengeri Attila és Jenei Gábor rangos operett
és musical énekesek, TurpinszkyGippert Béla színész, énekes, a
Magyar Állami Operaház magánénekese.
A műsor első része Johann
Strauss örökzöld műveiből állt
össze. A zenekar az Éljen a magyar cíművel kezdett és a Kék
Duna keringővel adott keretet az
elhangzó műveknek. A produkciók közül Jenei Gábor a fergeteges Toborzót adta elő a Cigánybáróból, Simon Kata a Denevérből
Adél kacagó dalával varázsolta el
a közönséget, Molnár Marica és
Turpinszky-Gippert Béla a Bécsi
vér érzelmes duettjét szólaltatta

meg remek átéléssel. Az első rész
végén a művészek Denevér Pezsgő-tercettjével kívántak vidám,
boldog új évet.
A második rész emelkedett
hangulatban kezdődött. Erkel Ferenc Bánk bán című operájából a Hazám, hazám kezdetű áriát Turpinszky-Gippert
Béla szólaltatta meg szenvedélyes drámaisággal. Könnyedebbre váltva a műsorszámok közül Robert Stolz, Lehár Ferenc,
Zerkovitz Béla, Ábrahám Pál,
Kálmán Imre operettjeinek egyegy „slágere” hangzott el, köztük a jól ismert Éjjel az omnibusz tetején Simon Kata és Jenei Gábor produkciójában, vagy
a Tangolita Molnár Marica elő-

Katona M. István
A szerző felvétele
adásában. Nem maradt ki a musical műfaja sem, ezúttal Az operaház fantomja és a Hair egyegy közismert részletét hallgathattuk. Volt egy különleges produkció. Az eredetileg meghívott
Simon Boglárka színész-énekesnő lebetegedett, s az Andrea
Bocelli-Sarah Brightman világhíres Canto della Terra (A föld
napja) című duettjét Farkas Pál
szövegfordításában Simon Kata
a koncert reggelén tanulta meg,
s bár kottából, de kirobbanó sikerrel énekelte el TurpinszkyGippert Bélával.
A fináléban vastaps kiséretében adta elő a Rómeó és Julia musicalból a Lehetsz király-t
Csengeri Attila és Jenei Gábor,
előadásuk után szinte „felrobbant” a nézőtér a vastapstól . S
amint befejezték, színpadra jött
a többi művész is és Farkas Pállal, valamint a most is kiválóan
muzsikáló zenekarral búcsúztak a rendkívül hálás dunakeszi közönségtől, melynek soraiban helyet foglalt dr. Bíró Attila helyettes államtitkár, dr. Molnár György jegyző, Szabó József
és Csoma Attila önkormányzati
képviselők, Szabóné Ónodi Valéria a DÓHSZK igazgatója.
Azt még elmondjuk, hogy
folytatódik a bérletsorozat, idén
nyárra is terveznek Köröndi estéket, Térzene sorozatot, ifjúsági
előadásokat és az Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával már folynak az előkészületek
a Zenés Színházi Esték beindításához.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Ismét összefogtak

Az utóbbi évek legeredményesebb adománygyűjtő akciója zajlott 2021 karácsonyára Dunakeszin. Több mint 3.000.000 Forint értékben hetvennél is több gyermek, valamint több száz család ünnepe lett szebb a közösség erejével.

H

árom alkalommal is megtelt az adventi vásárban kihelyezett adománygyűjtő faház, ahová – bár az ünnepek
elmúltak – még mindig érkezik becsomagolt
ajándék.
"Az utóbbi évek legeredményesebb adománygyűjtő akciója van mögöttünk, több
mint 70 gyermeket sikerült személyre szólóan megajándékozni. A cipősdobozok mellett
nagy összegű felajánlások is érkeztek, amelyeknek köszönhetően minden gyermeknek
teljesíteni tudtuk a kívánságát. Ezúton is köszönöm minden adományozónak az önzetlen
támogatást! Bízunk benne, hogy a jövőben bővül majd a felajánlók köre” – mondta Szabó
József egyházügyi tanácsnok, az akció életre
hívója.
Az úgynevezett cipősdoboz akció mellett
Dunakeszin 2021 decemberében többféle ös�szefogás is elindult, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élők karácsonya is
szép és meglepetésekkel teli legyen. A sorozat
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós
élelmiszer gyűjtő kezdeményezésével indult,
ehhez Dunakeszi szerte több helyszínen lehetett csatlakozni. A DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével, az élelmiszerbanki gyűjtésből, több mint 160 család

kapott tartós élelmiszer csomagot, míg a Rotary Club Dunakeszi kezdeményezésével további 100 családhoz jutott el a segítség, valamint a Természetesen Dunakesziért Egyesület is 50 család támogatását szervezte meg.
Mint Gál Gellért Ákos, a DÓHSZK Családés Gyermekjóléti Központ vezetője elmondta,
a következő napokban, hetekben még folytatódik az adományok átadása, hogy minden
család, amelyekről értesültek megkapja a dunakesziek jótékony célú felajánlásait.
Szeredi Helga

