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Folytatás a 3. oldalon

Az elmúlt években 319 milliárd forintból épültek, illetve újul-
tak meg óvodák Magyarországon – mondta Rétvári Bence 
(KDNP) országgyűlési képviselő a Pest megyei Márianoszt-
rán a felújított Kistücsök Óvoda átadóünnepségén, novem-
ber 24-én.

Rétvári: több mint 300 
milliárd forintból épültek, 

újultak meg óvodák

Az emberek 
véleménye számít!

Tuzson Bence: Több, mint harmincötezer család 
élhet az olcsóbb energia lehetőségével

Márianosztrán 50 millió forintból újult meg a község óvodája

Folytatás az 5. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Az utóbbi évek legnagyobb nyugdíjemelése várható január-
ban és a tizenharmadik havi juttatás összege is nagyot emel-
kedhet – kezdte a lapunknak adott nyilatkozatát Tuzson Ben-
ce, térségünk országgyűlési képviselője, aki fontosnak tartot-
ta kiemelni azt is, hogy az elmúlt napokban Horváth Szilárd-
dal, a gödi Búzaszem iskola igazgatójával az intézményhez 
tartozó tornacsarnok és közösségi tér építkezésének jelen-
legi állásáról, illetve az iskolát érintő további fejlesztésekről 
egyeztetett. Mint mondta, a magyar kormány megvédi a mun-
kahelyeket és a családok bevételeit, ezért úgy döntött, hogy 
még több vállalkozás részesülhet fejlesztési- és rezsitámo-
gatásban: az energiaintenzív vállalkozások támogatási prog-
ramját ugyanis kiterjesztették azokra a cégekre is, amelyek 
energiaköltsége az idén elérte az árbevételük két százalékát. 

Folytatás a 4. oldalon

Átadták a Váci Rendőrkapitányság több 
mint 400 millió forintból felújított épületét

Fellobbant az első 
adventi gyertya fénye 

A Belüg y minisz tér ium 
parlamenti államtitká-
ra hangsúlyozta, bár az 

utóbbi évek a koronavírus-jár-
ványról, az elmúlt hónapok pe-
dig az energiaválságról szólnak, 
és így minden cél elérése nehe-
zebbé vált, de ezek a nehézsé-
gek sem tántorították el a kor-
mányt, hogy a kisebb települé-
seken is segítse a fontos fejlesz-
téseket.

A családbarát kormányzás 
egyik alapja, hogy a gyerekek-
nek jó körülményeket biztosító 

óvodák minél közelebb és mi-
nél korszerűbbek legyenek – 
húzta alá Rétvári Bence.

A márianosztrai óvoda fel-
újítására az önkormányzat 50 
millió forintot nyert a Magyar 
Falu Program pályázatán. Eb-
ből készült el az épület szige-
telése, a homlokzati hőszige-
telés, a tetőszerkezet cseréje és 
napelemmel ellátása, új burko-
latok építése, a pénzből új bú-
torokat is vásároltak a csoport-
szobákba.

Dunakeszin nagyon szép hagyománya van annak, hogy a ka-
rácsonyi ünnepek előtt a városi önkormányzat ünnepi aján-
dékcsomaggal kedveskedik a településen élő 65 éven felüli 
nyugdíjasoknak, amelyet a diákok és az aktivisták kézbesíte-
nek a címzetteknek.

Dunakeszi: 7300 nyugdíjasnak 
kézbesítik az önkormányzat 

karácsonyi ajándékcsomagját

Folytatás a 2. oldalon
November 29-én, kora délután adták át ünnepélyes keretek között a Váci Rendőrkapitányság több 
mint 400 millió forintból felújított épületét. 

Tuzson Bence kormányzati államtitkár,  
a Dunakeszi központú választókerület  
országgyűlési képviselője

Az adventi vásár és a város karácsonyfája idén is a Casalgrande téren várja ünnepi ráhangolódás-
ra a dunakeszieket, akik – noha a kényszerű takarékosság miatt jóval kevesebb kulturális és ze-
nei programot élvezhetnek – a közös gyertyagyújtás, az óvodások kedves műsorának szívet me-
lengető élményével, az egyházak képviselőinek lélekemelő gondolataival feltöltődve készülődhet-
nek az emberiség nagy ünnepére, Jézus Krisztus születésére. Az adventi koszorún az első gyer-
tyát Petriné Chikán Katalin evangélikus lelkész lobbantotta fényre.
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A Váci Rendőrkapitányság felújított épületének avatásán: 
Bolcsik Zoltán (b1), Rétvári Bence, Kiss Zsolt, dr. Balogh János

Folytatás a címlapról

Az eseményen – melyen 
Rétvári Bence, a Belügy-
minisztérium parlamen-

ti államtitkára, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője mon-
dott beszédet – megjelent dr. 
Bolcsik Zoltán, a Belügyminisz-
térium rendészeti államtitkára, 
dr. Balogh János r. altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány, Ko-
vács István r. vezérőrnagy, gaz-
dasági országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes, dr. Nagy Lász-
ló r. dandártábornok, Pest me-
gye rendőrfőkapitánya, Marton 
Zsolt váci megyéspüspök, Kiss 
Zsolt, Vác alpolgármestere, a 
Váci Rendőrkapitányság koráb-
bi vezetői, a térség polgármeste-
rei, a szobi és a váci járás vezetői.

Az ünnepi rendezvényen Rét-
vári Bence beszéde kezdetén 
örömét fejezte ki, hogy a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program (KEHOP) 
pályázatán elnyert pénzügyi tá-
mogatásnak köszönhetően kí-
vül, belül megújult, korsze-
rűbb, energiatakarékosabbá vált 
a rendőrkapitányság épülete. Ez 
nemcsak egy esztétikai megújí-
tást jelentett, hanem új hőszige-
telést is kapott az épület mind az 

oldalán, mind pedig a tetőzeté-
nél. Ott is 12 centiméteres hő-
szigetelő réteget helyeztek fel – 
emelte ki az államtitkár.

A felújítás szakmai részlete-
inek ismertetésekor elmondta: 
„Összesen 307 darab nyílászárót 
cseréltek ki, a külső nyílászáró-
kat háromrétegű üvegezéssel lát-
ták el. Megújult a kapitányság-
nak a főbejárata, kicserélték az 
összes lámpatestet energiataka-
rékos LED-izzókra. A haszná-
lati meleg vizet az épület tete-
jén elhelyezett napkollektorok is 
biztosítják a felújítás révén, 116 
napelemtáblát szereltek fel, 186 
darab korszerű termosztatikus 
szelepet cseréltek ki és helyeztek 
el a fűtőtestekre, a radiátorokra” 
– húzta alá Rétvári Bence, aki 
hozzátette: A KEHOP pályáza-

ton elnyert 375 millió forintot a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság saját forrásból 40 millió fo-
rinttal egészítette ki.

Az országos és a helyi össze-
fogás jelentőségét hangsúlyozva 
kiemelte: A felsoroltakon kívül a 
rendőrség valamennyi irodáját, 
a folyosót és a lépcsőházat kifes-
tette, a folyosók lábazati mázolá-
sát elkészítette, 800 négyzetmé-
ternyi laminált parkettát helye-
zett le.

A Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára hozzátet-
te: az európai uniós forrás és a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság pénzügyi támogatása mellett 
munkájukkal a Váci Fegyház és 
Börtön által kivezényelt fogva-
tartottak és a helyi szakképző 
iskola diákjai is hozzájárultak a 
felújítás eredményes kivitelezé-
séhez.  

A széles körű összefogás a 
közbiztonságot erősíti

„Ez a széles körű összefogás az 
egyik legfontosabb értékünket, a 
biztonságot és a közbiztonságot 
erősíti. Akkor, amikor válságos 
időszakot válságos időszak kö-
vet, akkor különösen fontos és 

felértékelődik mindenki számá-
ra a biztonság és a közbiztonság” 
– emelte ki az államtitkár.

