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Tuzson Bence: Egyszerűsítjük az ügyintézést,  
hogy ezzel is megkönnyítsük a magyar emberek életét

Demeter Szilárd, Sajdik Ferenc, Rétvári Bence

“Talpra magyar, hí a haza!” Gyermekorvosi rendelőt és 
körpanorámás kilátót is építünk

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

„Bemutattuk a Sajdik Ferenc grafikusművész által 
illusztrált, Petőfi Sándor-emlékévben megjelent, Vi-
vát Petőfi! élet-rajzi kötetet. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban folytatott beszélgetésen a lánglelkű köl-
tő váci kötődése is szóba került” – írja Facebook-
oldalán Rétvári Bence, a váci térség KDNP-s ország-
gyűlési képviselője, aki Demeter Szilárddal, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum főigazgatójával együtt beszélge-
tett a Kossuth-díjas alkotóval. Gyermekorvosi rendelő épülhet Veresegyházon abból a négyszázmillió millió forintos kormányzati támoga-

tásból, amelyet a város önkormányzata nyert el – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője. Mint mondta, az ugyancsak a körzetéhez tartozó Csömörön pedig százharminchárom 
millió forintos állami támogatással valósulhat meg a körpanorámás kilátó létesítése. Kérdésünkre válaszol-
va a képviselő beszélt arról is, hogy a Deregulációs Kerekasztal tulajdonképpen egy javaslattevő testület, 
amelynek az a feladata, hogy ötleteket adjon arra, hogyan lehetne egyszerűsíteni a mindennapi ügyinté-
zést, vagyis megkönnyíteni a magyar emberek, a hazai vállalkozások életét.

Írásunk a 2. oldalon

Dunakeszin helyi írók, költők műveivel 
ünnepelték a magyar kultúra napját

890 millió forint rezsitámogatást 
kapnak a Váci és a Szobi járás 

önkormányzatai

A múlt év elején olyan időszak 
kezdődött, amilyet a mostani 
középkorú- és fiatalabb generá-
ciók tagjai korábban nem éltek 
át, nem tapasztaltak meg. Há-
borús helyzet van, annak min-
den tragédiájával és nehézsé-
gével. És a kihívással, hogy 
miként segíthetünk mi innen 
Magyarországról a leginkább 
veszélyeztetett, adott esetben 
otthonaikat elvesztő, menekül-
ni kényszerülő százaknak, ez-
reknek, a legkiszolgáltatottab-
baknak.

A váciak is sokrétű segítséget nyújtanak  
az elhúzódó háborús helyzetben 

Őrbottyán 171 millió forint rezsitámogatást kapott Dióssi Csaba polgármester méltatta a helyi írók és költők műveit, az antológia szerkesztőit 
Folytatás a 4. oldalon

A magyar kultúra napját ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
– éppen 200 éve – ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén. Két évszázad 
múltán pedig ma már minden idők egyik legfontosabb magyar verse Magyarország alaptörvény-
be iktatott állami himnusza. Dunakeszin a helyi írók, költők verseit, novelláit tartalmazó, „Dunán 
innen…” címmel megjelent antológia ünnepélyes bemutatójával tisztelegtek nemzetünk jeles év-
fordulója előtt.

A jótékonysági rendezvény szervezői és a fellépő művészek

25 

ÉVESEK 

LETTÜNK!

Ki ne ismerné Sajdik Ferenc 
Váci Mosolyalbum gyűj-

teményét, a Duna-parti város 
iránti rajongását. Sajdik mese-
városa, girbe-gurba házai, hó-
sapkás, piros tetős, hagymaku-
polás saroktornyai felidézik azo-
kat a kultúrtörténeti emlékeket, 
melyeken jókat nevetve, szóra-
koztatva ismerhetjük meg a vá-
rost. A képeken tetten érhető a 
Pom Pom mesék világa, Gom-
bóc Artúr kalandjai és A nagy 
ho-ho-horgász váci adaptációja. 
A képekhez kapcsolódó történe-
tek még színesebbé, gazdagabbá 
teszik az élményt.

A Kossuth-díjas művész rajza-
in viszont láthatjuk Mária Teré-
zia váci látogatását is, a nevezetes 
Kőkaput, melyet az uralkodó lá-
togatása tiszteletére építettek.

A népszerű alkotó sok szál-
lal kötődik a régióhoz, hiszen a 
váci emlékei mellett színes gra-
fikák „árulkodnak” a Gyerek-
korom Dunakeszije címen meg-
jelent kiadványban és a városhá-
za épületében berendezett állan-
dó kiállítás gyönyörű rajzain is a 
család 1941 és 1969 közötti idő-
szakban Dunakeszin töltött éve-
iről, a híres zsoké édesapa alagi 
kötődéséről.   V. I.
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Sződ Község fejlesztése érdekében tavaly tizennégy pályázatot nyújtott be az önkormányzat, összesen 552 500 000 Ft, ér-
tékben – olvasható Hertel László polgármester negyedéves beszámolójában a Sződiek Híradója legutóbbi számában, melyet 
a 0627.hu szemlézett.

 Február 28-án, az Uránia moziban mutatják be a váci múmi-
ákról szóló Memento Mori című kalandfilmet Kiss Stefán Mó-
nika rendezésében.

Folytatás a címlapról

A szankciók miatt megemelkedett energiaárak az önkormányzatoknak is nagy többlet 
terhet jelentenek. Választókörzetem települései összesen 890 millió forint rendkívüli 
kormányzati támogatást kapnak, hogy az önkormányzati intézmények (óvodák, bölcső-
dék, szociális és egyéb intézmények) a tél folyamán is zavartalanul tudjanak működni – 
jelentette be Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán – írja 
a 0627.hu.

A Szobi és Váci járásban így 
oszlik meg a támogatás a 
települések között:

– Acsa 12 millió forint
– Bernecebaráti 21 millió forint
– Csörög 4 millió forint
– Csővár 15,5 millió forint
– Galgagyörk 6,3 millió forint
– Ipolydamásd 1,2 millió forint
– Kemence 5,1 millió forint
– Kismaros 14,8 millió forint
– Kisnémedi 6,6 millió forint

– Kosd 36,2 millió forint
– Kóspallag 10,7 millió forint
– Letkés 14,6 millió forint
– Márianosztra 850 ezer forint
– Nagybörzsöny 8,2 millió forint
– Nagymaros 101 millió forint
– Őrbottyán 171 millió forint
– Penc 19,7 millió forint
– Perőcsény 970 ezer forint
– Püspökhatvan 28 millió forint
– Püspökszilágy 12,8 millió fo-
rint

– Rád 18,1 millió forint
– Szob 27,7 millió forint
– Szokolya 21,3 millió forint
– Sződ 8,3 millió forint
– Sződliget 30,3 millió forint
– Tésa 1 millió forint
– Vác 237 millió forint
– Vácduka 13,6 millió forint
– Váchartyán 5,6 millió forint
– Vácrátót 1,2 millió forint
– Vámosmikola 14,2 millió forint
– Zebegény 19 millió forint

Csatornahálózat fejlesztése 
Göd-Nevelek településen

Az NFP Nonprofit Kft. és a DMRV   Zrt. konzorciuma a Széchenyi 
2020 programban valósítja meg a „Göd-Nevelek 
szennyvízelvezetése" című projektet. Kedvezményezettek a 
KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószámú projek 
megvalósítására  bruttó 1,056 milliárd forint vissza nem térítendő 
uniós támogatást nyertek, ami az elszámolható összköltség 
89,035%-a.  
JelenlegJelenleg Göd-Nevelek városrész csatornázatlan, a keletkezett 
szennyvíz részben szippantással kerül beszállításra Dunakeszi 
szennyvíztelepére, részben szikkasztásra kerül. 

A tervezett beruházásnak köszönhetően a város 
szennyvízközművel való lefedettsége megközelíti a közműves 
ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. 

AA fejlesztés eredményeként a településrészen az összes érintett 
ingatlanról  a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott 
rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg, 9 db 
szennyvízgyűjtő öblözet kialakításával. Az összegyűjtött 
szennyvíz a Dunakeszi szennyvíztelepre kerül, ahol tisztítás után 
a Mogyoródi patak közvetítésével a Dunába folyik.

AA projekt keretében 497 db szennyvízbekötés és közel 7 km 
gerincvezeték épül meg. A szaghatás kiküszöbölésére aktív és 
passzív, fedlap alá telepített biofilter beépítésére kerül 
sor.

A beruházás kivitelezője a Penta Kft. 

A projekt várható befejezési 
határideje 2023.11.30. 

890 millió forint rezsitámogatást kapnak 
a Váci és a Szobi járás önkormányzatai

A sződi önkormányzat 2022-ben 
félmilliárd forint értékben 

nyújtott be pályázatokat

Február 28-án mutatják be  
a Memento Mori  

című kalandfilmet

Azt is írják, hogy a képviselő-testület 
módosította a 2022. évi költségvetés 
tervezetét 896 788 386 forintról 1 021 

735 245 forintra. Az eredeti összeg jelentős nö-
vekedése a pályázatokon elnyert támogatások-
ból, valamint az év folyamán állami normatí-
vákból eredő többletbevételeknek a következ-
ménye. Mint közlik, 2022-ben is jelentős fej-
lesztéseket tudtak végrehajtani, ami elsősorban 
az elnyert pályázatoknak, valamint az önkor-
mányzat eredményes gazdálkodásának kö-
szönhető. Hertel László közli, hogy az önkor-
mányzat nem szorult hitelfelvételre, működé-
se stabil és kiegyensúlyozott. 2022-ben jelentős 
többletbevételre tudtak szert tenni az ipari park 
hasznosításából.

