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Tuzson Bence államtitkár és Markó József polgármester avatta fel az óvodát

110 millió forint állami támogatással 
épült meg a gödi Csalogány óvoda

Erős lendületet vett az építőipar

A polgári kormány politikájának fontos törekvése, hogy minél  
több gyermek szülessen Magyarországon, ennek megfe-
lelően a gazdaságpolitika elválaszthatatlan számunkra  
a családpolitikától – jelentette ki Tuzson Bence kormány-
zati kommunikációért felelős államtitkár az 50 férőhelyes 
Kincsem Óvoda Csalogány névre keresztelt tagintézményé-
nek ünnepélyes átadóján 2017. április 19-én, Gödön.

A 36. Construma építőipari és otthonteremtési szakkiállításon a budapesti Hungexpo vásárközpontban hat pavilonban több mint 40 ezer négyzetméte-
ren 17 ország csaknem 700 kiállítója várta az érdeklődőket. Az építőipar erős lendületet vett, optimizmusra ad okot, hogy az új szerződések volume-
ne januárban 212 százalékkal nőtt éves összehasonlításban – derül ki a kiállítással egy időben megjelent adatokból. 

Az államtitkár beszédé-
ben kiemelte: egy, a Csa-
logány óvodához ha-
sonló intézmény átadá-
sa azért is jelentős csele-

kedet, mert azt a legkisebbekért, tehát 
a jövőnkért tesszük. Egy óvoda felava-
tása örömteli esemény, főleg, ha arra 
gondolunk, hogy a magyar népesség 
csökkenőben van, bár ez a tendencia 
lassuló ütemű. Az utóbbi néhány év-
ben ugyanis a kormány családbarát 
intézkedéseinek köszönhetően a ter-
mékenységi ráta 1,2-ről 1,4-re emel-
kedett. 

Országos szinten Gödön, illetve a 
dunakeszi tankerületben tanul terü-
letarányosan a legtöbb gyermek, ez-
által a település jó példával jár elöl az 
egész ország számára. Az itteni pél-
dát jó, ha más települések is átveszik – 
mondta Tuzson Bence.  

Markó József, a település polgármes-
tere köszöntőjében elmondta: Göd ha-
marosan nagyvárossá válik, hiszen lé-
lekszáma meghaladta a 20 ezret. Ezt a 
folyamatos fejlődést az óvodai és isko-
lai ellátásnak is követnie kell.

„Településünkön 700 gyermek jár 
óvodába, tehát jelenleg minden gyer-

meknek tudunk helyet biztosítani. Ám 
látjuk, hogy már a közeljövőben újabb 
férőhelyeket kell létrehoznunk. Arra 
számítunk, hogy néhány éven belül to-
vábbi 3-4 ezer fővel gyarapodhat Göd 
lakossága, ami azt jelentheti, hogy akár 
1.000 gyermek óvodai elhelyezéséről 
is gondoskodnunk kell, ehhez pedig 
újabb 300 óvodai férőhelyet kell létesí-
tenünk” – hangsúlyozta a gödi polgár-
mester – adta hírül a kormany.hu.

A gödi Csalogány óvoda mintegy 
214 millió forint beruházási összkölt-
ségből, 110 millió forint állami támo-
gatással épült meg. 

Ezen belül az épületek építé-
sére megkötött szerződése-
ké 287 százalékkal, az egyéb 
építményekre vonatkozóké 

pedig 153 százalékkal emelkedett. A 
kiadott lakásépítési engedélyek szá-
ma 2016-ban két és félszeresére emel-
kedett éves összevetésben, ezzel az 
eredménnyel az unióban az első he-
lyen áll az ország.

Ezzel párhuzamosan a lakásépí-
tések száma is jelentősen emelke-
dett, csaknem 10 ezer új lakás épült 
az elmúlt évben. Az engedélyek ma-
gas számát tekintve pedig az új la-
kások számának jelentős növekedé-
se várható idén. A lakásépítések je-
lentős megugrását várják: 2017-ben 
a 15-20 ezres, 2018-ban a 20-25 ez-
res tartományba emelkedhet a hasz-

nálatba vett új lakások száma. A ked-
vező folyamatok mögött a tavaly in-
dított beruházásösztönző lépések 
húzódnak meg. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium számításai szerint az 
idén emelkednek az ipari beruházá-
sok is, a vállalkozások beruházásait 
segíti az uniós pályázatok nyertesei-
nek folyósított előleg és a teljes összeg 
felhasználása.

Idén az otthonteremtési lakástá-
mogatások nagyobb igénybevételé-
vel számolnak, a bővülés mértéke 30 
százalékot is elérhet. A költségvetési 
forrás biztosított, hiszen az idei költ-
ségvetés a tavalyi 148 milliárd forint 
kiadáshoz képest 211 milliárd forint 
keretösszeget irányoz elő az otthon-
teremtési támogatások finanszírozá-
sára – számolt be az MTI.

A lakásépítések felfutása a tavalyi-
nál nagyobb mértékben támogatja 
majd a nemzeti össztermék idei bő-
vülését. A lakásépítési ágazat hozzá-
járulása GDP-hez 2017-ben, 0,8-1,1 
százalékos, 2018-ban 1,0-1,3 százalé-
kos lesz.

Az építőiparban egyre szűkösebb a 
rendelkezésre álló munkaerő, ennek 
ellensúlyozására a kormány felgyor-
sítja a felnőtt- és szakképzési progra-
mokat, és elősegíti az építőipari vál-
lalkozások hatékonyságának növelé-
sét, korszerű – a kiállításon is bemu-
tatott – eszközök használatát. A jövő 
a hatékonyság növelését is jelenti az 
építőipar számára, ezért volt jelentő-
sége a Construma kiállításnak az új 
technológiák az innováció bemutatá-
sában.
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Átadták a Magyarság 
Sportpálya felújított 

főépületét 

Vác: Fejlesztések 
városszerte

Vác megegyezett 
a bankkal a mélygarázsról!

