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A WHB és a LATEREX alkotta konzorcium kivitelezésében készülő Dunakeszi 
Diáknegyed gimnáziumi épületén elkezdődtek az ács-, bádogos szakipari munkák

Tuzson Bence: Térségünk egyszerre őrzi a hagyományait és ragaszkodik a folyamatos 
fejlődéshez is – ez a két dolog gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól

Elkészült Dióssi Csaba polgármester 2022. évi beszámolója

Folytatás a 2. oldalon

Rétvári Bence országgyűlési képviselő gratulált a versenyzőknek 
és a rendezőknek a színvonalas vetélkedőhöz

Lemondott a 
Veresegyházat 58 éve 
irányító Pásztor Béla

Szabadkai csapat nyerte 
a Wallenberg vetélkedő 

váci középdöntőjét

Szerepet vállalunk a közösség boldogulásában, 
fejlődésében és előrehaladásában

Folytatás a 4. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Rendkívüli testületi ülésen jelen-
tette be a Veresegyházat csaknem 
58 éve irányító Pásztor Béla ked-
den, hogy február 28-ával lemond 
polgármesteri tisztségéről.

A magyar gazdaság tavaly három rekordot is megdöntött egyszerre: soha ilyen sokan nem dolgoztak még hazánkban, újabb 
csúcsot ért el a kivitelünk, és soha annyi befektetés nem történt az országban, mint 2022-ben – hívta fel a figyelmet a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki részt vett az I. Dunakeszi Mindmegeszi to-
roskáposzta- és böllérversenyen. A helyszínen vele folytatott beszélgetésünkben különösen fontosnak nevezte, hogy a ren-
dezvényen helyi vállalkozások, szolgáltatók és lakosok mérik össze a disznóvágásokon szerzett tapasztalataikat. A képvise-
lő beszélt arról is, hogy ebben a hónapban dupla nyugdíjat kaptak az érintettek: az aktuális juttatás és a tizenharmadik havi 
nyugdíj egyszerre történő kifizetése egyértelműen jelzi, hogy megbecsüljük az időseket.

Jó ütemben halad a Dunakeszi Diáknegyed építése

Folytatódik a hagyo-
mány, elkészült a 
2022-re vonatkozó Pol-
gármesteri beszámo-
ló. Fejlesztések, kö-
zösségépítés, idősügyi 
programok, Dunakeszi 
Diáknegyed, a 45 éves 
város, a családbarát in-
tézkedések és a sport 
is kapott egy-egy feje-
zetet.

Mik történtek Dunakeszin 2022-ben?

A hét épületből álló 
komplexumban helyet kap  

a IV. Béla Gimnázium  
20 tanteremmel és a VSZC 

Lányi Ferenc Technikum és 
Szakképző Iskola  

26 tanteremmel

25 

ÉVESEK 

LETTÜNK!

A program szerint egy, 
a Vác és a régió holo-
kauszt történéseiről szó-

ló vetített képes előadás vezet-
te be az eseményt, s jobbára erre 
alapult a vetélkedő, hiszen ez-
után öt kérdést kaptak tesztla-
pon a versenyzők az elhangzot-
takról, látottakról.

Az eredményhirdetés beveze-
téseként mind Turai János fő-
szervező, mind Rétvári Ben-
ce államtitkár, a térség ország-
gyűlési képviselője köszönetet 
mondott a vetélkedőt évről-évre 
meghirdető Raoul Wallenberg 
Egyesületnek, mind a kiváló há-

zigazda helyszínnek bizonyuló 
Kilátó központnak, mind a ver-
senyzőknek, akik a főszervező 
hitközségi elnök szavai szerint 
szorgos igyekezetről, lelkiisme-
retes előzetes felkészülésről tet-
tek bizonyságot. 

Rétvári Bence elöljáróban ki-
emelte Turai János szerepét, 
mint mondta, példaadó, ahogy 
a váci zsidó hitközség motorja-
ként mindent megtesz segítői-
vel azért, hogy mind többen ér-
tően megismerjék a helyi zsidó-
ság történetét.

A február 27-én 85. életévét betöl-
tő polgármester lemondólevelét 
a testületi ülésen Kosik József 

alpolgármester olvasta fel.
A települést 1965. szeptember 1-jétől 

tanácselnökként, majd 1990. október 
12-től polgármesterként irányító Pász-
tor Béla, aki függetlenként tevékeny-
kedett, a levélben a helyi önkormány-
zatokról szóló törvény alapján nyilat-
kozik arról, hogy a város polgármeste-
ri tisztségéről „február 28. napjával be-
zárólag” lemond.

„Veresegyház fejlődéséért végzett 
munkájukhoz a képviselő-testület 
minden tagjának további erőt és egész-
séget kívánok” – tette hozzá.

Pásztor Béla az MTI-nek úgy nyilat-
kozott, hogy nagy szeretettel hagyja el a 
polgármesterséget.

Folytatás a 6. oldalon

Jól halad a Dunakeszi Di-
áknegyed kivitelezése – tá-
jékoztatott a kivitelező a 
WEST HUNGÁRIA BAU Kft. és 
a LATEREX Építő Zrt. konzor-
ciuma. A beruházás alapkö-
vét 2022 márciusában tet-
ték le, az épületegyüttes 
2022 októberében érte el 
legmagasabb pontját. 

Az országos középiskolai Wallenberg vetélkedő egyik középdön-
tős megmérettetésének adott helyett február 16-án a Piarista Kilá-
tó Központ, a versenyre Hajdú-Bihar-, Baranya-, Jász-Nagykun-Szol-
nok-, Csongrád-Csanád- és Pest vármegyéből érkeztek csapatok, il-
letve két trió a határon túlról, Szabadkáról jött.
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Folytatás a címlapról

Papp Albert, a győztes szabadkai 
csapat jeles tagja, szóvivője

A váci középdöntő nyertese a szabadkai csapat lett

Sokak "Béla bácsija" legendává vált

A rendezvény fővédnöke, 
Rétvári Bence is segítette a kolbásztöltők munkáját

Folytatás a címlapról

Farsang farkára időzítve - hagyományteremtő szándék-
kal - disznótoros fesztiválnak adott helyet február 18-
án, szombaton a Vörösház udvara, s bízvást kijelenthe-
tő: ez a kezdeményezés bizony nagyon célba talált, hi-
szen egész délután és este összességében több százan 
érkeztek, hogy megkóstolják a kínált finomságokat, él-
vezzék a közreműködő fellépők sodró műsorát.

Május elsejétől minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer 
használatával teljes vármegyét, sőt akár az egész országot 
be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy 
a GYSEV járatainak igénybe vételével. A Magyar Kormány, va-
lamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásá-
val és közreműködésével létrejövő új vármegye- és ország-
bérlet-konstrukció révén az elmúlt három évtized legjelentő-
sebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi kö-
zösségi szolgáltatók. 

Keresve sem lehetne jobb 
helyszínt találni Vácott 
az ilyesféle eszem-iszom, 

dínom-dánom eseményekhez, 
hiszen a Vörösház egykor a püs-
pökség gazdasági központja volt 
magtárral és egyéb terménytá-
rolóval, istállóval, számos funk-
ciót ellátó helyiségekkel, a tágas 

udvaron pedig bőven van hely 
kisebb vagy akár nagyobb szín-
padnak, széksoroknak, az ín-
yenségeket kínáló standoknak, s 
még akkor is marad "küzdőtér" 
a mulatozás hevében táncra per-
dülőknek.

Kijelenthető: egyre vonzóbb, 
egyre több programot kíná-
ló szórakoztató, kulturális szín-
térré, találkozási ponttá válik 
a hely, jobbára az önkormány-
zattól többé-kevésbé független 
programokkal.