Az energiaárak emelkedése miatt növeked-
tek az önkormányzat intézményeinek kiadá-
sai, így az önkormányzat a kiadások csökken-
tése érdekében számos intézkedést volt kényte-
len bevezetni:

Az óvoda- iskolaszociális étkeztetésnél bekö-
vetkezett élelmiszeralapanyag növekedése vé-
gett, az étkeztetés hozzájárulási díját a Képvi-
selő-testület kénytelen volt megemelni – olvas-
ható a lapban. Az iskolai, óvodai és bölcsődei 
szüneteket összhangba hozták és egymáshoz 
igazították. Az iskolához igazodva őszi szünet 

A váci Fehérek templomá-
ban talált 18. századi mú-
miák történetét feldolgo-

zó alkotás főszerepében Trokán 
Nóra, Reviczky Gábor és Kamarás 
Iván látható - közölték az alkotók 
hétfőn az MTI-vel.

A Memento Mori egyfajta idő-
utazásra hívja a nézőket, hiszen 
egyszerre játszódik a 21. és a 18. 
századi Vácon. A Kiss-Stefán Mó-
nika és Maruszki Balázs forgató-
könyvéből készült alkotás törté-
nete fikció ugyan, de az alkotók a 

múmiákról szóló tudományos ku-
tatásokat is felhasználták a forga-
tókönyv megírásához.

A váci Fehérek templomának 
felújításakor, 1994-ben a munká-
sok egy elfalazott ajtóra és mögöt-
te egy elfelejtett lejáratra bukkan-
tak, amely a templomtorony alatt 
fekvő kriptába vezetett. Itt 265 dí-
szes koporsót találtak. A Memento 
Mori a koporsókban fekvő múmi-
ák sorsát dolgozza fel.

A film vágója Király István, 
operatőre Vecsernyés János.

Márianosztra is a támogatott települések között van

Hertel László polgármester

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Faluház által szervezett előadásokat továbbra is megtarthatja
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nem volt, helyette az összes intézményben jó-
val hosszabb téli szünet volt. Az önkormány-
zat áttért a négy napos munkahétre, a pénteket, 
a hétfőtől csütörtökig meghosszabbított nyitva 
tartással váltották ki. A fűtést munkaidőben 
22 Celsius fokra, valamint munkaidőn kívül 18 
Celsius fokra állították. A Faluház nyitva tartá-
sát is ehhez igazították. A Faluház előre beter-
vezett novemberi rendezvényeit megtartotta. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Faluház 
által szervezett előadásokat továbbra is meg-
tarthatja. Ebben az esetben a fűtés arra az idő-
re bekapcsolásra kerül – írják többek között a 
helyi újságban.  

2022-BEN  
7 PÁLYÁZATON NYERTEK

Az önkormányzat tavaly 14 pályázatot nyúj-
tott be, melyből 7 pályázat nyert, 3 pályázat 

tartaléklistára került, 2 pályázat jelenleg is el-
bírálás alatt van, 2 pályázaton nem sikerült 
nyernie a településnek.

Az önkormányzat összesen 131 millió fo-
rint értékű beruházást valósított meg 2022-
ben. Ebből az összegből pályázaton 106 millió 
forintot nyertek, a maradék 25 millió forintot 
önerőből biztosították. Tartaléklistára került 
a Határ utca felújítása című pályázat 27 millió 
forint értékben, a Tabán utca felújítása 45 mil-
lió forint értékben, az Óvoda energetikai kor-
szerűsítése 55 millió forint értékben.

Elbírálás alatt van a TOP PLUSZ pályá-
zat keretében a Sződ Község Turisztikai Fej-
lesztése című pályázat 285 millió forint ér-
tékben, illetve a Petőfi szobor című pályázat 
2,5 millió forint értékben – olvasható egye-
bek mellett a község negyedévente megje-
lenő szép kivitelű, jól szerkesztett lapjában, 
melyet a 0627.hu szemlézett.
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A gödi Dalnoki Bence a világsiker egyik főszereplője

Folytatás a címlapról

Harmadára csökkenne 
a banki alapszámla díja

Dunakeszi tankerületében 
a Krisztus Király Római 
Katolikus Általános Isko-

la két tanterme 2018 szeptembere 
óta biztosít megfelelő oktatást egy 
halmozottan sérült gyermekekből 
álló tanulócsoport számára, ami-
vel az országban egyedülálló szo-
ciális integráció valósult meg – 
mondta el a lapunknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence, tér-

ségünk országgyűlési képvise-
lője, miután találkozott Puskás 
Balázzsal, a Veni Vidi Vici Alapít-
vány kuratóriumi elnökével, aki-
vel megvitatta az itt zajló oktatás 
aktuális kérdéseit és eredménye-
it. A témának és az egyeztetésnek 
minden tekintetben különleges je-
lentőséget ad, hogy országos szin-
ten is egyedülálló integrációs fo-
lyamatról beszélhetünk.

Mint ismert, a képviselő a De-
regulációs Kerekasztal elnöke-
ként vezeti azt a munkát, amely-
nek célja, hogy egyszerűsítsék a 
jogszabályokat, és a megszokott-
nál sokkal gördülékenyebb legyen 
bárki számára a hétköznapi hiva-
talos ügyintézés. Az erre vonat-
kozó kérdésünkre válaszolva Tu-
zson Bence kifejtette: „A Deregu-
lációs Kerekasztal munkájával is 

a magyar családokat segíti a kor-
mány, a célunk ugyanis az, hogy 
megkönnyítésük és egyszerűsíté-
sük a magyar emberek, vállalko-
zások mindennapi életét, ügyinté-
zését. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
létrehozunk egy javaslattevő, ér-
dekegyeztető fórumot. A Deregu-
lációs Kerekasztal feladata, hogy 
kiszűrje a gyors ügyintézést meg-
nehezítő vagy lassító szabályokat, 
csökkentse a túlszabályozottságot 
és tartalmilag újragondolja a köz-
igazgatási hatósági és egyéb eljá-
rásokat. Ennek a megtisztelő fel-
adatnak a célja tehát az, hogy még 
emberközpontúbbá tegyük a min-
dennapi ügyintézést. Ezzel pedig 
tovább növeljük hazánk verseny-
képességét, ami ebben a háborús, 
az elhibázott brüsszeli szankciók 
által előidézett nehéz időszakban 
különösen fontos.”

A képviselő beszélt arról is, 
hogy a dereguláció az elmúlt 
években is folyamatosan zajlott és 
ennek eredményeként több ezer 
jogszabályt vizsgáltak felül. Mint 
mondta, ennek köszönhetően ma 
már mind az ügyfelek, mind az 
ügyintézők számára érzékelhető 
a változás. Amellett, hogy jelentő-
sen csökkent az ügyintézés ideje a 
2010 előtti időszakhoz képest és 
felülvizsgáltunk, módosítottunk 
több ezer olyan jogszabályt, ami 
feleslegesen terhelte a közigazga-
tás rendszerét és a magyar embe-
rek mindennapjait – tette hozzá 
Tuzson Bence, aki hangsúlyozta 
azt is, hogy a Deregulációs Kerek-
asztal segíti a magyar családokat. 

A jelenlegi háromezer forintról 
ezer forintra csökkentené a kor-

mány a bankoknál vezethető alap-
számlák maximális havidíját – olvas-
ható a a Gazdaságfejlesztési Minisz-
térium által előkészített, a Kormány.
hu oldalán közzétett jogszabályter-
vezetből, amelyre a Bank360.hu hívja 
fel a figyelmet. Ezzel a módosítással 
az alapszámlák nyártól felvennék a 
versenyt a piacon kínált többi szám-
lacsomaggal – írja a Magyar Nemzet.  

Ez a módosítás az alapszámla ma-
ximum díját érintené. Jelenleg min-
den évben a megelőző év utolsó nap-
ján érvényes bruttó minimálbér más-
fél százaléka lehet a maximum havi-
díj összege, ez alapján 2023-ban 3000 
forint. A javaslat szerint a másfél szá-
zalékos arányt csökkentené a kor-
mány mindössze fél százalékra, ami 
azt jelentené, hogy az alapszámlák 
maximum havidíja a mostani har-
madára, vagyis ezer forintra apadna 
2023-ban. 

Eszerint valamennyi banknak 
csökkentenie kellene az alapszám-
la havidíját, és ezzel a módosítással 
több pénzintézetnél már versenybe 
is tudna szállni ez a számlacsomag a 
többivel. Fontos, hogy ha valaki alap-
számlát szeretne nyitni, akkor előt-
te be kell zárnia a meglévő számlá-
ját, mivel ilyen típusú számlát csak az 
nyithat, akinek nincs rendelkezési jo-
gosultsága más fizetési számla felett. 

