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Folytatás a 8. oldalon.

A Pest megyei 4. számú, Vác központú választókerület valamennyi 
lakójának áldott, békés karácsonyt kívánok!

Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Göböl Zsolt (középen) Pest megye díszpolgára

Göböl Zsolt lett Pest megye díszpolgára 
Dunakeszi, szokolyai, váci és verőcei kiválóság a kitüntetettek között

Márianosztrán 50 millió forintból újult meg a község óvodája

Folytatás a 8. oldalon

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, 
hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánít-
ja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 
363 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. 
A Megyenap különleges jelentéssel bír a számunk-
ra. A megye újjászületésére emlékezünk, és közös-
ségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a megye 187 
településéről érkező emberekkel és mindazokkal, 
akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Ek-
kor köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hiva-
tásukban vagy a mindennapokban képesek voltak 
a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítmé-
nyekre – olvasható Pest Megye Közgyűlése decem-
ber 9-i ünnepi üléséről kiadott közleményben. 

Írásunk a 4. oldalon

Rétvári: hétmilliárd forintból folytatódhat 
a váci szakrendelő felújítása

Országos szakmai díjjal 
ismerték el a dunakeszi 

szabadstrand fejlesztését

Az ünnepélyes átadásra december 6-án délelőtt került 
sor a fóti Boglárka Óvodában, ahol Szentkirályi Alexand-
ra kormányszóvivő, Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Ka-
binetiroda kormányzati államtitkára, Pest megye 5. sz. 
választókerületének országgyűlési képviselője, dr. Mol-
nár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók 
Szövetségének elnöke és dr. Vass György polgármester 
méltatta az esemény jelentőségét. A rendezvényen tisz-
teletét tette ifj. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat Testü-
let tagja, Hegedűs Gábor, a Debrecen Labdarúgó Akadé-
mia vezetője, nemzetközi koordinátor, Szász Emese, Fó-
ton élő olimpiai bajnok. 

Fóti óvodában avatták föl az 500. Ovi-Sport Pályát

Folytatás a 2. oldalon

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési kép-
viselője december 1-jén este - Latorcai Csabával, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős 
parlamenti államtitkárával együtt - tartott váci sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Magyarország 
helyreállítási tervének elfogadása azt is jelenti, hogy mintegy hétmilliárd forintból folytatódhat a 
váci szakrendelő felújítása. 

Rétvári Bence és Latorcai Csaba ismertette a következő évek fejlesztési terveit
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Az első ütemben több százmillió forintból elkészült a konyha és az étkezde felújítása,  
megvalósult az intenzív osztály teljes körű korszerűsítése

Magyarország elfogadott helyreállítási tervével a kormány kiemelt célja, hogy 2030-ra az Eu-
rópai Unió öt legélhetőbb tagországa közé kerüljön hazánk – mondta a Miniszterelnökség te-
rületfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára december 1-jén Vácon.

Latorcai Csaba a Polgári 
Vállalkozók Egyesülete a 
Dunakanyarért rendezvé-

nyén azt mondta: az Európai Bi-
zottsággal (EB) történt másfél év-
nyi egyeztetés után szerdán Ma-
gyarország eljutott odáig, hogy 
az EB olyan határozatot hozott, 
miszerint az ország helyreállítá-
si tervét elfogadásra javasolja az 
uniós pénzügyminiszterek taná-
csának. Az államtitkár hozzátet-
te, hogy hazánknál egyik uniós 
tagállam sem kapott jobb minő-
sítést a helyreállítási tervére. “A 
beadvány kiváló minősítést ka-
pott” – fogalmazott. 

Az államtitkár elmondta: a 
következő hétéves területfej-
lesztési időszak fókuszában an-
nak kell állnia, hogy az ország 
többi térsége is olyan jól telje-
sítsen, mint a Közép-Magyar-
országi Régió. Hozzátette, hogy 
Pest megye az uniós átlag “más-
félszeresét hozta gazdaságilag, 
tehát jól teljesített”, de a térsé-
gen belül szükség van további 
fejlesztésekre, kiegyenlítésekre. 
Makroszinten ugyan Pest me-
gye szép eredményeket muta-
tott fel, de a belső egyenetlen-
ségeket az elkövetkező hétéves 
fejlesztési időszakban szeretné 
a kormány felszámolni – mond-
ta Latorcai Csaba.   

 Kitért arra is: az új területfej-

lesztési politika lényege, hogy 
együtt gondolkodik a kormány 
a helyiekkel, ezért a követke-
ző terület-, és gazdaságfejleszté-
si időszak főbb prioritásait a he-

lyi konzultációk alapján kíván-
ják meghatározni. Hozzátette: 
a főbb fejlesztési célterületek a 
zöldenergia, az informatika és a 
digitalizáció lesz.

“Napokon belül remélhető-
leg aláírásra kerül a Partnersé-
gi megállapodás is, az opera-
tív programjaink is jóváhagyás-
ra kerülnek, és a jövő év első ne-
gyedévének végére a konkrét 
források is megérkezhetnek Ma-
gyarországra” – fűzte hozzá.    

Rétvári Bence, a Belügymi-
nisztérium (BM) parlamenti ál-
lamtitkára, aki egyben a térség 
Fidesz-KDNP-s országgyűlé-
si képviselője azt mondta: “olyan 
támogatásokat szeretne a kor-
mány megvalósítani, amelyek 
elősegítik, hogy ahogyan már az 
előző válságból is a leggyorsab-
ban kerültünk ki, ez most is így 
legyen”. Hozzátette, hogy élesen 
látszik a különbség az uniós tag-
államok többségének gazdaság-
politikája és a magyar gazdaság-
politika között: míg a tagállamok 
többsége adót emelt, Magyaror-
szág adót csökkentett. Az állam-
titkár leszögezte: “ha a vállalko-

zóknak segítünk, a munkaválla-
lóknak segítünk”.

A sajtótájékoztatót követő-
en Latorcai Csaba a Polgári Vál-
lalkozók Egyesülete a Dunaka-
nyarért rendezvényén ismertet-
te a következő években megva-
lósuló fejlesztési terveket, melyek 
között kiemelt helyen szerepel a 
Szobi Járás, mint hátrányos hely-
zetű térség.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Egy lépessel közelebb va-
gyunk ahhoz, hogy a ma-
gyar vállalkozók hozzá-

jussanak azokhoz az uniós tá-
mogatásokhoz, melyek elvi-
leg a koronavírus-járvány utá-
ni újrakezdést szolgálták volna 
– utalt az Európai Bizottság el-
fogadott határozatára, melyben 
Magyarország helyreállítási ter-
vét elfogadásra javasolja az uni-
ós pénzügyminiszterek tanácsá-
nak. (Azóta ezt a pénzügyminisz-
terek egyhangúan támogatták!  
a szerk.) Rétvári Bence szólt arról 
is, hogy a magyar gazdaság telje-
sítménye - a koronavírus-járvány 
utóhatása, a brüsszeli háborús 
szankciós intézkedések, az ener-
giaárak csillagászati magassága 
ellenére is – 2202 harmadik ne-

gyedévében 4,1 százalékkal nőtt, 
amely duplája az európainak.  – 
Mint az közismert, tavaly pe-
dig 7,1 százalék volt, amely vala-
mennyi európai országénál ma-
gasabb volt – hangsúlyozta a par-
lamenti államtitkár.

Kitért arra is, hogy milyen ha-
tással vannak a brüsszeli szank-
ciók a mindennapok során az 
üzemanyagárakra, energiaellá-
tásra, az élelmiszerárakra. – Ez 
érzékenyen érinti a vállalkozó-
kat is, akik számára olyan segít-
séget nyújtunk, ami nem a mun-
kanélküliséget támogatja, ha-
nem a munkahelymegőrzését, a 
foglalkoztatás növelését. Éppen 
ezért tudott a koronavírus-jár-
vány után a leggyorsabban növe-
kedni a magyar gazdaság – húz-
ta alá Rétvári Bence, aki hozzá-
tette: ezért szorgalmazzuk, hogy 

minél előbb legyen béke és fegy-
verszünet az orosz-ukrán hábo-
rúban, és a szankciókat is vizs-
gálja felül az Európai Unió, mert 
azok minden vállalkozót megvi-
selnek.