A városi önkormányzat az elmúlt öt évben folyamatosan fejlesztette és 
újította fel a 2012-ben tulajdonába került egykori Vasutas Sporttelepet, 
amely azóta újra a Magyarság Sportpályaként szolgálja ki a Dunakeszin 
működő szakosztályokat, a szabadidősport hódolóit. 

Fördős Attila polgármester a váci lakosság hiteles és szakszerű tájékoz-
tatása érdekében rendszeresen beszámol az önkormányzat tevékenysé-
géről, a helyi közösségek mindennapi életét meghatározó döntésekről, 
fejlesztésekről, beruházásokról. 

A képviselő-testület csütörtökön 
megtartott áprilisi ülésén eldőlt: 
az önkormányzat úgy döntött, hogy 
megvásárolja a mélygarázst a beru-
házó pénzintézettől, a jóváhagyott 
vételár nettó 1 milliárd 675 millió 
forint.

Április 19-e újabb je-
lentős mérföldkő a 
sportolók életében, 
hiszen ezen a na-

pon adta át Dióssi Csaba a kö-
zel nettó 250 millió forint össz-
költséggel átépített, teljesen fel-
újított, a 21. század igényeinek 
megfelelő közel száz éves fő-
épületet, melyben új otthonra 
leltek a birkózók is.

Seltenreich József, a Dunake-
szi Sportigazgatóság sportigaz-
gatója megnyitó szavai után a 
látványos bemutatót követően 
Dióssi Csaba polgármester fel-
idézte Pest megye egyik legsike-
resebb sportegyesületének több 
évtizedes múltját, a működését 
meghatározó gazdasági és poli-
tikai átalakulásokkal kísért vál-
tozásokat. A városvezető elis-
meréssel beszélt a település éle-
tében meghatározó szerepet be-
töltő egyesület sportolóinak si-
keréről, és azokról, akik még 
a rendszerváltozás után is tá-
mogatták a klub működtetését, 
fenntartását, ami idővel azon-
ban elsorvadt.

Dióssi Csaba megosztot-
ta az ünneplőkkel azt a 2009-
es beszélgetést, amikor a Du-
nakeszire látogató Orbán Vik-
tor megígérte, hogy az állami 
tulajdonban lévő, ám akkori-
ban igen elhasználódott sport-
létesítményt átadják az ön-
kormányzatnak, ha jó gazdá-
ja lesz. Dióssi Csaba ezt vállal-
ta, Orbán Viktor pedig állta a 
szavát, és így 2012-ben az ön-
kormányzat tulajdonába került 

a sportpálya, amely visszakap-
ta a Magyarság Sportpálya ne-
vet is.

Dióssi Csaba felelevenítet-
te azokat a városi „szóbeszé-
deket” is, melyek arról szól-
tak, hogy lakópark vagy hiper-
market épül a Vasutas sportpá-
lyán. S ezzel szemben mi a va-
lóság: a sportpályán kiépítették 
a kültéri világítást, parkolókat, 
a fiataloknak BMX-pályát épí-
tettek, a „lenti” salakos pálya 
helyén és a fenti centerpályán 
műfüves pályán játszhatnak a 
csapatok.

– Most pedig a felújított, 
teljesen átalakított főépüle-
tet avatjuk fel, ami bizonyság 
rá, hogy mi nem lakóparkban 
vagy hipermarketben gondol-
kodtunk, hanem a sportpá-
lya felújításában, bővítésében – 
húzta alá Dióssi Csaba.

A város polgármestere beje-
lentette, hogy a főépület közel-

ségében hamarosan elkezdő-
dik az új multifunkciós sport-
központ és az atlétikai dobó-
pálya építése is, melyekre már 
rendelkezésre állnak a pénz-
ügyi források.

– Terveink között szerepel 
egy teniszcsarnok építése is – 
mondta Dióssi Csaba, aki kö-
szönetet mondott a nagy je-
lentőségű fejújításban közre-
működő szakembereknek és 
Erdész Zoltán alpolgármes-
ternek, akivel és Temesvá-
ri Istvánnal, a Városi Sport-
egyesület Dunakeszi(VSD) 
elnökével a nemzeti szalag át-
vágásával ünnepélyesen fel-
avatták a Magyarság Sport-
pálya megszépült és kibőví-
tett főépületét, benne az ifjú 
birkózók, a küzdősportok 
képviselőinek épült gyönyörű 
edzőtermet is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A polgármester legutóbbi tájékoztató-
ján kiemelten foglalkozott a – külö-
nösen a fiatal gyermekes családok kö-
rében népszerű - deákvári KRESZ-

parkkal. A városvezető kiemelte: a kellemes ta-
vaszi időjárás beköszöntével fontosnak tartot-
ták a balesetveszélyes burkolatrészek kijavítását, 
a közúti jelzőtáblák kihelyezését. Fördős Atti-
la felhívta a figyelmet, hogy az állagmegóvás, 
a közterületi értékek védelme közös felelősség, 
melyhez a lakosság aktív közreműködését kérte.

Befejeződött a Hanusz utca és a Kis utca kö-
zötti lépcsősor felújítása, amelyet a váci Király 
Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium diákjai végeztek, amit példaértékűnek 
nevezett. A felújításhoz szükséges alapanyagot 
az Önkormányzat biztosította, mintegy 1 millió 
forint értékben.

Jelentős beruházás volt az elmúlt időszakban a 
Naszály úti záportározók, azaz a vízfogó két tá-
rozójának mederkotrása és a zsilipek rendszerbe 
építése. Erre azért volt szükség, mert a város csa-
tornahálózata már nem tudta elvezetni a rövid 
idő alatt lehullott, nagy mennyiségű csapadékot. 
Ennek a problémának a kiküszöbölésére a Fő-
mérnökség kidolgozta azt a vízszint-szabályozá-
si módszert, amellyel a deákvári záportározó is-
mét be tudja tölteni a funkcióját. A beruházás 
értéke mintegy másfél millió forint volt, amely-
lyel összesen csaknem 6000 köbméter víz ideig-

lenes tárolására lesz alkalmas a vízfogó. Ez a víz-
mennyiség a tározók kotrásával a tervek szerint 
tovább növelhető.