Adóügyintézés, anyakönyvezés, jogi és közterületi ügyek intézése, a vagyongazdálkodás területe, városüzemeltetéssel kapcsolatos esetek megoldása, Dunakeszi Kártya kiadása és még
a Sajdik Ferenc állandó kiállítás felügyelete is a minap 5. születésnapját betöltő ügyfélszolgálat feladata.

T

Dunakeszin is lehet oltakozni
Az Országos Oltási Munkacsoport Dunakeszin is megszervezi az oltási napokat 2022. január
hónapban. A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet a következő négy hétben a hét második felében – csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként – várja az oltásra jelentkezőket. Előzetes bejelentkezés nélkül, csupán helyszíni regisztrációval bárkit fogadnak az alábbi időpontokban:
Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

5 éves lett a Dunakeszi
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálata

Öt év alatt 150 ezernél is több telefonhívást
fogadtak a munkatársak

öbbtízezer dunakeszi
és környékbeli lakos
fordult meg a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán az elmúlt öt
évben, a korábbi, irodák közti
bolyongás már csak halvány
emlék. A helyszíni ügyintézések mellett 2021-ben is több
mint 25.000 telefonhívást,
valamint 5000-nél is több
e-mailt fogadtak. Egy úgynevezett monitorozó program segítségével kinyert számok alapján az ügyfélszolgálat fennállása óta 150.000-et
is meghaladja a beérkező telefonok száma, míg az utóbbi
3 évben az e-mailes kapcsolatfelvételre csaknem 24.000
alkalommal volt példa.
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Sokszor elegendő az online
ügyintézés, így a 2020-ban útjára indított, de 2021-ben megerősített Dunakeszi Kártya
igénylés esetében is, amelyben
előző évben csaknem 11.000
darabot váltottak ki a dunakeszi lakcímkártyával rendelkező helybéliek. „Már a júliusi repülős hétvégére is több ezren igényeltek Dunakeszi Kártyát, de a szeptemberi Dunakeszi Feszt előtti hetek szinte
csak ennek kiváltásáról szóltak. Ám miután a Kormány
2021-től eltörölte az ügyintézésekhez köthető illetékfizetési kötelezettséget, rengeteg adminisztrációs terhet vettek le
a vállunkról, így gördülékenyebbé váltak az ügyintézések”

– részletezte Laczkó Szilvia,
a lakosságszolgálati osztály
vezetője. Polgármesteri kezdeményezésre 2021 tavaszán
a COVID19 információs telefonvonal is elindult, amelyen
oltással, oltakozással kapcsolatos kérdésekre kaphattak választ az állampolgárok.
Tapasztalataik szerint anyakönyvi ügyek intézése végett, vagy adózással kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal
keresik fel őket a dunakesziek.
Mint Laczkó Szilvia elmondta, utóbbiak esetében megnövekedett az átlag kiszolgálási
idő, mert főként régebbi adózási kérdések tisztázása miatt keresik fel a munkatársakat.
De az eddig említett feladatokon kívül hozzájuk tartozik
a három hónappal ezelőtt megnyílt Sajdik Ferenc állandó kiállítás felügyelet is, valamint
a logózott termékek, városi kiadványok értékesítése. A kiállítás megkönnyíti a várakozási időt, a frekventált helyszínnek köszönhetően több ezren
látták már.
A jövőbeni terveket tekintve telefonos azonosító rendszer
bevezetése szerepel a rövidtávú
célok között, amely a lakosság
adózási ügyeinek védelmét és
az ügyintéző munkáját is segíteni fogja – írja a dunakeszi.hu.