A térség országgyűlési képvi-
selője fontosnak nevezte a hely-
reállítási terv elfogadása irányá-
ba tett lépést, amely révén – töb-
bek között – a váci szakrendelő-
intézet több milliárdos felújítá-
sát is ebből a forrásból szeretnék 
finanszírozni. – Ez kifejezetten 
jó hír Vácnak, hiszen az erede-
ti terveknek megfelelően folyta-
tódhat felújítás. Az első ütemben

elbontották a funkció nélküli
épületeket, több százmillió fo-

rintból elkészült a konyha és az
étkezde felújítása, megvaló-

sult az intenzív osztály teljes körű 
korszerűsítése, felújítása. Folya-

matos volt a tervek aktualizálá-
sa. A helyreállítási terv ismere-
tében úgy látjuk, hogy mintegy 
hétmilliárd forintból folytatód-
hat a szakrendelő külső és belső 
felújítása, amely azonban részle-
tes tervezést igényel, mivel a gyó-
gyító tevékenység nem állhat le, 

amikor a felújítási munkálatokat 
végzik a szakemberek. A helyre-
állítási terv jóváhagyása elősegí-
ti, hogy Magyarország hozzáfér-
hessen a helyreállítási alaphoz, 
ami a váciak számára is rendkí-
vül jó hír! Sajnáljuk, hogy ezt a 
baloldal akadályozta, de szeren-

csére most sikerül elérni, hogy el-
fogadták Magyarország helyreál-
lítási tervét. Bízunk benne, hogy 
Vácra is több milliárd forint érke-
zik majd! – jelentette ki optimis-
tán Rétvári Bence.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári: hétmilliárd forintból 
folytatódhat a váci szakrendelő felújítása

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a de-
ákvári posta újranyitásának ügyét szerdán. Mint közismert a megemelkedett energiaárak mi-
att a Magyar Posta Zrt. országszerte számos alacsony forgalmú posta nyitvatartását szüne-
telteti, köztük november 12-től Vácon, a Deákvár városrészben található kispostáét is.

Idén is látogatható Vácrátóton az ország egyik legrégebbi mézeskalács kiállítása, amelyet  
a plébánián lehet megtekinteni – tájékoztatta Spiegelhalter László polgármester az MTI-t.

A rendkívüli ülésen tizen-
egyen megszavaztuk, 
hogy a váci önkormány-

zat költségvetéséből éves szinten 
42 millió forintot biztosítunk a 
deákvári kisposta működéséhez, 
így az 2023. január másodikától 
újra szolgálhatja a deákváriakat 
– nyilatkozta Mokánszky Zol-
tán (FIDESZ-KDNP) képviselő 
a Vác Online-nak, melynek írá-
sát a 0627.hu szemlézte.

A döntés értelmében a város 

és a Magyar Posta Zrt. között 
18 hónapról szóló megállapo-
dást született. Az önkormány-
zati képviselő hozzátette: „Kü-
lön örülök annak, hogy Rétvá-
ri Bence országgyűlési képvi-
selő úrral segíteni tudtunk, és 
meg tudtunk szervezni a tehe-
tetlenkedő Matkovich Ilonának 
egy időpontot, amikor találkoz-
hatott Fónagy János államtitkár 
úrral és létrejöhetett így a meg-
állapodás. A szerződés szerint 

így 42 millió forintot kell egy 
évre az önkormányzatnak áll-
nia. Ez a város jelenlegi pénz-
ügyi helyzetében nem okozhat 
problémát, hiszen a decemberi 
költségvetési elszámolási szám-
la egyenlegén több mint 1,9 mil-
liárd forint áll. Nem a deákvári 
kisposta megmentésének a költ-
sége sok, hanem a politikai ala-
pon feleslegesen létrehozott há-
rom alpolgármesteri pozíció” – 
írja a 0627.hu.

A hagyományos mézeska-
lács-kiállításnak min-
den évben más külön-

legessége van, idén a Nemze-
ti Botanikus Kertben találha-
tó Vigyázó-kastély egykori és 
mai épületét formázták meg a 
süteményből. A gyerekeknek a 
Mancs őrjárat szereplőivel ked-
veskednek.

A polgármester elmondta, 
hogy több mint tucatnyian sü-
tötték az idei rendezvényre a 
mézeskalácsokat. A házikók és 
egyéb figurák elkészítéséhez 
több mint 100 kilogramm lisz-
tet és 30 üveg mézet használ-
tak fel.

Spiegelhalter László felidéz-
te, hogy előző évek mézeska-
lácsból készült különlegességei 
között volt például a Mikulás 
csokigyára, a teljes falu, a Nem-
zeti Botanikus Kert, a váci dóm 
és a magyar női kézilabda-válo-
gatott, amelynek kapusa, Bíró 
Blanka vácrátóti származású.

A kiállítás idén a plébánián 
kap helyet, pénteken délután, 
szombaton és vasárnap pedig 
10 és 20 óra között lesz látogat-
ható. A kiállítás figuráit egyéb-
ként jótékonysági céllal értéke-
sítik, a bevételből a helyi óvodát 
támogatják – tette hozzá.

A kiállításhoz kapcsolód-
va szombaton újra megrendez-

ték Vácrátót főterén a Mindenki 
karácsony elnevezésű rendez-
vényt, ahol forralt borral, teá-
val és más finomságokkal vár-
ták a látogatókat. A programok 
között gyerekkoncert és adventi 
gyertyagyújtás is szerepelt.

Fotó: 
csodalatosmagyarorszag.hu

Január másodikától újra kinyit 
a deákvári kisposta

Idén is látható a mézeskalács-
kiállítás Vácrátóton

Vác: Latorcai Csaba: Magyarország 
2030-ra az EU öt legélhetőbb  

országa között lehet

Latorcai Csaba államtitkár ismertette  
az elkövetkező hétéves fejlesztési tervet

A térség vállalkozói érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatót 
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Karácsony ünnepén az emberi és az isteni időszámítás találkozik. Több mint kétezer évvel ez-
előtt Isten fia emberré lett, hogy mi magunkra ölthessük az istenit, köztük is a legfontosab-
bat, a szeretetre való képességet. Isten legfontosabb tulajdonsága ugyanis, hogy Ő szeretet, 
Ő a Szeretet. Azért küldi közénk egyszülött fiát, hogy megismerhessük azt az isteni létmódot, 
amelynek lényege az egymásra figyelő, egymást befogadó szeretetkapcsolat. Jézus születé-
se az isteni pedagógia egy sajátos megnyilvánulása.

Az elmúlt években mindent megtettünk azért, hogy aki Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, 
Erdőkertesen, Fóton, Gödön vagy Veresegyházon szeretne családot alapítani, gyermeket ne-
velni, annak megteremtsük ehhez a legkiválóbb feltételeket – kezdte a lapunknak adott nyi-
latkozatát Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, az erdőkertesi 
református óvoda építése, vagy a fóti Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázi-
um épületének felújítása kiemelt vállalkozás volt, amit nagy-nagy várakozás előzött meg. A 
magyar kormány megvédi a munkahelyeket és a családok bevételeit – folytatta a képviselő – 
ezért úgy döntött, hogy még több vállalkozás részesülhet fejlesztési- és rezsitámogatásban, 
januárban pedig újabb tizenöt százalékos nyugdíjemelés következik.

Tárjátok ki a szíveteket. Ez a mottója a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő akciójának- 
mondta Kovács Gábor igazgató azon a sajtótájékoztatón, amit Rétvári Bence országgyűlési 
képviselővel közösen tartottak abból az alkalomból, hogy a szervezetnek jelentős mennyisé-
gű tartós élelmiszert adományozott Vida Sándor, a Híreske-Gastro Kft. ügyvezetője.