Fördős Attila elismeréssel beszélt az 1849-es 
váci csata emlékét ápoló hagyományőrzőkről, 
a dicsőséges tavaszi hadjárat sikereit felelevení-
tő váci huszárokról és bandériumokról. Szavai 
szerint nagyon fontosak ezek a történelmi isme-
retet gazdagító események, amelyeken tiszteleg-
hetünk a hős elődöknek, akik áldozatot vállal-
tak hazánk függetlenségéért, a nemzeti szabad-
ságért – olvasható a város honlapján.

A polgármester beszámolt arról is, hogy a ter-
vek szerint a közeljövőben vállalatvezetőkből és 
politikusokból álló kínai delegáció látogat Vác-
ra, a találkozó nem titkolt célja, hogy a vendé-
gek tájékozódjanak a beruházási lehetőségekről.

A zárt ülésen született 
döntés kapcsán Fördős 
Attila polgármester el-

mondta: ezzel az önkormány-
zat részéről elhárult az akadály 
az adás-vételi szerződés meg-
kötése kapcsán. Szavai szerint 
ez azért fontos, mert be kell 
tartani nagyon szoros határ-

időket annak érdekében, hogy 
a beruházás hasznosítására ko-
rábban elnyert csaknem két 
milliárd forintos állami támo-
gatást minél jobban hasznosí-
tani tudja a város.

Hozzátette: az a lényeg, hogy 
végre az önkormányzat legyen a 
létesítmény birtokosa, mert ezt 

követően felgyorsulhatnak az 
események, hiszen ki lehet írni 
a közbeszerzést a pótmunkák-
ra, majd ezek elvégzése után –  
a megnyitással párhuzamosan 
– megkezdődhet az esetleges 
külső üzemeltető keresése is.

Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Orbán Viktor már 2009-ben Dunakeszinek 
ígérte a sportlétesítményt

Vállalatvezetőkből és politikusokból álló 
kínai delegáció látogat a településre

Az újjáépített létesítményt Dióssi Csaba (jobbról), 
Erdész Zoltán, Temesvári István avatta fel

Fördős Attila polgármester
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Bölcsődék napja 2017Szunyoghy András 
grafikusművész alkotásaiból 

nyílt kiállítás Gödön
Dunakeszin április 21-én ünnepelték meg a 
Bölcsődék napját, melynek ezúttal a DÓSZK 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár adott otthont. 
Dióssi Csaba polgármester „Az év kisgyermek 
nevelője” elismerést adta át Votisky Gabriella 
csoportvezető kisgyermeknevelőnek.

Szunyoghy András, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett, Barcsay-és Mednyánszky-díjas, bélyegtervezőként is ismert 
grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a gödi József Attila Művelődé-
si Házban, április 21-én. A kiállítást Dr. Tuzson Bence államtitkár nyitotta 
meg. Közreműködött Puskás Bernadett gordonkaművész.

Szabóné Ónodi Valéria, a Dunakeszi Óvodai és 
Humán Szolgáltat Központ és Könyvtár intéz-
ményvezetője üdvözölte a jelen lévőket. Majd 
Dióssi Csaba polgármester mondott köszöntőt. 

Elmondta, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium 
2010-ben kezdeményezte az évenkénti megemlékezést. 
Felidézte a fővárosi bölcsőde létrejöttét, mely 165 éve, 
1852. április 21-én nyílt meg a Kalap utca 1. sz. alatt 5 
csoporttal 39 gyermekkel. Érdekesség, hogy a világon 
az első ilyen gyermekintézményt Párizsban alapítot-
ták 1844-ben. Utalt arra, hogy az ipari forradalommal 
a családok élete megváltozott, szükség volt a női mun-
kaerőre is és ez tette szükségessé, hogy a legkisebb gyer-
mekek napközben biztonságos felügyelet alatt legyenek. 

„A nemzet jövőjét a gyermekeink jelentik - hangsú-
lyozta. Ezért is fontos, hogy a társadalom miképpen 
gondoskodik a felnövekvő nemzedékről. Néhány éve 
bevezetésre került, hogy a háromgyermekes családok-
nál az édesanya főállásként otthon nevelheti a kicsinye-
ket. És az is hazai kuriózum, hogy az újszülött csecse-
mővel három évig otthon maradhat, ez is fontos szolgál-
tatás. A gyermekek nevelésében a család mellett fontos 
szerepe van a köznevelésnek, s bár törvény szerint ez az 

óvodával kezdődik, de sok kisgyermek számára már a 
bölcsődei élet is fontos tényező. Anyuka nélkül, a világ-
ra történő első rácsodálkozás a bölcsődében történik. 
Ezért is nagy az önök felelőssége, s ennek Dunakeszin 
meg is tudnak felelni. A bölcsődék nagyon népszerű-
ek a családok körében, és nem emlékszem rá, hogy mi-
kor hallhattam utoljára szülői panaszt.” – fogalmazott a 
polgármester, aki végezetül az Önkormányzat nevében 
kifejezte háláját a kicsinyeket gondozók munkájáért. 

Mindehhez hozzátette az intézményvezető asszony, 
hogy a bölcsődei ellenőrzések pozitív tapasztalata az, 
hogy a gondozók a kicsinyekkel sokoldalúan, a sajátos 
nevelési igényeknek megfelelően foglalkoznak.

Ezt követően „Az év kisgyermek nevelője” elismerést 
átadta a polgármester Votisky Gabriella csoportvezető 
kisgyermeknevelőnek. A kitüntetett 2015 márciusa óta 
dolgozik a Kincsem utcai bölcsődében. Korábban a vá-
ros másik két intézményét erősítette szakmai tudásával. 
Csoportjában kiemelkedő szülői közösség jött létre, és 
magas színvonalon készíti fel vizsgára a nála tevékeny-
kedő gyakornokokat. Törekszik szakmai ismeretei gya-
rapítására, jelenleg az ELTE Csecsemő- és Kisgyermek-
nevelő szak elsőéves hallgatója. 