A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. a PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉ-
SI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA című pályázati felhívás keretében “Poszt-
stroke spaszticitást és egyéb izomgörcsöket oldó, közvetlenül a harántcsíkolt izomra 
ható originális gyógyszerjelölt humán klinikai vizsgálata és értékesítése címmel” ered-
ményes fejlesztési projektet zárt egy kutatási konzorcium vezetőjeként, melynek tag-
jai az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, valamint a CORDEN INTERNATIONAL Kft. A 
projekt teljes költségvetése 1 357 millió Ft volt. A konzorcium a pályázati projektet Dr. 
Málnási Csizmadia András szakmai vezetésével nagy nemzetközi siker keretében meg-
valósította, az MPH-220 gyógyszerjelölt amerikai licenszszerződése minden idők egyik 
legjelentősebb nemzetközi gyógyszerfejlesztési és licenszszerződése Magyarországon. 
A projekt másik kiemelt eredménye egy új gyógyszerhatóanyag-jelölt család kifejleszté-
se és szabadalmaztatása.

A klinikai vizsgálatokat engedélyező ha-
zai hatósággal való szakmai egyezteté-
sek alapján a gyógyszerjelölt hatóanyag 

klinikai vizsgálata végül nem a pályázat ke-
retében, hanem a hatóanyag további fejleszté-
sét licensz szerződés keretében átvevő Aditum 
Bio amerikai szakmai befektető révén az Egye-
sült Államokban fog megvalósulni. Ezen kli-
nikai vizsgálatok az elmúlt években elkészült 
hatóanyaggal és a pályázat keretein belül elké-
szült és elvégzett klinikai vizsgálati dokumen-
táció és előkészítő feladatok alapján, a tulajdo-
nosok (ELTE) felügyelete mellett 2023. áprili-
sában elkezdődnek, így az NKFIH által támo-
gatott hatóanyag fejlesztési projekt továbbra is 
sikeres úton halad. 

A további preklinikai hatóanyagfejlesztés 
eredményeként „Áthidalt szénvázas szerkeze-
teket tartalmazó blebbisztatin és blebbisztatin-
szerű miozin-2 gátló hatóanyagok” címmel 
szabadalmat nyújtottunk be. A bejelentéssel 
védett molekulák a gyógyszerfejlesztés terüle-

tén az utóbbi években megjelent, nagy érdek-
lődést kiváltó új irányvonalat képviselik, és ki-
indulási hatóanyagai lehetnek alapvetően új 
hatásmechanizmusú, közvetlenül a miozinra 
ható „first in class” gyógyszerek fejlesztésé-
nek. A lehetséges indikációk elsősorban neu-
rológiai vonatkozásban jelentősek, továbbá - a 
vázizomrendszer relaxációján keresztül – al-
kalmasak lehetnek az izomgörcsökkel össze-
függő betegségek tüneteinek enyhítésére is.

A cégről és a fejlesztésekről bővebb infor-
mációt a www.cruint.com valamint a https://
www.motorpharmacology.com/ oldalon olvas-
hatnak.

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 317 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Widex M30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2023. 02. 24-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

GODA1/23/01DR1

Tuzson Bence: Egyszerűsítjük az ügyintézést,  
hogy ezzel is megkönnyítsük a magyar emberek életét

Gyermekorvosi rendelőt és 
körpanorámás kilátót is építünk

„Javaslatot teszünk például arra, 
hogy a GYED-re jogosult szülők-
nek a továbbiakban ne kelljen kü-
lön kérvényt benyújtaniuk ah-
hoz, hogy a GYES-t megkapják. 
Itt egy automatizmus fog élet-
be lépni, így nemcsak a családok 
válláról kerül le egy ügyintézési 
kör, de a hivatalnak éves szinten 
legalább száznegyvenezerrel ke-
vesebb kérvényt kell majd befo-
gadnia és feldolgoznia” – részlete 
lapunknak Tuzson Bence.

A másik fontos előrelépés az 
lesz, hogy javaslatot tesznek arra, 
hogy a tizenhat éven aluliak-
nak ne kelljen a különböző ellá-
tási igények mellé iskolalátogatá-
si igazolást is csatolniuk, hiszen 
a tankötelezettség eleve tizenhat 
éves korig tart.

A választókerületben folya-
matban lévő fejlesztésekről szólva 
Tuzson Bence örömmel jelentette 
be, hogy az elnyert négyszázmil-
lió forintos állami támogatásból 
gyermekorvosi rendelő épülhet 
Veresegyházon, a közeli Csömö-

rön pedig százharminchárom-
millió forintból kezdődhetnek 
el a körpanorámás kilátó kivi-
telezési munkálatai. Egy orszá-
gos jelentőségű nemzetközi ma-
gyar siker is kapcsolódik a kör-
zetünkhöz – folytatta a képviselő 
–, a gödi Dalnoki Bence ugyan-
is a magyar csapat vezetőjeként 
bronzérmet szerzett a szakács-
olimpiának is nevezett Bocuse 
d’Or nemzetközi szakácsverseny 
világdöntőjében, a franciaorszá-
gi Lyonban. Hatalmas mérföldkő 
ez a magyar gasztronómia egé-
szének történetében is, sok-sok 
évnyi tapasztalat, rengeteg mun-
ka, áldozat és összefogás van az 
eredmény mögött, amihez szív-
ből gratulálok mindenkinek, aki 
részese volt ennek a sikernek, de 
külön kiemelném a gödi Dalnoki 
Bencét, aki ezzel újabb dicsőséget 
szerzett térségünknek – fogalma-
zott a lapunknak adott nyilatko-
zatában Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: A Deregulációs Kerekasztal munkájával is
a magyar családokat segíti a kormány
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Dunakeszi írók és költők, akiknek a művei megjelentek a Dunán innen... című antológiában 

Béres Magdi, az antológia ötletgazdája és szerkesztője, 
mellette Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője

A betlehemi jászol vonzza a gyerekek rácsodálkozó érdeklődését

„Dunakeszi egy látványosan 
fejlődő város Budapest agglo-
merációjában, ahol számos is-
mert és kevésbé ismert mű-
vész, irodalmat kedvelő él, il-
letve dolgozik” – idézte a 174 
oldalas színes kivitelű antoló-
gia szerkesztőjének, Béres Mag-
di bevezetőben írt sorait Dióssi 
Csaba. A város polgármestere 
a VOKE József Attila Művelő-
dési Központban rendezett ün-
nepségen elismerését fejezte ki a 
kötetben megjelent novellák és 
versek szerzőinek, az antológia 
szerkesztőjének és a Szülőföld 

Könyvkiadó vezetőjének, akik-
nek köszönhetően újabb irodal-
mi alkotással gyarapodott Du-
nakeszi közössége. 

A polgármester – mint fo-
galmazott – számára a fejlődés 
nemcsak a városi infrastruk-
túra, az épületek, intézmények 
bővítését, korszerűsítését jelen-
ti, hanem Dunakeszi közössé-
gének erősödését, összetartozá-
sát, kulturális és irodalmi éle-
tének sokszínű gazdagságát is 
kifejezi. Dióssi Csaba köszön-
tőjében kiemelte, hogy „a gyűj-
temény közelebb hozza hoz-
zánk szeretett városunkat és a 
bennünket körülölelő vidéket. 

Nemcsak fejlesztésekkel tehet-
jük élhetővé környezetünket, a 
szívünket is táplálni kell, ehhez 
pedig fontos alap az irodalom. 
Büszke vagyok arra, hogy Du-
nakeszin ilyen sok tehetség lelt 
otthonra.”

Jó érzéssel szólt arról is, hogy 
az elmúlt bő egy évtizedben szá-
mos helytörténeti kiadványt, 
mesekönyvet, helyi sztorikat is-
mertető, a település régmúlt-
ját verses, elbeszélő formában 
bemutató könyvet jelentettek 
meg. „De a legnagyobb vállal-
kozás, Dunakeszi monográfiá-
jának a megírása volt, amely a 
2010-es évek elején jelent meg 

dr. Kerekes Dóra szerkesztésé-
ben” – hangzottak Dióssi Csaba 
elismerő szavai. (Majd követke-
zett a monográfia újabb kiadá-
sa, melyben az írók, a szerkesz-
tők nagyszerű munkát végez-
tek, hűen mutatják be Dunake-
szi közel 800 éves múltját, törté-
nelmét. a szerk.)    

Lőrincz Róbert, a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár szakmai 
igazgatója ünnepi köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy a könyvtár 
feladatai között mindig is fon-
tos szerepet töltött be a Duna-
keszin élő írók, költők felka-
rolása, támogatása, melynek 
egyik példájaként említette az 

1998-ban kiadott irodalmi an-
tológiát. „Közel két évtizedes 
hagyománya van, hogy a he-
lyi írók, költők minden eszten-
dőben egy felolvasó est kere-
tén belül mutatják be művei-
ket egymásnak és nagyközön-
ségnek. Közülük többeknek az 
elmúlt esztendőben egész estés 
író-olvasó találkozókat is szer-
veztünk” – hallhattuk a városi 
könyvtár vezetőjétől, aki külön 
köszönetet mondott kolléganő-
jének, a „Dunán innen…” an-
tológia szerkesztőjének, a kiad-
vány ötletgazdájának, a nagy si-
kerű ünnepség háziasszonyá-
nak, Béres Magdinak.

Lőrincz Róbert köszönetet 
mondott Farkas Csabának, a 
Szülőföld Könyvkiadó vezető-
jének is, hogy immár sokadik 
alkalommal „karolja fel” a du-
nakeszi szerzőket, akik számá-
ra igényes kivitelű kiadvány-
ban teremti meg a nyilvánossá-
got, az írók és olvasók egymás-
ra találását.