Rétvári Bence az országos és 
a váci közbiztonságról elisme-
réssel beszélt. Egy nemzetközi 
felmerés eredményét ismertet-
ve kifejtette: a kutató cég a világ 
számos országában megkérdez-
te az embereket, hogy mennyi-
re érzik veszélyben a biztonsá-
gukat, mennyire érzik azt, hogy 
erőszak vagy bűncselekmény ál-

dozatai lehetnek. A válaszadók 
szerint ez az arány Németor-
szágban 15 %, Belgiumban 20 %, 
Franciaországban 28 %, Svéd-
országban 58 %, ezzel szemben 
Magyarországon 4 %. Magyar-
országon sokkal inkább bizton-
ságban érzik magukat az embe-
rek. Köszönhető ez annak, hogy 
65 %-kal csökkent a bűncselek-
mények száma, és ez itt Vácon 
még inkább köszönhető a szol-
gálatot itt teljesítő rendőrök-
nek, akik közel 100 ezer ember 
biztonságáért felelnek. Vácon 
73 %-kal csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma az el-
múlt 10 évben. Ez mutatja az itt 
dolgozóknak az elkötelezettsé-
gét” – mondta.

Vácon 73 százalékkal 
csökkent a regisztrált 

bűncselekmények száma

Rétvári Bence az elért ered-
ményekről szólva kifejtette: a 
rendvédelemre fordított ösz-
szegeket megdupláztuk, több 
mint 3000-rel több rendőr dol-
gozik ma, mint egy évtizeddel 
ezelőtt, 21-gyel több rendőrőrs 

van országszerte, mint koráb-
ban. Ehhez szükség volt arra is, 
hogy folyamatosan emelkedjen 
a rendőrök bére. Legutóbb idén 
szeptember elsejétől 116 ezer 
forinttal emelkedett minden 
rendőrnek a bére. A tiszthelyet-
teseknek átlagosan 30-44 szá-
zalékkal, míg a tiszteknek 18-
25 százalékkal nőtt az illetmé-
nye. A kormány döntött a kö-
vetkező, bő egy év múlva esedé-
kes újabb béremelésről is, hogy 
a rendőri pálya egy kiszámítha-
tó és biztos megélhetést jelentő 
hivatást jelentsen – hangoztat-
ta a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára.

Kovács István, rendőr ve-
zérőrnagy, gazdasági országos 
rendőrfőkapitány-helyettes is 
a példaértékű összefogást és az 
új kihívásokra adott racionális 
megoldások jelentőségét hang-
súlyozta. Példaként említette: a 
rendőrség előző havi energia-
felhasználása az előző év ok-
tóber havi adataihoz képest 
77 %-os megtakarítást ért el a 
gázenergia felhasználásában, 
és 20 %-os megtakarítást ért el 
a villamosenergia felhasználá-
sában.

A fejlesztésekkel, felújítások-
kal összefüggésben elmondta: 
országosan 18 területi szervnél 
44 helyszínen indult a KEHOP 
program keretében épület kor-
szerűsítés, ebből 22 helyszínen 
már be is fejeződött.

A váci rendőrök 35 
településen élő 95 ezer 
ember biztonságáról 

gondoskodnak

Elismeréssel beszélt a Váci 
Rendőrkapitányság épületének 
felújításáról, melynek munkatár-
sai 35 településen 95 ezer állan-
dó lakhellyel rendelkező ember 
biztonságáról gondoskodnak. A 
rendőrkapitányság feladata sok-
rétű. Ellátja 57,3 kilométeres 
schengeni belső határszakasz ha-
tárőri feladatait, Vácon és Mári-
anosztrán büntetés-végrehajtási 
intézetek vannak, és közlekedési 
szempontból hangsúlyos az M2-
es autóút, a 2-es számú főút, va-
lamint a nemzetközi vasútvonal 
forgalma és kihasználtsága.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Átadták a Váci Rendőrkapitányság több mint 
400 millió forintból felújított épületét

Rétvári: több mint 300 milliárd forintból 
épültek, újultak meg óvodák

Az átadó ünnepségen Rétvári 
Bence azt is ismertette, hogy a 
319 milliárdos többletforrásnak 

köszönhetően több mint 16 ezer 
új óvodai férőhely is létrejött.

Mint elmondta, hazánkban a 
négy-hat éves gyerekek gondo-
zása, nevelése, fejlesztése meg-

haladja az Európai Unió átla-
gát (97, illetve 95 százalék), és 
látható a kötelező óvodába já-
rás eredménye az iskolakezdés-
kor.

A képviselő kitért arra, hogy 
Márianosztrán számos fejlesz-
tés valósult meg az elmúlt évek-
ben az óvoda felújítása mellett. 
Megemlítette az utak felújítását, 
közterületi karbantartó gép, va-
lamint a falusi és tanyagondno-
ki busz beszerzését, vagy a csa-
padékvíz-elvezetési beruhá-
zást, amelyre 219 millió forin-
tot nyert az önkormányzat.

Az intézmény felújításával 
egy megszépült nevelési intéz-
mény közössége gazdagodott, 
ahol a jövő biztos bástyára épül 
– mondta ünnepi beszédében 

Burikné Moóri Tamara, Mári-
anosztra polgármestere.

Mint fogalmazott: Az itt folyó 
nevelés alapozza meg a gyerme-
kek iskolai felkészültségét. Szá-
munkra legfontosabb, hogy a 
gyerekek jókedvűek legyenek, a 
gyerekek örömben, derűben él-
jenek és játszanak itt, hiszen a 
feltételek adottak.

Bejelentette: megújult az óvo-
da külső megjelenése is, amely 
16 centis szigetelést kapott és 
megjelenésében is kellemes szí-
nezést, ami vonzza az arra sétá-
lók tekintetét.

Szükségessé vált a tetőszerke-
zet cseréje, melyre ez a pályázat 
lehetőséget adott. A tetőre nap-
elem került. Mindkét felújítás 

gazdaságosabbá tette az óvoda 
működését – húzta alá a polgár-
mester asszony, aki hozzátette: 
új burkolatot kapott a gyereke-
ket fogadó helyiség, a mosdó 
csempéjét is újra cserélték.  

„A gyökerek nem látszanak, 
de azok tartják a fát” – tart-
ja egy görög közmondás. Az 
önök munkája neveli és táplál-
ja ezt a fát. A gyümölcsét ízlel-
geti és szereti községünk apra-
ja-nagyja” – fordult elismerés-
sel a hangjában az óvónők felé, 
akik felkészítésével a gyerekek 
kedves műsorral örvendeztet-
ték meg az ünnepélyes megnyi-
tó vendégeit.

Burikné Moóri Tamara pol-
gármester köszönetet mondott 
a magyar kormánynak és Rét-
vári Bence országgyűlési képvi-
selőnek az óvoda felújításához 
nyújtott támogatásért.

MTI/Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

A rendőrség országos és megyei vezetői is 
jelen voltak az avató ünnepségen

Az óvoda épülete kívül és belül egyaránt megújult
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A helyszíni bejáráson Marton Zsolt váci püspök (j1) mutatta be a jó ütemben haladó felújítást  
Rétvári Bence (középen) országgyűlési képviselőnek

Folytatás a címlapról

Egy évvel a munkálatok elkezdése után mára a hajrájához érkezett Vácott a püspökség Ga-
lamb utcai ingatlanegyüttesének összesen 1500 négyzetméternyi területet érintő felújítása, 
melynek célja egy, a modern kor igényeinek maximálisan megfelelő oktatási-szellemi köz-
pont létrehozása.