2022. január 6-7. (csütörtökpéntek) 14-18 óra között,
2022. január 8. (szombat) 1018 óra között,
2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,
2022. január 15. (szombat) 1018 óra között,
2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között
2022. január 22. (szombat) 1018 óra között,
2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,
2022. január 29. (szombat) 1018 óra között.
Lapunk érdeklődésére Imre
Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője elmondta: mindenkit arra kérnek, hogy vegye fel az oltást. – A vírus elleni leghatékonyabb védeke-

zést a vakcina jelenti, ezért
arra biztatjuk a lakosságot különösen azokat, akik még
az elsőt sem vették fel, de azokat is, akik már kétszer beoltatták magukat -, hogy vegyék fel a 3. oltást is, mert védelmet nyújt az Omikron variáns ellen – hangsúlyozta a
hivatalvezető.
Mint megtudtuk, a most induló akcióban Pfizer, Janssen

Magyarország
Kincsestára…
Dunakeszi

Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2022.
01.19-én 18 órakor Dunakeszin, a VOKE József Attila Művelődési Központban (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
A könyvet bemutatja:
• Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselő
• Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
• Kerekes Dóra, a dunakeszi Ré-

vész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
• Farkas Csaba, a Szülőföld
könyvkiadó tulajdonosa

A beszélgetést vezeti:
Babják Annamária színművésznő

és Sinopharm vakcinák felvételére nyílik lehetőség.
Az Országos Oltási Munkacsoport az oltóponton kívül a háziorvosokat is felkérte
az oltakozásban való részvételre januárban, legalább egy alkalommal. Ennek részleteiről
mindenkinek saját háziorvosa
tud tájékoztatást adni.
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
dtp.telework
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben:
a +36-30/342-8032-es
telefonszámon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

Igazgatóság
és ügyfélszolgálati
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Krajcár u. 16.
www.dkkozuzemi.hu
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lapunkat
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A csúcsra csak biztos
alapokra építve lehet feljutni
Interjú Juhász Attilával, a Piramis Építőház Kft.
tulajdonos ügyvezető igazgatójával
Folytatás a címlapról

- Mi a siker titka, amit – ha
csak a 2021-es esztendőt említjük – a folyamatos növekedés
és a szakmai díjak, elismerések
sokasága is fémjelez?
- A vállalkozásom az elmúlt
évben ünnepelte fennállásának
a 25. évfordulóját. Az elmúlt negyedszázad alatt folyamatosan
igyekeztem a számomra legfontosabb vállalati alapértékek
mentén irányítani a céget, melyek a megbízhatóság, a megbecsülés, az ügyfélközpontúság,
és a fejlődés. Hiszem azt, hogy
egy vállalkozás akkor tud a legeredményesebben működni, ha
a munkatársak is tudnak ezzel
az értékrenddel azonosulni. Ez
a mi esetünkben nem kizárólag
abban valósul meg, hogy minden irodánk falán ki vannak
függesztve ezek az alapértékek,
hanem abban is, hogy a kollégáim egyéni teljesítményét is ezen
értékrend alapján bíráljuk el.
A 2021-es év valóban eredményes volt minden szempontból a
cégünk életében. 2020-hoz képest messze a piaci átlag feletti, 40%-os árbevétel-növekedést
tudtunk elkönyvelni. 165 kiváló munkatársam segíti a céljaink
elérését, és annak ellenére, hogy
már átléptük a családi vállalkozás méretét, talán mégis arra vagyok a legbüszkébb, hogy idén
először a DreamJo.bs országos
versenyben elnyertük a „Szerethető Munkahely Díjat”. Külön
öröm volt számomra, hogy erre
a díjra úgy adtak be pályázatot a
kollégáim, hogy erről már csak
akkor értesültem, amikor megnyertük. Azt gondolom, hogy
a sikerünk legfontosabb mozgatórugója az a sok elkötelezett
munkatársam, akik nap mint
nap a küldetésünkért, a vásárlóink gondtalan otthonteremtéséért tevékenykednek. Hiszem
azt, hogy ha megbecsült, elkötelezett, és a vállalati célokkal azonosulni képes kollégáim vannak, akkor a siker útja ki van kövezve előttünk.
- Márpedig az eredmények
ezt igazolják!
- Valóban. A kiváló csapatnak
köszönhetően sikerült elérni azt
is, hogy 2021-ben, a kereskedelmi kategóriánkban, immár
harmadik alkalommal hódítottuk el a BIX "Legjobb Ügyfélélmény" díját. Ez számomra azért
különlegesen fontos, mert ez
nem egy külső zsűri által megítélt elismerés, hanem a minket értékelő több száz elégedett
ügyfelünk által leadott értékelés
alapján kiérdemelt díj.
- Számtalan példa bizonyítja, hogy a szakmai siker mellett
nem feledkeztek meg a társadalmi felelősségvállalásról sem.
- Az elmúlt 25 évben azt vallottam, hogy érzékenynek kell
lennünk a körülöttünk lévő környezetre, az emberek és a településünkön működő szervezetek,
intézmények mindennapi kihí-

XXIV. évfolyam 1. szám

Böjte Csaba árváinak
gyűjtöttek a váciak
Ősszel a Váci Nemzeti Kör
adománygyűjtésbe kezdett
a Böjte Csaba vezette Dévai
Szent Ferenc Alapítvány részére.

