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Folytatás a 4. oldalon

A dunakeszi Bárdos iskola 
nyerte a Vízivás fődíját

A kormányzat elkötele-
zett a vízivás, valamint 
az egészséges életmód 
és táplálkozás népsze-
rűsítése mellett a di-

ákok körében, ezért is tette lehető-
vé 318 ezer gyermek számára, hogy 
naponta hozzájusson az egészséges 
ételekhez az oktatási intézmények-
ben – mondta köszöntő beszédében 
Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának (EMMI) 
parlamenti államtitkára. Ha sikerül 
visszaszorítani a túlsúlyproblémá-
kat, azzal csökkenthető a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések kialaku-
lásának veszélye, s így növelhető az 
egészségben eltöltött évek száma – 
tette hozzá a politikus.  

Az oklevelet Szilágyi Ferencné iskolaigazgató vette át 

Az egészséges gyerekekből lesznek az egészséges felnőttek

A dunakeszi Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola nyerte el idén 
az országos HAPPY-HÉT el-
nevezésű rendezvény fődí-
ját. Szimbolikus jelentősége 
van annak, hogy egy duna-
keszi iskola kapta meg ezt 
az elismerést az OGYEI prog-
ramjában, hiszen Dunakeszi 
a víz városa – értékelte júni-
us 14-én, az intézményben 
megtartott díjátadón Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5. szá-
mú választókerület ország-
gyűlési képviselője. 
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Az árnyas fák között épül a sétány 

Keresztes Ildikó

Toldi Tamás

Mint arról a Dunakeszi Polgár városi magazin 2016. júniusi lapszámában nyilat-
kozó Erdész Zoltán alpolgármester elmondta; sok éves hiányt pótolva június vé-
gén nyit a város  Duna-parti strandja. A Katonadomb alatt elterülő, több száz 
méter hosszú, árnyas fákkal benőtt területet kulturált környezetté, pihenőhelyé 
alakítja át az Önkormányzat, melynek munkálatai javában zajlanak.

Az ’56-os Emlékév jegyében országszerte koszorúzással és főhajtással 
emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökére, 
Nagy Imrére és mártírtársaira, Maléter Pál honvédelmi miniszterre, Gimes 
Miklós újságíróra, Szilágyi Józsefre, Losonczi Gézára, akiket 1989. június 
16-án helyezték végső nyugalomra a Rákoskeresztúri új köztemető 301-
es parcellájában. 

A júniusi kániku-
lai meleg sokakat 
csábít a hűs Duna 
vize közelébe, a fi-

nom kaviccsal borított, árnyas 
fákkal szegélyezett vízpartra, 
akik örömmel érzékelhetik, 
hogy javában épül az évtize-
des kort megélt fák között ka-
nyargó sétány. A kicsik hama-
rosan – a Duna-parti strand 
megnyitását követően - nem 
csak a homokos parton épít-
hetnek várat, játszhatnak, für-
dőzhetnek a Duna bójákkal 
jelölt szakaszában, de élvez-
hetik a most épülő kisjátszótér 
kínálta élményeket is.

A viacolorral burkolt sétány 
alapját ezekben a napokban 
építek a szakemberek, akik el-
kezdték a mobilbüfé, fagyizó 
alapjának a kialakítását is. 
Már körvonalazódik a kis ját-
szótér végleges formája is…  

Mint a Dunakeszi Polgár 
városi magazin júniusi szá-
mában megírtuk: „A Katona-
domb alatt, a Liget utcai ka-
jak-kenu bázistól kezdődően 
délre, egészen a Fővárosi Víz-
művek védett bázisáig húzó-
dó több száz méter hosszú víz-
parton alakítja ki a kulturált 
dunai strand és pihenő öve-
zet működtetéséhez szükséges 
feltételeket az Önkormány-
zat megbízásából a Közüze-
mi Nonprofit Kft. Megteremti 

a működéshez szükséges mű-
szaki feltételeket, biztosítja az 
ívó vízellátást, a szennyvíz el-
vezetését, az öltözők és zu-
hanyzók kiépítését, WC-k ki-
helyezését, a terület zöld nö-
vényzetének kulturált ápolá-
sát, takarítását. A dunai für-
dőzéshez szükséges hatósági, 
ANTSZ engedélyek beszerzése 
is a városi cég feladata. Az ár-
nyas fák között sétaút is épül, 
melyet télen is szabadon lehet 
használni, nem csak strand 
idényben.”

Laptársunknak adott ri-
portban az alpolgármester-
től megtudhattuk, hogy kivá-
ló minősítést kapott a Duna 
vize, amely alkalmas stran-
dolásra. „A sétány leglapályo-
sabb részénél egy játszóteret 
is kialakítunk. Lesz büfé, sült 
hal, sör, fröccs, üdítő, kávé, 
fagylaltos, szóval minden, ami 

a felhőtlen kikapcsolódáshoz, 
pihenéshez szükséges, ám azt 
ezúton is szeretném kiemel-
ni, hogy a bójákkal jelölt te-
rületen mindenki saját felelős-
ségére fürödhet, úszhat majd. 
Nem lesz úszómester” – húzta 
alá Erdész Zoltán. 