A Szülőföld Könyvkiadó ve-
zetője fontosnak tartja, hogy a 
ránk zúduló információk ten-
gerében szigetet építsünk az 
irodalomnak, a vers, a novel-
la népszerűsítésének, a tehetsé-
gek számára utat nyissunk a kö-

zönséghez. A megszűnő szel-
lemi műhelyekkel ellentétben 
erősítenünk kell az irodalom 
iránti érdeklődést, az alkotók 
műveinek közreadását. „Du-
nakeszi büszke lehet a könyv-
ben megjelenő húsz szerzőre, és 
arra, hogy a városban példaér-
tékű a kulturális élet támogatá-
sa” – fogalmazott Farkas Csa-
ba, aki bejelentette, hogy az an-
tológia kiadásával hagyományt 
szeretne teremteni a városban, 
s reméli, hogy minél több csa-
lád könyvespolcára kerül fel Pe-
tőfi, Jókai és a többi kiváló szer-
ző műve mellé a helyi írók, köl-
tők kiadványa is.

Az ünnepi eseménynek ott-
hont adó József Attila Művelő-
dési Központ igazgatója, Csoma 
Attila örömét fejezte ki, hogy az 
ő intézményükben mutathatják 
be a helyi írók, költők műveit 
tartalmazó antológiát, melynek 
különlegességét és elismertsé-
gét az is emeli, hogy mindezt a 
Himnusz születésének 200. év-
fordulóján, a magyar kultúra 
napján ünnepelhetik.

Béres Magdi a könyv és a húsz 
szerző bemutatásakor elmond-
ta, hogy az antológia tartalmá-
nak többségét a 2022 októberé-
ben rendezett helyi írók, költők 

felolvasó estjén elhangzott va-
lós és kitalált történetek, versek, 
prózák alkotják. A kötetben va-
lamennyi vers és novella mellett 
illusztrációt vagy egy-egy szép 
festmény fotóját is közölték.

Az antológia borítója és szá-
mos alkotás Mucsi Tina tehet-
ségét dicséri, aki önzetlenül 
ajánlotta fel festményeit, igé-
nyes illusztrációt.

A könyvbemutató színvonalát 
emelte Mezei Ádám, aki egyedi 
előadásmódban szavalta el a Him-
nusz sorait, Street Gábor Huba pe-
dig különleges zenei produkcióval 
ajándékozta meg a közönséget.

A húsz szerző között van is-
mert igazgatóhelyettes, népsze-

rű fiatal zongoratehetség, köz-
kedvelt gyermekkönyvíró, nép-
szerű novellista, több kötetes 
szerző és még hosszan lehetne 
sorolni, de nem lenne elegáns 
bárkit is név szerint kiemelni, 

akik helyett beszéljenek a mű-
vek… A szervezőkhöz hason-
lóan bízunk benne, hogy Du-
nakeszin nagyon sok lokálpat-
rióta érzelmű irodalomkedvelő 
polgár él, akik értékelik a szép 
kivitelű, tartalmas antológiát, 
amely 3500 forintért megvásá-
rolható a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

és Kovács Zsolt

Dunakeszin helyi írók, költők műveivel 
ünnepelték a magyar kultúra napját

Folytatás a címlapról

Óvodások és kisiskolások vezetett sétáinak ad helyszínt az 
ősszel átadott Kiscsurgó-völgy Dunakeszin. A vizes élőhelyek 
napján „medvevadászatra” is lesz lehetőség, hátha választ 
kapnak arra, hosszúra nyúlik-e az idei tél.

Dunakeszi vizes élőhelye, 
a Kiscsurgó-völgy

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

Február 2. – a vizes élő-
helyek világnapja, ősz 
óta pedig Dunakeszinek 

is van már egy jól bejárható, 
idilli vizes élőhelye, a Kiscsur-
gó-völgy. A 2022-ben rehabili-
tált terület rengeteg értéket rejt, 
gazdag állat- és növényvilággal 
rendelkezik.

Mulccsal borított, fapallóval 
szegélyezett ösvények, a patak-
meder felett lábakon álló palló-
sor, kis hidak teszik igazán iz-
galmassá, vadregényessé a Du-
na-parti erdős, ősnövényze-
tes rengeteget. A sérült fák egy 
részét eltávolították, a patak-
medret a szeméttől, hordaléktól 
megtisztították. Az elhalt fák-
ból néhány egyed elborítva fek-
szik a földön, hogy természetes 
élőhelyet nyújtson bogaraknak, 
kisemlősöknek.

A Kiscsurgó-völgy szimbo-
likus bejáratánál kapott helyet 
Dunakeszi első és egyetlen la-
katfala, amely egyben érték-
mentés is, hiszen ezt a funkciót 

a régi Duna-parti strand ková-
csoltvas kapuja tölti be. Itt ala-
kítottak ki egy tágas fogadóte-
ret, hogy akár óvodák, iskolák 
környezettel kapcsolatos fog-
lalkozásainak, tanóráinak, vagy 
akár testnevelés óráknak is ké-
nyelmes helyszíne lehessen. 

Az első foglalkozásokat a vi-
zes élőhelyek napján tartják, 
Dunakeszi Város Önkormány-
zata szervezésében, amely – 
Kerekes Dóra helytörténész és 
Nyíri Márton környezetvéde-
lemért felelős alpolgármester 
közreműködésével – tematikus 
sétára, kirándulásra hívta meg 
a közeli óvodásokat és kisisko-
lásokat.

„Február 2. nemcsak a vizes 
élőhelyek világnapja, hanem a 
néphagyomány szerint, ha ezen 
a napon barlangjából előbújik 
a medve, és meglátja az árnyé-
kát, visszabújik téli álmot alud-
ni, mert hosszú lesz a tél. Ám ha 
felhők takarják az eget, a med-
ve nem ijed meg az árnyékától, 

kinn marad, mert közeleg a ta-
vasz. A kicsiknek az állatvilág 
izgalmasabb téma, mint a növé-
nyek, így macivadászattal tesz-
szük számukra érdekessé ezt a 
délelőttöt. Saját macijukat is el-
hozhatják” – mondta lapunk-
nak Kerekes Dóra, a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője. – „Ráadásul ez Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony ün-

nepe is. A régi Dunakeszin pe-
dig az a mondás járta: Ha a pap 
hátára süt a nap a körmeneten, 
hosszú lesz még a tél.”

A Kiscsurgó f lórája és faunája 
mellett a sétán a Duna élővilá-
gáról, a Duna ezen szakaszának 
római kori szerepéről is ismere-
teket kapnak a gyerekek.

Szeredi Helga
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Homolya József ügyvezető igazgató

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a fűtési korlátozások időszakában is 
lehetőséget biztosít az olvasóknak a személyes kölcsönzésre  

Helyben készült disznótoros finomságokkal várják a látogatókat és szurkolókat az I. Dunake-
szi MIndmegeszi toroskáposzta- és böllérversenyen induló csapatok február 18-án a Katona-
dombon.

„Önkormányzati képviselőként nagyon örültem, hogy kérésemnek megfelelően újabb fejlesz-
tés történt a kispiac területén” – írja közösségi oldalán Kárpáti Zoltán ónkormányzati képviselő.

I. Dunakeszi Mindmegeszi 
toroskáposzta- és böllérverseny

Újabb fejlesztés 
a Barátsági úti kispiacon

A gazdaság lassulása, az inflációs nyomás és az energiapiaci válság ellenére sem vagyok 
pesszimista, közüzemi cégvezetőként a nehezített terepen, változó szabályozói környezetben 
történő biztonságos működés fenntartása eddig is folyamatos kihívást jelentett, melynek jó 
csapatmunkával meg tudtunk felelni, és ebben az évben is ezt tekintjük legfontosabb felada-
tunknak – nyilatkozta lapunknak Homolya József, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója, aki elmondta, hogy jó érzéssel tölti el, hogy a cégük élvezi a tulajdonos ön-
kormányzat bizalmát.

Az energia-veszélyhelyzet miatt tavaly december 1-től a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár fiókkönyvtára bezárt, a központi könyvtárban pedig csak előzetesen megrendelt 
könyvek átvételére volt lehetőség. 

- A város támaszkodik ránk, megtisztelő, hogy 
véleményünkkel, tevékenységünkkel, mi is Du-
nakeszi formálói között lehetünk. A kihívások 
elé összeszokott, rutinos és áldozatkész munka-
társakkal állunk, akikkel a közüzemi, városüze-
meltetési terület biztonsággal ellátható – foly-
tatta az ügyvezető igazgató.

Az idei esztendőben rájuk váró jelentős felada-
tokról szólva kiemelte: - Rendszeres tevékenysé-
geink mellett több nagy fejlesztést megindítot-
tunk: elkezdtük a Dunakeszi Diáknegyedet ellá-
tó távhővezeték építését, mellyel az utóbbi negy-
ven év legnagyobb hálózatfejlesztése valósul-
hat meg. Megkezdjük a tulajdonunkban került 
egykori Sweet Point ipari ingatlanának rekonst-
rukcióját és „vállalkozói inkubátorházzá” törté-
nő alakítását, felkészülünk a mára igen lerom-
lott állapotú irodaépületünk és a kezelésünk-
ben lévő temető épületeinek energetikai korsze-
rűsítésére, valamint megindítjuk a vagyonkeze-
lésünkben lévő régi pszichiátriai gondozó teljes 
rekonstrukcióját is, hogy az alkalmas legyen egy 
új egészségügyi és védőnői központ szerepét be-
tölteni. A fenti fejlesztésekre összesen több mint 
900 millió forint pályázati támogatást nyertünk 
el, ami cégünk 40 éves történelmében eddig a 
legmagasabb összeg! – ismertette Homolya Jó-
zsef, aki azt is ismertette, júliustól átalakul az 

országos hulladékgazdálkodás korábbi rend-
szere. - Bár vannak még tisztázatlan területek, 
az előzetes egyeztetések továbbra is garantál-
ják, hogy a helyi kommunális hulladékgyűjtés- 
és szállítás továbbra is a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. feladatkörében marad.