Az, aki megtapasztalja, hogy szeretik, 
maga is képessé válik a szeretetre. Ezért 
fontos, hogy a kisgyermek születésétől 

kezdve odafigyelést, törődést kapjon szüleitől. 
Jézus születésén és életpéldáján keresztül meg-
mutatja nekünk, megérteti velünk, hogy mi is 
képesek vagyunk erre a szeretetre. Képesek va-
gyunk áldozatot vállalni családtagjainkért, ba-
rátainkért. Sőt, szélsőséges pillanatokban még 
azokért is, akik számunkra korábban idegenek 
voltak. Látjuk ezt szükséghelyzetekben, mint 
például az orosz-ukrán háború kitörését kö-
vetően megindult menekültáradat során. Mert 
felismerjük, hogy akkor és ott, mi és csak mi te-
hetjük meg azt a lépést, amelyre embertársunk-
nak szüksége van: az odafordulásra, jó szóra, 
ölelésre, egy kedves gesztusra vagy éppen egy 
pohár vízre – azaz egy olyan pillanatra, ami-
kor ő is megérezheti, hogy valakinek fontos, va-
laki szereti. 

Karácsonyi jókívánságom minden jóakaratú 
ember számára az, hogy minél többször átélhes-
se azt, hogy szeretik, de azt is, hogy ő maga tudjon 
önzetlenül szeretni másokat, és ezzel eljusson az 
élet teljességére – nem csak Karácsony ünnepén.

Marton Zsolt, váci püspök

„Ötgyermekes édesapaként az egyik legfontosabb 
célom a családok, gyermekek biztonságának meg-
teremtése, ezért is támogatom minden erőmmel 
körzetünkben az óvoda, bölcsőde, és az iskolafej-
lesztéseket. Örömmel mondhatom, hogy a napok-
ban nyitotta meg kapuit Erdőkertesen a Szőlőfürt 
Református Óvoda: a kormányzati támogatásból 
épült négycsoportos intézmény száz gyermek be-
fogadására alkalmas.  Térségünk fejlesztése közös 
ügyünk, ezért is nagy eredményünk a református 
óvoda elkészülése, emellett pedig számos újabb 
tervről is folyamatosan egyeztetünk a településve-
zetőkkel. Mindeközben kétszáznyolcvanmillió fo-
rint többletforrást biztosít a kormány a dunakeszi 
Napsugár Bölcsőde bővítésének folytatására. Fel-
újítottuk a fóti Szent Ágoston Keresztény Általá-
nos Iskola és Gimnázium épületét is. Mindez azt 
példázza, hogy nagy jelentőségű, komoly oktatás-
fejlesztést valósítunk meg a körzetünkben” – so-
rolta a térségünkben zajló oktatási-nevelési fej-
lesztéseket Tuzson Bence, térségünk országgyű-
lési képviselője. Mint mondta, hasonló a helyzet 
a közeli Csömörön is, ott háromszázmillió forin-
tos többletforrást biztosít a kormány a Laky kúria 
épületében létesülő új, huszonnyolc férőhelyes böl-
csődére.

A képviselő beszélt arról is, hogy az ugyancsak 
a Pest megyei 5-ös számú választókerülethez tar-
tozó Csomád huszonegymillió forintos támoga-
tást kapott a község önkormányzatának műkö-
dési költségeire. Ezzel egy időben Gödön is fellen-
dülnek a fejlesztések: hamarosan öt beruházásunk 
kezdődhet el a városban, összességében százhat-
vanmillió forintos támogatással, ami azt jelenti, 
hogy folytatjuk térségünk fejlesztését – mondta 
Tuzson Bence. Előteremtettük a gödi Alagút utca 
és a Béke út egy-egy járdaszakasza felújításának az 
anyagai fedezetét – folytatta a képviselő –, emellett 
pedig elkezdjük a Nemeskéri parkerdő fejlesztésé-
nek első ütemét, vagyis a kisszínpad és lelátó felújí-
tását, illetve a környezetrendezést.

Tuzson Bence beszélt arról is, hogy nagyon jól 
halad a gödi Búzaszem iskola új közösségi teré-
nek és tornatermének építése: „Többször jártam 

az építkezésen, beszélgettem az ott dolgozókkal 
és az intézmény vezetőivel, munkatársaival, meg-
néztem a munkálatokat, és minden tapasztalatom 
pozitív volt. Az új tornacsarnok építése harmadik 
ütemének megkezdésére most ötvenhétmillió fo-
rintos támogatást nyert el az intézményt működte-
tő alapítvány, amihez ezúton is gratulálok!”

Minden egyes nap azért dolgozom, hogy a kör-
zetünkben élő családok számára bölcsőde-, óvo-
da-, iskolafejlesztésekkel is biztosítsuk a minden-
napok nyugalmát, a biztonságos, tervezhető jövőt 
– mondta lapunknak Tuzson Bence. Azok után, 
hogy most fizettük ki a nyugdíjprémiumot az 
érintetteknek, illetve a nyugdíjkiegészítést is folyó-
sítottuk, januártól újabb tizenöt százalékos nyug-
díjemelés következik, és a tizenharmadik havi jut-
tatás összege is nagyot emelkedhet, Mi megóvjuk 
a magyar nyugdíjasokat is a szankciós infláció kö-
vetkezményeitől, továbbra is számíthatnak ránk.– 
fogalmazott a képviselő.

„A szomszédban dúló háború, az elhibázott és 
káros brüsszeli szankciók következményeit egész 
Európa megszenvedi. A béke és a biztonság ezek-
ben az időkben még jobban felértékelődik, csak-
úgy, mint az összetartó közösség ereje. Ezekben a 
napokban, az adventi időszakban a családdal töl-
tött idő különösen értékes.  Nagy jelentőséggel bír 
a gyertyagyújtás, így fokozatosan rá tudunk han-
golódni az egyik legszebb ünnepünkre. A felesé-
gemmel minden évben kis adventi csomagocská-
kat készítünk a gyermekeinknek, amikben min-
den nap más és más apró kis meglepetéseket talál-
nak reggelente, egészen karácsonyig. Ez egy olyan 
izgalmas és szeretetteljes felkészülés az ünnepre, 
ami mindnyájunk számára fontos, nem is elsősor-
ban az ajándékok miatt, hanem azért, mert nem-
csak jelképesen, de lelkileg is összeköti a családot. 
Engedje meg, hogy ezúton is boldog, áldott ünne-
peket kívánjak a Dunakanyar Régió minden ked-
ves olvasójának” – fogalmazott lapunknak nyi-
latkozva Tuzson Bence, térségünk országgyűlési 
képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A vendéglátóhely ügyvezetője több tonna 
tartós élelmiszert, lisztet, hagymát, bur-
gonyát és cukrot adományozott a Váci 

Egyházmegyei Karitásznak, amit a szervezet ka-
rácsony előtt és a jövő évi hideg hónapokban 
oszt szét a rászoruló családok között – mond-
ta el a váci sajtótájékoztatón Kovács Gábor igaz-
gató.

„A szolidaritás, az embertársaink segítése az 
nem egyszerű jótékonykodás, hanem hozzátarto-
zik az ember teljességéhez. Az advent az valahogy 
azzal a várakozással jár mindenki számára, hogy 
előbb-utóbb eljutunk valami teljes örömhöz, a tel-
jes boldogsághoz karácsonykor, és ehhez a teljes-
séghez hozzátartozik az is, hogy kicsit kitágítjuk 
a látómezőnket, és segítünk mindenkinek, aki a 
környezetünkben él.”

A tartós élelmiszereket tartalmazó csomagok 
mellett a Karitász a gyermekeknek is gyűjtött ado-
mányokat, amelyeket még a karácsonyfa alá tehet-
nek majd a családok – ismertette Kovács Gábor. A 
jelentős mennyiségű ételadományt felajánló cég és 
a Váci Egyházmegyei Karitász kapcsolatfelvételét 
Rétvári Bence segítette, aki a helyszínen azt mond-
ta: a háborús helyzet és a szankciók Magyarorszá-
gon is hozzájárultak az energiaválság kialakulásá-

hoz, ez pedig azokat sújtja leginkább, akik amúgy 
is nehéz körülmények között élnek.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő kiemelte: 
háborús világban élünk, minden arról szól, hogy 
az orosz-ukrán háború miatt kialakult energia- és 
szankciós válságban kik kerülnek nehezebb hely-
zetbe. – Most is olyan helyzet előtt állunk Euró-
pában, amikor a nagyhatalmak egymásnak feszül-
nek, melynek az igazi kárvallottjai azok az embe-
rek, akik a mindennapok során korábban is nehéz-
ségekkel küzdöttek, hiszen nekik jóval nehezebb 
beszerezni az alapvető élelmiszereket. A bajban 
szerencse, hogy Magyarországon az embereket se-
gíti a rezsicsökkentés, amely nélkül az energiaárak 
az átlagfogyasztás alatt is többszörösére emelked-
nének – hangsúlyozta az átlagfogyasztás alatti re-
zsitámogatás társadalmi jelentőségét.