Szóval, ahogy az alpolgár-
mester ígérte, jó ütemben ha-
ladnak a fejlesztések, melyek 
előnyeit hamarosan élvezhe-
tik a város polgárai, akik kö-
zül már ezekben a napok-
ban is többen pihennek a gyö-
nyörű vízparton, ami remé-
nyeink szerint a Duna-parti 
strand megnyitása után a csa-
ládok, a fiatalok, egy szóval 
mindannyiuk kedvelt szabad-
idő, rekreációs helye lesz.

   Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Hősiességükre, máig szóló példamuta-
tásukra Szabadság koncerttel emlé-
keztek június 16-án este a váci Már-
cius 15. téren, melynek fővédnöke dr. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma miniszter-helyettese, országgyűlési kép-
viselő volt. A rendezvényt az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteleté-
re létrehozott ’56-os Emlékbizottság támogatta.  

„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek 
új hősök” – ismertette az Emlékév üzenetét Hor-
váth Tamás, a rendezvény műsorvezetője. 

A hatalmas eső miatt a tervezett időponttól jó-
val később kezdődött a verssel, zenével, emléke-
ző beszéddel átszőtt Szabadság koncert, mely-
nek első fellépője a két éve alakult LM Acoustic, 
vagyis Rafael Márió és a város büszkesége, Fe-
hér Lili, a Dunakanyar Hangja volt, aki gyönyö-
rű hangjával, és előadói stílusával ezúttal is ma-
radandó élménnyel ajándékozta meg lelkes kö-
zönségét. Hasonló sikert aratott egy másik helyi 
kedvenc, Smál-Szilaj Gábor, a Váci Dunakanyar 
Színház színésze, aki forradalmi hangulatú ver-
sek tolmácsolásával idézte fel a történelmi kor-
szakot. 

Dr. Rétvári Bence, az ’56-os Emlékbizottság 
tagja, országgyűlési képviselő beszédében em-
lékeztette a közönségét, hogy az ’56-os forra-
dalom 60. évfordulóját ünneplő Emlékév egyik 
záró koncertje a váci, melynek legfőbb üzene-
te a hősök iránti tisztelet kifejezése. Az emlék-
évben országszerte közel ötszáz Büszkeségpont 
született, melyek mellett a helyi közösségek ál-
landó kiállításokkal emlékeztek saját hőseikre 
– mondta Rétvári Bence, aki bejelentette, hogy 
aznap Csőváron és Kosdon avattak Büszkeség-
pontot. 

– Azt ünnepeljük, hogy hatvan évvel ezelőtt 
volt egy maroknyi, majd egyre több magyar fi-
atal, aki felkelt a szabadságért, és arra is emlé-

kezünk, hogy pont ma 28 éve, 1989. június 16-
án volt Nagy Imre és mártír társai újratemetése 
– hangsúlyozta az emlékezés jelentőségét a mi-
niszter-helyettes, aki utalt a forradalmárokkal 
szemben kíméletlenül fellépő hatalom brutali-
tásaira is. – Erre is emlékezünk, miközben azt 
ünnepeljük, hogy végre eljött a magyar szabad-
ság pillanata, hiszen 1990, az első szabad válasz-
tás óta mindenki szabadon élhet hazánkban. A 
szabadság levegője átjárja az országot, véget ért 
a kommunista diktatúra időszaka – hangsú-
lyozta dr. Rétvári Bence, aki szerint ’56 igazi hő-
sei nem államférfiak, nem hadvezérek, hanem a 
pesti vagy váci srácok voltak. Bizonyságként fel-
idézte, hogy 1957-ben a Time magazin címlap-
ja a magyar forradalmárt választotta az Év em-
berének.  – Örüljünk szabadságunknak, értékel-
jük szabadságunkat, és soha ne engedjünk nem-
zetünk függetlenségéből – zárta beszédét az ün-
nepi szónok. 

A politikus után újra a művészek léptek szín-
padra, Hevesi Tamás énekes-előadóművész - 
személyes hangvételű, színes anekdotákkal tar-
kított – nagy sikerű produkciója után a Keresz-
tes Band hozta lázba a közönséget. A népsze-

rű együttes egyik énekese, a váci Toldi Tamás 
– mint mindig – ezúttal is meghódította rajon-
góit, amikor pedig Petőfi Sándor-Tolcsvai Lász-
ló: Nemzeti dal című dalt énekelte, nem volt szív, 
mely nem egyszerre dobbant volna a maroknyi 
közönségével…  A Keresztes Band tagja, Retzler 
Péter is, aki civilben a városi Madách Imre Mű-
velődési Központ igazgatója.   