Hajrájához érkezett  
a püspökváros Galamb utcai 

oktatási központjának kialakítása

A helyszínen tartott sajtó-
bejárás bevezetéseként 
Marton Zsolt megyés-

püspök úgy fogalmazott, hogy 
most ugyan még egy olyan terü-
let ez, ahol aktív építészeti mun-
kák zajlanak, de minden remény 
megvan arra, hogy február végé-
re elkészülhet a beruházás, ame-
lyet a magyar államtól kapott 2 
milliárd forint összegű támoga-
tás tesz lehetővé.

„Amikor püspöki titkár vol-
tam, akkor ez a létesítmény át-
esett egy rendrakáson, némi fel-
újításon és átalakításon, de va-
lójában soha nem nyúltak ko-
molyabban hozzá azt követően, 
hogy felépült, az 1768 és 1775 
között készült püspöki palota ki-
szolgáló, gazdasági részlegeként. 

Időközben az állaga leromlott, 
mostanra pedig teljes egészében 
vizesedett, mikor a munkálatok-
nak nekiláttak, akkor látták azt 
a mérnök szakemberek és a ki-
vitelezők, hogy alig van egyenes 
fal, és egyéb problémákra is fény 
derült. Magyarán, nagyon ak-
tuálissá vált a felújítás, éspedig 
arra a célra, amire még az egy-
kori elődöm, Keszthelyi püspök 
úr is szánta, aki azt szerette vol-
na, hogy oktatási, szellemi köz-

pontja legyen az egyházmegyé-
nek” – fogalmazott a főpásztor.

A részletekről szólva sorol-
ta: lesz itt egy százötven főt be-
fogadni képes, kisebb termek-
re is osztható konferencia-köz-
pont, lesz benne egy tévéstúdió, 
kápolna, ami eddig nem volt, ez 
egy új funkció, és egy hatszáz fő 
kiszolgálására alkalmas konyha 
is készül, ez szintén egy új szol-
gáltatás lesz, ahogyan a bejárati 
résznél kialakítandó turisztikai 
belépő kapu is jegypénztárral, 
kávézóval, szuvenírboltocskával.

Maga a megyéspüspök emlé-
keztetett, hogy eredetileg az idei 
év végére tervezték a beruházás 
elkészültét, de mint fogalma-
zott, szinte csoda, hogy a mosta-
ni, bizonytalanabbá, gazdasági-

lag sokkal nehezebbé vált hely-
zetben csupán ennyire csekély 
az időbeni lemaradás.

– Ez annak is köszönhető, 
hogy időben megkaptuk a for-
rást, és tavaly december elején 
megkötöttük a megfelelő szerző-
dést, ezt követően pedig az épí-
tőanyagok javát már 2021-ben 
megvásároltuk, így az áremelé-
sek csak töredékesen érintették 
ezt az építő fejlesztést – zárta is-
mertetőjét a megyéspüspök, kö-

szönetet mondva elsősorban az 
egyházmegye főépítészének, a 
projektvezetőnek, az alvállalko-
zóknak.

Kérdésre válaszolva elmond-
ta még, hogy a kiemelt állami 
támogatást elnyerő, összesen 4 
milliárdos átfogó projekt másik 
beruházása, a székesegyház fel-
újítása is feszített tempóban

halad a közreműködő restau-
rátor-szakembereknek köszön-
hetően.

Rétvári Bence, a választókerü-
let országgyűlési képviselője így 
fogalmazott:

„Vác egyik legismertebb épü-
lete a székesegyház, ami ezekben 
az időkben előbb belül, majd kí-
vül is megújul, tehát igyekszünk 
ezt a különleges szakrális építé-
szeti értéket még szebb állapot-
ban átadni az utódoknak, mint 
ahogy megörököltük. Ugyan-
akkor ez a Galamb utcai, szin-
tén fontos ingatlanegyüttes is 
megújul ebben a városnegyed-
ben. Továbbá ugyanígy örülhe-
tünk a Piarista Kilátó Központ 
létrejöttének, ami Vác egyik be-
jövő látképét impozánsan szeb-
bé teszi. Itt tehát a világi és az 
egyházi főtér kettőséből az utób-
bi igen jelentős részben meg-
újult, megújul, és ezen a pon-
ton már újra jövő időben is fo-
galmazhatunk, hiszen a kor-
mány támogatást biztosított a 
piarista gimnáziumnak is, hogy 
első körben megújítsa az épület-
együttes Konstantin téri hom-
lokzatát, majd a belső homlok-
zatot is. Mindehhez fontos hoz-
zátenni: annak ellenére történik 
mindez, hogy minden más or-
szággal együtt hazánkat is sújt-
ja az energiaválság, az unió el-
hibázott szankcióiból is követ-
kező háborús infláció, és ebben 
a helyzetben ki kell még emelni, 
hogy ezek a beruházások fonto-
sak abból a szempontból is, hogy 
segítenek életben tartani a gaz-
daságot.”

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

„Mi, magyarok, elsőként kér-
dezzük meg az emberek vélemé-
nyét arról, hogy mit gondolnak 
az elhibázott brüsszeli szank-
ciókról. Azokról a szankciók-
ról, amelyek azt eredményezték, 
hogy elszabadultak az energia-
árak Európában, felpörgött az 
infláció, nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem Európa-szerte min-
denhol. A magyar kormánynak 
erről határozott álláspontja van: 
meg kell állítani Brüsszelt, meg 
kell állítani ezt a szankciós poli-
tikát. Vissza kell térni az európai 
fejlődés útjára, és bizony ehhez 
békére van szükség. Nekünk, 
európaiaknak, arra kell töre-
kednünk, hogy azonnali fegy-
verszünet legyen, béketárgyalá-
sok kezdődjenek és béke legyen 
Európában. Béke nélkül nehéz 
lesz Európát és Magyarországot 
a fejlődés útjára visszaállítani. 
Magyarországnak egy ilyen vál-
ságból is erősebben kell kijön-
nie, mint ahogy egyébként ebbe 
a válságba belekerült” – mond-
ta el a lapunknak adott nyilat-

kozatában Tuzson Bence, térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je, aki hozzátette még: „Számít-
hatnak ránk a különleges élet-
helyzetben élő családok. Több, 
mint harmincötezer család él-
het az olcsóbb energia lehetősé-
gével.” Mint mondta, külön ked-
vezményt biztosít a kormány a 
nagycsaládosoknak, a társashá-
zaknak, a többgenerációs csa-
ládi házak lakóinak és az elekt-
romos gyógyászati segédeszkö-
zökkel élőknek is.

Januártól jelentős mértékű 
nyugdíjemelés várható, mert mi 
megóvjuk a magyar nyugdíjaso-
kat a magas infláció következ-
ményeitől – folytatta a képvi-
selő, aki beszélt arról is, hogy a 
választókerületéhez tartozó Ve-
resegyházon működő Sulyán 
cukrászda az idén is díjnyertes 
szaloncukrokat készített. Mint 
mondta, az övék lett az év ma-
gyar marcipános szaloncukra – 
a mézes-narancsos-marcipános 
–, az év kézműves szaloncukra 
kategóriában pedig második he-
lyezést értek el a Sacher torta ízű 
édességükkel. 

Tuzson Bence szerint térsé-
günkben jól haladnak a fejlesz-
tések, és az elhibázott brüssze-
li szankciók miatti nehéz hely-
zetben is az összes megkezdett 
beruházásunk régiónk minden 

településén – tehát Csomádon, 
Csömörön, Dunakeszin, Erdő-
kertesen, Fóton, Gödön és Vers-
egyházon is –, az előre jelzett 
ütemterv szerint valósul meg. A 
közös munkánkban mindig az a 

legfontosabb számunkra, hogy 
megteremtsük mindazt a he-
lyieknek, amivel még jobbá és 
biztonságosabbá tudjuk tenni a 
mindennapjaikat – tette hozzá.