Végezetül valamennyi dolgozó egy pólót kapott aján-
dékba, melyet a város jubileumi logója díszít. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Dr. Tuzson Bence meg-
nyitójában saját, sze-
mélyes élményeit fel-
elevenítve mutatta be 

a nemzetközi hírű grafikusművész 
életútját, akinek nevével – mond-
ta – először gyerekkorában talál-
kozott. Nevezetesen A ló anatómi-
ája c. kötet kapcsán, melyből azóta 
szobrászművésszé „érett” húga ta-
nulta – a világ több ezer diákjához 
hasonlóan, - a rajzolás és az anató-
mia alapjait. Azokat az anatómiai 
alapokat, amik nagy részére, maga 
a művész, feltehetően preparátor-
ként tett szert, amikor is, pályája 
kezdetén, a Magyar Természettu-
dományi Múzeum nagy-és kisem-
lős preparátoraként dolgozott. 

A művész eddig megjelent 14 
könyvét, ez idáig mintegy 24 
nyelvre fordították, így valóban 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az 
elmúlt évtizedekben, hazánk mel-
lett, e köteteken művészek gene-
rációi nőttek fel, Nyugat-Európá-
tól kezdve az Egyesült Államokig. 
E könyvek egyesítik azt a kétféle 
attitűdöt, ami Szunyoghy András 
életútjában elválaszthatatlan egy-
mástól: a művészét és a pedagógu-
sét, aki nyugdíjazásáig a Képző – 

és Iparművészeti Szakközépisko-
la rajztanáraként, valamint hosszú 
éveken át az Iparművészeti Egye-
tem adjunktusaként vett részt a 
művészképzésben. 

E könyvekben szereplő grafikák, 
melyek egy részét ezúttal e kiállító-
térben is megcsodálhatjuk, mind-
emellett megmutatják Szunyoghy 
András különleges művészi vi-
lágát. Azt a különleges világot, 
amely – mint Dr. Tuzson Ben-
ce utalt rá – túlmutat a formai tö-
kélyen és a technikai bravúrokon. 
Hiszen – mondta az államtitkár 

– ahhoz, hogy valaki művész le-
gyen, nem elegendő a technikai tu-
dás, de mindenekelőtt „lélek kell 
hozzá”. A világ megismerésének 
és megélésének egy olyan szintje, 
ami bizonyos szempontból túlmu-
tat a profán világon. Ennek a szint-
nek köszönhető, hogy az alkotások 
előtt rádöbbenhetünk, hogy a ké-
peken keresztül, mi, „mindennapi 
befogadók” is, túlléphetünk e pro-
fán világon, és eljuthatunk olyan 
mélységű felismerésekhez, amik-
hez hétköznapi tapasztalataink ta-
lán kevéssé lennének elegendőek. 

A művelődési ház nagyter-
mében megrendezett tárlaton 
Szunyoghy András számos ismert 
alkotását láthatjuk, emberi és állati 
anatómia grafikákat, köztük a mű-
vész kedvenc témáját, a számtalan 
változatban, nézetben láttatott ló-
anatómia rajzokat. E sajátos, egy-

szerre egzakt pontossággal és egy-
idejűleg művészi ihletettséggel, 
„lélekkel” megalkotott műveket.

A kiállítási anyag május 8-ig te-
kinthető meg, mielőtt „tovább-
utazna” új kiállítási helyére, a Ró-
mai Művészeti Akadémiára.

Maczkay Zsaklin 
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence: Lélek kell ahhoz, 
hogy valaki művész legyen

A megnyitót jó hangulatú beszélgetés követett

Az ünnepeltek egy csoportja 

Szabóné Ónodi Valéria, 
Dióssi Csaba, Votisky Gabriella

Tuzson Bence, Markó József, Szunyoghy András
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Kis kerékpárosok nagy viadala
„Exitus acta probat”, „A siker a vállalkozás próbaköve”. Ovidius, a nagy római költő mondása olvasható a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Balesetmegelőzési Bizottsága emblémáján. E gondolat jegyében rendezték meg április 21-én a Dunakeszi Rendőrkapitányságon a Kerékpáros Iskola 
Kupa, valamint a Ki a Mester Két Keréken? országos vetélkedősorozat megyei döntőjét.

Az izgalmasnak ígérkező 
versenyre 35 általános is-
kolás fiatal érkezett. A 
tét nagy volt. Erről Nád-

házi Brigitta rendőr százados asz-
szony, a főkapitányság csoportve-
zetője, a versenyt szervező Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság titkára 
adott tájékoztatást.

–  Mindkét vetélkedő több éves 
múltra tekint vissza és felmenő rend-
szerű. Nagy a tét, ugyanis az első he-
lyezést elért lányok és fiúk képviselhe-
tik a megyét az országos döntőkön. A 

fiatalok a főkapitányság illetékességi 
területén lévő 13 kapitányságról, he-
lyi selejtezők után érkeztek Dunake-
szire. A Kerékpáros Iskola Kupa az ál-
talános iskola 5-8 osztályos tanulói-
nak, a Ki a mester verseny a 11-12-13. 
életévüket betöltő diákoknak szól. A 
kupa verseny országos döntője Sárvá-
ron lesz, a ki a mester megméretteté-
sére pedig Visegrádon kerül majd sor.  

A kupáért küzdőknek három fel-
adatot kellett teljesíteni. Az elméle-
ti tesztlap kitöltése után rajthoz álltak 
az ügyességi pályán, melynek akadá-

lyait a Paládi István vezető főtanácsos, 
versenyítész szigorú tekintetétől kö-
vetve kellett leküzdeni. Ezután jött az 
egyénenkénti helytállás a forgalom-
ban. A versenyzőt követő rendőrségi 
járműből Ráczné Kurinyecz Szilvia, il-
letve Mák László képzésfelügyelők rá-
dión adott utasításait kellett lehetőség 
szerint hibátlanul teljesíteni.