„Mindnyájan látjuk, hogy az élelmiszereknél 
milyen mértékű az áremelkedés, ezért különösen 
fontos ilyenkor a segítség. Különösen köszönjük 
Vida Sándornak és a Híreske-Gasztro Kft.-nek, 
hogy ezt a több mint 12 tonnányi adományt biz-
tosította a váci és a Vác környéki rászorulóknak. A 
katolikus Karitásszal már van egy nagyon régi és 
jól bejáratott együttműködés, akiknek nagyon sok 
helyen vannak képviselőik, önkénteseik, segítőik, 
akik valóban célba tudnak juttatni nagyobb meny-
nyiségű adományt is” – fogalmazott Rétvári Ben-
ce országgyűlési képviselő, aki köszönetet mon-
dott az adománygyűjtő akció valamennyi közre-
működőjének. (Vetési)

Fotó: Szabó Csaba

Kovács Gábor, Vida Sándor és Rétvári Bence

Önzetlenül szeretni másokatEgy szerencsés, dinamikusan 
fejlődő régióban élünk

Kiemelten fontos a nehéz 
helyzetben élők támogatása 

A váci püspök karácsonyi üzeneteTuzson Bence: Felértékelődött a béke és a biztonság

Több mint 12 tonna tartósélelmiszer-adománnyal 
segítik a váci és a Vác környéki rászorulókat

Tuzson Bence: Örömmel mondhatom, hogy a napokban
nyitotta meg kapuit Erdőkertesen a Szőlőfürt  
Református Óvoda: a kormányzati támogatásból
épült négycsoportos intézmény száz gyermek  
befogadására alkalmas
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Radvánszki Edit Fülöp Attila államtitkártól vehette át a kitüntetést

A betlehemi jászol vonzza a gyerekek rácsodálkozó érdeklődését

Idén a megnövekedett rezsi-
költségek miatt szerényebb, 
de annál kedvesebb és meg-

hittebb az adventi vásár Duna-
keszin, a Casalgrande téren. A 
város önkormányzata évek óta 
fontosnak tartja életben tartani 
a közös gyertyagyújtás hagyo-
mányát, ezért minden hétvégén 
ugyanabban az időpontban vár-
ták a helyieket, hogy együtt han-
golódjon a város a közelgő szere-
tet ünnepére. Az óvodások éne-
ke, az egyházak képviselői által 
tartott közös áhítat mellett az 
adventi vasárnapokba pici pluszt 
is belevittek a Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársai.

Első alkalommal az ünnep 
„kötelező” süteményét és édes-
ségét, a bejglit és a város szalon-
cukrát kóstoltatták az önkor-
mányzati képviselők, bronzva-
sárnap a Mikulás érkezett a tér-
re, harmadik vasárnap pedig a 
tavaly életre hívott közösségi 
karácsonyfa díszítésre várták a 
helyieket. Több család, a REdit 
Örömtánc Klub és a Dunake-
szi Diófa Nagycsaládos Egyesü-
let tagjai is készültek saját készí-
tésű díszekkel, de az előző évben 
felajánlott egyedi különlegessé-
gek is felkerültek a fára. Dióssi 
Csaba polgármester és menyasz-
szonya, Gaál Andrea emelőko-
sárból díszítette a 7 méter ma-
gas coloradói jegenyefenyő fen-
ti ágait. 

A polgármester a kezdetek 
óta – 2010 – nagy hangsúlyt 
fektet a közösségépítésre, cél-
ja, hogy a dunakesziek helyben 
találják meg a kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőségeket, ezért 
szinte minden hónapban szer-
veznek a városban különböző 
programokat.

A díszítés után Radvánszki 
Edit, a REdit Örömtánc Klub 

vezetője megtáncoltatta a tér-
re látogatókat, majd a színpa-
di éneklésre érkezett Piros Tag-
óvoda csemetéit is, hiszen a hi-
deg ellen a legjobb a mozgás, és 
a tánc a szíveket is átmelengeti. 
Az ovisokat Dr. Pétery Schmidt 
Zsolt református lelkész követte, 
aki közös áhítattal alapozta meg 
a gyertyagyújtás meghitt pilla-
natát. Ez alkalommal a Duna 
Összefűz Nemzetiségek Klubja 
Dunakeszi is képviseltette ma-
gát a Casalgrande téren.

A negyedik vasárnapon 15 
órakor kezdődnek a programok. 
Énekel a Bárdos Lajos Általános 
Iskola kórusa, a Gyöngyharmat 
Tagóvoda óvodásai és Caramel 
is mikrofont ragad az adventi vá-
sár színpadán. Ahogy korábban, 
Szabó József egyházügyi tanács-
nok idén is elhozza a betlehemi 
békelángot az aranyvasárnapi 
gyertyagyújtásra, hogy aki sze-
retné, hazavihesse otthonába.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Meghitt adventi vasárnapok 
Dunakeszin, érkezik a békeláng
Óvodások éneke, Caramel, bejgli, szaloncukor, Mikulás, közösségi karácsonyfa díszítés, tánc, 
áhítat, gyertyagyújtás, békeláng – segítik az ünnepre hangolódást Dunakeszin.

Dunakeszi Város Önkormányzata, szeptemberben indult a Településfejlesztési Szövetség ál-
tal kiírt pályázaton. A Településfejlesztési Díjért 2021-ben befejezett projekttel lehetett indulni 
több kategóriában. A szakmai szövetség célja a díjjal az, hogy azokat az önkormányzatokat is-
merjék el, akik erejüket megfeszítve fáradoznak ezekben az időkben is, hogy a település lakói-
nak minőségi körülményeket teremtsenek. 

A Belügyminisztérium idén Radvánszki Editet tüntette ki az idősekért végzett áldozatos mun-
kája elismeréseként a szociális munka napján. Radvánszki Editet Dunakeszi határán túl is jól 
ismerik és elismerik, aki országos szenior örömtánc táborok, látványos bemutatók sokaságát 
szervezte az elmúlt években a szép korú hölgyek és urak aktív közreműködésével, mellyel be-
aranyozta az idős emberek hétköznapjait. Rendszeres fellépői a Mozdulj, Dunakeszi! nagy sike-
rű szabadidős programnak és a városi nyugdíjas klub rendezvényeinek.

Ebben az évben Szolgálta-
tásfejlesztés kategóriában 
indult Dunakeszi Város 

Önkormányzata a Szabadstrand 
fejlesztésével és nyert. 

A pályázatban kiemel-
tük, hogy a Dunakeszi Duna 
Szabadstrand fejlesztése egy 
jól átgondolt, hosszútávú, kon-
cepciózus fejlesztés eredménye, 
amely során a látókörünkbe ke-
rült pályázati lehetőségeket ma-
ximálisan igyekeztünk kihasz-
nálni, ezzel is növelve a fejlesz-
tés volumenét, sokszínűségét.

A strandunk fejlesztésénél 
nem csak kizárólag a nyári sze-
zonra fókuszálunk, hanem fi-
gyelembe vesszük, hogy a Du-
na-parti sétány, a játszótér, a 
bisztrók, a Madárlátta tanös-
vény, a tavasszal virágzó nár-
ciszmező, az év minden szaká-
ban vonzza a látogatókat. 

Igyekeztünk úgy kialakítani 
a strandot, hogy minden kor-
osztály megtalálja a maga szá-
mára a kikapcsolódási lehető-
séget, a területen több játszóte-
ret helyeztünk el, így a kiskama-
szok jól elkülönülhetnek a tipe-

gőktől. Az idősebbeknek pihenő 
padokkal, virágokkal beültetett 
részt alakítottunk ki. 