Tuzson Bence a gödi Búzaszem 
iskola igazgatójával, Horváth 
Szilárddal nemrég megtartott 
egyeztetéséről szólva lapunknak 
elmondta, hogy az intézmény ta-
nári karának átlagéletkora negy-
ven év, ami lényegesen alacso-
nyabb, mint a magyar országos 
átlag. A Búzaszemben szépen öt-
vöződik a tapasztalat és a lendület 
– folytatta a képviselő –, az iskola 
számos pályakezdő munkatársa 
mellett a „régebb óta fiatalok” is 

nagy tetterővel járulnak hozzá a 
minőségi pedagógiai munkához. 
Nemrég elkészült a gödi Búza-
szem iskola új, látványos cserép-
kályhája is, amit a Fecskemence 
két szakembere, Kohut József és 
Pozsonyi Zsombor épített meg az 
intézményben. A két kemence- és 
cserépkályhaépítő mester hagyo-
mányos módszereket alkalmaz 
a munkájában, aminek mostan-
tól az itt tanuló diákok is a hasz-
nát láthatják, illetve élvezhetik az 
előnyeit – fogalmazott Tuzson 
Bence.

A térség településeiről szólva 
beszélt arról is, hogy Veresegy-
házon úgy építik és alakítják ki a 
közintézményeket, hogy azokat 
az itt található termálvízzel tud-
ják fűteni, Fóton pedig a Király-
dombon hamarosan elkészül a 
szabadidőpark futóköre, a Bog-
lárka bölcsőde fejlesztésére és új 
épületének kivitelezésére pedig 
csaknem háromszázötven mil-
lió forintos támogatást nyert el a 
város. Mint mondta, térségünk 
Magyarország egyik legfiata-
labb átlagéletkorú régiója, tan-
kerületünk pedig hazánk egyik 
legnagyobbja, ezért nagyon fon-
tosak számunkra az oktatási in-

tézmények, illetve az ezeket 
érintő beruházások, fejlesztések, 
építkezések. A Boglárka bölcső-
de fejlesztésével megteremet-
jük annak a lehetőségét, hogy 
amennyiben szeretne, akkor a 
kisgyermekes szülő is visszatér-
hessen a munkahelyére, így nem 
kell majd választania a család 
és a karrier között – mondta la-
punknak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A püspöki palota egykori gazdasági részlege teljesen megújul,  
új funkciókkal egészül ki és 500 m2-el bővül

Veresegyház polgármesterével, Pásztor Bélával beszéltük át  
a várost érintő legfontosabb ügyeket

Egyeztetés Horváth Szilárddal, a gödi Búzaszem iskola igazgatójával

A választókerülethez tartozó Veresegyházon működő  
Sulyán cukrászda az idén is díjnyertes szaloncukrokat készített. 

Gratulálok a szakmai közösségnek!

Az emberek véleménye számít!
Tuzson Bence: Több, mint harmincötezer család élhet az olcsóbb energia lehetőségével
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A betlehemi jászol vonzza a gyerekek rácsodálkozó érdeklődését

Az Alagi Tagóvoda kicsinyei kedves műsorral ajándékozták meg a felnőtteket

„Idén is várjuk a saját készíté-
sű díszeket, amelyekkel advent 
3. vasárnapján, december 11-
én, 14:00 órakor a közösségi ka-
rácsonyfa-díszítés alkalmával 
együtt öltöztethetjük fel a fát” – 
jelentette be közösségi oldalán a 
város polgármestere.

Dióssi Csaba kifejtette, hogy 
tavaly is több felajánlás érkezett! 
„Ezúttal is köszönöm a sok ön-
zetlen és kreatív munkát. Ezek 
idén is felkerülnek a fára, de 
örömmel fogadjuk az új alko-
tásokat. A díszek advent 1. va-
sárnapjától leadhatók az adven-
ti vásárban felállított adomány-
gyűjtő faházban.”

A fenyőfa mellett már a téren 
sorakoznak a faházak is, melyek 
ünnepi ajándékokkal, kézműves 
termékekkel, gasztronómiai fi-
nomságokkal várják az adventi 
vásár közönségét. 

Idén is kérik, aki teheti, ünne-
pi ajándék felajánlásával segít-
sen, hogy a rászoruló gyermek 
számára is élménygazdag legyen 
a karácsony.

Mint azt Szabó József önkor-
mányzati képviselő, egyházügyi 
tanácsnok a dunakeszipost.hu-
nak adott interjúban elmond-
ta: a Casalgrande téri adomány-
gyűjtő faházon kívül az adomá-
nyokat december 16-ig várják, 
melyeket hétköznapokon a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán (Fő u. 25.) és a Család- 
és Gyermekjóléti Központban 
(Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 32.) lehet átadni. Hétfőn-
ként 8.00-17.00 óráig, kedden, 
szerdán, csütörtökön 8.00-15.30 
óráig.

- Célunk, hogy a Dunakeszin 
élő hátrányos helyzetű gyere-
keknek is legyen ajándék a ka-

rácsonyfa alatt. Várjuk a hasz-
nált, de újszerű, illetve új játé-
kok felajánlását, illetve könyve-
ket, édességet. Kérek mindenkit, 
hogy olyan állapotú dolgokat 
ajánljon fel, amit maga is szíve-
sen elfogadna – nyilatkozta Sza-
bó József, az adománygyűjtő ak-
ció ötletgazdája és szervezője.

Mint arról e lap hasábjain be-
számolunk, az adventi vasár 
november 26-án nyitotta ki ka-
puit és egészen január 2-ig vár-
ja a város polgárait az ünnepi 
feltöltődésre. Minden vasárnap 
16:00 órakor lesz közös gyertya-
gyújtás, meghallgathatjuk a Du-
nakeszin működő történelmi 
egyházak képviselőinek ünnepi 
gondolatait. 

December 18-án 15:30 órától 
Caramel-koncertjét élvezhetik a 
népszerű énekes rajongói. 

(Vetési)

Közösségi karácsonyfa 
díszítés a Casalgrande téren

45 éve kapott városi rangot Dunakeszi

Hosszabb téli szünet lesz  
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban

Dunakeszin idén is a Casalgrande téren állították fel a város karácsonyfáját, melyet a korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal is a lakossággal közösen díszíti fel az önkormányzat.

Idén áprilisban volt 45 éve, hogy az akkori község városi rangot kapott. E jeles évforduló előtt 
nívós kiadvánnyal tiszteleg a városi önkormányzat. Dr. Kerekes Dóra, a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője írta és szerkesztette a színes helytörténeti visszaemlékezést, mely-
ben Dunakeszi ismert személyiségei (is) vallanak a várossá válás korszaképítő folyamatáról, 
személyes élményeikről.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 22-től 2023. január 8-ig terje-
dő időszak munkanapjaira a polgármesteri hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, amely időszak alatt 
az ügyfélfogadás szünetel – olvasható az önkormányzat honlapján.

Advent első vasárnap dél-
utánján sokan látogat-
tak ki az ünnepi dísz-

be öltöztetett Casalgrande tér-
re, ahol az önkormányzat jóvol-
tából a Dunakeszi Programiro-
da munkatársai, Nyíri Márton 
alpolgármester és három ön-
kormányzati képviselő, Szabó 
József egyházügyi tanácsnok, 
Seltenreich József és Csoma At-
tila a dunakesziek nagy örömé-
re és meglepetésére bejglivel és 
szaloncukorral ajándékozták 
meg az ünnepi gyertyagyújtás-
ra érkezőket.

A hatalmas LED-fal előtt el-
helyezett színpadon a körzet 
önkormányzati képviselője, 
Seltenreich József rövid ünne-
pi köszöntője után az Alagi Tag-
óvoda kicsinyeinek kedves mű-
sorával kezdetét vette az adven-
ti várakozás idei ünnepi rendez-
vénye.