A február 18-ai fesztiválon 
hamar megalapozta a jókedvet 
Bertók György énekes, aki ma-
gyar nóta- és operettslágerekkel 
szórakoztatta a közönséget, az-
tán még tovább srófolta a han-
gulatot a Váczi Néptáncegyüt-
tes, a késő estig tartó folytatás-
ban pedig még rátett egy lapáttal 
a Pedrofon, illetve Zoller Zsolt. 

A Rétvári Bence országgyűlé-
si fővédnökségével megvalósult 
eseményt a Dunakanyar Ren-
dezvény Iroda szervezte, illet-
ve nagyon fontos szerepe volt a 
verőcei Tibesz-Húsnak, mint ki-
emelt támogatónak. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Szőke Gábor

Lemondott a Veresegyházat 
58 éve irányító Pásztor Béla

Korszakalkotó változás a közösségi közlekedésben  

Jön az új vármegyebérlet 
és az országbérlet

„Olyan helyről távozom, ame-
lyet végtelenül szerettem” – fo-
galmazott.

Veresegyház önkormányza-
tának közleménye szerint a pol-
gármesteri tisztség betöltéséről 

időközi polgármester választá-
son, várhatóan 2023 májusában 
dönthetnek a település lakói.

Az új polgármester megválasz-
tásáig a főállású alpolgármester, 
Cserháti Ferenc látja el a polgár-
mesteri feladatokat. MTI

Fotó: KesziPress 

Szabadkai csapat nyerte 
a Wallenberg vetélkedő váci középdöntőjét

Egyre népszerűbb találkozási ponttá válik 
Vácott a Vörösház és tágas udvara

– A történelmet azért is tanul-
juk, hogy irányt mutasson a jö-
vőben. Magyarán a történelem 
nem csupán a múlt, hanem leg-
alább annyira a jövő, hogy a hi-
bákat ne kövessük el újra. 

Másrészt ezen múlik, hogy 
milyen öntudatunk alakul ki 
a saját nemzetünk történelme 
kapcsán, ez a saját habitusunkat 
is meghatározza és utána a jövő-
alakításunkat – fogalmazott kö-
szöntőjében a térség országgyű-
lési képviselője.

A hasonló, holokauszttal kap-
csolatos ismeretterjesztő alkal-
mak jelentőségéről szólva hang-
súlyozta: fontos minél jobban 
megismerni történelmünknek 
ezt a nagyon szégyenteljes sza-
kaszát, annak reményében is, 
hogy soha semmilyen ország-

ban nem történik, nem történ-
het meg hasonló.

– Minél inkább megismer-
jük ezt az időszakot, az esemé-
nyek egymásra épülését, annál 
inkább láthatjuk azokat a jele-
ket, amelyek bármely ország-
ban ilyen irányba visznek. Más-
részről 

pedig szerintem a hétközna-
pok konfliktusaiban, nehézsége-
iben is mindenkinek erőt adhat, 
hogy ha látunk magunk előtt 
olyan példaképet, jelesül Raoul 
Wallenberget, aki egymaga 

emberek százainak, ezreinek 
segítséget tudott nyújtani, el-
lentmondva az akkori kor há-
borús uszító hangulatának, s 
őrizve a legfontosabb értéke-
ket. Amelyek között is a legel-
ső maga az élet, tehát mindenki, 
aki az életet menti, az biztosan 
helyesen cselekszik. Ha nagyon 
kritikus történelmi időszakban 
nagyon nehéz választási hely-
zetben van bárki, és választhatja 
azt, amikor védi az életet és vá-
laszthatja a másik utat, ami az 
életeket veszélybe sodorja, akkor 
biztos, hogy mindig az életet kell 
választani és minden életet koc-
káztató helyzetet elkerülni – fo-
galmazott a politikus.

Dr. Orosz Ferenc, a Raoul 

Wallenberg Egyesület ügyvi-
vője, zsűrielnök az eredménye-
ket ismertetve általánosságban 
megjegyezte: akár a tavalyi ver-
senyhez viszonyítva, akár az idei

többi területi középdöntővel 
összehasonlítva ezen a váci ver-
senyen kiemelkedően felkészül-
tek voltak a versenyzők.

Papp Albert, a győztes sza-
badkai csapat vezetője, hang-
adója úgy értékelt győzelmük 
kihirdetése után, hogy nagy kő 
esett le a szívükről, mert nagyon 
sokat tanultak külön a verseny-
re, és lám, a lelkiismeretes előze-
tes felkészülés meghozta a gyü-
mölcsét.

A fiatalember akár lakhelyük, 
Szabadka szószólójának is fel-
csaphatna a jövőben abból kö-
vetkeztetve, amilyen átéléssel 
beszélt például városuk egyik 
építészeti büszkeségéről, orto-
dox zsinagógájukról, aztán ar-
ról, hogy mennyire büszkék le-
hetnek iskolájukra, ahol egy-
kor Kosztolányi Dezső is tanult, 
no meg arról, mennyire lelke-
sítő nekik, fiataloknak a helyi 
magyar és zsidó hagyományok, 
kulturális értékek őrzőinek pél-
daadása. 

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress Folytatás a 6. oldalon
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Székelykeresztúr polgármesterével (j1) és alpolgármesterével (b1), 
valamint a helyi önkormányzati képviselővel (b2) a dunakeszi böllérversenyen 

A találkozás a legnagyobb fóti vállalkozások vezetőivel

Tuzson Bence: Dunakeszin jelenleg a Napsugár Bölcsőde új épületszárnyát építjük

Folytatás a címlapról

Az I. Dunakeszi Mind-
megeszi toroskáposzta- és 

böllérverseny kiváló példája an-
nak, hogy térségünk, amellett, 
hogy őrzi a hagyományokat, ra-
gaszkodik a fejlődéshez is – érté-
kelte a helyszínen tapasztaltakat 
Tuzson Bence, körzetünk ország-
gyűlési képviselője, aki szerint ez 
a kettő gyakorlatilag elválaszt-
hatatlan egymástól a hétközna-
pok aktív és tartalmas megélése 
szempontjából. 

Dunakeszin jelenleg a Napsu-
gár Bölcsőde új épületszárnyát 

építi Dunakeszi Város Önkor-
mányzata állami támogatással és 
önkormányzati forrás bevonásá-
val. Ezzel csaknem hatvan új böl-
csődei férőhelyet teremtve a vá-
rosban – folytatta Tuzson Bence, 
aki különösen fontosnak tartot-
ta, hogy az itt élő kicsiket ma már 
négy bölcsőde várja. „Ezzel a bő-
vítéssel már háromszázhuszon-
kettőre nő a dunakeszi bölcsődei 
férőhelyek száma. Az ilyen fej-
lesztésekkel is segítjük és támo-
gatjuk a családokat, hiszen így a 
szülők jóval hamarabb visszatér-
hetnek a munkahelyükre, és sen-
kinek sem kell döntenie gyer-

mekvállalás és karrier között, hi-
szen a kettő tökéletesen és gör-
dülékenyen összeegyeztethető” – 
hívta fel a figyelmet.

Tuzson Bence a fóti római ka-
tolikus templomban vett részt a 
házasság hete rendezvénysoroza-
tát helyben megnyitó szentmisén. 
A város művelődési házában pe-
dig a legnagyobb fóti cégek veze-
tőivel találkozott, akikkel a vál-
lalkozások és beruházások táv-
latairól, az előttünk álló lehető-
ségről beszélgetett. Nagyon épí-
tő volt ez a találkozás, mert olyan 
gondolatokat és ötleteket sikerült 
megismernem, amelyekben va-

lóban látom a közösséget előre 
mozdító lehetőséget – mondta la-
punknak Tuzson Bence.