Homolya József: Dunakeszin  
az utóbbi 40 év legnagyobb 

távhőhálózat-fejlesztése valósul meg

Szabadpolcos válogatási lehetőség 
a dunakeszi könyvtárban

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal 
rendezi meg Dunakeszi Város Önkormány-
zata az I. Dunakeszi Mindmegeszi toroská-

poszta és böllérversenyt. Február 18-án, reggel 7 
órától a Katonadombon helyi vállalkozások, szol-
gáltatók és lakosok mérik össze disznóvágásokon 
szerzett tapasztalataikat, hogy együtt elevenítsék fel 
a városban a falusi szokást.

A feladata nem kevesebb, mint csapatonként egy 
fél sertést helyben feldolgozni, és legalább négyfé-
le ételt készíteni belőle, amiket a látogatók számára 
kóstolójegyek ellenében „áruba is bocsátanak”. Lesz 
itt frissen főzött orjaleves, toroskáposzta, helyben 
töltött és sütött hurka, kolbász, de kapható lesz pe-
csenye és tepertő is. A helyben készített ételek mel-
lett minden csapat versenyeztet, zsűriztet pálinkát 

és sós süteményt, pogácsát is. A zsűri az ételeket kü-
lön-külön értékeli, de díjat lehet nyerni a tálalással, 
a vendéglátás minőségével, a gyorsasággal, a higié-
niával és még egy igazán frappáns csapatnévvel is.

A díjazásban a látogatóknak nagy szerepük lesz, 
ugyanis a legtöbb kóstolójegyet begyűjtő csapat 
nyeri el a közönségdíjat, jelen esetben a fődíjat.

A sütés-főzéshez a vidám hangulatot a színpa-
di programok alapozzák meg. A helyi egyesületek 
mellett fellép A Két Zsivány, Márió és Váradi Gábor 
3 fős zenekara is.

Zsezserán Antal, alias Zsezsi, korábbi dunakeszi 
hentesüzlet tulajdonosa felajánlásából a rendezvény 
helyszínén disznóvágással kapcsolatos kiállítást is 
berendezünk, eszközök, használati tárgyak, kony-
hai és "szakipari" kellékek felhasználásával. Látha-
tók lesznek különböző relikviák, mint hasi hurka-
töltő, fogaskerekes réz hurkatöltő, faszenes disznó-
perzselő, tőkekefe, mérlegek, keverőteknő, de gyö-
nyörű vaskályhák, sparheltek is a tárlat részét képe-
zik majd.

A rendezvényre a belépés ingyenes. A kóstolóje-
gyek a rendezvény napján a helyszínen megvásárol-
hatók. A kóstolójegy ára 1000,- forint, Dunakeszi 
Kártyával 700,- forintért elérhető.

Szeredi Helga

RÉSZLETES PROGRAM*:
• 7.05 megnyitó, polgármesteri köszöntő, fogópálin-
ka zsűriztetés
• 11.00 REdit Szenior Örömtánc Klub
• 11.30 Dunakeszi Cheerleader Team
• 12.00 néptánc
• 12.30 Váradi Gábor
• 13.30 REdit Szenior Örömtánc Klub táncoltatás
• 14.00 A Két Zsivány
• 15.00 Eredményhirdetés
• 15.30 Márió
• 16.45 Dunakeszi Koncertfúvósok
(*A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!)

A könyvtár fenntartó-
jának döntése alapján 
2023. február 1-től, meg-

határozott idősávokban – a fűté-
si korlátozások fenntartása mel-
lett – a központi könyvtár (Kos-
suth L. u. 6.) felnőtt részlegé-
ben és a fiókkönyvtárban (Állo-
más sétány 17.) lehetőség nyílik 
a polcokról történő válogatásra 
is tájékoztatta lapunkat a városi 
könyvtár szakmai igazgatója.

Lőrincz Róbert elmondta: Az 
olvasók a következő idősávok-
ban vehetik igénybe a fenti le-
hetőséget: hétfő, kedd, csütör-
tök, péntek 15.00–17.00; szerda 
13.00–15.00. (Technikai okok-
ból a központi könyvtár gyer-

mekrészlegében továbbra is csak 
az előre lefoglalt könyveket lehet 
átvenni!) A fent jelzett időpon-
tokon kívül – a korábban beve-
zetett korlátozásoknak megfele-

lően – a fiókkönyvtár zárva tart, 
a központi könyvtárban pedig 
csak a megrendelt könyvek át-
vételére lesz lehetőség március 
31-ig. 

„A Barátság útján, a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit. Kft. mun-
katársai kihelyezték az utcabú-
torokat. A fagyok elmúltával, ta-
vasszal az ivókút bekötését és 
a cserjeültetést is elvégzik. Et-
től függetlenül a piac kéthetente 
szombaton délelőtt várja a vásár-
lókat, így e hétvégén, január 28-
án is” – osztotta meg a Radnó-
ti gimnázium nyugdíjba vonu-
ló igazgató-helyettese, aki több 
mint két évtizede szolgálja ön-
kormányzati képviselőként Du-
nakeszi polgárait.

Mint közismert, a Barátság úti 
lakótelepen még a rendszerválto-
zás környékén épült fel a piac, ám 
az elmúlt évtizedek alatt az épü-
let állapota súlyosan megrongá-
lódott, az üzletek bezártak, ma 
már csak egy vállalkozó kínálja 
húsáru készítményeit a területen. 

A lakótelepen óriási igény mu-
tatkozik egy kulturált, igényes 
piacra, melynek megvalósítását 
már több éve a zászlajára tűzte az 
önkormányzat, de még a mai na-
pig nem sikerült megállapodnia 

a régi piac többségben lévő tulaj-
donosaival… 

De addig is cselekedni kellett! 
Az önkormányzat tavaly elkezd-
te a régi piac szomszédságában a 
terület rendbetételét az új parko-
lóhelyek kiépítésével. A napok-
ban pedig a Dunakeszi Közüze-
mi Nonprofit Kft. munkatársai 
kihelyezték a padokat is. A pihe-
nőhelyként is funkcionáló terüle-

ten tavasszal üzembe helyezik az 
ivókutat, és díszes cserjéket tele-
pítenek.  

A lakosság nagy örömére a fo-
lyamatosan formálódó, szépü-
lő területre havonta két szomba-
ton kitelepülnek a repülőtér par-
kolójában működő pénteki kispi-
ac árusai a finom és ízletes készít-
ményeikkel, melyről lapunkban 
is hírt adtunk.  V. I.
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A Kárpátaljáról érkezett művészek önzetlenül léptek fel 

Vác testvérvárosába, Técsőre is gyakran küldenek adományokat 
a Duna-parti város polgárai, szervezetei

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 könnyen 
megközelíthető. Az ingatlan a város és közlekedés 
zajától távol eső nyugodt, csendes és biztonságos 
környéken fekszik. 

A közlekedés jól megoldott, az M2-es autóút, 
vagy a régi Pesti út könnyen elérhető, a vasútállo-
más, buszmegálló sétatávolságban van.

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

Folytatás a címlapról

KÖZÉLETI ÚJSÁG

Kiadja:  

Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre

Szerkesztőség: 

2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 

vetesi.imre@gmail.com 

keszipress@gmail.com

Tördelés: 

dtp.telework

Nyomda:  

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!

     

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ 
RAKODÓT 

Elvárások:
• fizikai állóképesség

• terhelhetőség
• egészségügyi alkalmasság

• megbízhatóság
• minimum 8. általános iskolai 

végzettség
Amit kínálunk:

• Hosszú távú munkalehetőség, 
stabil háttér

• Hétköznapi 8 órás 
munkavégzés 

06:30-tól - 15:00-ig
• Szabad hétvége

• Munkaruházat biztosítása
• Bejelentett munkaviszony
• Munkába járás támogatása
• Egyéb juttatások: cafeteria

Előnyt jelent:
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 
(Fót, Göd)

 Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 

(mobil: 30 628 3206)  
vagy e-mailben:  

kozuzem@dkkozuzemi.hu
 

MUNKAERŐ FELVÉTEL

A bajban hamar megmu-
tatkozott szűkebb ha-
zánkban, így Vácott is, 

hogy nem veszett el a szolidari-
tás, megannyi megható, példa-
adó cselekedet ad(ott) bizony-
ságot az együttérzésről, a fele-
baráti segítőkészségről.

Már március elejétől kezdő-
dően rendszeresen útnak in-
dulnak Vácról segélyszállítmá-
nyok a legszükségesebb ado-
mányokkal, a hálózsákoktól, 
összecsukatható tábori ágyak-
tól kezdve a tartós élelmiszere-
ken át a higiéniai, gyógyászati 
készítményekig, s az adomány-
gyűjtés folyamatos.