A
Juhász Attila,
az újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. ügyvezető igazgatója

vásaira. Ez számtalan társadalmi szerepvállalásunkban öltött
formát a múltban, és lehetőségeimhez mérten így lesz a jövőben
is. Megítélésem szerint ennek is
volt köszönhető, hogy augusztus
20-án állami kitüntetésben részesültem. Áder János köztársasági elnök úr „Magyar Ezüst Érdemkereszt” kitüntetést adományozott számomra a településünk társadalmi életében vállalt
szerepem, és közösségépítő tevékenységem elismeréseként. Bevallom ez nagyon jól esett, annak ellenére, hogy nem ez volt a
motiváció, amikor a helyi közösségeknek segítettünk az elmúlt
évek során.
- Miközben gratulálok személyes elismeréséhez, a munkatársak példaértékű teljesítményéhez, arra is kíváncsi vagyok, hogy az építőiparban
dolgozók, az építőanyag kereskedelem területén működő vállalkozások számára napjainkban mi jelenti a legnagyobb kihívást?
- Számunkra a legnagyobb
kihívást egyértelműen a kiszámíthatóság hiánya jelenti. Bár
az építőipari termékeket forgalmazó üzletek a koronavírus-járvány minden hullámában folyamatosan nyitva lehettek, azt még most sem nem látjuk tisztán, hogy a vírus hos�szú távon milyen hatással lesz a
gazdaságra.
Az építőipar az egyik legnagyobb nyertese az utóbbi évek
gazdaságpolitikájának. Az államilag támogatott otthonteremtési, és felújítási programok, valamint a vállalkozásokat segítő pályázati források erős lökést
adtak az iparágunknak. Egy jó
stratégiát folytató cég ebben a
helyzetben természetesen „előre menekül”. Így tettünk mi is,
és számtalan beruházást hajtottunk végre. Elindult innovatív
online webáruházunk, az építőanyag.hu, új, nagyméretű raktárcsarnokot építettünk, számtalan új ügyfélélményt fokozó
szolgáltatást vezettünk be, és jelentős korszerűsítést hajtottunk
végre a tehergépkocsi-flottánkban és a gépparkunkban. Az új
gödi körforgalom szomszédságában egy korszerű építőanyagszakáruház építését is megkezdtük, melyet terveink szerint jövő év második felében tudunk megnyitni, és ide költözik
majd át az év második felében

a Pesti úti központi irodánk is.
Egy ilyen nagymértékű fejlesztési koncepció csak akkor tud
sikeresen működni, ha az építőipart támogató gazdaságpolitika hosszú távú lesz. Mi erre rendezkedtünk be, de a folytatással
kapcsolatban nagy a bizonytalanság a szakmán belül is.
2021-ben óriási kihívást okoztak az építőanyagok nagymértékű áremelkedései, valamint
az ezzel együtt járó olyan mértékű termékhiány is, amelyhez
még csak hasonlót sem láttam a
25 éves pályafutásom alatt. Nehéz volt kiszámítani, hogy mikor érdemes vásárolni, hogy tovább folytatódik-e az áremelkedés, vagy elindulhat-e egy csökkenés. Tavaly úgy működtünk,
mint a tőzsde.
- A gazdasági környezet milyen hatással van a vállalkozásokra, milyen reményekkel,
tervekkel készülnek a 2022-es
esztendőre?
- Úgy ítélem meg, hogy az
otthonteremtést támogató intézkedések, valamint a 2022 év
végéig érvényes otthonfelújítási
támogatás miatt idén még erős
évre számíthatunk, és ennek
köszönhetően további növekedési tervünk van. Ami az egyik
fő nehézséget fogja okozni, az
az, hogy a magas infláció, valamint az elszállt ipari energiaárak miatt további áremelkedésre számítunk - ennek átlagos százalékos mértékét jelenleg 10-20% közötti szintre prognosztizálom. A másik kihívást
a termékhiány fogja jelenteni.
Most is van néhány olyan termékkör, amelyből nem tudunk
annyit vásárolni, amennyire az
ügyfeleinknek szüksége lenne,
és akár hónapokat kell rá várni. Ilyenek többek között a szálas szigetelőanyagok, a tetőfedőanyagok és a falazóanyagok.
Az építkezők helyzetét, az sem
könnyíti, hogy az építőipari
szakemberhiány nem mérséklődik. Egy általunk végzett reprezentatív piackutatás szerint
is több hónapot kell várni egy
megfelelő építőipari szakemberre. Amit mindenképpen javasolni tudok az építkezőknek,
illetve a felújítást tervezőknek,
az az, hogy a kivitelezői kapacitásokat idejében kössék le, valamint az építőanyagokat is mihamarabb szerezzék be, megelőzve így az áremelkedéseket.
Vetési Imre