A Ki a mester vetélkedő annyiban 
volt könnyebb, hogy a gyerekeknek 
csak a tesztlap és az ügyességi pálya 
feladatait kellett megoldani. 

Mi a célja a versenynek? Ismét 
Nádházi Brigittát idézzük: 

– A szabályos közlekedésre való 
nevelést tartjuk a legfontosabbnak, 
hiszen az általános iskolában nagyon 
csekély az az időtartam, amikor ezzel 
foglalkoznak. Pedig ma már nagyon 
sok gyermek kerékpárral jut el a tan-
intézménybe.

A közel két órás versengést követte 
a teljesítmények összesítése. 

A győztesek: A Kerékpáros Isko-
la Kupa országos döntőjén részvéte-
li jogot nyert S. Tóth Tifani, a Ceglé-
di és Vincze Péter a Nagykátai Rend-
őrkapitányság részéről. A Ki a Mes-
ter Két Keréken? döntőjében Oláh 
Anna (Budaörsi Rendőrkapitányság) 
és Pásztor Róbert (Ceglédi Rendőrka-
pitányság) állhat rajthoz.   

– Az Önkormányzat vezetőjeként 

és szülőként egyaránt fontosnak tar-
tom az ilyen és ehhez hasonló verse-
nyeket. Ha valamelyik gyermekem 
kerékpárral indult el otthonról, min-
dig figyelmeztettem a balesetmentes 
közlekedésre – mondta az eredmény-
hirdetéskor köszöntőjében Dióssi 
Csaba Dunakeszi polgármestere, aki 
különdíjat adott át a városi rendőrka-
pitányság két versenyzőjének, a ku-
pában második helyen végzett Czu-
czor Orsolyának és sikeres szereplé-
séért Szabó Bencze Zsoltnak.

Zárszavában dr. Fekete Csaba rend-
őr dandártábornok, a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezető helyet-
tese, a Pest megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság alelnöke felhívta a figyelmet 
arra, hogy egyre többen használják 
közlekedési eszközként a kerékpárt, és 
nagyon fontos a szabályok betartása. 
Köszönetet mondott a felkészítőknek, 
a szervezőknek, a házigazda kapitány-
ságnak s nem utolsó sorban a városi 
önkormányzatnak a támogatásért.   

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen jelen volt Tóth Csaba ezredes, 
Dunakeszi rendőrkapitánya is.

Katona M. István
A szerző felvételei

Kerékpárra fel, fedezzük fel a Dunakanyart!
A háromnapos hosszú hétvégére jó időjárás ígérkezik, amely valósággal hívogatja a sportolni, kirándulni vágyókat. Akik Duna-parti sétára, vagy egy 
remek kerékpártúrára indulnak, azok számára minden bizonnyal kellemesen telik majd az ünnep.

Nagy népszerűségnek 
örvend a kerékpá-
rozás, melynek ren-
getegen hódolnak 

Dunakeszin is. Sőt, egyesületbe 
szerveződve rendszeres túrá-
kon vesznek részt, kedvenc „te-
repük” a Horányi sziget és Du-
nakanyar bal partja, gyakran 
egészen az ország határig, Szo-
big elkerekeznek a nemzetközi 
kerékpárúton. 

Mit is mondhatnék, a három-
napos hétvége előtt, minthogy 
kerékpárra fel, mert a rendkí-
vül egészséges mozgás mellett 
a gyönyörű környezetben ka-
nyargó kerékpárút számos ne-
vezetességet is érint, melyeket 
érdemes megtekinteni.

Dunakesziről gyorsan át le-
het gurulni Gödre, ahol a han-
gulatos alsógödi utcák után a 
Duna-parton végig kerekezve, 
a felsőgödi Csónakháznál ismét 

a szép, takaros házak közé for-
dul a kerékpárút. Mielőtt azon-
ban újra felkaptatnánk a Duna-
parti szakaszra, előtte energia 
pótlásként elfogyaszthatunk 
egy ízletes sült halat a szabadté-
ri sportpályáiról és finom étke-
iről nevezetes teraszon.

Utunkat Sződliget ligetes er-
dőjében folytathatjuk egészen 
Vácig, ahol – ha egy kicsit el-
fáradtunk volna – frissítésként 
elkortyolgathatjuk csábítóan 
finom kávénkat a Duna-par-
ti vendéglő teraszán. A közel 
ezer éves városból néhány ki-
lométernyi pedálozás után ér-
kezünk el Verőcére, ahol egy-
koron Nagy Lajos király nyara-
lója volt, melyben gyakran pi-
hent Mária királyné és lányuk, 
Szent Hedvig, a későbbi lengyel 
királynő.

Verőce a múlt századokban is 
kedvelt volt a fővárosból kiraj-

zó polgárok körében, de olyan 
népszerű és híres művészek, 
írók is szívesen töltötték itt az 
idejüket, mint pl. Bartók Béla, 
Kodály Zoltán, Kosztolányi De-
zső, Karinthy Frigyes és Móricz 
Zsigmond.

A település központjában 
emelkedik Géza fejedelem lo-
vas szobra, a Duna parton pe-
dig a vízhez „sétáló” neves épí-
tész Ybl Miklós alakja, akinek 
tervei alapján készült el Verő-
ce egyik nevezetessége, a 800 

méter hosszú támfalsor, amely 
egyedülálló a folyó teljes ma-
gyarországi szakaszán.

A hangulatos kis községben 
a látnivalók mellett cukrász-
da és finom süteményeket kí-
náló üzletek várják a megfáradt 
vándort, aki a nyári melegben 
a szellős vízparton vagy a ma-
gyarság egyik jelképeként is-

mert tulipán kőszoborból csor-
dogáló vízzel frissítheti fel ma-
gát.