A zöldfelület kezelési terv ki-
dolgozásánál figyeltünk arra, 
hogy az itt lévő monokultú-
rás telepített nyár-platán erdőt, 
hosszútávú faápolási terv kere-
tein belül gondozzuk, és a honos 
vízparti társulásokra jellemző 
fajokkal elegyítsük. Az alsóbb 
zónákba pedig lepke és méhba-
rát virágzó növények kerültek. 

A területen kialakított Tan-
ösvényen képeztünk olyan fol-
tokat, ahol az aljnövényzetet 
hagytuk magasra megnőni, így 

búvóhelyet biztosít az állatok-
nak, madaraknak. A Tanösvé-
nyen elhelyezett interaktív táb-
lák, kihelyezett játszóeszközök, 
rovarhotelek, alkalmasak arra, 
hogy kültéri környezetórákat 
tartsanak itt iskolák, óvodák. 

A díjat lapunk megjelenésével 
egy időben Dióssi Csaba, Du-
nakeszi polgármestere és Tóth 
Eszter, a város főkertésze vette 
át Budapesten december 16-án.

Tóth Eszter  
városi főkertész

Fotó: Kovács Zsolt

Az elismeréséért Face-
book-oldalán személyes 
hangvételű bejegyzés-

ben mondott köszönetet:
„Érezted már, hogy akkora a 

boldogság benned, hogy nem 
fér el a szívedben? Feszít és a 
szádat mosolyra húzza, ha aka-
rod, ha nem. Ezzel a különleges 
eseménnyel tető került a mun-
kásságomra. Külön csodála-
tos, hogy az elismerés, az IDŐ-
SEKÉRT DÍJ. ÉRTÜK-VELÜK-
ÖRÖKKÉ.

Soha nem számítottam ekko-

ra elismerésre, még ha titokban 
vágytam is rá. Közel 50 év gyü-
mölcse beérett számomra. Nem 
mondom, hogy könnyű volt az 
út, de azt igen, hogy soha nem 
éreztem munkának és tehernek, 
hanem csodálatos feladatnak. 
Hálásan köszönöm mindenki-
nek, aki ez idő alatt mellettem, 
körülöttem volt.

Köszönet a felterjesztőnek, 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának.

A férjemnek és a családom-
nak hálás vagyok nagyon, mert 

rengeteg segítséget és bíztatást 
kaptam az évek során, és min-
dig büszkék voltak rám.

A díjátadó után megszólított 
a bíráló bizottság egyik tagja 
és elmondta, hogy az elbírálás 
alatt én voltam az egyik szemé-
lyes kedvence. Nem ismert, so-
sem látott, csak nagyon tetszett 
neki, amit csinálok.

Mindnyájan ’reszkessetek’, 
mert új erőre kaptam!” – zárta 
sorait a boldog kitüntetett, aki 
már az újabb programokat, ren-
dezvényeket tervezi.

Folytatás a címlapról

Országos szakmai díjjal 
ismerték el a dunakeszi 

szabadstrand fejlesztését

A Belügyminisztérium Idősekért 
díjjal tüntette ki Radvánszki Editet

A polgármester és menyasszonya emelőkosárból díszítette  
a 7 méter magas fenyőfát
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Az adománygyűjtés továbbra is folytatódik

A versenyen induló fiatalok

A versenyt szervező Kaszáné Szekeres Erika 
és Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi iskola igazgatója

Advent első hétvégéjén indította az éves karácsonyi cipősdoboz 
adományakciót Szabó József egyházügyi tanácsnok, hogy a 
dunakesziek közös erővel tegyék szebbé a hátrányosabb hely-

zetű helyi családok szeretet ünnepét. Ezúttal a beérkezett adomá-
nyokból és a városvezetők, önkormányzati képviselők felajánlásaiból 
71 család és gyermek részesült ajándékban a december 12-én tartott 
átadó ünnepségen, a VOKE József Attila Művelődési Központban.

A kezdeményezésben Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán, 
Nyíri Márton és Sipos Dávid alpolgármesterek felajánlásaikkal ma-
gánemberként már régóta részt vesznek az akcióban, és segédkeznek a 
szétosztásban is. A polgármester az átadó ünnepségen felidézte, hogy 
Kállay Gyula bácsi kezdte el azt a hagyományt, hogy mint sikeres vál-
lalkozó, pénzbeli adománnyal segíti a nehezebb körülmények között 
élő dunakeszieket. „Bár Gyula bácsi elhunyt, mindaddig szeretnénk 

ezt a hagyományt tovább vinni, amíg erre lehetőségük van” – mond-
ta Dióssi Csaba, aki képviselőtársaival az iskolakezdési adományak-
cióból, az élelmiszerbank gyűjtéséből és az orosz-ukrán háború elől 
Magyaraországra menekülők megsegítésééből is kivette a részét.

A DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai előre 
feltérképezik egy-egy rászoruló családban hány és milyen korú gyer-
mek él, ezért nekik személyre szóló csomagokat állítottak össze. A 
gyerekek nagy mosollyal, csillogó szemekkel fogadták.

Az adománygyűjtés nem ért vége, január 2-ig áll az adománygyűjtő 
faház a Casalgrande téri adventi vásárban, ahol leadhatók az új, vagy 
újszerű játékok, könyvek és várják az édesség felajánlásokat is. A beér-
kezett adományok szétosztását folyamatosan végzik a DÓHSZK mun-
katársai. Szeredi Helga

Fotó: Kovács Zsolt

71 család és gyermek ünnepét könnyítették meg a cipősdoboz akcióban felajánlott csomagok és pénzbeli adományok Dunake-
szin. A gyűjtés még nem ért véget.

Átadták a karácsonyi adományokat Dunakeszin

- Dunakeszin a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca-Szent István utca csomó-
pontban eddig is jelzőlámpás for-
galomirányítású volt, ám a jelen-
tős átmenő forgalom gyorsabb el-
vezetése érdekében Dunakeszi 
Város Önkormányzata már 2015-
ben elkészíttette az engedélyezett 
terveket – mondta el érdeklődé-
sünkre a Dunakeszi Polgármeste-
ri Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tály vezetője.

Szabó Zsolttól megtudtuk: - Az 
elkészült tervdokumentáció tar-
talmazott útépítési és forgalom-
technikai tervet arra vonatko-
zóan, hogy a Szent István utcán 
északi irányból történő balra ka-
nyarodást külön jelzőlámpával 

szabályozzák.  Ennek a korábbi el-
képzelésnek a műszaki tartalmát 
kiegészítettük a Szent István utca- 
Bajcsy- Zsilinszky utca-Táncsics 
Mihály utca közötti szakaszon az 
aszfaltburkolat cseréjével. A kivi-
telezés során a szakemberek elvé-
gezték a víznyelőrácsok, közmű-
szekrények szintbehelyezését, ahol 
indokolt volt, ott cserélték, helyen-
ként indokolt volt a szegélyek bon-
tása, valamint szükség szerint új 
építésére.  Az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
2021. évi pályázatának támogatá-
sával sikeresen zárult a kivitelezés 
– tájékoztatott a városüzemeltetési 
osztály vezetője.  V. I.

Fotó: Kovács Zsolt

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,  
ÉS EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG  

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK  
DUNAKESZI VALAMENNYI POLGÁRÁNAK!

Dióssi Csaba polgármester
Dr. Szarvas Eleonóra Aliz aljegyző

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola idén is megszervezte a Dunakeszi Tankerületi Központ általános iskolái számára a 
dunakeszi ’56-os hős, író és költő, Gérecz Attila irodalmi alkotói munkássága előtt tisztelgő Gérecz Attila vers-, prózamondó- 
és versillusztrációs versenyt. A nagy sikernek örvendő sorozatot egykoron Planicska Szilvia, a versenyt rendező Kőrösi iskola 
magyar-német szakos tanára indította el hódító útján, melyet hosszú éveken át szervezett. Tőle vette át a stafétát házon be-
lül Kaszáné Szekeres Erika rajz és történelem szakos tanár. Őt kérdeztük az idei versenyről.