Kérdésünkre válaszolva a 
képviselő felhívta a figyelmet 
arra is, hogy régiónk fejlődése 
szempontjából érdemes figye-
lemmel kísérnünk az országos 
intézkedéseket is, mert példá-
ul több mint százezer gyermek 
megszületéséhez járult hozzá 
országos szinten a Babaváró tá-
mogatás, aminek térségünkben 
– Csomádon, Csömörön, Du-
nakeszin, Erdőkertesen, Fóton, 
Gödön és Veresegyházon is – 
sok-sok, családalapításra készü-

lő fiatal házaspár volt már eddig 
is a kedvezményezettje. „Hadd 
hívjam fel ezúton is a kedves ol-
vasók figyelmét arra, hogy eb-
ben a hónapban dupla nyugdíj 
érkezett a jogosultakhoz, ami 
azt jelenti, hogy az aktuális jut-
tatás mellett a tizenharmadik 
havi nyugdíjat is most kapták 
meg az érintettek. Jól emlék-
szünk még arra, hogy ezt a bal-
oldal egy tollvonással vette el a 

nyugdíjasoktól és a mai napig is 
támadja a tizenharmadik havi 
nyugdíj kifizetését. Mi azon-
ban megbecsüljük az időseket, 
akik a legnehezebb időszakban 
is számíthatnak ránk” – össze-
gezte a lapunknak adott nyilat-
kozatában Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választóke-
rület országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Ez az időszak nem volt 
Göd legdicsőségesebb korszaka

Február 10-én, péntek délután Facebook-videóban jelentette be Balogh Csaba, Göd polgármestere, hogy „leteszi a lantot”, le-
mond a polgármesteri tisztségéről. Döntésének indokaként – többek között – azt mondta: „A DK-s képviselők bebizonyítot-
ták, hogy „országosan legorbánellenesebbnek tartják magukat, valójában itt helyben bármilyen alkuba belementek a Fidesz-
szel.” Mi a véleménye a lemondott polgármester kijelentéséről? - kérdeztük Tuzson Bencét, a város kormánypárti országgyű-
lési képviselőjét. 

„Leteszem a lantot. Mélységes fájdalommal, de úgy kellett 
döntenem, hogy nem folytatom tovább polgármesteri pá-
lyafutásomat” – február 10-én, péntek délután Facebook-
videóban jelentette be Balogh Csaba gödi polgármester, hogy 
lemond.

- Nem szeretném kommentálni ezt a kije-
lentést, hiszen az ellenzéki összefogás köz-
elmúltbeli teljesítménye önmagáért beszél. 
Nagyon szomorú az, ha egy város működés-
képtelen, de ez a működésképtelenség gya-
korlatilag 2019-ben kezdődött el, amikor 
átvette Balogh Csaba a polgármesteri szé-
ket. Az egész összefogás, amit „összetákol-
tak” mögötte, az darabokra hullott. Sajnos 
ez meg is látszik a városon:  nem működnek 
a közszolgáltatások, nagyon sok probléma 
van Gödön. Reméljük, hogy ezzel a lemon-
dással most pontot tehetünk ennek a rövid 
korszaknak a végére, ami nem a legdicsősé-
gesebb korszakként vonul be Göd történeté-
be. Zárjuk le a múltat, és készüljünk fel in-
kább a jövőre. Én azt remélem, hogy Göd-
nek olyan polgármestere lesz, aki képes ösz-
szefogni azt a munkát, amely a település ér-
dekében szükséges ahhoz, hogy a város újra 
elinduljon a fejlődés útján.

- Mennyi politikai kockázat lehet abban, 
hogy a jövő év első felében aktuális önkor-
mányzati választás előtt jó egy évvel min-
den bizonnyal időközi választást kell tarta-
ni Gödön? Az önök jelöltje is ringbe száll a 
polgármesteri tisztség elnyeréséért?

- Tegnapi a hír (az interjú február 11-én ké-
szült. a szerk.), hogy Göd egykori momentu-
mos polgármestere lemondott. Nem szeren-
csés, ha valaki a választás előtt másfél évvel 
leteszi a lantot. Elemezzük a kialakult hely-
zetet, olyan döntést szeretnénk hozni, amely 

Göd hosszú távú érdekét, fejlődését szolgál-
ja. Kétségtelen, hogy másfél év alatt is sok 
mindent lehet tenni a városért, a helyi kö-
zösségért, az új polgármester bizonyíthatja 
rátermettségét, integráló képességét. De az 
eredményes, alkotó munkához több év kell. 

- Szavaiból azt érzékelem, hogy az önök 
politikai közössége továbbra is intenzíven 
kíván dolgozni Göd fejlődéséért?

- Abszolút! Minden támogatást meg-
adunk, ami tőlünk telik. Egy országgyűlé-
si képviselőnek is sok lehetősége van, de ezt 
önmagában megvalósítani soha nem lehet, 
helyben kellenek a jó ötletek, a kezdeménye-
zések, és helyben kell az erő is a megvaló-
sításhoz. Egy együttműködés akkor tud jól 
működni, hogy ha az önkormányzat is sta-
bil, és erős. Olyan, mint például a dunake-
szi önkormányzat, amely akar, cselekszik, 
van koncepciója, ami megmutatkozik Du-
nakeszi fejlődésében. Sajnos ez Gödre nem 
volt elmondható az utóbbi időszakban, nem 
volt egységes és határozott az önkormány-
zat. Reméljük, hogy a következő időszakban 
ez másképpen alakul. 

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Lemondott 
Göd polgármestere

„Most hátralépek mind politi-
kus, de civilként folytatom to-
vább. Civilként már kimondha-
tom, hogy egyáltalán nem mű-
ködik Gödön a demokrácia és az 
önkormányzatiság.

Négy év nagyon hosszú idő a 
politika első sorában. Ha csak 
én szenvednék, valószínűleg 
tűrném még tovább is. De gon-
dolnom kell a családomra. Bár 
nem vállalok tovább politikai 

szerepet, mindazok számíthat-
nak a segítségemre, akik kiáll-
nak azért, hogy Magyarország 
újra egy demokratikus, fejlődő 
jogállam lehessen, ahol a kor-
mány nem tart rabságban, és 
nem áldoz be egy egész várost a 
saját hatalmuk érdekében” – írta 
Facebook-oldalán.

A lemondott polgármester a 
videóban arról beszél – többek 
között - hogy a DK-s képvise-
lők bebizonyították: „országo-
san legorbánellenesebbnek tart-
ják magukat, valójában itt hely-
ben bármilyen alkuba belemen-
tek a Fidesszel.”

(Vetési)
Fotó: Facebook/

Balogh Csaba

Tuzson Bence: Térségünk egyszerre őrzi a hagyományait és ragaszkodik a folyamatos 
fejlődéshez is – ez a két dolog gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól

Szerepet vállalunk a közösség boldogulásában, 
fejlődésében és előrehaladásában
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Dióssi Csaba polgármester eredményes 
önkormányzati munkáról számolhatott be

A gyereknapon idén is lesznek óriás munkagépek

Részletek a közelgő Dunake-
szi rendezvényekről, a már-
ciusi viadaltól egészen au-
gusztus 20-ig. Júniusra új 
rendezvénnyel is készül a 
város.