A szervezésben főszerepet 
játszik mindenekelőtt a Váci 
Egyházmegyei Karitász, de 
ki kell emelni – Pető Csilla és 
Hidvégi Vince irányításával – 
a Fidesz-KDNP városi és me-
gyei szervezetének, illetve Rét-
vári Bencének, a püspökváros 
és a választókerület országgyű-
lési képviselőjének a közremű-
ködését is.

Visszatérve a Váci Egyház-
megyei Karitász kiemelkedő 

szerepvállalására fontos újra és 
újra felhívni a figyelmet, hogy 
elkülönített számlaszámon fo-
lyamatosan várják a célzott 
támogatásokat. Ugyanakkor 
rendszeresen delegálnak ön-
kénteseket a határmenti tele-
püléseken létesített menekült-
segítő bázisokra. Az itthoni 
hátországban pedig szervezik 
az átmeneti befogadást, az ide 
érkezők ellátását, az ügyinté-
zéstől kezdve a háziorvosi jel-
legű segítségnyújtásig, amiben 
vezető szerepet vállal az afrikai 
missziós tevékenysége révén 
közismert Dr. Fodor Réka is. 

Az adományozáshoz vissza-

kanyarodva pedig méltányos, 
hogy – a teljesség igénye nélkül 
– kiemeljünk jelentősebb ösz-
szeget, vagy valamilyen árve-
résre szánt adományt felajánló 
segítőket, köztük van megany-
nyi egyházközség és civil szer-
vezet, no meg magánszemélyek 
sora, többek között például a 
Korall Diszkont tulajdonosa, 
Majorosi László, Molnár Lász-
ló József grafikusművész, Ka-
tona Miklós, a Piarista Kilátó 
Központ igazgatója, Toldi Ta-
más előadóművész, Retzler Pé-
ter zeneszerző és családja - és 
még hosszan folytathatnánk a 
sort.

A Váci Nemzeti Kör és a Váci 
Piarista Gimnázium különö-
sen hathatós formáját válasz-
totta a támogatásnak, az ad-
venti időszak egyik szombatján 
jótékonysági estet rendeztek

„Kárpátaljai művészek Kár-

pátaljáért” címmel, a bevételt 
pedig a Kárpátalján maradt, 
idős és beteg rászorulókat se-
gítő Verecke Alapítványnak 
ajánlották fel.

Három gondolat erről az ese-
ményről: „A béke nem csak az 
ukrán és az orosz emberek kö-
zött kell, hogy kialakuljon, ha-
nem az ukrán nép és a magyar 
kisebbség között is” – fogalma-
zott Kalász Ákos, a házigazda 
intézmény igazgatója.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szö-
vetség elnöke a többi között ki-
emelte: „A háborús körülmé-
nyek között rendkívül fontos a 
szolidaritás és az együttérzés, 
amit a kárpátaljai magyar kö-
zösség érez a világ magyarsá-
gától, a magyar kormánytól. Ez 
az est is a szolidaritásról szól, 
köszönöm a szervezőknek a le-
hetőséget és a kárpátaljai szár-
mazású művészeknek, akik díj-
mentesen vállalták a fellépést”. 

A rendezvényen Pál István 
Szalonna, Pál Eszter és Pál La-
jos autentikus magyar muzsi-
kával varázsolta el a közön-
séget, Varga Katica a Magyar 
örökség-díjas Credo együt-
tes dalaival lépett fel, Szűcs 
Nelli színművész pedig Zsa-
zsa bandája és Tarpai Viktó-
ria közreműködésével a bereg-
szászi Fedák Sári alakját hoz-
ta testközelbe. Levetítették a 
Verecke Alapítvány kisfilmjét 

is, a TV21 Ungvár által készí-
tett Kárpátaljai hétköznapok – 
2022 című rövidfilmet, illetve 
részleteket láthatott a közönség 
a Hazajáró felvételeiből, olyan 
epizódokból, amelyekben töb-
bek között kárpátaljai magya-
rok vallottak a közösség meg-
tartó erejéről.

Az est fővédnöke, Marton 
Zsolt váci megyéspüspök zá-
rásként megáldotta a jelenlévő-
ket és velük együtt imát mon-
dott Kárpátaljáért. Az év utol-
só heteihez érve a váci önkor-

mányzati városvezetés is elér-
kezettnek látta az időt, hogy 
adományt juttassanak el Kár-
pátaljára, az ottani testvérvá-
rosba, Técsőre: a küldemény-
ben két darab nagyteljesítmé-
nyű aggregátor is helyet kapott, 
amelyek fogadásakor Mészáros 
Tibor alpolgármester elmond-
ta, hogy a folyamatos áramszü-
netek miatt az 

egyik aggregátort a helyi 
kórház, a másikat pedig egy is-
kola fogja használni.

 Ribáry Zoltán

A váciak is sokrétű segítséget nyújtanak  
az elhúzódó háborús helyzetben 
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Dr. Vass György polgármester

A Fóti dal Vörösmarty Mihály egyik legnépszerűbb verse

Dr. Garas Médea művelődésszervő és Harangozó Katalin (j1) 
szervező és ötletgazda

„Hazádnak rendületlenül…” 

2023. január 22. vasárnap 18 
óra. Fót a magyar kultúra nap-
ját ünnepli a kilencven éves Vö-
rösmarty Művelődési Ház tár-
latmegnyitóján. Az épületbe lé-
pők tekintetét Vörösmarty Mi-
hály délceg alakja, a messzesé-
get fürkésző arckifejezése emeli 
magasba. Szemben, a franciaer-
kély elé függesztett molinón a 
Ház névadóját ábrázoló grafika 
látható, az átadásra kerülő, ti-
zenkét tablóból álló Vörösmar-
ty kiállítás központi elemeként. 
Palásti Béla igazgató a tavalyi 
programtervezés során döntött 
a Ház fennállásának 90. évfor-
dulóját köszöntő állandó kiállí-
tás létrehozásáról. Tartalmában 
és megjelenésében olyan megol-
dásról álmodtunk, amely méltó 
névadó költőnk nagyságához, 

és a város lakóinak, elsősorban 
a diákoknak jól hasznosítha-
tó információs anyagként szol-
gál majd. Az Irodalmi Emlék-
ház Program keretében felújí-
tott kápolnásnyéki Vörösmar-
ty Emlékházban látottak adtak 
ötleteket az elinduláshoz. A Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum mun-
katársai, a kápolnásnyéki em-
lékház-programot irányító H. 
Bagó Ilona főmuzeológus, vala-
mint dr. Kovács Ida irodalom-
történész, Vörösmarty-kutató, 
a kápolnásnyéki Vörösmarty 
Emlékház kiállításának rende-
zője és forgatókönyvírója kész-
séges támogatása tette lehető-
vé a fóti terv megvalósulását. A 
fóti kiállítás anyagának váloga-
tása, szerkesztése és megírása 
dr. Kovács Ida munkája, míg a 

látvány szépsége, esztétikai él-
ménye alkotótársának, Alajbeg 
Afrodité tervezőgrafikusnak 
köszönhető.

A megnyitó ünnepségre érke-
zőket a sajnálatos hirtelenséggel 
lebetegedett Palásti Béla igaz-
gató üzenetének tolmácsolásá-
val dr. Garas Médea művelő-
désszervező köszöntötte, és be-
mutatta a kilencven éves Vörös-
marty Művelődési Ház épületé-
nek és működésének történetét. 
A „Hazádnak rendületlenül...” 
című kiállítást dr. Vass György, 
Fót polgármestere nyitotta meg. 
A magyar történelmet elemző 
mondatait hazájához fűződő ér-
zelmeinek, élményeinek felidé-
zése tette személyessé és meg-
hatottá. Az avatószalag átvágá-
sának ceremóniája után a fótiak 
figyelmébe és szeretetébe aján-
lotta a tárlatot. A Himnusz el-
éneklését követően az ünnep-
ség a színházteremben folytató-
dott. Fót gazdag és színvonalas 
kulturális életének meghatáro-
zó szereplője a Fóti Zenebará-
tok Kórusa. A magyar kultú-

ra napjának tiszteletére magyar 
zeneszerzők műveivel örven-
deztették meg a közönséget. A 
taps nem csak a kórus művé-
szi teljesítményének szólt, ha-
nem a fennállásának 50. évfor-
dulóját ünneplő közösséget is 
köszöntötte. Hosszú, esemény-
dús, eredményekben gazdag év-
tizedek állnak mögöttük. A kó-
rus alapítója, Baráz József halá-
la után most Csima Zsolt művé-
szeti vezető irányítja a fóti zene-
barátok munkáját.

Vörösmarty Mihály Fóti dal 
című verse különösen közel 
áll a fótiak szívéhez. Nem vé-
letlen, hiszen maga a költő ol-
vasta fel Fáy Andrásék 1842-es 
szüretje alkalmával jeles és is-
mert személyiségek társaságá-
ban, mint arról Szemlér Mi-
hály festménye tanúskodik: az 
asztal mellett középen ül Deák 
Ferenc, mellette jobbra Szeme-
re Pál, mögöttük Ferenczy Ist-
ván szobrász áll. Középen Vö-
rösmarty gesztikuláló alak-
ját látjuk, mögötte Fáy András 
és felesége, valamint ismeret-

len nők és gyermekek állnak. 
A Fóti dal a Szózat mellett az 
egyik legnépszerűbb Vörös-
marty-vers az 1840-es években. 
Bordalként pótolta a víg, társa-
sági dalok hiányát, ugyanakkor 
politikai tartalma a reformkori 
hazafiság hangján szólalt meg. 