A hét elején fejezték be Dunakeszin a Bajcsy-Zsilinszky út-Szent Ist-
ván utca kereszteződésében az új kanyarodósáv kiépítését, melynek 
köszönhetően jelentősen felgyorsul, könnyebbé válik az áthaladás a 
többirányú közlekedési csomópontban, amit az összehangolt jelző-
lámpás irányítás is segít.

A tankerület iskoláiból a versenyre je-
lentkező diákok a versillusztrációs 
pályamunkájukat előre elküldték ér-

tékelésre a zsűrinek. Ezeket az alkotásokat a 
vers- és prózamondó versenyen résztvevő fi-
atalok előadásaival, produkcióval együtt ér-
tékelte és díjazta a zsűri – tájékoztatott a nov-
emberi verseny után Kaszáné Szekeres Erika, 
aki elmondta: a versenyre egy tanuló csak egy 
rajzzal jelentkezhetett, emellett vers- és pró-
zamondásban mérték össze a tehetségüket, az 
előadói felkészültségüket a diákok. 

- Nagyon örültünk neki, hogy a dunake-
szi iskolákból benevezett szép számú verseny-
ző mellett idén is sokan érkeztek a csömöri, a 
csomádi, a gödi, a fóti és a mogyoródi iskolák-
ból. A vers- és prózamondó versenyen 40 ta-
nuló vett részt, a versillusztrációs megmérette-
tésre idén 56 pályamunka érkezett be – ismer-
tette a verseny szervezője.

- Nagyon színvonalasak voltak a versilluszt-
rációs pályamunkák, nehéz volt a zsűri mun-
kája. Számomra nem volt ismeretlen a verseny, 
hiszen Planicska Szilvia magyar-német sza-
kos tanárnő mellett – aki a verseny kitaláló-
ja, megálmodója, szervezője volt hosszú éve-
ken át nyugdíjba vonulásáig – hozzám érkez-
tek a rajzok, melyeket én bíráltam el, és hir-
dettem eredményt a versillusztráció kategó-
riában. Szilvia néni nyugdíjba vonulása, majd 
a COVID-járvány idején digitálisan rendez-
tük meg a versenyt az egyik alsó tagozatos ta-
nító nénivel. Az idei verseny előtt arról kellett 
döntenünk, hogy folytatjuk-e ezt a szép hagyo-

mányt vagy sem – avat be a részletekbe Kaszá-
né Szekeres Erika. 

- A munkaközösség vezetőjeként elvállal-
tam a verseny szervezését, bár nem vagyok 
magyartanár, de azt gondolom, hogy a vers- 
és prózamondás nagyon fontos. Inspirálónak 
tartom, hogy a gyerekek továbbra is tanulja-
nak verset és prózát, megmérettethessék ma-
gukat, ráadásul nagyon felkészült, összeszo-
kott a zsűrink, tagjai nagyon lelkesen és szíve-
sen jönnek, és hallgatják a gyerekeket.

A vers- és prózamondó verseny színvonalát 
firtató kérdésünkre így válaszolt a fiatal peda-
gógus: - Babják Annamária színművésznő kü-
lön kiemelte, hogy vannak olyan gyerekek, akik 
igen nagy tehetséggel rendelkeznek, de a próza-
mondók között is volt olyan, akiben egy jövőbe-
li színészt fedezhettünk fel. A zsűri azt hangsú-
lyozta, hogy igen tehetségesek a gyerekek, szé-
pen, érthetően beszélnek, nagyon szépen mon-
danak verset is és prózát is. Ráadásul viszonylag 
rövid idő alatt készülhettek fel, mert korábban, 
januárban tartottuk ezt a versenyt, de most 
visszatértünk a novemberi rendezésre. Ennek 
ellenére elég szép számmal voltak jelen, és na-
gyon szép eredmények születtek.

A verseny névadója Dunakeszi ’56-os hőse, 
egykori kiváló öttusázó, író, költő, aki fiatalon 
bekövetkezett tragikus halála ellenére mara-
dandót alkotott, példát mutatott emberi helyt-
állásból, hazaszeretetből. Így mi sem volt ter-
mészetesebb, hogy felvessük azt a kérdést: az 
indulás feltétele volt-e a Gérecz Attila-vers sza-
valata?

- Korábban feltétel volt, hogy egy Gérecz 
Attila-verssel is készüljenek a versenyzők. Idén 
ez nem volt kikötés. Az viszont igen, hogy a 
kortárs magyar írók mellett a XX.-XXI. szá-
zadi írók verseiből válogathattak a gyerekek. 
Planicska Szilvia tanárnő Gérecz Attila emlé-
kére hozta létre ezt a versenyt, és ezért igyek-
szünk a szellemiségéről minden alkalommal 
megemlékezni. Ezt korábban filmvetítés for-
májában tettük, idén pedig a 7. b osztály elő-
adásában egy '56-os műsorrészletet láthat-
tunk, ahol Koncz Zsuzsa Szabadság című szá-
mára táncoltak, és ezzel elevenítették meg az 

’56-os hős emlékét. A jutalomkönyvek között 
pedig a gyerekek szép számmal kaptak Gérecz 
Attila-köteteket is, hogy ismerkedhessenek az 
ő verseivel és munkásságával – fogalmazott 
Kaszáné Szekeres Erika, a verseny szervezője, 
aki a rendező Kőrösi iskola nevében is köszö-
netet mondott a dunakeszi önkormányzatnak 
a támogatásért, melyből jutalomkönyvekkel, 
rajzeszközökkel díjazhatták a versenyzőket. 

A rendezvény értékeléseként örömmel 
mondta Kaszáné Szekeres Erika, hogy a digi-
tális környezetben élő fiatalok közül nagyon 
sokan vannak, akik szeretnek olvasni, szíve-
sen mondanak verseket, ami pedig őket még 
inkább arra ösztönzi, hogy a Gérecz Attila 
vers- és prózamondó verseny megrendezésé-
vel sikerélményhez juttassák a tanulókat.

Vetési Imre

Gérecz Attila vers-, prózamondó- és 
versillusztrációs verseny

A tankerület tehetséges fiataljainak seregszemléje

Új kanyarodósáv épült a közlekedési 
forgalom gyorsítása érdekében

Novemberben megkezdődtek a faültetések az idei „1000 
fát ültetünk Dunakeszire” program keretében. A Sza-
káll Ferenc utcába és a Szép Ernő utcai parkba már ki is 

kerültek a csemeték. Tóth Eszter, Dunakeszi főkertészének csa-
pata sorra ülteti a helyükre a lakosság által igényelt egyedeket is, 
valamint ideiglenesen a Katonadombra telepítették a Dunakeszi 
Diáknegyed bokrétafáját, amely az iskolakomplexum parkosítá-
sáig itt várakozik, és fejlődését mindannyian követhetjük.

1000 fát ültetünk Dunakeszire
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APRÓHIRDETÉS

• Jogvédelem! Egy lépéssel a gondok 
előtt! 30/9898-730

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

Fábián Fédra vezetőségi tag 
az úgymond elnöki asztal-
nál helyet foglaló díszven-

dégeket és az érdeklődőket kö-
szöntve elmondta: boldog vára-
kozással dédelgetett tervük vált 
valóra a száz évet sajátos mó-
don összefoglaló kötet megjele-
nésével.

Az összeállítással kapcsolat-
ban a szerző, Réti József kiemel-
te: természetesen összefoglalót 
kínál a könyv az elmúlt évszázad 
legfontosabb egyesülettörténe-
ti eseményeiről, de még hangsú-
lyosabbak ennél a VRE életében 
fontos szerepet játszó szereplők-
nek a klub nagy családjához való 
kötődéséről szóló beszélgetések.