Megjelent a 2022-es év 
fejlesztéseit, törté-
néseit bemutató leg-

újabb Polgármesteri beszámo-
ló, amely a következő napok-
ban minden dunakeszi ház-
tartásba eljut. 13 éves hagyo-
mánya van már annak, hogy 
Dióssi Csaba polgármester be-
számol a városvezetés eredmé-
nyeiről. „Amikor 2010-ben elő-
ször polgármester lettem, úgy 
gondoltam, óriási bizalmat kap-

tam az emberektől. Ezért éven-
te egyszer szeretnék elszámol-
ni azzal, hogy sikerült élni a bi-
zalommal. Fontos kiadvány-
nak, ismeretanyagnak tartom” 
– mondta a polgármester. Mint 
hangsúlyozta, bár a címe Pol-
gármesteri beszámoló, mégsem 
a polgármester munkájáról ad 
számot, hanem egy komoly stáb 
tevékenységének eredményeit 
vonultatja fel ez a kis füzet év-
ről-évre. „Köszönöm minden 
résztvevőnek, hogy nap mint 
nap dolgozik Dunakesziért” – 

emelte ki Dióssi Csaba.
Az Önkormányzat nem tit-

kolt célja a közösségépítés Du-
nakeszin. Ez önálló fejezetet is 
kapott a beszámolóban, ahol 
néhány kép segítségével felele-
venednek 2022 nagy pillanatai 
is. Így a városi születésnap, a re-
pülős hétvége, Jam Jazz Feszti-
vál, az új helyszínen megrende-
zett XI. Dunakeszi Feszt vagy 
akár a búcsú. „A 12 évvel ezelőtt 
megalapított Dunakeszi Prog-
ramiroda nagyon jó rendezvé-
nyeket honosított meg fennállá-

sa óta. A színes rendezvénycso-
maggal mindenfajta érdeklődé-
sű embert igyekszünk elérni a 
legmagasabb szintű kultúrától 
egészen a sportig, szabadidős 
tevékenységig. Ezek a rendez-
vények bár hagyományosak, év-
ről-évre megújítjuk őket, vagy 
teljesen újat hívunk életre. Idén 
próbálunk visszamenni a ha-
gyományokhoz, e hétvégén lesz 
az I. Dunakeszi Mindmegeszi 
toroskáposzta- és böllérverseny, 
amit most még „kicsiben” pró-
bálunk ki, de jövőre szeretnénk 

nagyon sok városi csapatra ki-
terjeszteni” – részletezte a pol-
gármester. Elárulta azt is, hogy 
szintén új programként bor-

fesztivált is terveznek a nyárra a 
Duna-partra.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Dunakeszi sok egyéb mel-
lett országszerte ar-
ról ismert, hogy rend-

kívül gazdag kulturális progra-
mokkal várják minden eszten-
dőben a helyieket, környékbelie-
ket. 2023 is sok élményt tartogat, 
a Dunakeszi Programiroda már 
részletesen kidolgozta az előt-
tünk álló hónapok eseményeit. 
Egyik új rendezvényként a mi-
nap szervezték meg hagyomány-
teremtő céllal az I. Dunakeszi 
Mindmegeszi toroskáposzta- és 
böllérversenyt, amely a vártnál 
nagyobb létszámban vonzotta a 
látogatókat. Az itt összegyűjtött 

tapasztalatokkal vágnak neki 
már a nyár végén a jövő évi azo-
nos rendezvény megszervezésé-
nek.

Több éves hagyománya van 
már a Dunakeszi Viadalnak, 
amely a március 15-i esemé-
nyek felidézését segíti lovas ha-
gyományőrzők közreműködé-
sével. „Tavaly volt az első alka-
lom, hogy a Dunakeszi Viadalt 
nem hétköznapra szerveztük az 
iskoláknak, hanem egésznapos 
családi rendezvénnyé fejlesz-
tettük, játékokkal, foglalkozá-
sokkal, színpadi előadásokkal. 
2022-ben hatalmas érdeklődés-
sel fogadták, és nagyon pozitív 
visszhangot kapott, így idén is 
az egész várost meghívjuk a be-
mutatókra. Március 12-én, va-

sárnap délelőtt várunk minden-
kit szeretettel a Katonadombra, 
ahol hagyományőrző lovas be-
mutatóval, hölgylovas bemuta-
tóval, sólyomröptetéssel és ter-
mészetesen a gyerekek nagy ked-
vencével, az 1848-as csatajelenet-
tel készülünk. A bemutatók után 
pedig hagyományőrző tábor vár-
ja az érdeklődőket” – részletez-
te a programot Sipos Dávid al-
polgármester, a Dunakeszi Prog-
ramiroda vezetője.

A tavasz a jól megszokott ren-
dezvényekkel folytatódik, rend-
őrnappal egybekötött majális-
sal készülnek május 1-re, ami-
kor az esti nagyfellépő az Isme-
rős Arcok zenekar lesz. A má-
jusi gyereknap sem marad el, 
május 28-án újra óriás munka-

gépekkel telik meg a Katona-
domb. A gyermekfoglalkozások 
és színpadi programok mellett 
többek között állatsimogatóval, 
gyermekmentős előadásokkal, 
ugrálóvárakkal, népi fajátékok-
kal várják majd a családokat. 
„Idén elmarad a kétnapos Duna-
keszi Veteránjármű- és Repülő-
nap, helyette ismét egy újítást ho-
zunk a rendezvények sorába. Bár 
nem vagyunk igazi borvidék, de 
van egy nagyon szépen kiépített 
Duna-partunk és minőségi ki-
kapcsolódásra vágyó lakosaink, 
így új rendezvényként, nyárindí-
tó programként, kétnapos borsé-
tányt szervezünk júniusban, ki-
állítókkal, különböző borászok-
kal, kulturális programokkal” – 
árulta el az alpolgármester.

A július idén is a jazzé, július 
15-16-án a Jam Jazz Fesztiválra 
várják a látogatókat, augusztus-
ban pedig nagyszabású Szent Ist-
ván napi műsorral készül a prog-
ramiroda. „Egyelőre köt ben-
nünket a titoktartás, de annyit 

talán elárulhatok, hogy az elmúlt 
12 év legnagyszabásúbb rendez-
vényével készülünk augusztus 
20-ra, amit a Dunakeszi Feszt-
hez hasonlóan kiviszünk a repü-
lőtérre.

Szeredi Helga

Elkészült Dióssi Csaba polgármester 2022. évi beszámolója

Mik történtek Dunakeszin 2022-ben?

Idei rendezvények Dunakeszin

Folytatás a címlapról



5Dunakanyar Régió2023. február 24.

 

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

Bögöziék csapata több díjat is nyert

Dióssi Csaba polgármester és Tóth Eszter városi főkertész 
a gasztronómiában is kiváló

A legtöbb kóstolójegyet Bondár Viktor és csapata értékesítette

Temesvári István és csapata - Vagány Sertés Darabolók - 
készítette a legjobb hurkát

Csoma Istvánt választották meg a legjobb böllérnek

Dunakeszi a múlt század elején még egy mezőgazdasági kis falu volt, ahol nagy hagyománya volt a disznóvágásnak, amely a 
családok életében kitüntetett helyet foglalt el. Ezt a szép hagyományt szeretnénk feleleveníteni a Dunakeszi Mindmegeszi to-
roskáposzta- és böllérversennyel – mondta a város polgármestere a szombat reggel hét órakor tartott ünnepélyes megnyi-
tón a Katonadombon, ahol már a hajnali órákban elfoglalták helyüket a jól előkészített sátrakban a 13 versengő csapat tagjai.

Dióssi Csaba kedves nosz-
talgiával idézte fel gyer-
mekkora élményét, ami-

kor négyévesen kíváncsi érdek-
lődéssel csodálkozott rá egy fa-
lusi disznótor máig emlékezetes 
élménygazdag hangulatára. A 21. 
század Dunakeszijét a nagy lépté-
kű fejlődés jellemzi, ám ez koránt-
sem jelenti azt, hogy ne vonzód-

nánk a régmúlt értékei, a gasztro-
nómia különleges ízvilága iránt, 
melyet mindannyian élvezhetünk 
az önkormányzat hagyományte-
remtő szándékával életre hívott 
Dunakeszi Mindmegeszi toroská-
poszta- és böllérversenyen. 

Tizenhárom csapat 
versengett a díjakért

A polgármester elmondta, 
hogy a város első gasztronómi-
ai versenyét igen rövid idő alatt 
szervezték meg, melyért köszö-
net illeti a Dunakeszi Program-
iroda munkatársait, a versen-
gő csapatokat, melyek között itt 
üdvözölhetjük erdélyi testvér-
városunk, Székelykeresztúr kül-
döttségét, a szomszédos Fót csa-
patát is a dunakeszi hivatali, 
munkahelyi közösségek „kuk-
tái” mellett. 