A Vörösmarty gyűrű-díjas 
Gerner Csaba színművész szí-
vet-lelket felemelő, vérpezsdí-
tő, férfias dinamizmussal tol-
mácsolta Vörösmarty Mihály 
hazafias bordalát. Az est a ze-
nebarátok műsorával folyta-
tódott, majd a Szózatról, má-
sodik himnuszunk születésé-
ről, kulturális kincseink közt 
elfoglalt helyéről, mindennapi 
életünkben betöltött szerepéről 

elmélkedtünk. Gerner Csaba 
drámai tolmácsolásában éltük 
át a Szózat hazaszeretetre, hű-
ségre inspiráló szavait, a köl-
tőnek a magyar nép diadalmas 
jövőjét, de a nemzet halálának 
lehetőségét is előrevetítő jós-
latát. Emelkedett lélekkel, ün-

nepélyes komolysággal énekel-
tük el a Szózatot, majd együtt 
maradva, az összetartozás ott-
honos érzésével folytatódott 
az ünnepi est, beszélgetéssel, 
ismerkedéssel, a Vörösmarty  
Művelődési Ház vendéglátó 
szeretetének élvezetével.

Harangozó Katalin 
szervező és ötletgazda

Fotó: Enyedi Lajos

A karácsonyi ünnepkör mindannyiunk életét olyan lelki erőforrásokkal gazdagítja, amelyek értékes segítségként szolgálnak 
a karácsonyt követő napjainkban is: az elcsendesedés, a türelmes várni tudás, a szeretetteli gondoskodás értékei megterhelt 
időszakok támaszaiként tovább is kísérhetnek bennünket. Csak rajtunk múlik igazán, hogy ezeket az értékeket mennyiben 
építjük be emberi kapcsolatainkba, s adjuk át hosszabb távon is a felnövekedő generációnak.

A magyar kultúra napját ünnepli Fót a Vörösmarty Művelődési Ház fennállásának 90. évfordulója alkalmából, a névadó életét 
bemutató állandó kiállítás megnyitásával.

Az utóbbi évek nehézségei mind testi, mind lelki egészségünk 
számára nagy próbatételt jelentettek, így különösen is felhív-
ják a figyelmet az erőforrások támogatására. Márai Sándor: 

Karácsonyi ének című versében jelzi: „Az ember csak úgy és annyi-
ra tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint ön-
magát.” Ha pedig ez megvalósul, másokat és magunkat is megerősít 
lélekben, hiszen a terhekkel való megküzdés tanulságát is beépíthet-
jük eszköztárunkba. Mindazok, akik emberekkel foglalkoznak, jól 
tudják ezt, legfőképp pedig a pedagógusok számára hordoz támaszt, 
akik gyermekekről gondoskodnak hivatásuk által is.

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara olyan pe-
dagógusképző intézmény, amely hallgatói előtt mintául szolgál a pe-
dagógushivatás sokrétű támogatásában, hiszen az elméleti és a gya-
korlati ismeretek gazdagításán túl lelki támogatást is nyújt többek 
között tehetséggondozó programjainak keretében is. A Kar okta-
tói elkötelezetten, személyre hangolt figyelemmel kísérik a pedagó-
gusjelöltek, valamint pedagógus-továbbképzésekre érkező kollégák 
lélekben való megerősítését, amely nélkül az ő tehetségsegítő tevé-
kenységeik sem bontakozhatnának ki teljes körűen a gyermekekkel.

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara jó gyakor-

latként ún. lelki egészségnapokat szervez egy-egy sajátos érzelmileg 
megérintő téma köré építve, legyen az akár a krízisek vagy más konf-
liktusok világa. Workshopok keretében is lehetőség nyílik a szemé-
lyes élmények tudatosítására, s a közösség erejére építve a formálás-
ra, új megoldási lehetőségek megtalálására, vagy akár alkotásokon 
keresztül az egyéni készségek megerősítésére, amelyek ugyancsak 
kapaszkodóul szolgálhatnak mind a saját élethelyzeti, mind mások 
számára nyújtható segítő eszköztár gyarapításában.

Bízunk abban, hogy a Karunkon képződő csecsemő- és kisgyer-
meknevelők, óvodapedagógusok, tanítók és református hittanokta-
tók meríthetve mindezekből, megélhetik és a gyermekek számára to-
vábbadhatják Szabó Magda üzenetét: „A szeretet, amivel szeretnek 
bennünket, mindig valamifajta kegyelem.”

Szeretettel hívjuk és várjuk az intézményünkben pedagógussá vál-
ni, ismereteiben és készségeiben tovább fejlődni kívánó érdeklődő-
ket, kollégákat több képzési helyszínen és támogatással kísérve, az új 
felvételi rendszerben új lehetőségeket is biztosítva számukra (https://
pk.kre.hu/index.php/oktatas-informaciok/kepzeseink).

Prof. Dr. Pap Ferenc – Fehér Ágota

A pedagógusok, mint a gyermekek 
felnövekedésének lelki segítői

Pedagógusképzés és a lelki erőforrások támogatása
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A zsűri tagjai: Varga “C” Zoltán, Herczeg Dávid, 
DJ Dominique, Cory, a Happy Gangből

Szorcsik József, Csörög polgármestere 
és Szabó István, Őrbottyán polgármestere

A kocsonya mellett a babgulyás is nagyon kedvelt volt

Takács Norbert

Dér Heni és Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere

Nyolcadszor is jelesre értékeltük 
a vácrátóti kocsonyapikniket

Egy rendezvény, amely nemcsak a gasztronómiáról szól...

Az időjárás is kegyes volt 
a szervezőkhöz és a láto-
gatókhoz, akik idén jó-

val nagyobb területen elhelye-
zett sátraknál vásárolhatták meg 
a szemüknek leginkább tetsző 
kocsonyát, az ízletes forralt bort, 
a katonai gulyáságyúban főzött 
gőzölgő babgulyást, a sajtos, fok-
hagymás lángost és a különböző 
receptek alapján készített süte-
ményeket. Kicsik és nagyok, fel-
nőttek és fiatalok hosszú sora kí-
gyózott az ínyencségeket kínáló 
asztalok előtt. Az egyiknél talál-
koztunk a falu polgármesterével 
és a hazai zenei élet egyik kivá-
lóságával.

Dér Heni imádja  
Vácrátót közösségét  

és a finom kocsonyát

A népszerű énekes, Dér Hen-
rietta immár nyolc éve él Vác-
rátóton, aki férjével és kisfiával 
idén is ott volt a Petőfi téri forga-
tagban. A sztár ezúttal is öröm-
mel nyilatkozott lapunknak, aki 
elmondta, hogy imádja Vácrá-
tótot, a helyi közösséget, a falu 
hangulatát, az emberek őszin-
te nyíltságát, kedvességét, amely 

mind, mind szülőföldjét, a vaj-
dasági Csantavér mindennapja-
it idézik fel, ahol még ma is ott él 
a rokonságának többsége.

– A délvidéki Csantavé-
ren nőttem fel, amely Vácrátót-
hoz hasonló falu, az ottani vi-
déki közösségi hangulatra lel-
tem itt is. Így könnyen gyöke-
ret eresztettem Vácrátóton, de 
azt gondolom, hogyha az anya-
országon belül az ember bárhol 
megtalálja a jólelkű társait, ak-
kor bárhol gyökeret tud verni, 

és a család pedig bátran köve-
ti és látogatja őt, bárhová is köl-
tözzék. Én mindezt megtaláltam 
ebben a gyönyörű faluban, az itt 
élő emberekben. Nagyon sze-
retem azt, hogy a gyerkőcöket 
ki tudom majd engedni a kert-
be. Itt van egy csodálatos bota-
nikus kert. Az emberek ismerik 
egymást, köszönünk egymás-
nak, nyitottak vagyunk egymás 
iránt, tudom, hogy hol kell ven-
ni a nagyon jó termelői mézet, 
vagy a finom lekvárt. Egy ilyen 
falusi közösségnek van összetar-
tó ereje, lelkülete, nem olyan ri-
deg, mint egy nagyváros. Bár 
megvallom, én szeretem a fő-
várost is, odaköt a munkám, de 
nagyon jó hazajönni Vácrátót-
ra, megnyugodni, kikapcsolód-
ni. Külön örülök annak, hogy 
Spiegelhalter László polgármes-
ter úr szakmabeli, régóta ismer-
jük egymást – mondta a sikeres 
művésznő.  

Dér Heni érdeklődésünkre 
elmondta, hogy kislány korá-
ban nem szerette a kocsonyát. – 
Finnyás gyerek voltam, a többi 
gyerekhez hasonlóan engem is 
zavart a kocsonya kinézete és az, 
hogy nem tudtam mi van ben-
ne. No de, amit gyerekként nem 

szerettem, azt felnőttként imá-
dom. Rajongok érte! Én azt a ko-
csonyát szeretem, amiben bőven 
van füstölt hús, csülök, és cupák. 
Újabban ezt még férjem tapolcai 
családjának szokásai alapján egy 
kicsit „megspékeljük”, tovább 
ízesítjük. A kocsonyát megszór-
juk lilahagymával, és citromot 
csepegtetünk rá. Isteni! Már me-
gyünk is haza, és az itt vásárolt 
kocsonyát természetesen így fo-
gyasztjuk el – köszönt el tőlünk 
a népszerű énekesnő.