Az egykori Nógrádverőcéről 
kellemes élménnyel indulha-
tunk tovább – ha nem fárad-
tunk el – egészen Nagymaro-
sig, ahová érkezésünkkor már 
messziről „köszönt” bennünket 
a visegrádi Fellegvár, a neveze-
tes Salamon torony, amelytől 
alig pár száz méterre élte utol-
só évtizedeit az 1848-1849-es 
szabadságharc fővezére, Gör-
gey Artúr, akinek világosi fegy-
verletétele még napjainkban is 
megosztja az utókort.

A rövid képzeletbeli történel-
mi kitekintés után már meg is 
érkezünk Nagymarosra, ahol a 
nyári hónapokban a Duna-par-
ti szabad strandon pihenhet-
jük ki magukat. De, aki a hétvé-
gén keresi fel a királyok város-
át, az már megízlelheti a kedvelt 
nagymarosi sült halat, végig sé-
tálhat a főtéren, megtekinthe-
ti a nagy afrikai vadász, Kitten-
berger Kálmán szobrát, majd a 
könyvtár előtt rácsodálkozhat, 
hogyan "készül" Pállya Celesz-
tin legújabb alkotása, feleme-
lő élményt nyújt István király, 
és felesége, Gizella életnagysá-
gú szobor együttese a templom 
mellett.

A kikötő éttermében elfo-
gyasztott ebéd után a jó kondí-
cióval rendelkezők felkereked-
hetnek, hogy egészen Szobig 

tekerjenek, majd onnan vissza 
Dunakesziig. Ám azok is na-
gyon szép és tartalmas nap él-
ményével lehetnek gazdagab-
bak, akik „csak” Verőcéig vagy 
Nagymarosig bicikliznek el 
ezen a szép hétvégén.

Nem is kívánhatnék egyebet, 
mint hogy élvezzék a mozgás 
örömét, a természet szépségét, 
kultúránk és múltunk értékeit.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

MUNKALEHETŐSÉG
 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. felvesz 
közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a  rendkívüli 
időjárásból eredő akadályok elhárítására, alkalmi 
munkák végzésére közterületi segédmunkásokat. 
 

Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra

 

Jelentkezésüket várjuk 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre, 
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra 
illetve személyesen a szállítási irodánkban: 
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. Irodaépület 
Telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás

Géza fejedelem szobra

Ybl Miklós szobra

Pállya Celesztin szobra
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IDŐUTAZÁS 
a szentendrei Skanzenben

Szabadtéri színház 
20 kilométerre Budapesttől

Május 1-jén a látogatókkal együtt új látványossággal és Lajkó Félix kon-
certtel ünnepli 50. születésnapját a Skanzen.  

Sokszínű színházi nyáresték Veresegyházon – hostess-szolgálat az Asz-
szonykórus viseletében. Minden bizonnyal az idei nyári szabadtéri színhá-
zi kínálat egyik legvonzóbb színfoltja lesz a Mézesvölgyi Nyáresték ren-
dezvénysorozata Veresegyházon.

A nagy nyári melegek miatt egyre több autós igényli, hogy klíma is legyen 
a gépkocsiban, hisz ennek hiányában sokszor elviselhetetlen a hőség.  
Arról viszont kevés információval rendelkezünk, miért is fontos a berende-
zés rendszeres karbantartása. Erről tájékoztat most Csókás Tamás, a váci 
székhelyű Gumi-Control márkafüggetlen személyautó-szerviz első embere. 

Az ünnepi program 
központi helyszíne 
a Felföldi mezővá-
ros. Itt mutatkozik 

be először a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum új attrakciója, 
az „Élő Történelem”. Valósá-
gos időutazás során a látoga-
tók beleshetnek egy századvégi 
kisváros lakóinak mindennap-
jaiba és megtudhatják, hogyan 

bolygatja fel életüket az ismert 
színésznő érkezése. A szatócs-
boltban arról értesülünk, hogy 
milyen piperéket használtak a 
városi asszonyok százhúsz év-
vel ezelőtt, a csizmadia-mű-
helyben méretet vesznek a lá-
bunkról a divatos lábbeli el-
készítéséhez. A szatócs fia sze-
relmes lesz, az özvegyasszony 
folyton zsörtölődik a csizma-

diával. A korhű ruhákban elő-
adott jeleneteket korabeli hely-
színeken követhetjük nyomon 
– írja a szentendre.hu. 

A mezőváros főterén mutat-
ványosok, gólyalábasok, ván-
dor színi társulat gondoskodik 
a vásári hangulatról. A portá-
kon gyertyamártás, szövés-fo-
nás, mézeskalács-készítés mel-
lett megelevenednek a május-
hoz kapcsolódó népszokások. 
A Cellux Csoporttal újrahasz-
nosított tárgyak készülnek és 
lesz festőiskola szentendrei 
művészek bevonásával. A mú-
zeum többi részén a Skanzen 
50 éves történetének pillanatait 
villantjuk fel. 

Az ünnepnapot a virtuóz he-
gedűművész, Lajkó Félix kon-
certje zárja.

Ezen a napon a belépés min-
den látogatónak ingyenes.

Életre szóló élmény né-
zőnek, alkotónak, ha 
jelen lehet és átélhe-
ti, amikor egy izgal-

mas, tartalmas színházi fesz-
tivál születik. Veresegyház 
derűs-hangulatos kisvárosa 
az elmúlt három évben a ha-
zai színházvilág egyik érték-
teremtő csomópontjává vált. 
És nem csak a lokálpatrióták, 
hanem a távolabbi színház-
barátok szemében is. Színház 
született szó szerint a semmi-
ből. Az eddigi 160 előadásá-
val 70 ezer nézőt vonzó Veres 
1 Színház sikertörténete 2017 
nyarán szabadtéri színházzal 
folytatódik!