z adománygyűjtéssel
az volt a célunk, hogy
minél több, jó minőségű élelmiszert, játékot, édességet és nem utolsó sorban készpénzt tudjunk Dévára elvinni.
Gyűltek is szépen az adományok. Volt, aki édességet, játékot vásárolt, hogy eme gesztussal tegye szebbé a dévai gyerekek karácsonyát.
Az adományok átadásakor, a
gyerekek arcát látva jöttünk rá,
hogy igazából mi lettünk megajándékozva.
Az örömöt, a mosolyt és hálát nem lehet leírni, amit kaptunk. Valójában ez volt a mi
dévai ajándékunk: a felénk sugárzó szeretet!
Köszönjük Istennek ezt az
ajándékot! Lelkileg feltöltőd-

A váciak adománya a lehető legjobb helyre került

ve és Böjte Csaba gondolataival
térhettünk otthonról haza: „A
szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak
kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége
van rá!”
Nevek említése nélkül, de
külön szeretnénk köszönetet
mondani két váci élelmiszerbolt tulajdonosának, akik segítették élelmiszerrel és édes-

séggel az adománygyűjtést!
Köszönjük a segítségét annak
a vállalkozónak is, aki egy kisbuszt bocsájtott rendelkezésünkre, így az adományok célba értek! Hálás köszönet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult a Váci Nemzeti Kör
karácsonyi kezdeményezéséhez!
Konopás Attila
VNK ügyvivő

Vácrátót turisztikai különlegessége
Körhinta és hullámvasút,
körbejáró kisvonat, Elza kastélya a Jégvarázs meséből,
a vácrátóti Szentháromság
templom és a település számos takaros kis háza is elkészült az ország egyik legrégebbi mézeskalács kiállításán, melyet az adventi időszakban tekinthettek meg
a látogatók.

S

zerencsés Józsefné Marika néni, és Smál Istvánné Jucus néni, a két
alkotó, akik csodáikkal
vonzzák a turistákat Vácrátótra, melyek évről évre nagy sikert aratnak.
A két köztiszteletnek örvendő hölgy gyönyörű készítményeik látványával nemcsak a
közönséget ajándékozzák meg,
hanem a kézműves remekművek értékesítéséből befolyt ös�szeggel az óvodát támogatják.

ELADÓ
BETÉTI
TÁ R S A S ÁG
Tehermentes,
ÁFA körön kívüli
betéti társaság
4 féle tevékenység
lehetőséggel
eladó.
Érdeklődni:
06 70 57 455 30-as

telefonszámon.
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A friss, ropogós Rétvári rétes és a forralt bor
varázslatos illata lengte be Vác főterét

A Rétvári Bence-Bogányi Gergely "négykezes" és Kovács Ágnes

Közel másfél évtizede, hogy az óév búcsúztatásaként Vác főtere megtelik a finom forralt bort
főző csapatokkal és e népszerű ital kedvelőinek sokaságával. A kulináris élvezetek hódolóinak nagy örömére idén a gasztronómiai palettára felkerült a Rétvári rétes is. A térség országgyűlési képviselője a helyben sütött almás, mákos, túros rétessel vendégelte meg a fesztiválozókat, akikkel hosszasan el is beszélgetett.

A

z estébe hajló csütörtökön Vác gyönyörű történelmi főterén hömpölygött
a tömeg, az emberek jókedvűen beszélgettek, élvezettel kortyolgatták a forralt bort főző
csapatok különböző receptúra szerint készített italkülönlegességeit. Valósággal vonzotta az óév búcsúztatókat a Rétvári rétesdéből áradó, helyben
sütött forró, ropogós – almás,
mákos, túrós – rétes ínycsiklandozó illata.
- A Vendégvárók Váci Egyesülete immár 14. éve rendezi meg a forralt bor-főzőversenyt. Noha idén a korábbi
években a megszokottnál jóval
kevesebb csapat nevezett a versenyre a koronavírus-járvány
hatása miatt, ám ami örvendetes, hogy az érdeklődők létszáma nem csökkent. A hangulat nagyon jó, a tömeg hömpölyög, az emberek egymás után
kóstolják meg a tél slágerita-