Petriné Chikán Katalin evan-
gélikus lelkész adventi köszön-
tőjében a szeretet és az egymás 
iránti megbecsülés jelentőségét 
fogalmazta meg: „Amit kapunk 
Istentől, amilyen drágának ő 
tart bennünket, ahogyan szeret 

minket, úgy próbáljuk mi is sze-
retni a másikat!”

Gyökössy Endrétől, a szere-
tet aranyáról írt gondolatainak 
felidézésével folytatta beszédét: 

„Hogyan tehetjük 365 napos-
sá a karácsonyt, a szeretet ün-
nepét az életünkben? Ha mer-
jük kimutatni a szeretetünket, 
mondani, tenni egy mozdulat-
tal, egy mosollyal, egy virággal. 
A szeretet ajándék értékét soha 
sem az ára teszi becsessé, drágá-
vá. A szeretet aranyától lesz iga-
zán királyi ajándékká. Ezt kapta 
Jézus az aranyban. Ezt adhatjuk 
mi arany nélkül, mosolyban, ara-
nyozott szívvel.” Ezt jelenítették 
meg itt a gyermekek – idézte a je-
lent, majd így folytatta: Amikor a 
kis Jézushoz elérkeztek a napke-

leti bölcsek, a három ajándék kö-
zül egy, amit vittek, az arany volt! 
Így értékeljük most a karácso-
nyi adventi üzenetben az idézet-
ből a szeretet aranyát, ami örök-
ké kell, hogy tartson. Pont azért, 
mert Istentől kaptuk, Istentől ta-
nultuk a szeretetet, és mi is ezt 
adjuk tovább – hangzottak Pet-
riné Chikán Katalin szavai, aki 
megfogalmazta a tér közepén 
emelkedő fenyőfa imáját, mely-
nek egyszerűségét emelte ki az 
arany örökkévalóságával együtt: 
„Istenem, te úgy ismersz engem, 
ahogy megalkottál, egyszerűnek 
és örökzöldnek. Emberek kezé-
be adtál, hogy ragyogó lehessek a 
koszorú gyertyái és a karácsony-
fa fényei között. Hirdetem min-
dennap az örökzöld karácsonyi 
valóságot az embereknek, hogy 
aki az Örökkévalóban bízik, az 
örökké élni fog.”

Petriné Chikán Katalin evan-
gélikus lelkész az ünnepi be-
széd után a dunakesziek soka-
ságának jelenlétében az adventi 
koszorún lángra lobbantotta az 
első gyertyát, melynek fényessé-
ge megtöltötte szeretettel az em-
berek szívét.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A szakszerű leírások és a 
látványos fényképek se-
gítségével képzeletben 

újra végigjárhatjuk a városiaso-
dás útjára lépett Dunakeszi 45 
éves fejlődésének kiemelkedő 
grádicsait, betekintést nyerhe-
tünk gazdag kulturális és sport-
életébe, nyomon követhetjük az 
oktatási és az egészségügyi in-
tézmények fejlődését.

Dunakeszi 45 címmel 19 500 
példányszámban megjelent ki-
advány december első napja-
iban érkezik Dunakeszi vala-
mennyi háztartásába.

Az igényesen szerkesztett 
helytörténeti kiadvány anyagá-
ból vándorkiállítást állított ösz-
sze a Révész István Helytörténe-
ti Gyűjtemény, amely már meg-
tekinthető a gyártelepi Körön-
dön, a Dunakeszi Járműjavító 
bejáratával szemben.   V. I.

Az anyakönyvvezetők ügyeletet tartanak, az 
anyakonyv@dunakeszi.hu e-mail címen 
várják a bejelentéseket.

A műszaki ügyelet rendkívüli esetben hívható a 
+36 70 380 6473-as telefonszámon.

Közvilágítási problémák esetén kérjük, az alábbi 
elérhetőségeken szíveskedjen jelezni:

Eurovill Kft. ingyenesen hívható telefonszám:  
06 80 980 030

E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható): 

Telefon: +36 27 511 511
Egyéb kéréssel, kérdéssel az ugyfelszolgalat@du-

nakeszi.hu e-mail címre írhatnak.
Az ügyfélfogadás 2023. január 9-től a megszokott 

módon és időben üzemel.
Megértésüket köszönjük! – írja a dunakeszi.hu

Folytatás a címlapról

Fellobbant az első 
adventi gyertya fénye 
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Kováts-Szöcs Benedek

Dr. Domoszlai Erzsébet és Farkas Pál

December 1-től csak online 
kölcsönözhet könyveket a könyvtárból

Jubilál a verőcei betlehem  
a kápolnakertben

A versenyt Dr. Domoszlai Erzsébet, a zongora tanszak vezető-
je, Dunakeszi díszpolgára indította útjára 20 évvel ezelőtt. A 
Dunakeszi Postnak adott interjúból kiderül, hogy azért hir-

dette meg az első Farkas Ferenc Zongoraversenyt, hogy a legnépsze-
rűbb tanszak növendékeinek a nyíregyházi találkozón kívül más le-

hetőségük is legyen fesztiválszerűen megmérettetni magukat. „Úgy 
gondoltuk, hogy a kortárs zenét bekapcsolva még tovább népszerű-
síthetnénk ezt a gyönyörű hangszert, és egyúttal felhívhatnánk a fi-
gyelmet a tehetségekre. Először óvakodtak a kedves kollégák a ver-
senytől, de most már hatalmas az érdeklődés, és fantasztikus a szín-
vonal.” – olvasható az interjúban.

A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (FFAMI) nagyterme 
idén már teljesen megújulva várta a fiatal zenészeket, akik a verseny-
zongoránál mérték össze tudásukat, tehetségüket. Nehéz dolga volt 
a háromtagú zsűrinek, hiszen, mint Farkas Pál, az FFAMI igazgatója 
hangsúlyozta, csodálatos volt hallgatni és látni, hogy milyen magas 
színvonalon játszanak a növendékek.

Az FFAMI 6 fiatal tehetséget indított az idei megmérettetésen, és 
közülük öten, díjazottként is távoztak. Mindannyiuk felkészítő taná-
ra, Dr. Domoszlai Erzsébet.
Kováts-Szőcs Benedek 1. helyezett (V. korcsoport)
Oroszki Tamás Sándor 1. helyezett (IV. korcsoport)
Nyíri Alexander Noel 2. helyezett (IV. korcsoport)
Kovács Tamás dicséret (II. korcsoport)
Ignéczi Benedikt dicséret, a mezőny legfiatalabb versenyzője (I. kor-
csoport)

A zsűri tagjai idén is igen neves szaktekintélyek voltak, Kőrösiné 
Belák Erzsébet, zongoraművész, a Szent István Király Zeneművésze-
ti Szakgimnázium billentyűs tanszakának vezetője, Némethy Attila, 
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoratan-
székének tanára, míg a zsűri elnöke Eckhardt Gábor, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem docense.

Szeredi Helga
Fotó: dunakeszipost.hu

Idén mintegy 150 versenyző jelentkezett a Dunakeszin megrendezett 10. Farkas Ferenc Zongoraversenyre, amelyen 5 korcso-
portban neveztek az ország minden tájáról a zeneiskolák zongoratanszékének növendékei. A verseny célja a kezdetek óta egy: 
a zeneiskolai növendékek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg Farkas Ferenc zeneszerző, zongorista és karmester által 
kinevelt többgenerációs zeneszerzők műveivel, és így a nagyközönséghez is eljut a zeneszerző munkássága. Ezúttal is kötelező 
volt egy 20. századi mű bemutatása, valamint szabadon választható volt másik két korszakból 1-1 mű.