A Mézesvölgyi Nyáresték-
kel idén új színházi fesztivál in-
dul útjára. A Veres 1 Színház ál-
tal rendezett két hónapos ese-
ménysorozat nyolc hétvégén át 
várja a nézőket a helyiek ked-
velt, tágas találkozóhelyén, a 
Búcsú téren. A színvonalas sa-
ját- és vendégprodukciók, va-
lamint a komfortos környezet 
okán a fesztivált joggal nevez-
hetjük az ország egyik legjelen-
tősebb szabadtéri eseményének. 

A Mézesvölgyi Nyáresték 
vezérfonala a színház, a zene 

és a tánc hármasa. Az éles ha-
tárvonalak elhalványulnak, a 
műfajok világa átjárható lesz. 
Mindez varázslatos, sokszínű 
nyárestéket ígér! A szakmai 
koncepció lényege a színház-
zene-tánc hármasa prémium 
előadások formájában. Mél-
tó kivitelben, nívós közönség-
komforttal, 1250 fős nézőté-
ren, ahol már az is egyedi cou-
leur locale-t ad a fesztiválnak, 
hogy a hostess-szolgálatot a 
Veresegyházi Asszonykórus 
tagjai látják el. 

A fesztiválon - amellyel Ve-
resegyház történetének eddi-
gi legnagyobb, két hónapos, jú-
lius 7-től augusztus 27-ig tar-

tó eseménysorozata indul út-
jára – olyan közismert mű-
vészek lépnek fel, mint Koncz 
Zsuzsa, Pindroch Csaba, Ve-
rebes Linda, Csonka András, 
Szomor György, Fésűs Nelly, 
Stohl András, Rálik Szilvia, 
Oszvald Marika, Berkes Já-
nos, Faragó András, Dósa Má-
tyás, Sári Évi, Ganxta Zolee, a 
100 tagú cigányzenekar és az 
ExperiDance több produkció-
val is.
Hivatalos honlap: 
http://mezesvolgyinyar.hu

Venyige Sándor

A szakember elmondja:
miért fontos az autóklíma 
rendszeres karbantartása!

- A legtöbb autótól, amit ma-
napság piacra szánnak már 
alapelvárás a vevők részéről, 
hogy klímával szerelt legyen. 
Az igény jogos, nyakunkon a 
globális felmelegedés! Mivel 
a hőségben köztudottan tom-
pulnak a járművezetők refle-
xei, mindenképpen ajánlott a 
klímaberendezés használata 
még akkor is, ha tudjuk, hogy 
az 100 kilométerenként akár 
0,5-1 literrel növeli az autó fo-
gyasztását – figyelmeztet Csó-
kás Tamás. Ezzel párhuzamo-
san az autóklíma berendezések 
évente hűtőközegük 20%-át ve-
szíthetik el, ami viszont az au-
tóklíma leadott teljesítményét 
csökkenti. 

- Miért fontos az autóklíma 
berendezést rendszeresen kar-
bantartani? 

- Az autóklíma berendezés 
belső oldalát évente – általá-
ban tavasszal -, illetve 15.000 
kilométerenként tisztítani és 
fertőtleníteni szükséges, ad-
dig a pollenszűrőt évente, illet-
ve 10.000 kilométerenként cse-
rélni javasolt. A pollenszűrő 
könnyen hozzáférhető és gyor-

san cserélhető. A klíma rend-
szerben található szárítószű-
rőt 4 évente, ill. 60-70.000 km-
ként cserélni kell, ilyenkor új 
gázt és olajat is kap a rendszer. 
A klíma-ékszíj cseréje 30.000 
kilométerenként javasolt! 

- Milyen praktikus tanácso-
kat adna az autóklíma beren-
dezés szakszerű használatá-
hoz? 

– Lehetőség szerint a légkon-
dicionálót CSAK A MOTOR 
BEINDÍTÁSA UTÁN KAP-
CSOLJUK BE! A kikapcsolás 
fordított sorrendben történ-
jen, előbb a klíma, aztán a mo-
tor. A működés eredményessé-
ge érdekében a gépkocsi szellő-
ző-rendszerének levegőjáratai-
ból mindenféle szennyeződést 
el kell távolítani, hiszen ezek 
rontják a hatásfokot. Ha a be-
rendezés nem működik meg-
felelően, azonnal kapcsolja ki 
és keresse fel a Gumi-Control 
váci szervizét, ahol eredeti al-
katrészeket, speciális műsze-
reket és szerszámokat hasz-
nálunk, és nem utolsósorban 
megfelelő műszaki ismeretek-
kel rendelkezünk. Ellenőrzés-

kor kiderülhet, hogy a klíma-
rendszerben a vezetékek szi-
várognak, elöregedtek, vagy a 
klímahűtő állapota nem meg-
felelő. Természetesen ezek ja-
vítását, karbantartását, cseréjét 
is el tudjuk végezni. Ha a pol-
lenszűrő eltömődik, akkor már 
nem képes átereszteni a megkí-
vánt levegő mennyiségét, azaz 
az elszennyeződött szűrőben 
allergiát, betegségeket oko-
zó gombák és baktériumok is 
megtelepedhetnek, valamint 
nagymértékben csökkenti a 
klíma hatékonyságát. A bakté-
riumok, gombák számára ked-
velt terület a párologtató felüle-
te, hiszen a klímarendszerben 
lévő párás, nedves levegő ideá-
lis körülményeket biztosít szá-
mukra, amely azután a klíma-
rendszeren keresztül a légáram 
segítségével az utastérbe jut-
hat. Ha Ön úgy érzi, hogy gép-
kocsijának légkondicionáló-
ja már nem hűt kellő hatásfok-
kal, abban az esetben érdemes 
bevizsgáltatni a klímaberen-
dezést, hiszen ez a jelenség sok 
esetben a hűtőközeg elszivár-
gásából fakad. Évente érdemes 
ellenőriztetni a klímarendszer-
ben a hűtőközeg mennyiségét, 
ugyanis 20%-os hiánya már 
erősen csökkenti az autóklíma 
leadott teljesítményét (miköz-
ben a felvett energia mennyisé-
ge nő!). A Gumi-Control meg-
felelő technikával és professzi-
onális szakértelemmel, hatéko-
nyan és gyorsan képes elvégez-
ni ezt a műveletet – hívja fel a 
figyelmet Csókás Tamás.