A szerző-szerkesztő hozzátet-
te: amikor megkapta a felkérést, 

először természetesen elgondol-
kodott, hogy tulajdonképpen kí-
vülállóként ő maga hogyan is 
kapcsolódik a VRE-hez, kap-
csolódik-e egyáltalán. Aztán ki-
emelte, hogy kismarosi diákko-
ra labdarúgó szerepléseinek itte-
ni, a VSE-VRE pálya szépségére 
és jóságára rácsodálkozó élmé-
nyei mellett  elsősorban fontos 
személyiségek kötik a klubhoz. 
Így megemlítette többek között 
Beer Miklós nyugalmazott me-
gyéspüspököt, illetve időrend-
ben még korábbról gyermekkori  
testnevelő tanárát, a most szak-
osztályvezető Magyari Józsefet, 
továbbá a korábbi tiszteletbe-
li elnököt, szeretett gimnáziumi 
matematika és fizika tanárukat, 
Nyeste Pált.

Moys Csaba tiszteletbeli elnök 
saját kötődéséről szólva úgy fo-
galmazott: az ragadta meg a Re-
ménységben, hogy ez egy haza-
fias, istenhívő, tisztességes egye-
sület, amely büszke lehet a múlt-
jára, hagyományaira, és a Gond-
viselésnek hála büszke lehet a 
jelenére is.

Dr. Oroszi Sándor, a VRE ala-
pítványának kuratóriumi tag-
ja is megemlítette, hogy bizony 
voltak olyannyira nehéz idősza-
kok is, amikor máról holnap-
ra élt a klub, és tényleg a Jóisten 
segítségének köszönhetik a túl-
élést, ugyanakkor nagyon fon-
tos tényként kiemelte: a váciak 
nagy többsége ismeri a VRE-t, 
legalábbis hallott róla, hiszen a 
klub meghatározó szerepet ját-

Elkészült a „100 éve él a Remény” című centenáriumi könyv
Az egyesület centenáriumi éve tiszteletére a közelmúltban megjelent „100 éve él a Remény” 
című kötetet bemutató író-olvasó találkozónak adott otthont a napokban az egyesület
székházának nagyterme.

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

szik mind a kulturális-, mind a 
sport-, mind a közéletben.

Beer Miklós nyugalmazott 
megyéspüspök felidézte: tulaj-
donképpen az '50-es évek vé-
gén, váci gimnazistaként hal-
lott először arról, hogy a város-
nak, az akkor VSE-ként emlege-
tett klubnak van egy jó sportpá-
lyája, de szavai szerint igazából 
akkor csodálkozott rá ebben a 
történetben a Jóisten gondosko-
dására, sőt humorára, amikor 
2003-ban visszajött a diákváros-
ába már megyéspüspökként.

– Akkor tudtam meg, hogy 
a nagy államosítás idején va-

lakik elfeledkeztek a Remény-
ség sportpályáról, az tehát meg-
maradt az egyház tulajdonában, 
így mindjárt éreztem, hogy fe-
lelősségem az egyesület életé-
hez közelebb lépni, aztán egyre 
szorosabbá fűződött a kapcso-
lat. A századik évforduló kap-
csán egyházi emberként nekem 
mégiscsak az alapító jut  eszem-
be elsőként, Vanyek Béla kano-
nok úr, bizony az Úr adta neki a 
gondolatot, hogy azokban a ne-
héz években, Trianon után mer-
jen nagyot álmodni, elindítva 
az egyesületet azzal a remény-
séggel, hogy az ifjúság nevelésé-

vel, sport- és kulturális lehető-
ségeinek kiterjesztésével a maga 
módján hozzájáruljon a mi ma-
gyar népünk jövőjének újbó-
li megalapozásához. Bizonyá-
ra büszke a mai utódokra, akik 
tovább éltetik a reménység gon-
dolatát, merve áldozatot hozni a 
jövőért, ez az évforduló tehát az 
egyházunknak, a városunknak 
és nagyon sok családnak az örö-
me, akik itt nőttek fel, akik in-
nen kaptak, kapnak erkölcsi, lel-
ki, szellemi indítást és bátorítást 
– fogalmazott Beer Miklós.

Ribáry Zoltán

Minden kedves 
Olvasónknak 

és üzleti Partnerünknek 
meghitt karácsonyi 

ünnepet, sikerekben, 
jó egészségben gazdag 
boldog új évet kívánok 
a Dunakanyar Régió 

Szerkesztősége nevében!

Vetési Imre főszerkesztő
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Oroszi Zsuzsanna

Németh András elismerését Máténé Kirsner Erika vette át

A jubileumi ovi-sportpálya

Ifj. Buzsánszky Jenő, Szentkirályi Alexandra, dr. Molnár Andrea, dr. Vass György, dr. Tuzson Bence, Szöllősi György

Kun Péter

Ulicsák Tamás

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Göböl Zsolt lett Pest megye díszpolgára 
Dunakeszi, szokolyai, váci és verőcei kiválóság a kitüntetettek között

Szabó István úgy fogalma-
zott, hogy az idei Megye-
nap Pest vármegye újjá-

születésének is a napja. Pest vár-
megye a motorja volt az ország 
újjáépítésének, majd a nemzeti 
újjászületésnek. Politikai, gaz-
dasági és kulturális értelemben 
is „Kötelességünk megmutatni, 
hogy a vármegye azért lehetett 
kiváló tervek motorja, mert az 
itt élő emberek vállalták a cse-

lekvés felelősségét. Vállalták 
azt, hogy munkálkodnak a kö-
zösség érdekében. Önálló, szak-
májukban kiváló, felelősségtel-
jes, szabad emberek.” Beszédét 
azzal zárta, hogy megköszön-
te a díjazottak munkáját, akik 
példát mutattak minden itt élő 
embernek, hogy milyen értéket 
teremt a szakmai kiválóság, az 
emberfeletti teljesítmény és a 
szilárd akarat.

Pest Megye Közgyűlése Dísz-
polgári címet adományozott dr. 

Göböl Zsolt részére több évtize-
des gyógyító tevékenysége elis-
meréséül.

A közgyűlés Pest Megyéért 
emlékérmet adományozott Oro-
szi Zsuzsanna részére a sport te-
rületén elért kimagasló eredmé-
nyeinek és társadalmi szerepvál-
lalásának elismeréséül.

Oroszi Zsuzsanna gyerekko-
rától kezdve folyamatosan atleti-
zált, fő száma a súlylökés volt. A 
Tanárképző Főiskola, valamint 
a Testnevelési Főiskola elvégzé-
sét követően lakóhelyén, Verő-

cén helyezkedett el, mint testne-
velő tanár.

A testnevelési órák mellett di-
ákoknak tartott atlétikaedzést. 
Közel 20 évig a Pest Megyei Ön-
kormányzat munkatársa volt, je-
lentős szerepet vállalt a megyei 
sportélet, valamint diáksport 
szervezésében.

2011 óta a Magyar Diáksport 
Szövetség atlétikasportág al-
bizottságának vezetője, 2013-
tól a Magyar Atlétika Szövet-
ség elnökségi tagja. 2017 óta a 
Magyar Paralimpiai Bizottság 

atlétikaszakág szövetségi kapi-
tánya.

Munkáját számos kitüntetés-
sel ismerték el, 2013-ban példá-
ul az Európai Atlétikai Szövet-
ség „Női vezető” elismeréssel ju-
talmazták.

Pest Megye Közgyűlése Év 
Iparosa díjat adományozott a 
Kun Cukrászat részére vállalko-
zásában és a cukrászat területén 
elért sikerei elismeréseképpen.

A Kun testvérek – Péter és 
Miklós – 2015-ben nyitották 
meg a KUN Cukrászműhelyt, 

amellyel egy régóta dédelgetett 
álmuk vált valóra. Eleinte csa-
ládi vállalkozásként működött, 
ma már több mint 10 fő dolgo-
zik a cukrászműhelyben. A test-
vérek mindig is közösségterem-
tő szellemiségűek voltak, ezért 
fontos számukra egy jó hangula-
tú és állandó csapat, ugyanakkor 
elvárják, hogy kollégáik is ma-
gas színvonalú szakmai tudás-
sal rendelkezzenek. Mindketten 
minőségorientáltak és végtele-
nül maximalisták. A cukrászda 
viseli Dunakeszi várossá válásá-

nak 40. évfordulója alkalmából 
megrendezett Dunakeszi Város 
Tortája verseny rangos címét. A 
lelkesedésük nem hagyott alább, 
keresik az új irányzatokat, kép-
zik magukat, s fejlesztenek. 
Cukrászdájuk mára már kivív-
ta a város, s talán a környező vá-
rosok elismerését is.