A beszélgetések közben hamar 
kiderült, hogy nagyon sokan 
nemcsak helyben fogyasztottak 
el egy, két adag kocsonyát, ha-
nem jóval többet haza is visznek, 
mert mint mondták, számuk-
ra így sokkal kényelmesebb. – A 
kocsonyát igazából nagy meny-
nyiségben célszerű elkészíteni 
és ráadásul időigényes is – jelen-
tette ki egy középkorú hölgy, aki 
szerint az így főzött kocsonya 
sokkal ízletesebb is.

Felvonultatták a katonai 
gulyáságyút is

Hosszú évek óta a vácrátó-
ti kocsonyapiknik látványos-
sága egy katonai gulyáságyú is, 
amelynek tulajdonosa, a duna-
keszi Takács Norbert nemcsak, 
mint muzeális hadieszközként 
vonultatja fel, hanem – mint a 
vendégek mondták – „isteni” 
babgulyást főz benne barátjával, 
Sturbán Sándorral.

– A mai rendezvényre hatszáz 
adag babgulyást főztünk. Az ér-
deklődésből úgy látom, mind el 
fog fogyni – mondta Norbi, aki 
édesapjával együtt évtizedek óta 
gyűjtik a régi ipari, mezőgazda-
sági  veterángépeket. Így mi sem 
volt természetesebb Takács Nor-
bert számára, hogy a „házi flot-
tába” beillessze a katonai gulyás-
ágyút is.

– A nagyoroszi polgármesteri 
hivatal udvarában láttam meg, 
egy évig könyörögtem, hogy 
megvásárolhassam. Össze volt 
törve, nagyon rossz műszaki ál-
lapotban volt, hat éve felújítot-
tam, és az óta a veterántalálko-
zókon, és ilyen rendezvényeken 
főzünk benne. Legközelebb, feb-
ruár 18-án, a dunakeszi böllér-
versenyen vonulunk fel, ráadá-
sul két gulyáságyúval, mert csi-
náltunk még egyet – tudtuk meg 
Takács Norberttől.

Vácrátót lakosságáról, a te-
lepülésen működő vállalkozá-
sokról, a civil közösségekről 
és az általános iskola pedagó-
gusairól, dolgozóiról, a szülői 
munkaközösség tagjairól köz-
ismert, hogy mindig példás 
összefogással állnak egy, egy jó 
kezdeményezés mellé. Mindez 
megmutatkozott a kocsonya-
piknik szervezésében, megtar-
tásában is. 

A kocsonyapiknik kivívta 
a környező települések 

polgármestereinek 
elismerését is

Erről a szép összefogásról el-
ismeréssel beszélt Szabó István, 
Őrbottyán polgármestere is, aki 
idén is örömmel fogadta el pol-
gármestertársa meghívását. – 
Tavaly is itt voltam, nagyon jól 
éreztem magam. Az idei is szín-
vonalas rendezvény. Jó a han-
gulat, sok ember gyűlt össze, jól 
érzik magukat. Én is szeretem 
a kocsonyát, amit igazán nagy 
mennyiségben lehet jóízűre főz-
ni. Vettem pár adagot, amit 
nagy reménnyel viszek haza. Bár 
az eső egy kicsit szemerkél, de 
így is nagyon sok kedves ember 
jött el a piknikre. Ezért érdemes 
ilyen rendezvényeket szervez-
ni – mondta a szomszédos vá-
ros polgármestere. Szabó István-
tól megtudtuk, hogy Őrbottyán-
ban is rendeztek már kocsonya-
pikniket.

– Jótékonysági céllal szervez-
tük, a kocsonyát díjmentesen 
osztottuk ki, de egyébként most, 
december 20-án hatszáz adag 
gulyást főztünk a rászorulók-
nak egy magánszemély felaján-
lásával. Volt, aki süteménnyel, 
kenyérrel segítette a jó célú ak-
ciónkat – ismertette Szabó Ist-
ván polgármester, aki hozzátet-
te: a jövőben ők is szeretnének 
minden évben hasonló progra-
mot szervezni.

A visszatérő vendégek számára 
jól érzékelhető, hogy a térség te-
lepüléseinek polgármesterei kö-
zött is nagyon jó az emberi kap-
csolat, részt vesznek egymás ren-
dezvényein. Szinte minden évben 
ellátogat a vácrátóti kocsonyapik-
nikre Vácduka polgármestere, 
Makkos László, de idén is itt volt 
Szabó István mellett Edelmann 
György, Kisnémedi polgármes-
tere, Szorcsik József, Csörög pol-
gármestere, aki elmondta, hogy 
nagyon örül a rendezvény si-
kerének, melyen minden évben 
örömmel vesz részt.

– A környező települések la-
kóihoz hasonlóan, mi polgár-
mesterek is egy közösséget alko-
tunk. Azt is mondhatnám, hogy 
úgy kell összeállnunk nekünk 
is, mint a kocsonyában a hozzá-
valóknak, és így van meg a sa-
va-borsa a területnek. Az embe-
rek igénylik, szeretik az ilyen kö-
zösségi programokat. Mi példá-
ul a február 25-én immár máso-
dik alkalommal rendezzük meg 
a Csörögi Csörögefánk Feszti-
vált. Fiatal település vagyunk, 
a környező falvakhoz hasonló-
an szeretnénk a lakosság számá-
ra vonzó és népszerű, közösség-
építő programokat kínálni, mert 
Csörögben egy hitehagyott, kö-
zösség nélküli élet volt. Jó látni, 
hogy a csörögefánk fesztivál és 
hasonló helyi rendezvények, ön-
kormányzati megemlékezések 

megmozgatják az embereket.  
A közösségnek mindig van ereje. 
Akárki akármit mond, van ere-
je – hangsúlyozta Szorcsik József 
polgármester.

Spiegelhalter László: 
Vácrátót közössége ezúttal 

is példásan összefogott

Spiegelhalter László, Vácrá-
tót polgármestere is – a rendez-
vényt értékelve – a közösségépí-
tés jelentőségét emelte ki. – Nem 
egy nagy kulturális rendezvényt 
akartunk szervezni, hanem cél-
tudatosan a gasztronómiát, a kö-
zösségépítés lehetőségét helyez-
tük középpontba. Mindent en-
nek rendeltük alá, a rendezvény 
helyszínének és időtartamának 
bővítésével, a tavalyi évhez ké-
pest jóval nagyobb mennyisé-
gű kocsonya készítésével mind, 
mind a vendégek komfortérze-
tét kívántuk kiszolgálni. Öröm-
mel tapasztalom, hogy elképze-
lésünket sikerült megvalósíta-
ni, a mi nagyszerű vácrátóti kö-
zösségünk ezúttal is példásan 
bizonyított, hiszen az ő össze-
fogásuknak köszönhetően sike-
rül megoldani az általános isko-
lánk tetőtéri ablakainak árnyé-
kolását, szigetelését. Sőt, remé-
nyeink szerint a diákok kérésére 
egy szabadtéri pingpongasztal-
lal is bővül az iskola sportesz-
közparkja.

A település vezetője jóérzés-
sel és köszönettel a hangjában 
elmondta, hogy a BAHAMAS 

önzetlenül felajánlott 375 kilo-
gramm alapanyagot, melyből az 
iskola konyháját üzemelő ven-
déglátóegység készítette el az 
1500 adag kocsonyát. A legna-

gyobb elismeréssel beszélt a ta-
nárok, az iskolában dolgozók 
munkájáról, a szülők, a szülői 
munkaközösség aktivitásáról és 
összefogásáról.

– Nyolcadik alkalommal ren-
deztük meg a kocsonyapikni-
ket, melyet e nagyszerű közös-
ség összefogása nélkül nem tud-
nánk megvalósítani. Köszönöm, 
hogy mindig számíthatunk rá-
juk! – húzta alá a Spiegelhalter 
László polgármester, akitől azt 
is megtudtuk, hogy idén 19 ko-
csonya versengett a zsűri elis-
merését, melynek idén is a he-
lyi rallyversenyző, Varga „C” 
Zoltán volt az elnöke, tagjai pe-
dig a zenei élet olyan kiválósá-
gai, mint DJ Dominique, Cory, a 
Happy Gangből, és Herczeg Dá-
vid énekes, akit kimondottan a 
fiatalok kedvéért kértem fel. A 
több száz vendég között itt volt 
Dér Heni és Bartók Krisztián 
is, akik remekül érezték magu-
kat a kocsonyapikniken. Mind-
annyiunk számára nagy elisme-
rés, hogy vendégeink elégedet-
ten nyilatkoztak a gasztronómi-
ai finomságokról és jól érezték 
magukat a VIII. Vácrátóti ko-
csonyapikniken – értékelte a na-
pot Spiegelhalter László polgár-
mester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A VIII. Vácrátóti kocsonyapiknik idén is sokakat vonzott a környező településekről, de még a fővárosból is „elzarándokoltak” 
az országos hírű rendezvényre, amely mint minden évben, így idén is különleges, egyedi ízesítésű gasztronómiai ínyencsé-
gekkel fogadta a vendégeket szombaton. A déli harangszóval egy időben nyitotta meg a kocsonyapikniket Spiegelhalter Lász-
ló polgármester, aki elmondta, hogy a korábbiaktól eltérően ezúttal kimondottan a gasztronómiai élvezetek élményére, a kö-
zösségi kapcsolatok ápolására helyezték a hangsúlyt.