Dióssi Csaba már a megnyi-
tón bejelentette – amennyiben 
jól sikerül az első böllérverseny, 
és jelentős lesz a lakossági érdek-
lődés – akkor jövőre jóval több 
csapat versenghet majd a külön-
böző díjakért és a közösség elis-
meréséért.  – Jövőre a város la-
kói, baráti társaságok által szer-
vezett csapatok is indulhatnak 
a versenyen, melyen minden bi-

zonnyal nem fél – mint idén -, 
hanem egy egész sertést dolgoz-
hatnának fel a jelentkezők, hogy 
a finom ízek kedvelőit mara-
déktalanul ki tudjuk szolgálni – 
hangsúlyozta Dióssi Csaba pol-
gármester, aki ezt követően kö-
szöntötte és bemutatta a 13 csa-
patot, de róluk majd később.

Külön köszöntötte a zsűri elnö-

két, Tóth Csaba rendőr ezredest, 
rendelkezési állományban lévő 
korábbi városi rendőrkapitányt, a 
válogatott zsűri tagjait, akik szak-
területükön valamennyien kiválót 
alkotnak: Kun Miklóst, akinek és 
testvérének köszönhetjük a töret-
len népszerűségnek örvendő Du-
nakeszi tortáját, Pollermann Ju-
ditot, egykori válogatott vitorlá-
zó műrepülőt, a Dunakeszi re-
pülőtér vezetőjét, a MALÉV Re-
pülőklub elnökét, a városunkban 
méltán népszerű Radvánszki Edi-
tet, a Redit Örömtáncklub vezető-
jét, Bőgér Zoltánt, a Bőgér hentes-
üzlet és a Bőgér Bisztró tulajdono-
sát, Zsezserán Antal hentes és mé-
szárost, Somfai Pétert, Európa-
bajnok, világbajnoki ezüstérmes, 
olimpiai bronzérmes párbajtőrví-
vót, edzőt, Tóth Györgyöt, a Frakk 
Bt. tulajdonosát és Bajkó Zsoltot, a 
Hungast Vital képviselőjét.

A bemutatás után a disznóvá-
gások elmaradhatatlan gasztro-
nómiai aktusaként pálinkával 
koccintottak a balesetmentes, jó 
hangulatú verseny résztvevőinek 
egészségére.

A kora reggeli dunai szellő az 
idő előrehaladtával a friss hús és 
a fűszerek ínycsiklandozó egyve-
legének illatával töltötte meg a Ka-
tonadombon a gasztró sátorvá-
rost. Mind a tizenhárom csapat 

háza táján nagy volt a sürgés-for-
gás, a böllérek irányításával a höl-
gyek és az urak serénykedésének 
köszönhetően készült a kolbász, a 
májas hurka, az ízletes pecsenye, 
az egyedi ízesítésű toroskáposzta, 
a gazdag alapanyagból összeállí-
tott orjaleves, sült a színével és il-
latával méterekről is csábító teper-
tő… Ez a semmi mással össze nem 
hasonlítható illat és látvány fogad-
ta a kóstolójegyekért sorban vára-
kozó dunakeszieket, akik mielőbb 
élvezni szerették volna a különle-
ges gasztróélményt.

Székelykeresztúrról és 
Fótról is érkezett csapat

A székely ember igényességé-
vel díszített sátor fogadta a ven-
dégeket Székelykeresztúr standjá-
nál, ahol Koncz Hunor-János pol-
gármester elmondta, hogy nagy 
örömmel fogadták el Dunakeszi 
meghívását. – Nálunk nagy ha-
gyománya van a disznótorok-
nak. Ezen a nemes versenyen is 
igyekszünk helytállni, és duna-
keszi barátainknak bemutatni a 
mi étkeink ízvilágát, amely legin-
kább a toroskáposzta ízésítésében 
és alapanyagában lesz más, mint 
az anyaországbeli ízesítésű. Köz-
ismert, hogy az uniós előírások 
miatt a sertéstartás szabályai át-
alakultak, de azt mégis öröm-
mel mondhatom, hogy a mi tíz-
ezer fős kisvárosunk lakossága ra-
gaszkodik a hagyományaihoz, és 
ezért „jó kis székely furfanggal” 
megszervezzük a városi disznó-
vágást, amely igazi népünnepély 
Székelykeresztúron – mondta Du-
nakeszi erdélyi testvérvárosának 
polgármestere.

Igen széles körben ismert Te-
mesvári Istvánról, a VSD elnöké-
ről, hogy egyik végzettsége hentes 
és mészáros, amit – ha csak tehe-
ti – napjainkban is művel, imádja 
feldolgozni a friss húst, nagy ked-
vencei a gasztróételek. Kollégái-
val Vagány Sertés Darabolók né-
ven neveztek be a toroskáposzta- 
és böllérversenyre, melyen a ver-
seny kiírása szerint magyar fű-
szerekkel ízesítve házias ételekkel 
készültek. – Minden ételt egy ki-
csit pikánsabban, különlegeseb-
ben, egy kis körettel készítünk 
el, melyek sorában ilyen lesz pél-
dául a lapcsánka is. Nagy figyel-
met fordítunk az ételek díszítésé-
re, a dinsztelt káposzta felhaszná-
lására.   

 Temesvári István – miközben 
éppen a kolbászt sütötte – érdek-
lődésemre elmondta, hogy gyak-
ran hívják házhoz disznóvágásra, 
mert sokan szeretik a hazai íze-
ket, és gazdasági szempontból is 
előnyösebb a családok számára. 
Már csak ezért is, és a napközben 
folyamatosan érkező vendégek 
láttán határozottan jelentette ki, 
hogy a most életre hívott Dunake-
szi Mindmegeszi toroskáposzta- 
és böllérverseny a város legújabb 
sikertörténete lesz.

A dunakesziek 
megkedvelték 

a böllérversenyt

Jó pár óra telt el a reggeli meg-
nyitó óta, ezért arról kérdeztem a 
város polgármesterét – aki érke-
zésemkor a Tor-Kóstoló Malac-
placc csapat tagjaként társaival a 
kolbászt töltötték –, hogy milye-
nek a benyomásai a rendezvény-
ről. Dióssi Csaba megerősítette 
– amit a megnyitón is kiemelt –, 
hogy a régi időkben a falusi csa-
ládok élelmiszer-ellátásában nagy 
jelentősége volt a disznóvágás-
nak, amit nagyon vártak az embe-
rek. Mai világunkban már inkább 
gasztronómiai program, családi, 
közösségi rendezvény, amelyen 
házi ízesítésű ételeket fogyaszthat-
nak a vendégek. – Nagyon bízom 

benne, hogy nálunk is népszerű és 
egy remek közösségi esemény lesz 
a böllérverseny, amely jó alkal-
mat kínál arra, hogy felelevenít-
sük és bemutassuk hagyománya-
inkat, hiszen az ország különböző 
tájegységeiről érkezve leltünk ott-
honra Dunakeszin.  

A város polgármestere azt is el-
mondta, hogy a jelentős érdeklő-
dés láttán jövőre jóval több csapat 
részvételével szeretnék megren-
dezni a versenyt. 

Bőgér Zoltán is nagyon jó kez-
deményezésnek tartja a Duna-
keszi Mindmegeszi rendezvényt, 
bár őszintén megvallotta, egy ki-
csit félt attól, hogy a csapatok ho-
gyan tudnak megfelelni a nem kis 
szakmai kihívásoknak. – A látot-
tak alapján nagyon elégedett va-
gyok, szép, szakszerű a hús fel-
dolgozása, a kolbász és a hur-
ka fűszerezése. Arról, hogy van-
nak-e különleges ízesítésű éte-
lek, elmondta, hogy igen, de nem 
lenne etikus megnevezni őket, de 

annyit mégis csak elárult, hogy 
a székelykeresztúriak perzselt és 
6-8 hétig sóban tartott szalonná-
ja „mindent visz”. 