A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár működését is érinti a rezsihelyzet, ám a kölcsön-
zés nem szünetel. Bár személyesen nem lehet bemenni a könyvtárba, ám az online vagy telefo-
non lefoglalt könyveket a könyvtár eredeti nyitvatartási idejében az intézmény ajtajánál vehe-
tik át az olvasók.

Idén 20. alkalommal állítot-
ták fel civilek a betlehemet 
Verőcén, a kápolnakertben. 
Az idei jubileumra megújult a 
lámpa, alapját az újrahaszno-
sítás jegyében egy adomány-
boltban vették az önkéntesek 
– tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit, aki a betlehemet idén 
is barátnőjével állította fel – 
írja a 0627.hu.

A dunakeszi növendékek taroltak  
az országos zongoraversenyen

Az intézmény az alábbi közle-
ményt tette közzé a honlap-

ján:  “Értesítjük kedves olvasóin-
kat, hogy az energia-veszélyhely-
zetre való tekintettel a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fi-
ókkönyvtára (Állomás sétány 
17.) 2022. december 1. és 2023. 
március 31. között zárva tart. A 
Fiókkönyvtár állományának köl-
csönzése ezalatt szünetel.

A központi könyvtár (Kossuth 
Lajos u. 6.) a fent jelzett időszak-

ban – a COVID-világjárvány 
alatt már néhány héten keresz-
tül bevezetett – (részben) online 
működésre tér át. A dokumen-
tumokat az olvasók a könyvtár 
honlapján keresztül, telefonon 
és e-mailen tudják lefoglalni, 
majd a számukra összekészített 
könyvcsomagokat (a könyvtár 
nyitvatartási idejében H, K, CS, 
P: 10–18, szerda: 10–16) az in-
tézmény bejárati ajtaján keresz-
tül tudják átvenni. A visszaho-

zott könyvek átvételét kollégá-
ink ugyancsak az ajtón keresz-
tül végzik.

A könyvtár 2022. december 1. 
és 2023. március 31. között ren-
dezvényeket nem tart, egyedül 
az online felnőtt és gyermek iro-
dalmi kvízeit folytatja.”

A városi könyvtár tájékozta-
tójából az is kiderül: „Amennyi-
ben a kiválasztott könyv nem áll 
kölcsönzés alatt, azt le lehet fog-
lalni. A foglalás után (a foglalá-
sok számának függvényében 1-3 
napon belül) visszajelzést kül-
dünk a teljesítésről, csak ezt kö-
vetően lehet a dokumentumért 
személyesen eljönni.

Amelyik könyv kölcsön-
zés alatt áll, arra előjegyzést le-
het tenni. Ha a könyvet vissza-
hozzák, az előjegyzőt értesítjük, 
hogy a dokumentum már átve-
hető.

Egyszerre legfeljebb 5 köny-
vet lehet lefoglalni vagy elője-
gyezni.”

Fotó: KesziPress

Mint mondta: új felső-
ruhát kapott Mária és 
a fehér király, a kis Jé-

zus pedig karácsony napján ke-
rül a jászolba.

A verőcei betlehemet 2003 ka-
rácsonyán állították fel először. 
Azóta minden esztendőben bő-
vül a kompozíció, melyben a há-
rom királyok és a pásztorok cso-
dálják az újszülött megváltót. 
Vállalkozói és önkormányza-
ti támogatással, valamint a tele-

pülés lakóinak munkájával ké-
szült, jó példát mutatva a közös-
ségi összefogásnak.

„Az idén érdemes megnézni, a 
falu is gyönyörűen fel van díszít-
ve, adventi kalendárium van az 
ablakokban, gyertyagyújtás va-
sárnaponként és nagyon finom 
sütik a cukrászdákban. A kom-
pozíció az állomás utcájának vé-
gén van, a főút sarkán, vonattal a 
Nyugati pályaudvarról 40 perc” 
– fogalmazott Nagy Judit.

- Megkezdődött a karácsonyi ajándékcsomagot összeállítása, mely-
ben ma a Kőrösi iskola több tanára, a Baptista Gyülekezet tagjai, ön-
kéntesek, és a nagycsaládosok segítenek – mondta el lapunk érdeklő-
désére Mészárosné Dávid Tímea, a Dunakeszi Programiroda mun-
katársa, aki szervezi, koordinálja az ajándékok csomagolását és a 
kézbesítését. 

Mint megtudtuk, idén 7300 idős, 65 éven felüli nyugdíjast ajándé-
kozza meg karácsonyi csomaggal az önkormányzat.

Mészárosné Dávid Tímea elmondta, hogy a dunakeszi általános 
iskolák hetedik és nyolcadik osztályos diákjai és a VSD sportolói vál-
lalták, hogy kézbesítik az idős emberek részére az ünnepi csomagot. 

- Az 590 önkéntesünk december 1-jén kezdte meg a csomagok 
házhoz szállítását. Fontos információ, hogy aki valamilyen ok miatt 
nem tudja átvenni a házhoz vitt karácsonyi csomagot, az december 
második hetétől kezdődően a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán érdeklődhet, ahol tájékoztatják az átvétel lehetőségéről. Nyugdí-
jasaink türelmét és megértését kérjük, ha az első héten nem jutnak el 
hozzájuk az önkéntesek, akik több mint hétezer lakótársunkat keres-
nek fel. Önzetlen segítségüket ezúton is köszönjünk! Fogadják őket 
olyan szeretettel, mint amilyen tisztelettel gondol önökre a karácso-
nyi ünnep közeledtével az önkormányzat – fogalmazott Mészáros-
né Dávid Tímea. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakeszi: 7300 nyugdíjasnak kézbesítik  
az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját

Folytatás a címlapról
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A Duna-Dráva Cement Kft. váci közössége újabb rangos elismerésben részesült

Szilágyi Zsolt

APRÓHIRDETÉS

• Sződligeten eladó kukorica (150 Ft/kg), búza (140 
Ft/kg), tritikálé (140 Ft/Kg), árpa (140 Ft/kg). 
0630/9513193

     

Korábbi 

lapszámainkat 

megtekintheti a 

dunakanyar reg io.hu 

internetes 

portálon!

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 
(mobil: 30 628 3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

M U N K A E R Ő  F E LV É T E LKÖZÉLETI 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:  
Délkelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18.

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 be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása 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!

     

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

Korszerű, új, rezsi védett házak eladók!

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

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

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

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

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is köny-
nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és közle-
kedés zajától távol eső nyugodt, csendes és bizton-
ságos környéken fekszik. A közlekedés jól megol-
dott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út köny-
nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló séta-
távolságban van.

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

A vállalat kötelékében el-
töltött több mint négy 
évtizedet követően ter-

vezetten leköszön Szarkándi Já-
nos, a DDC eddigi elnök-vezér-
igazgatója. Utódját a tulajdono-
sokkal közösen választotta ki 
a cégcsoport vezetése Szilágyi 
Zsolt személyében.

Az új vezető hosszú ideje a 
vállalat meghatározó tagja, kü-
lönböző területeken több mint 
két évtizede segíti és támogatja 
munkájával a DDC működését.

Szilágyi Zsolt jelenleg építő-
anyag és kereskedelmi vezér-
igazgató-helyettesként dolgozik 
a vállalatnál, 2023. január 1-től a 
DDC elnök-vezérigazgatójaként 
folytatja munkáját. Egy átadási, 
betanulási folyamat zárásaként 
kerül majd sor a vezetőváltásra.

„Megtiszteltetés számomra, 
hogy az elmúlt évtizedek kö-
zös munkáját követően, annak 
elismeréseként haladhatok to-
vább az elődöm által megkez-

dett úton. Immár a teljes válla-
latcsoport vezetőjeként, felelve a 
DDC mögött álló kiváló csapa-
tért. Köszönöm a tulajdonosok, 
Szarkándi János elnök-vezér-
igazgató és minden munkatár-
sam támogatását és elkötelezett-
ségét az eddigi és a leendő folya-
matokban” – hangsúlyozta Szil-
ágyi Zsolt.