(x)

Stohl András

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!

(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
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Atlétika: Dr. Vanyek Béla Emlékverseny
A Váci Reménység Sportegyesület közel három évtizede minden évben megrendezi egykori alapítója tiszte-
letére a dr. Vanyek Béla Emlékversenyt, melyen április 22-én közel 350 fiatal atléta indult. A rangos verse-
nyen megemlékeztek az egyesület két kiváló sportolójáról, Seben Péterről, aki 800 méteren volt országos 
bajnok, és Kaposvári Sándorról is, aki kiváló súlylökő és edző volt. 

A rangos atlétikai ver-
senyen 350 fiatal in-
dult, akik szinte az 
ország minden szeg-

letéből érkeztek – tájékoztatott 
a nem igazán atlétikai verseny-
nek kedvező hűvös áprilisi na-
pon Szikora Gyula. A Váci Re-
ménység kiváló edzője -, aki 
2016-ban Pest Megye Sport-
karácsonya ünnepségen az Év 
edzője kitüntetést vehette át – 
a Dunakanyar Régió érdeklő-
désére elmondta, hogy a verse-
nyen főleg súlylökők, magas-, 
és távolugrók, gerelyhajítók és 
futók indultak. 

A minden évben nagy érdek-
lődéssel kísért versenyen idén 
három kategóriában; általá-
nos-, középiskolások, valamint 
felnőttek versengenek egymás-
sal. A verseny egyik különle-
gessége, hogy ezen a napon 
rendezik a parasportolók or-
szágos dobó bajnokságát, ke-
rekes székes gerelyhajítók és 
súlylökők részére – mondta 
Szikora Gyula, aki szerint ha-
zánk egyik leghangulatosabb, 

legtöbb sportolót felvonultató 
versenye a váci, amely nagyon 
kedvelt az egyesületek körében. 

Vác sportéletében hosszú 
évek óta meghatározó szerepet 
tölt be a Reménység Sportegye-
sület, amelynek pl. tavaly két 
versenyzője a riói paralimpián 
öregbítette a város és Magyar-
ország jó hírét. 

– Kálmán Krisztina súlylö-
késben 6. helyen, míg Keresz-
tes Erika futásban 7. helyen vég-
zett, ami rendkívül dicséretre 

méltó teljesítmény – hangzott 
a szakember elismerése, aki az 
egészséges fiatal atléták mellett 
két évtizede, 1998 óta készíti fel 
a testi- és szellemi fogyatékkal 
élő fiatalokat is. – Az egyesü-
let és az én számomra is fontos 
ez „küldetés”, mert közreműkö-
désünkkel nagyszerű emberek 
számára szerzünk örömteli pil-
lanatokat, amelyekért mindent 
megtesznek ők is. Faludi Gábor 
volt Vác első világbajnoka, aki 
4x100-as váltóban nyert arany-

érmet. Keresztes Erika több-
szörös világ- és Európa bajnok, 
többszörös csúcstartó, Kálmán 
Krisztina is kiváló sportsikerek-
kel büszkélkedhet. Kanyó Zsolt 
a londoni olimpián indult kere-
kes székes gerelyhajításban, aki 
ma már edzőként segíti társa-
it. Mindannyiukra büszkék va-
gyunk – mondta Szikora Gyu-
la edző, aki méltán lehet büsz-
ke arra is, hogy a versenyen in-
dulók nevezési díjukkal egy ne-
mes ügyet is szolgáltak, hiszen 
50 ezer forintot ajánlottak fel az 
egykori városépítő váci püspök, 
Migazzi Kristóf életnagyságú 
szobrának költségeihez. 

A fiatal sportemberek fel-
ajánlását az egyesület elnö-
ke, Moys Csaba adta át a ver-
senyt megtekintő dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspöknek, aki 
hálás szívvel mondott köszö-
netet a nagylelkű felajánlásért.

A szép eredményeket hozó, 
jó hangulatú atlétikai verseny 
késő délutánig tartott. 

(Vetési)
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MOZDULJ DUNAKESZI! 
Nyitónap május 4. 

Sztárvendég: Katus Attila

Kezdj egy új, egészsé-
ges életet! Mi meg-
adjuk a hozzá szük-
séges tudást és mo-

tivációt! Dunakeszi Város Ön-
kormányzata egy rendhagyó 
közönségtalálkozóra hív most 
Titeket, ahol választ kaphat-
tok kérdéseitekre, találkozhat-
tok az idei Mozdulj! oktatóival 
és sztárvendégével - Katus At-
tilával, megadjuk a kezdő mo-
tivációt az életmódváltáshoz, 
sőt, még egészséges finomsá-
gokat és étrend kiegészítőket is 
kóstolhattok! 
Találkozzunk május 4-én, a 
VOKE József Attila Művelő-
dési Központban, Dunakeszi, 
Állomás sétány 17. – írják fel-
hívásukban a Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársai.

Íme, a program: 

18.00 – 18.20 – Katus Attila  
– Hogyan váltsunk életmódot?

18.20 – 18.40 – Borsos Peti  
– Légy kitartó! Megmondom 
hogyan!

18.40 – 19.00 – Kutasi Kelly  
– A saját testsúlyos edzés előnyei

19.00 – 19.20 – Nagy Amarilla 
– Mit tehetünk az ülő életmód 
okozta gerincbántalmak ellen?

A részvétel természetesen in-
gyenes!

Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt előadá-
sainkon, a Mozdulj Dunakeszi! 
idei nyitónapján!

Az atlétika számos ágában bizonyították tehetségüket a fiatalok
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