- Nagyon jónak tartom a duna-
keszi böllérverseny megrendezé-
sét – jelentette ki dr. Vass György, 
Fót polgármestere, aki, mint egy-
kori alföldi ember, a szomszéd vá-
rosban megszervezte az évente is-
métlődő Fóti Kolbi Fesztivált.  – 

Gratulálok Dunakeszinek a ren-
dezvény megszervezéséhez, és 
ahhoz, hogy egy-egy csapat félser-
tést dolgozhat fel. Bő a választék, 
a kóstolás lehetősége, és ráadásul 
még tepertőt is sütnek. Nálunk a 
csapatok csak 10 kiló húsból ké-
szítik a kolbászt. Ezek a rendezvé-
nyek ékesen bizonyítják, hogy az 
emberek kíváncsiak a házi ízek-
re és a régmúlt értékes hagyomá-
nyaira – fogalmazott Fót polgár-
mestere.

A Kis kupac kavics kupec 
nyerte a vándordíjat

Délután három órakor hatal-
mas taps köszöntötte a nagyszín-
padnál felsorakozó 13 csapat tag-
jait és a színpadon a zsűri tagjait 
az óriási érdeklődéssel várt ered-
ményhirdetés kezdetén. A díjakat 
Dióssi Csaba polgármester és Si-
pos Dávid alpolgármester adták át 
a kategória győzteseinek. 

A zsűri döntését ismertetve 
egymás után szólította a színpad-
ra a boldog nyerteseket Kundlya 
Zsófia műsorközlő:

Legjobb pálinka – Testi sertés, 
különdíjas: Bögöziék csapata

Legjobb pogácsa és sós süte-
mény – Horváth kert

Legjobb pecsenye – Húslincák, 
különdíjas: Kis kupac kavics ku-
pec

Legjobb toroskáposzta – 
Székelykeresztúr

Legjobb orjaleves – Bögöciék 
csapata

Legjobb hurka – Vagány Sertés 
Darabolók

Legjobb kolbász – Fóti kolbi
Legjobb tepertő – DDN Röfi 

Team
Legjobb tálalás – Kis kupac ka-

vics kupec
Legtakarosabb sátor – Barátok 

a jó dolgokban is felelős társaság
Legjobb csapatnév – Hasutasok
Legjobb hangulatú csapat – 

Tor-Kóstoló Malacplacc
Leggyorsabban dolgozó – Ma-

lacszecskázók
Legjobb böllér – Csoma István
A vándordíjat a legtöbb kósto-

lójegyet gyűjtő csapat, a Kis kupac 
kavics kupec kapta.

Csoma István lett 
a legjobb böllér

Az eredményhirdetés után bol-
dogan nyilatkozott lapunknak 
Csoma István, a Legjobb böllér díj 
nyertese.

- Nagyon boldog vagyok. A si-
ker titka, hogy egy rendkívül jó 
csapatot kaptam. Remélem, a tár-
saim is úgy gondolják, hogy sze-
mélyemben egy nagyon jó csapat-
kapitányuk van. Teljes mellszéles-
séggel támogattam a rendezvény 
létrejöttét és a megvalósítását. 
Úgy érzem, jól sikerült, a lakosság 
körében már most népszerű, de ez 
nem jelenti azt, hogy nincs javíta-
nivaló. Jövőre például több csapa-
tot kell indítani, amelyek akár egy 
egész sertést dolgozzanak fel, mert 
jól látható, hogy óriási igény van a 
disznótoros ételekre. Hagyomá-
nyaink iránt jelentős az érdeklő-
dés, én mindig azt mondom: hogy 
a múltunkból tudunk építkezni, 
ami nagy hatással lehet a jövőnkre 
– mondta szinte egy szuszra Cso-
ma István, aki a hazai ízekre es-
küszik, ami nem véletlen, hiszen 
ő maga is tart és rendszeresen vág 
sertést, birkát és marhát is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Minden várakozást felülmúló érdeklődés kísérte az I. Dunakeszi Mindmegeszi toroskáposzta- és böllérversenyt

Ahogyan ígérték, mind megették  
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A 123 ezer négyzetméter alapterületű beruházás 13 hektárnyi területen valósul meg

Folytatás a 6. oldalról

Folytatás a 6. oldalról

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

A WHB és a LATEREX alkotta konzorcium kivitelezésében készülő Dunakeszi 
Diáknegyed gimnáziumi épületén elkezdődtek az ács-, bádogos szakipari munkák

Jó ütemben halad 
a Dunakeszi Diáknegyed építése

Kihirdették az idei Zöld Megoldás-pályázat nyerteseit

A 123 ezer négyzetmé-
ter alapterületű beruhá-
zás 13 hektárnyi terüle-

ten valósul meg. A hét épületből 
álló komplexumban helyet kap 
a IV. Béla Gimnázium 20 tante-
remmel és a VSZC Lányi Ferenc 
Technikum és Szakképző Isko-
la 26 tanteremmel, amelyeket 
korszerű gépészeti rendszerek-
kel és digitális eszközökkel sze-
relnek fel.

A WHB Facebook bejegyzése 
szerint a munkafolyamatok kö-
zül jelenleg a majdani gimnázi-
um szerkezetkész épületén elkez-
dődtek az ács-, bádogos szakipari 
munkák és elkészült a külső áll-
ványzat. A majdani gimnáziu-
mi sportcsarnok szerkezetépíté-
se hamarosan befejeződik, a tető 
acélszerkezete elkészült, az épü-
letre felkerültek a szendvicspane-
lek és folyamatosan halad a külső 
állványok építése.

A szakgimnázium épülete 
szintén szerkezetkész és elkészült 
a kitöltőfalazat is. Folyamatosan 
zajlanak a szárazépítészeti mun-
kák, épülnek a gipszkarton vá-
zak és elkészült a vázszerkezet. 
Folyamatban van a belső nyílás-
zárók tokjainak elhelyezése, ezek 
körül a standard tokok már a he-
lyükre kerültek, az egyedi tokok 
beépítése pedig zajlik – derült ki 
a bejegyzésből.

Az épület beállványozása meg-
történt, a homlokzati nyílászá-
rók a helyükre kerültek, és fo-
lyamatosan készül az elektromos 

nyomvonalak kiépítése, valamint 
a gépészeti alapszerelések.

A komplexumban számos 
sportolási lehetőség mellett uszo-
da is helyet kap

A gimnáziumi és techniku-
mi szárnyakhoz szervesen kap-
csolódó összesen 2500 négy-
zetméter alapterületű torna-
csarnokok a diákok mozgá-
si, sportolási lehetőségét bizto-
sítják, ugyanakkor a közösségi 
rendezvények, tanévnyitók, il-
letve iskolai ünnepségek szín-
terei is lesznek.

A tájékoztatás szerint szakkép-
ző sportcsarnok épületek szerke-
zetkészek, a tetőn lévő acélszer-
kezet kivitelezése befejeződött, 

a szendvicspanelek felkerültek 
az épületre, jelenleg zajlik a fala-
zás. A szakoktatási szárny épü-
lete is szerkezetkész, elkészült a 
tető, befejeződtek a bádogozási-, 
és ácsmunkák és elkészültek a ki-
töltő falazatok is.

Elkészült a gipszkarton falak 
zárása, az erős-és gyengeáramú 
nyomvonalak kiépítése és a gé-
pészeti alapszerelések. Jól halad 
az aljzatok készítése, emellett el-
helyezésre kerültek a belső aj-
tók tokjai és a külső nyílászárók 
(ablakok). Az épületnél elkezdő-
dött a homlokzati téglaburkola-
ti rendszer kivitelezése. A majda-
ni konyha és étterem épületénél 
is befejeződött a szerkezetépítés, 

a vakolás és a lejtbetonozás pedig 
folyamatban van.