Szilágyi Zsolt 1999-ben, mű-
szaki koordinátor pozícióban 
kezdte el pályafutását a DDC-
nél. Később dolgozott beruhá-
zási projektvezetőként, majd a 
Váci Cementgyár termelési ve-
zetőjeként, illetve gyárigazgató-
jaként is. Szakirányú műszaki 
végzettségei mellett mesterdip-
lomát is szerzett, majd a Stan-
ford Egyetemen Operatív veze-
tés szakot is elvégzett.

A Három Királyfi, Három 
Királylány Alapítvány 
évek óta elismeri azo-

kat a cégeket, amelyek családba-
rát gyakorlatokat vezetnek be a 
mindennapi működésük során, 
és ezeket a munkatársak igényei 
szerint alakítják.

A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom gála kere-
tében adták át a 2022-es "Az Év 
Családbarát Vállalata” díjakat, 
immár tizedik alkalommal.  A 
fődíj mellett kiosztották a "Csa-
ládbarát Vállalat" címet, idén 49 
vállalat, többek között a DDC 
számára is. A cím nem jár au-

tomatikusan, minden esetben 
tiszteletre méltó eredmények 
állnak a háttérben.

A CSALÁD A LEGFONTOSABB
A vállalat családbarát gondol-
kodásmódja szorosan kötődik 
a társadalmi felelősségvállalási 
stratégiájához is, hiszen magá-
ra családtagként tekintve, aktu-
ális lehetőségeihez mérten folya-
matosan segíti programjaival és 
kezdeményezéseivel a környeze-
tében élőket.

Célja az is, hogy a vállalat 
munkatársainak életében meg-
felelő legyen a munka-magán-

élet egyensúly, amelyhez min-
den támogatást megad. 

„A család a DDC számára ki-
emelkedően fontos érték. Hisz-
szük, hogy a hosszú távon is sta-
bil és hatékony munkavégzés 
alapja a biztos magánéleti háttér. 
A családbarát programok és in-
tézkedések szerepe éppen ezért, 
évről évre erősödött a munka-
társak hosszú távú megtartásá-
ban.” – nyilatkozta Molnár Ivett, 
a DDC Megbízott HR vezetője. 

Az elmúlt években a DDC szá-
mos elismerésben részesült már, 
amelyek a vállalat honlapján 
megtekinthetőek.

Januártól új vezérigazgató a DDC élén Családbarátnak lenni menő!
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) Magyarország egyik meghatározó építőanyag gyártó vállalata. 
A számos üzletágat működtető nagyvállalatot Szarkándi János elnök-vezérigazgató nyugdíjba 
vonulása után 2023 januárjától Szilágyi Zsolt fogja irányítani.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) mindig is kiemelt figyelmet fordított dolgozóira. Arra, hogy a 
munkatársak szívesen dolgozzanak a cégnél, megőrizzék testi és lelki egészségüket és a DDC-
re, mint családbarát munkahelyre tekintsenek. Az építőanyag-ipari vállalat családbarát törek-
véseit ismét szakmai díjjal ismerték el.

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

A Guttmann házaspár és barátaik, Babják Annamária színművésznő és férje 

- A kérdés első felét 4 k be-
tűs szóval tudom jellemezni: 
kedvezőtlen, kritikus, kriminá-
lis és katasztrófa. Ha tavaly te-
szi fel a kérdést ez idő tájt, akkor 
azt mondtam volna, hogy ked-
vező, kivételes, kimagasló és ki-
tűnő mind a mennyiség, mind a 
minőség tekintetében egyaránt. 
A 2021-es esztendő elkényez-
tetett. Az érdeklődőknek azt 
mondtam, hogy a természetfe-
lelős (számomra az Öröktől való 
teremtő Isten) kitűnő termés-
sel ajándékozott meg. Nekem 
csak arra kellett vigyázni, hogy 
el ne rontsam. Ezt az óhajt sike-
rült is teljesítenem, mert a bora-
im kiválóak lettek, vevőim na-
gyon szerették, örömömre di-
csérték és vásárolták is. A kiváló 
minőségre bizonyság, hogy a ta-
vaszi Országos Budafoki Borver-
senyen a Zöldveltelinit, a Király-
lánykát és a Kertesi Mély Rubin 
nevű Zweigelt válogatást arany-
érmes minősítéssel díjazták. A 

szőlő és sok más növény is ön-
szabályozó mechanizmusa ré-
vén védekezik a kimerüléstől és 
megroggyanástól.

- Ez akár azt is előrevetítette, 
hogy az idei termés már közel 
sem lesz ilyen kedvező?

- Rátapintott a lényegre szer-
kesztő úr! Ugyanis a magas ho-
zamú évet alacsonyabb követi. A 
terméskezdemények kialakulása 
már az előző év nyarán megkez-
dődik s folyamatosan tart az év 
végéig, ilyenkor dől el, hogy 10 
darab hajtáson 24 fürt lesz, mint 
volt tavaly vagy 14, mint volt az 
idén. Ezt a termékenységi muta-
tót sok tényező befolyásolja. Az 
idei nagyon alacsony volt. A für-
tök nagyságát az adott évi körül-
mények (időjárás, terhelés, mér-
téke, tápláltság) határozzák meg. 
A tőkéim nem voltak túlterhel-
ve, de a kedvezőtlen időjárás mi-
att nem fejlődtek ki az optimális 
mértékig, s az iszonyú aszály mi-
att a bogyók is aprók maradtak.

- Ezen a szeptemberi bőséges 
csapadék sem segített? Későn 
érkezett az eső?

- A virágzást követően alakul-
nak s fejlődnek ki a bogyót fel-
építő sejtek. Ezek mennyisége 
határozza meg, hogy mekkora 
lesz a szőlőszem. Amennyiben 
az aszály miatt kevés sejt képző-
dik, akkor már nincs, ami meg-
hízzon, még akkor sem, ha csa-
padékossá válik az idő.

- Ez tényleg bosszantó lehet, 
de legalább a napfényes idő jó 
hatással volt a must fokára? 

- Sajnos az sem. Hiába volt 
bőséges fény és nagy meleg 
egész nyáron, ez önmagában 
véve kevés. A szőlőcukor kép-
ződéséhez - mely minden to-
vábbi szerves vegyület alapja s 
egyúttal a növény energiaforrá-
sa is - széndioxidra és vízre van 
szükség. Napfény energiájával 
ezekből szintetizálódik. A fo-
lyamat másik terméke az éltető 

oxigén. A széndioxid standard, 
de a víz, amit a növény a talajból 
vesz fel, változó. Márpedig az 
idén nagyon kevés volt. Így ért-
hető, hogy miért volt alacsony a 
cukorfok, melynek emelkedése 
a hűvös és esős szeptemberben 
megrekedt. A bajokat összefog-
lalva elmondhatom, hogy idén 
a fürtszám kevés volt s kicsik 
is maradtak, a bogyók sem nőt-
tek meg, kicsi volt a léhányad és 
a cukorfok is. Úgyis mondhat-
nám, hogy minden kicsi volt, 
csak a költségek voltak nagyok. 
A gázolajért a szüretben kétszer 
annyit fizettem, mint tavaly. 
Fuvarköltség az egekbe szökött: 
jelentősen nőttek a növényvé-
delmi költségek, a műtrágyák 
áremelkedéséről nem is beszél-
ve. Megduplázódott a közteher 
is. Sajnálatos, hogy a munka-
bérek növekedésével arányosan 
csökkent a munkavállalók tel-
jesítményének hatékonysága is 
a ritka és könnyű fürtök miatt. 