lát, a forralt bort. Mindenki jól
érzi magát. Egy ilyen gyönyörű
délután, kora este, az év utolsó napjaiban ki kell jönnünk
a főtérre, egymást tisztelnünk
és szeretnünk kell, hiszen ez a
legfontosabb – mondta érdeklődésünkre Fónagy István, a
számos országos és helyi díjjal
elismert egyesület elnöke.
- A helyben készített finomságokon, a vonzó környezeten,
a jó hangulaton kívül mit adhat még egy ilyen rendezvény
az embereknek?
- A barátságot, az őszinte
emberi kapcsolatok erősítését,
a közvetlen érintkezést, amit
mindannyian
hiányoltunk
az elmúlt nehéz időszakban.
Kényszerűségből el voltunk
szigetelve egymástól, most pedig azt látjuk, hogy az emberek
kisebb-nagyobb csoportokban,
négyszemközt beszélgetnek,
társalognak egymással.
- Az idei rendezvényük újdonságaként, Rétvári Bence

az általa helyben sütött rétessel kínálja az embereket. Hogyan fogadták a mobil rétesde
megnyitását?
- Nagyon jó ötletnek tartom, hiszen ez is közelebb hozza egymáshoz az embereket. A
rétes pedig a magyar gasztronómia egyik nagy értéke, tökéletes desszert. A helyben sütött
rétes készítésének különleges
hangulata van. Kell annál több,
minthogy egy ropogós mákos
vagy almás rétest egy finom teával vagy forralt borral fogyas�szunk el egy jó társaságban? Ez maga
a tökéletesség. A
különleges magyar
desszert sütemény
és a Rétvári rétesdét
körbelengő hangulat nagyon is harmonizál a rendezvényünkkel.
- Nekem a Rétvári rétes rögtön a
kedvencem lett – jelentette ki

Az emberek minden településen örömmel fogadták a finom Rétvári rétest
és a kötetlen beszélgetések lehetőségét

Bogányi Gergely, Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.
- Miért? – kérdeztem Vác
díszpolgárától, aki a forró
sütő mellett Rétvári Bencével
együtt készítette a rétest.
- Hogy miért? Azért, mert
én nagyon nagyra értékelem,
hogy egy országgyűlési képviselő ennyire emberközeli. Kötetlenül, barátságosan lehet beszélgetni vele, akár így, hogy
közben ő szolgál fel. Egyébként
a legnagyobbak sajátja, hogy
nem azt várják, hogy ők kapjanak, hanem ő maga készíti és
szolgálja ki a közönséget. Csak
gratulálni tudok a kezdeményezéshez.
- Hogy egy zenei hasonlattal éljek, a Rétvári-Bogányi

„négykezes” együtt készíti a
rétest, de lehet ebből akár közös zongorajáték is?
- Igen. Én nagyon várom, itt
most én vagyok az asszisztens,
ő már gyakorlottabb, de lehet,
hogy a zongora négykezesnél
egy kicsit fordítva lesz a helyzet. Szerintem Rétvári úr egy
pici előgyakorlat után elvállalná a közös fellépést. Ahogyan őt és képességeit ismerem, négy perc gyakorlással öt
évet is behozna.
- Mi ösztönözte, hogy elkészítse a Rétvári rétest? – kérdeztem a sütemény névadóját.
- Fontos, hogy egymással
kötetlenül tudjunk beszélgetni. Úgy érzem, hogy a rétes ebben segít. Már a Váci és a Szobi Járás több településén körbementünk. A rétes jó apropó
arra, hogy amikor otthon sül,
akkor összegyűlik a család és
megbeszéljük a közös dolgainkat. Amikor pedig így sok emberrel közösen sütünk rétest,

az jó alkalom arra, hogy megbeszéljük akár az ország ügyeit
egy ilyen Rétvári rétes mellett.
Finom, friss, ropogós, frissen
vesszük ki a sütőből, mindenki szereti, tényleg egy igazi ma-

- Mindenki nagyon szereti
a rétest és az emberek őszintén
megnyílnak…
S hogy mennyire közkedvelt
a rétes, arra bizonyság, hogy
Rétvári Bence és segítői hos�-

gyaros édesség, mindenki szívesen fogyasztja.
- Ez azt is jelenti, hogy később, más ünnepnapokon is
megvendégeli az embereket a
Rétvári rétessel?
- Ahova hívnak, oda szívesen megyek. Tényleg úgy gondolom, fontos dolog, hogy minél kötetlenebbül tudjunk beszélgetni minden kérdésről, legyen az egyéni, vagy politikai
kérdés. Meggyőződésem, hogy
a rétes ebben segít, egy híd abban, hogy minél őszintébben
mindenki elmondja a véleményét, javaslatát, vagy bármiről
az álláspontját.
- Mi volt eddig a legkellemesebb tapasztalata?