A közgyűlés Év Kisvállalko-
zója díjat adományozott a Her-
batea Manufaktúra részére a mi-
nőségi élelmiszerek népszerűsí-
tésében, a hagyományok megőr-
zésében és megújításában elért 
sikerei elismeréseként, mellyel 
hozzájárult a közössége és a he-
lyi gazdaság fejlődéséhez.

A szokolyai Herbatea Ma-
nufaktúrát 2011-ben alapítot-
ta Ulicsák Tamás családi vállal-
kozásként. A cél az volt, hogy a 
kiváló minőségű, a Kárpát-me-
dencében honos gyógynövények 
ismeretét és szeretetét átadja vá-
sárlóinak.

Mottójuk: A gyógynövények 
lehetnek jóízűek és hozzájárul-
nak az egészséges, boldog élet-
hez. A termékpaletta váloga-
tott gyógynövényeket tartalmaz, 
melyekből kiváló minőségű 
gyógynövényes mézet, fűszere-
ket, szirupokat és teakeveréke-
ket készítenek. Nagy gondot for-
dítanak arra, hogy jó minőségű 
élelmiszert juttassanak el a vá-

sárlóikhoz. A vállalkozás az el-
múlt 10 évben végig töretlenül 
növekedett. Ez nemcsak a kivá-
ló termékeknek, de az évről évre 
visszaforgatott és befektetett 
nyereségnek is köszönhető.

A díjat Ulicsák Tamás ügyve-
zető vette át.

Pest Megye Közgyűlése Pest 
Megyei Sport díjat adományozott 
Németh András részére a kézilab-
dázásban elért kimagasló eredmé-
nyei elismeréséül, mellyel nemze-
dékek számára mutatott példát a 
sport iránti szeretet erejéből.

Németh András többszörös 
magyar és osztrák bajnok kézi-
labda-mesteredző. A magyar női 
válogatottat három világbajnok-
ságon és két Európa-bajnoksá-
gon irányította, 2005-ben világ-
bajnoki bronzérmet nyert. A Vác 
női kézilabdacsapatát a 2009–
2010-es bajnokságban bronzére-
mig vezette, ami a csapat törté-
netének legnagyobb sikere volt. 
A váci klubnál szakmai igazga-
tóként is dolgozik, emellett a mai 
napig jelentős oktató-képző te-
vékenységet folytat az utánpót-
lásban. Munkájának köszönhe-
tően több száz Pest megyei fiatal 
választotta a kézilabdát sportjá-
nak. A díjat Kis-Máténé Kirsner 
Erika, a Praktiker-Vác ügyveze-
tője vette át.

Forrás: pestmegye.hu

Szentkirályi Alexandra kor-
mányszóvivő kiemelte, 
hogy ilyen háborús, szank-

ciós feszültségekkel teli időszak-
ban különösen felértékelődnek 
a jövőbe mutató eredmények. A 
kormány által létrehozott sport-
támogatási rendszernek köszön-
hetően összesen 500 óvodába ju-
tott el a Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram, melyből 469 Magyarorszá-
gon, 31 pedig többségében ha-
táron túli magyar óvodákban 
található. 55000 gyermek testi-
lelki fejlődését segíti ez a mozgás-
fejlesztő tevékenység, melyet már 
4000 óvodapedagógus alkalmaz. 
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a 
családok érezzék az állam tá-
mogatását, amelynek célja, hogy 
minden vágyott gyermek meg-
születhessen, és érezhessék, hogy 
érdemes és jó is gyereket nevelni. 
Ehhez kellenek óvodák, bölcső-
dék, iskolák, és azokat meg is kell 
tölteni olyan programmal, amely 
értéket visz a falaik közé. A kor-
mány jelentősen megemelte az 
óvodák fejlesztési támogatását, 
így az utóbbi 12 évben az óvodai 
férőhelyek száma több mint 15 
ezer fővel gyarapodott.

Dr. Vass György, Fót polgár-
mestere örömmel számolt be 
róla, hogy a város már a negye-

dik ovis pályával rendelkezik. A 
2022-es év náluk eleve a sport éve 
nevet viselheti, hiszen ősszel ad-
tak át egy 1,6 milliárd forint ér-
tékű sportcsarnokot, 150 millió-
ért építettek műfüves pályát vi-
lágítással, 96 millió forintért fu-
tópályát, és most 40 millió forint 
önrésszel járultak hozzá ehhez 
az ovis sportpályához. A spor-
tot, a mozgást, az egészséges élet-
módot fontosnak tartja, mely ki-
hat a lelki, a testi fejlődésre, amit 
ezért minél fiatalabb korban kell 
elkezdeni. 

Dr. Tuzson Bence 5 gyerme-
kes édesapaként a Mikulás nap-
ja kapcsán említette, hogy a gye-
rekek ilyenkor azt nézik, mi ke-
rült a kitisztított csizmácskákba. 
Az itteni óvodásoknak hatalmas 
ajándék érkezett, aminek maga is 
örül, s bízik benne, hogy a gyer-
mekek is örömmel használják 
majd. Kiemelte, hogy a választó-
kerületben összesen már 17 ilyen 
sportpálya működik.

Államtitkár úr minden beru-
házást fontosnak tart, de szá-
mára a legfontosabbak a gyere-

kekkel kapcsolatos fejlesztések. 
A körzetben 2014-től több mint 
30 olyan beruházás történt, ami 
óvodákhoz vagy bölcsődékhez 
kapcsolódott, és több mint 200 
bölcsődei férőhelyet hoztak lét-
re. Azt ígérte, a fejlesztések foly-
tatódnak a közeljövőben is, 350 
millió forintos állami támoga-
tásból bölcsődefejlesztés kezdő-
dik, 28 új férőhellyel bővül egyik 
gyermekintézményünk. Mind-
ez annak ellenére történik, hogy 
a brüsszeli szankciók sújtják ha-
zánkat. Kijelentette, a vágyain-

kat, a reményeinket nem adjuk 
föl. Tovább fogunk haladni azon 
az úton, amelyiken eddig halad-
tunk.

Dr. Molnár Andrea tömören 
ismertette az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány történetét 
és eredményeit. A kezdeménye-
zés Debrecenből indult el 2010-
ben, ahol Hegedűs Gábor sport-
szakértő segítségével készült el 
az első óvodások mozgáskultú-
rája fejlesztésére alkalmas pá-
lya. Később Tatán találkozott 
Buzánszky Jenővel, az arany-
csapat jobbhátvédjével, akiben 
azonnal megfogalmazódott a 
nemzeti ovisport gondolata, s 
a nevét adta hozzá. Mára elké-
szült az 500. pálya. A rendszer 
három alappillére a követke-
ző: a pályát oda kell vinni, ahol 
a gyerekek vannak, olyan fel-
szereléssel kell ellátni, ami eh-
hez a célhoz a legmegfelelőbb, 

és az óvodapedagógusokat szak-
szerűen föl kell készíteni erre a 
feladatra. Az eredményeket lát-
va a mozgalom bekerült a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség TAO 
programjába, 2013-ban kiérde-
melték a Magyar Termék Nagy-
díjat, majd a Magyar Kézilab-
da Szövetség együttműködését 
és 2018-tól a Magyar Röplabda 
Szövetség együttműködését is. 
Ekkorra alakult ki a pálya leg-
célszerűbb kialakítása. Oktatá-
si programjuk pedig bekerült a 
felsőfokú akkreditált képzések 
közé a mozgásfejlesztő óvodape-
dagógus-képzésbe. 

Magyarországon jelenleg 4575 
óvoda van, határainkon kívül 
is van még 1500 magyar óvoda. 
Ezekkel számolva, van még fel-
adatunk bőven! – fejezte be tájé-
koztatóját az OVI-Sport Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 

Windhager Károly 

Fóti óvodában avatták föl az 500. Ovi-Sport Pályát