A telek nyugati részén, a Klap-
ka utca mellett épül fel a közel 
5000 négyzetméteres uszoda-
épület, amely alkalmas egyaránt 
úszóversenyek, illetve vízilabda 
mérkőzések megrendezésére. A 
leendő uszoda épületénél a pin-
ceszint és a földszint szerkezet-
kész, a tető acélszerkezete elké-
szült, és folyamatosan zajlik a ki-
töltő falazat építése. Folyamatban 
vannak a trapézlemez munkála-
tok, valamint a gépészeti tér elő-
készítése az elektromos-, és gépé-
szet szakág részére.

Forrás: Magyar Építők/
Kolinek Nóra

Csökken a családok havi köz-
lekedési ráfordítása, javul-
nak a vidéki mobilitási le-

hetőségek és az életminőség, ezáltal 
népszerűbbé válik a környezetbarát 
kötöttpályás és az autóbuszos köz-
lekedés. A teljesárú vármegyebérle-
tet 9450 forintért lehet majd megvá-
sárolni várhatóan április utolsó he-
tétől, az országbérlet ennek duplájá-
ba fog kerülni. A tanulók mindkettő 
esetében 90 százalékos kedvezményt 
vehetnek igénybe.

A tarifaközösség felé vezető úton 
tett legjelentősebb lépésnek is nevez-
hető az a változtatás, amelyet a vár-
megyebérlet és az országbérlet hoz-
hat május 1-jétől. Az új típusú, egy-
szerűen elérhető és alacsony árú ter-
mékekkel utazók a MÁV-START, 
a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és 
a GYSEV helyközi járatait korlát-
lanul használhatják majd a bérle-
ten feltüntetett területen. A szol-
gáltatási színvonal emelése és a me-
netrendek összehangolása mellett 
az új tarifatermékek bevezetésé-
vel mind a közúti, mind pedig a kö-
töttpályás helyközi közösségi közle-
kedés versenyképessebbé, vonzób-
bá vállhat, ugyanis a vasút és busz 
igénybevételének lehetősége jobb 
minőségű kiszolgálást, több járatot, 
kevesebb várakozást hoz. A vidé-
ki mobilitási lehetőségek bővülése a 
környezetbarátabb tömegközlekedés 
irányába tereli az utazókat, autóso-
kat. A bérlet rugalmassága a szabad-
idős célú felhasználásnak is kedvez, 
így nem elhanyagoltató pozitív hatá-
sa várható a belföldi turizmusban és 
vendéglátásban is.

Az új típusú díjtermékek a közle-
kedési szolgáltatók legtöbb értéke-
sítési csatornáján elérhetővé válnak, 
amely országos szinten kiemelt hoz-
záférhetőséget biztosít. Kényelme-
sebbé, gondtalanabbá is teszi a bér-
letvásárlási folyamatot, mivel on-
line – leggyorsabban a MÁV appli-
kációval – megválthatók lesznek a 
bérletek, és elegendő egyet megven-
ni havonta, nem kell másik jegyről 
vagy bérletről gondoskodni a hely-
közi utazáshoz. A bérleteket a MÁV-
START pénztáraiban, automatáinál 
és a MÁV appon, a Volánbusz pénz-
tárainál, a buszok fedélzetén, illet-
ve GYSEV pénztárainál lehet majd 
megvásárolni.  A bérletvásárlások 
tervezhetősége érdekében várhatóan 
április utolsó hetében egyes értékesí-
tési csatornákon elővételben is meg-
vásárolhatók lesznek a vármegye- és 
az országbérletek.

A vidéki és a Pest vármegyei kö-
zösségi közlekedést hozza lendü-
letbe az új 30 napos érvényessé-
gű vármegyebérlet, amely a MÁV-
START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV 
és a GYSEV járatain egyaránt hasz-
nálható lesz. A teljesárú bérlet 9450 
forintba kerül majd, ezáltal olcsóbb 
lesz, mint a havi Budapest-bérlet, 
vagy mint 15 liter – átlagosan 250-
300 kilométer megtételére elegendő 
– üzemanyag (február közepi áron 
számolva). A tanulóbérlet 90 száza-
lékos kedvezménnyel váltható, 945 
forintba, azaz nagyjából kétgombó-
cos fagyi árába fog kerülni.

A vármegyebérlet fő előnye a 
kedvező ára mellett, hogy egysze-
rű igénybevételi feltételekkel lehet 
használni, és a területi korlátozáso-
kat, azaz a vármegyei határokat is is-
merik a lakosok.

Azok, akik utazásaik során rend-

szeresen átlépik a vármegyehatárt, 2 
vármegyebérlet áráért az ország egész 
területére érvényes országbérletet vá-
sárolhatnak. Ennek kiemelkedő elő-
nye, hogy minden olyan járatra érvé-
nyes, amelyet a MÁV-START, a Vo-
lánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV 
üzemeltet helyközi forgalomban, így 
akár egyetlen bérlettel keresztül utaz-
hatjuk hazánkat, eljuthatunk a leg-
szebb, legnépszerűbb turisztikai lát-
ványosságokhoz, kirándulásra és 
akár vármegyéken át történő napi in-
gázásra is alkalmas.

A 30 napos teljesárú országbérlet 
18900 forintba fog kerülni. Kétezer-
ötszáz forinttal olcsóbban lesz meg-
vásárolható, mint jelenleg a 30 kilo-
méterre érvényes bérlet. A tanulók 
ezt a bérletfajtát választva is igény-
be vehetik a 90 százalékos kedvez-
ményt, így 1890 forintért – nagyjá-
ból egy vidéki mozi normál jegyének 
áráért – szinte bárhová eljuthatnak 
az országban a diákok kötöttpályán 
vagy a Volánbusszal.

A vármegyebérlet és az 
országbérlet nem vehető igénybe 
helyjegyköteles vonatokon, 1. osztá-
lyon, továbbá a helyi közösségi köz-
lekedési társaságok járatain sem. 
A Pest vármegyei bérlet illetve az 
országbérlet a BKK járatain sem ér-
vényes, de Budapesten belül a hely-
közi szolgáltatók járatain lehet ve-
lük utazni. A vármegyebérlet, illetve 
az országbérlet országosan napi több 
tízezer buszon és kötöttpályás jára-
ton teszi lehetővé az utazást minden 
egyéb jegy vagy bérlet váltása nélkül.

A teljes árú bérlet árának 86 szá-
zalékát térítik meg a munkáltatók, 
így vármegyebérlet esetében  mint-
egy 1300, országbérlettel kicsivel 
több mint 2600 forint saját költségen 
tudnak utazni az utasok a helykö-
zi szolgáltatókat választva. A mun-
káltatók, kis- és középvállalkozások 
utaztatási költségei is csökkennek az 
új bérletkonstrukció révén.

A nem távolsági jellegű – regioná-
lis és elővárosi – utazások jelentős ré-
sze vármegyén belül, vagy szomszé-
dos vármegyék között valósul meg. 
A regionális és elővárosi közlekedés-
ben, különösen a kisebb települése-
ken élők számára a kistávolságú uta-
zási igények sok esetben nem kizáró-
lag egy településre irányulnak, ha-
nem több, a közelben lévő település 
elérését szükségessé teszik, számuk-
ra nyújt segítséget az új bérlet, de 
megmaradnak a jelenleg megvásá-
rolható bérletek is. Az országos és a 
vármegyei alapú díjtermékek beve-
zetése jelentős előrelépés az országo-
san egységes tarifarendszer beveze-
tésében, a közszolgáltatások és me-
netrendek összehangolásában, vala-
mint kiemelt fontosságú vidéki mo-
bilitási lehetőségek tekintetében.