- Mit tudott tenni a kedvezőt-
len hatások mérséklése érdeké-
ben?

- Idejében felismertem, hogy 
az idén „rozés” év lesz, akár-
csak 2020-ban vagy 2018-ban. 
Tavaly vörösboros év volt, az 
éghajlati körülmények annak 
kedveztek. Idén pedig a rozé-
nak, melyhez nem kell, sőt, nem 
kívánatos a magas cukorfok, de 
nagyon fontos a megfelelő mér-
tékű és összetételű savtartalom, 
amely párosulva a bogyókban 
fejlődött gyümölcsös zamatok-
kal „ropogóssá”, a jó bevált és 
alkalmazott feldolgozási tech-
nológia pedig üdévé teszi a bort, 
melynek fogyasztása kellemes 
gasztronómiai élményt nyújt. 
Hála az égnek ezt sikerült elér-
nem, és a rozéból készített hosz-
szúlépés kitűnő szomjoltó lesz 
a jövő évi nyári kánikulában. 
Persze víz nélkül, tisztán még 
nagyobb élményt ad.

- Szavaiból mintha az csenge-
ne ki, hogy nagyon kedveli a ro-
zét.

- A fehér és rozé borokat tisz-
tán, a vörösbort pedig „piszko-
sul” szeretem. Tavaly a bibli-
ai egyiptomi József példáját kö-
vetve a nagyon finom vörösbor-
ból több évre való készletet tá-
roltam be. Régóta áhított célom 
volt, hogy a fogyasztókat több 
éves érlelt vörösborral tudjam 
megörvendeztetni, ami sike-
rült is, de mégsem tudtam bele-
nyugodni, hogy a készletet idén 
ne bővítsem. A legjobb fekvé-
sű váci és erdőkertesi dűlőben 
terméscsökkenés árán is kivár-
tam, hogy a Zweigelt 20-21C fölé 
emelkedjen, ami inkább relatív 
cukorgyarapodás volt. Ebből ké-
szült vörösborom préselés után 
2 nappal kezelés nélkül, tehát 
szűzen kristálytiszta volt. Bará-
tainkkal alig tudtuk az önkriti-
kus érzékszervi minősítést ab-
bahagyni. Ez a sikerélmény sok 
mindenért kárpótol.

- No és milyenek az idei fehér-
borok? 

- Ezzel kapcsolatban a felesé-
gem nyilatkozatát tartom reá-
lisnak, valósnak, mértékadónak 
azaz: mi mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy belőlük 
idén is kihozzuk a legjobbat.

- Ahogy hallgatom önt, mi-
közben a modern pincészeté-
ben végigkalauzol a hatalmas 
tartályok és hordók között, arra 
gondolok, hogy érzékenyen 
érintheti az idei gyenge termés, 
a súlyos veszteség. Hogyan lehet 
ezt feldolgozni, az elkerülhetet-
len áremelésen kívül mivel tud-
ja ezt kompenzálni?

- Az áremeléssel csínján kell 
bánni, mert bármennyire is fi-
nom a bor, a felső limitnek a 
kereslet-kínálat és a fogyasztó 
pénztárcája szab határt. Mivel 
arra sem remény, sem lehetőség 
sincs, hogy a magasabb előállí-
tási költséget, azaz az önköltsé-
get a bor árában érvényesítsem, 
ki kell tapasztalni, hogy mi a fel-
ső határ, amit a fogyasztó elfo-
gad. Úgy vélem, hogy 15-20%-
os áremelést megértéssel tolerál-
nak. (Talán!). További kompen-
zációt a nyugdíjam, a múlt évi 
munkám eredménye, a vevők el-
ismerése, és némileg a humor és 
a versek szeretete adja. 

- Ez nagyon szép és dicsére-
tes hitvallás, de a költségeket, a 
számlákat ki kell fizetni... 

- Az elmúlt évtizedekben 
többször előfordult, hogy ingyen 
dolgoztam, de a gazdatársada-
lomban nem én vagyok az egye-
düli, főleg az idén. Nekünk kö-
telességünk a bérminimumra 
vonatkozó törvények betartása, 
csak számunkra nem tudja senki 
sem biztosítani ezt. A gazdálko-
dó szánt és vet, de hogy arat-e, az 
nem biztos. Mosolyogva gondo-
lok arra, hogy a tavalyi év végén 
elhamarkodottan jelentettem ki: 
„idén nem csak azért dolgoztam, 
hogy elfáradjak, és jól aludjak”. 
A munkám ellenértéke forint-
ban volt mérhető. Két év távlat-
ból szemlélve a tavalyi biztosnak 
tűnő haszon is oda lett. Ha már a 
humorról is szót ejtettünk, kicsit 
úgy vagyok ezzel, mint az az ifjú 
hölgy, aki a laktanya közelében 
lévő kies helyen ölelgette kato-
náját, aki a takarodót jelző kürt-
re kibontakozott az öleléséből, 

nehogy elkéssen, s ekkor a leány 
így sóhajtott fel: „milyen idők, 
milyen idők, már az sem biztos, 
amit az ember a karjában tart”.

- Sokan vallják, hogy a dol-
gok hosszú távon kiegyenlítőd-
nek. Elképzelhető, hogy a szőlő-
termesztésben az eredményes-
séget ciklusokban, minimum 5 
év átlagában lehet és kell ala-
pul venni?

- Így van, jól mondja szer-
kesztő úr. A mostani szorult 
és nehéz helyzetben az vigasz-
tal, hogy a 2018-tól 2022-ig tar-
tó ötéves ciklusban szerencsénk-
re csak idén és 2018-ban fordult 
elő hasonló nehéz helyzet. Ak-
kor az eső, idén az aszály miatt. 
Nyugdíjasként én könnyebben 
viselem sorsomat, mert a nyug-
díjamból nem nyaralni vagy  
wellnessezni megyek, hanem fi-
nanszírozom a szenvedélyem-
mé vált munkám és foglalkozá-
som kiadásait, de mit mondja-

nak azok, akiknek ez az egyetlen 
megélhetési forrásuk, és ráadá-
sul hitel is nyomja a vállukat. Ők 
csak állami segítségben remény-
kedhetnek, s abban, hogy jövőre 
jobb lesz!

- Önt Dunakeszin nemcsak 
a finom boraiért, hanem a ver-
seket nagy szenvedéllyel, a köl-
tő sorait mély átéléssel közvetí-
tő előadóként is kedvelik. Mél-
tán nevezik a verselő borász-
nak! Bejezésül, kérhetünk egy 
idő illő szép idézetet.

- Ó, boldogan! Az egyszer 
fenn és egyszer lenn a kerék fi-
lozofikus gondolatához kapcso-
lódnak Kölcsey Ferenc sorai, a 
Bordal részlete: 

„Igyunk derűre
Igyunk borra

Úgyis hol kedvre
Úgyis hol búra
Fordul az élet”

Vetési Imre

Évértékelő beszélgetés Guttmann Vilmos borásszal
Interjú a verselő borásszal

A borászok körében jól ismert szakmai megfigyelés, hogy a Márton-nap utáni időszakban az 
első fejtést követően szépen tisztulnak az új borok. A szőlőművelés fortélyairól és az idei ter-
més minőségéről Guttmann Vilmos borászt, Dunakeszi egyedüli bortermelőjét kérdeztem, aki-
nek a szépen gondozott ültetvényei nem csak a város határában, hanem a csodás panorámájú 
váci Törökhegyen s a kiváló fekvésű erdőkertesi szőlőben is megtalálhatók. Milyen évet tudhat 
maga mögött, elégedett az új borok minőségével? - kérdezem mindezt azért is, mert sokféle, 
sokszor ellentmondásos nyilatkozatokat hallhattunk a rádióban, olvashattunk az újságokban. 
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