szú órákon át több száz rétest
sütöttek a rendezvényre ellátogatók nagy örömére.
Hasonló sikere volt a forralt
bor- főző-versenynek is, melyet
a Lukács Bence és Szabó Csaba
alkotta Rétvári csapat nyert meg
a szendehelyi borból – honvédségi gulyáságyúban - készített
finomsággal. A dobogó képzeletbeli második fokára a dr. Balogh Béla vezette Kedvenc Állategészségügyi Központ munkatársai állhattak fel. Harmadik helyen a Pikánsok csapata
végzett, amely mind a 14 versenyen indult, ami ugyancsak elismerésre méltó teljesítmény.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A jéghideg Dunában
csobbantak a Dunakanyarban

Január elsejétől hatályba lépett az
állatvédelmi törvény több szigorítása
Az állatvédelmi törvény szigorítása értelmében súlyosabban
büntetik a jövőben az állatok megmérgezését, szigorúbban
lépnek fel a lelketlen szaporítók ellen, és az állatviadalokon
való részvétel is bűncselekménynek számít immár.

Mint, ahogy minden évben, idén is voltak olyan bátrak a Dunakanyarban, akik a jéghideg Dunában mártóztak meg január elsején. Az újév köszöntő csobbanást Verőcén és Nagymaroson
is megtartották – adta hírül a 0627.hu.

2018-ban szervezték meg első
alkalommal
hagyományteremtő céllal Nagymaroson az
újévi fürdőzést. A településen
csak Dunai Rozmárként ismerik Jakus Mihályt, aki időjárástól függetlenül minden nap
úszik egyet a folyóban. Az év

első napján már évek óta csatlakoznak hozzá mások is és
együtt mártóznak meg a hideg
vízben. Így volt ez idén is, január elsején délután többen merültek egyet a Dunában.
Verőcén is hasonlóképpen
tettek, a strandon várták a me-

rész jelentkezőket délelőtt. Az
újév köszöntő csobbanás úgy
tűnik, hagyomány lett a Dunakanyarban. Nem csak a fürdőzők gyűlnek össze ilyenkor,
hanem azok is, akik kíváncsiak
mások bátorságára.
A szervezők azonban mindig felhívják a résztvevők figyelmét, hogy a hideg folyóban
mindenki csak saját felelősségre merüljön és a balesetek elkerülése érdekében lehetőleg
szervezett keretek között.
Fotó: Hamza Péter

Jubileumi Yours Truly Dunakeszi
Január 30-án rendezik a jubileumi, "10. Yours Truly Dunakeszi 2022" batyus futóeseményt –
tájékoztatta lapunkat Brevákné Kiss Edit, aki elmondta, hogy a nagy népszerűségnek örvendő program helyszíne Dunakeszi, Gizella u.37., ahol 9:40 órától kezdődően várják az indulókat. A rajt 10 órakor lesz.

A

z esemény főszervezője, Bakos Gábor egy szuper új lehetőségről is írt
a beharangozójában:
"A VS Dunakeszi triatlon
szakosztály és legfőképpen Sági
Zsolt jóvoltából, aki szeretne,
versenybe szállhat 5-10-25 és 50
kilométeres távon is.
Egy fő, csak egy távra jelentkezhet.

A versenyek becsületszóra mennek, tehát nem számoljuk a köröket.
Az 5km = 5600m (2 kör)
a 10km = 11200m (4 kör)
a 25km = 25200m (9 kör)
az 50km = 50400m (18 kör).
Újdonságként az 1 körös versenyt is meghirdették a gyerekeknek.

A 2011. január 1. után született fiúk, és lányok 1 körön
(2800m) versenyezhetnek (ők 5
perccel a hivatalos rajt után indulnak.
A nevezéshez személyi, diákigazolvány szükséges.
Várunk szeretettel, és persze
a "verseny" csak egy móka, az a
lényeg, hogy fuss!" – írja Bakos
Gábor.