A kedvezményes árú bérletek 
okozta bevételkiesést a kormányzat 
megtéríti a közlekedési társaságok 
felé, amelyek a bevezetéstől a nyár 
során folyamatosan gyűjtik a tapasz-
talatokat és az utasaik visszajelzése-
it. A járműkapacitásaikat – a lehető-
ségekhez mérten – a változó utazási 
szokásokhoz, igényekhez igazítják.

A közlekedési szolgáltatók folya-
matosan készítik elő a vármegye- és 
országbérlet vásárlásához, az eliga-
zodáshoz hasznos tájékoztatási se-
gédleteket, amelyeket a díjtermékek 
bevezetése előtt közzétesznek a web-
oldalaikon, illetve az egyéb tájékoz-
tatási felületeiken is.

Forrás: MÁV Zrt. 
Kommunikációs Igazgatóság

Korszakalkotó változás a közösségi közlekedésben  

Jön az új vármegyebérlet 
és az országbérlet

A környezetbarát szemléletmód kialakítását nem lehet elég korán elkezdeni; vallják a tudatos szülők és nevelők. Egyre többen 
gondolkodnak hasonlóan, és a lehetőségek köre is szélesedik. A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) által létrehozott Zöld Megol-
dás-pályázat keretében 2023-ban újabb projektek valósulnak meg a környezetbarát szemléletmód mentén.

A fenntarthatóság és a 
környezetvédelem fon-
tossága évről-évre egyre 

nagyobb figyelmet kap, ezért a 
DDC különösen fontosnak tart-
ja, hogy - immár 12 éve - lehető-
séget biztosítson olyan projektek 
megvalósításához, amelyek ezt 
az ügyet támogatják. 

A 2022/23-as pályázati idő-
szak során összesen 7,5 mil-
lió forinttal támogatja a vállalat 
a Beremendi és a Váci Cement-
gyár környékén, valamint a pé-
csi kisrégióban nyertesként ki-
hirdetett zöld kezdeményezések 
megvalósulását.

A KERTEK EREJE

A váci nyertesek, a Cházár And-
rás EGYMI és az Alsóvárosi 
Óvoda a kültéri oktatásra, a 
környezeti nevelésre helyezte a 
hangsúlyt.

A Cházás András EGYMI 
„A kert mindenkor” elnevezé-
sű projektjével a környezeti ne-
velés gyakorlati megvalósítását 
tűzte ki célul. A projekt kereté-
ben megújítják az intézmény-
ben megtalálható kertet a jelen-

legi növények megóvásával, va-
lamint újak telepítésével.

Az Alsóvárosi Óvoda is ha-
sonló projektet álmodott meg. 
Az „Érzetek kertje” projektnek 
a küldetése, hogy megismer-
tesse a kicsikkel és nagyokkal 
egyaránt azt az összetett öko-
lógiai rendszert, amit egy kert 
és a körülötte lévő környezet 
jelent.

A BARANYAI ZÖLDEK

A Beremendi Cementgyár von-
záskörzetében 2023-ban is-
mét a nyertesek közé került a 
Nők Együtt Sikeresen Egyesület 
(NES). A pécsi kisrégióban pe-
dig két óvodának ítélt támoga-
tást a Bírálóbizottság; a Görcsö-
nyi Óvoda és Mini Bölcsőde és 
a Komló Városi Óvoda Tompa 
Mihály utcai Óvoda ötletei való-
sulnak meg az idei évben a kör-
nyezettudatosság jegyében.

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázat keretében - az idén meg-
valósuló projektekkel együtt – a 
program indulása óta eddig ösz-
szesen 65 projekt valósult meg, 
mintegy 90 millió forintból. 
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APRÓHIRDETÉS

• Tetődoktor Régi hajlított tetők javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bá-
dogozás, Lindab, új tető cserepezé-
se, kisebb javítások, SOS munkák: 
0670/599-9210, 0620/4662-774

ELADÓ!

Eladó a képen látható 

NORDICTRACK AUDIO STRIDER 400 
iPod/Mp3 csatlakozással, hangszórókkal,  

20 edzésprogrammal 
és 12 kg-os lendkerékkel rendelkező, 

115 kg teherbírású NordicTrack elliptika. 

Lendkerék súly 12 kg (új fejlesztés - Crank Inertia). 
Ellenállási fokozatok száma: 20. 

Közvetlenül a konzolról állítható a pedálok ellenállása 
elektronikusan. 20 választható edzésprogram  

(10 kalória-, 10 sebesség alapú program + iFit Live 
kompatibilis) közül választhat tetszés szerint,  

hogy mielőbb elérje a kívánt eredményt. 
Az eszköz maximàlis terhelhetősége 115 kg!

Ár: 180 000 Ft
Érdeklődni: +36-30-498-4748

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

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 két település az új Ipoly-hídon ünnepelt

Történelmi pillanat Ipolydamásd 
és a felvidéki Helemba között 

Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek Ipolydamásd és a felvidéki Helemba közös farsangi mulat-
ságán, február 18-án. 23 év elteltével ugyanis újra, az újonnan megépült Ipoly-hídon ünnepelt a két szétválasztott település, 
bizonyítva ezzel is összetartozásukat. 

Az elmúlt hétvégén rendezte 
meg Ipolydamásd és a felvidé-

ki Helemba a közös farsangi mu-
latságát, amelynek keretében mas-
karások lepték el a két település ut-
cáit. A felvonulás mindkét község-
ben jó hangulatban telt, a részt-
vevők táncolva, énekelve, tüzet 
átugrálva közeledtek az új Ipoly-
híd felé. A két tömeg, 23 év óta elő-
ször, a híd közepén találkozott.

A rendezvényen Rományik Fe-
renc, Ipolydamásd polgármeste-
re emlékeztetett:  korábban is lé-
tezett összeköttetés Ipolydamásd 
és Helemba között, ideiglenes híd 
is állt, ám ez 2000 márciusában, 

a nagy árvizek idején meggyen-
gült, el kellett bontani, így azóta 
nincs híd a két település között. 
Hozzátette: 23 év után, most újra 
a két települést összekötő hídon 
állhatunk, bízunk benne, hogy 
még erősebbé tehetjük a Helemba 
és Ipolydamásd közötti barátsá-
got. 

Mint mondta: ez a híd nem 
csak a két település, de a térség-
ben élők, közlekedők érdekeit 
is szolgálja, hiszen megkönnyí-
ti majd a közlekedést, a munkába 
járást, a kapcsolatok erősítését. 

Szabó István, a Pest Vármegye 
Közgyűlés elnöke hangsúlyoz-

ta, hogy az Ipoly-híd egy hosszú 
távú folyamatnak az első eleme 
volt. Azóta számos fejlesztést va-
lósítottak meg a térségben, többi 
között közösségi terek, idősott-
honok épültek, de a fejlődés ter-
veik szerint itt nem áll meg. En-
nek egyik eszköze a hamarosan 
átadásra kerülő híd. 

Csenger Tibor, a Nyitra Megyei 
Önkormányzat alelnöke úgy fo-
galmazott: ez egy történelmi pil-
lanat mind Szlovákia, mind Ma-
gyarország részére. Hidat adunk 
át azért, hogy az Ipoly mindkét 
oldalán élők közelebb kerüljenek 
egymáshoz.

Izrael Gergő, Helemba polgár-
mestere hangsúlyozta: ez a híd azt 
is azt mutatja, hogy a két település 
évekkel ezelőtt is, és az elkövetkező 
több évtizedben továbbra is együtt 
fog működni, és regionális szinten 
is egy hatalmas fejlődési lehetőség 
nyílik így. Úgy Magyarországon, 
mint Szlovákia területén is. 

 Huszák-Nemes Zsuzsanna

Az Ipoly két oldalán élő polgárok és a települések vezetői 23 év után újra együtt ünnepelhettek az új hídon



A magyarok 
döntöttek:

97%
NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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