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

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

XXIV. évfolyam 1. szám

Dr. Balogh Béla

- Az állatvédelmi törvény legfontosabb változásai közül ki kell
emelni az állatviadalok rendezésének bűncselekménnyé nyilvánítását, ugyanis ez súlyosabb
jogi besorolást jelent. Eddig sem
volt engedélyezett idehaza ilyen
eseményeknek a szervezése, de
most szigorúbban büntethetővé váltak az elkövetők. Ez mindenképpen üdvözlendő változás,
szigorítás, bízzunk benne, hogy
nagyobb lesz a törvény visszatartó ereje - mondta dr. Balogh Béla
állatorvos, a váci Kedvenc Állategészségügyi Központ tulajdonosa, vezetője.
A mérgezés szigorítását
ugyancsak fontos változásnak nevezte, ugyanakkor megjegyezte: szándék nélkül, úgymond véletlenül is bajt lehet
okozni, tehát mindenkinek
sokkal jobban oda kell figyelnie
például rágcsálóirtáskor.
- Rengeteg olyan esettel találkozunk mi magunk is, amikor
szándékosan helyeznek el mérget vagy idegen anyagokat, például szögeket, csavarokat kutyáknak kirakott csalétekben
annak érdekében, hogy ezeknek
az állatoknak szenvedést okozzanak, megöljék őket, ennek
nyilvánvalóan gátat kell szabni,
amiben talán segíthet a törvé-

nyi szigorítás - mondta a szakember.
Ugyanakkor megjegyezte: a
méregkihelyezéssel kapcsolatban fennáll az, hogy számos helyen kötelező a rágcsálók irtása,
és ezt a kötelezettséget nyilván
nem írja felül az állatvédelmi
törvény, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor mérgezés következhet be baleseti
jelleggel rágcsálóirtó szer miatt.

amikor az ember bajba kerülhet, mert mérgezést okoz vétlenül. Nyilván az ilyen körülményeket figyelembe lehet és kell
venni a jövőben is - hívta fel a
figyelmet a szakember a gondosság, az óvintézkedések fontosságára.
A szaporítással kapcsolatban megemlítette: a legfontosabb alapgondolatnak annak
kell lennie, hogy biztosítottak

- Ezt akár saját példánkkal is
tudom illusztrálni, ugyanis rendelőnkben állandóan ki vannak
helyezve patkányirtó, egérirtó csalétkek megfelelő dobozokban, és egy alkalommal egy
már évek óta meglévő csalétek
helyünket az udvar egy félreeső részén felfedezte egy kutyus,
akit kiengedtünk mozogni a
kertbe. Szerencsére észrevettük,
ahogy előrángatja a doboz tartalmát, és természetesen gyorsan megfelelő ellátásban részesítettük az állatot ellenméreg
adásával, így elkerültük a bajt.
Ezt csak annak illusztrálására
hozom fel, hogy a legnagyobb
gondosság és jószándék ellenére
is adódhatnak olyan helyzetek,

legyenek az állatoknak a megfelelő tartási körülmények, legyen
kellő eledelük, férőhelyük, mozgásterük.
- Ha ezt folyamatosan garantálni tudja az állattartó, akkor
miért ne lehetne valakinek akár
több kutyája házi kedvencként,
házőrzőként, vidéken akár jószágterelő segítőként? A szaporulatról való gondoskodás persze nagy felelősség. A törvényi
szigorításnak ez esetben sem a
büntethetőség fokozása a lényege, hanem sokkal inkább talán
a szemléletformálás a felelős állattartás általánossá válása érdekében - fogalmazott zárszóként dr. Balogh Béla.
Ribáry Zoltán

Folytatódik
a Nagyvillám
sípálya fejlesztése
Folytatódik a Nagyvillám sípálya fejlesztése
a Visegrád melletti síterepen, jelentősen javítva a sportolás körülményeit - közölte a Pilisi Parkerdő Zrt. az MTI-vel.

A

több mint 300 négyzetméter alapterületű, tájba illeszkedő, négyévszakos fogadóépület kiviteli tervei már elkészültek.
A pálya emellett két új felvonóval gyarapodik, és jelentősen bővül a hóágyús kapacitás
is, így a nagyobb belföldi pályákkal egy időben
tudnak majd nyitni. A fejlesztést az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) támogatja - írták.
A sípálya fejlesztésével együtt, szintén a Felleg-park beruházásához kapcsolódóan jön létre tematikus játszótérrel és vadbemutató kerttel
a Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Központ is. A
kivitelezés várhatóan 2022 tavaszán kezdődik.
A közlemény szerint a Nagyvillám sípálya ebben a szezonban már látogatható. A pályákat világítják, így 21 óráig lehet sportolni a Visegrád
melletti síterepen.

Kövesse lapunkat
a Facebookon is!
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