A rendezvény sztárvendége Keresztes Ildikó, 
a rock magyar nagyasszonya hírnevéhez méltó 
előadással szórakoztatta a váciakat, akik a rossz 
időjárás ellenére is kilátogattak a főtéri szabad-
ság koncertre.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

Mint közismert, Vác Vá-
ros Önkormányzata az 
utóbbi évtized legjelen-
tősebb lobbi tevékeny-

ségének köszönhetően az államtól 
kétmilliárd forint vissza nem téríten-
dő támogatást kapott a több szintes, 
298 parkolóhellyel rendelkező mély-
garázs megvételére. 

- A város már hétfőn birtokon be-
lülre került, megkaptuk a dokumen-
tumokat, elkezdődhet a tervezés, 

melynek időtartama, mint egy har-
minc nap, aminek költségfedezetét 
költségvetési rendeletben szeretnénk 
átvezetni. Ezt követően, várhatóan 
már pénteken szerződést köthetünk 
a tervező céggel – mondta a polgár-
mester, aki hozzátette: - A követke-
ző lépés a közbeszerzési eljárás kiírá-
sa, melynek időtartama 30-40 napot 
vesz igénybe. Így a mélygarázsban 
végzendő pótmunkákat szeptember-
ben, októberben tudják elvégezni a 
szakemberek – hallhattuk a polgár-
mesteri sajtótájékoztatón. 

A pótmunkák szükségességét az 
elmúlt két év alatt – a tulajdonjog 
tisztázásának, az adás-vételi szerző-
dés hiányában - bekövetkezett jelen-
tős állagromlással, a műszaki tarta-
lom további bővítésével, a nyitott te-
rületek befedésével indokolta Fördős 
Attila.

A polgármester köszönetet mon-
dott azon képviselőknek, akik az el-
múlt önkormányzati ciklusokban tá-
mogatták a mélygarázs megvalósítá-
sát. Külön kiemelte a Polgármesteri 
Hivatalt, vezetőjét és helyettesét, va-

lamint az osztályok elismerésre mél-
tó szakmai teljesítményét, melynek 
munkatársai „óriásit alkottak”.  

Fördős Attila bejelentette, hogy 
a mélygarázs vételára egymilliárd 
675 millió forint, amely jóval kedve-
zőbb, mint az első tervek szerinti ösz-
szeg, amely - indexálva -  meghalad-
ta a 3,5 milliárd forintot. – Majd ké-
sőbb, 2007 nyarán történt költségve-
tés indexálását követően 2,9 milliárd 
forint lett volna, azzal az óriási teher-
rel, hogy Vácnak húsz éven keresz-
tül mintegy 250 millió forintot kel-

lett volna törlesztenie a tőke és ka-
mattartozásként – húzta alá a polgár-
mester, aki ismételten kifejezte, hogy 
a kormánynak köszönhetően sike-
rült megvásárolni a mélygarázst. – A 
támogatásként kapott kétmilliárd és 
a vételár között lévő összeg biztosít-
ja a pótmunkák fedezetét – jelentett 
be Fördős Attila, aki szerint várható-
an novemberben meg tudják nyitni 
a mélygarázst, amely hatással lesz a 
belváros parkolási helyzetére is.

(Vetési)

Épül a Duna-parti strand 
sétánya, játszótere, a mobil 

büfé és a fagyizó alapja

Szabadság koncert Vácott

Gyorshír: sajtótájékoztatón jelentette be a polgármester

Vác megvásárolta a belvárosban épült mélygarázst
Fördős Attila polgármester szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Vác Város Önkormányzata kép-
viseletében június 19-én, hétfőn aláírta a belvárosban épült mélygarázs megvásárlásáról szóló adás-vételi szerződést, 
kedden pedig már a vételár összegét, az 1,675 milliárd forintot át is utalták a beruházó pénzintézetnek. 
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A „Megbízható Munkaadó” Díjat Lózs-Paulik Barbara, a Zollner Kft. HR-vezetője vette át

A diákok és a tanárok összefogását siker koronázta, melynek jutalma a fődíj

Az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet, vagyis az OGYÉI által 2007-
ben indított program célja, hogy 
az iskolásokat rászoktassák a 
vízfogyasztásra, illetve, hogy 
felhívják a gyerekek és szülők fi-
gyelmét annak a fontosságára, 
hogy az egészségtelen, túlcuk-
rozott üdítőitalok helyett része-
sítsék előnyben a vízfogyasztást, 
és az ehhez párosuló egészséges 
életmódot. A rendezvényhez az 
idén országos szinten már száz-
hetven iskola csatlakozott.

Több nemzetközi vizsgá-
lat igazolta az elhízás és a cuk-
ros, szénsavas üdítők mérték-
telen fogyasztása közötti ösz-
szefüggést, ezért dolgozta ki az 
OGYÉI a HAPPY Programot, 
amelyet 2010-ben terjesztettek 
ki országos szintre. A kezdemé-
nyezés megnevezése nemcsak 
az angol „boldogság” kifejezésre 
utal, hanem egy ennek megfele-
lő rövidítéséből ered: Hungarian 
Aqua Promoting Program in the 
Young. Ez magyarul annyit tesz: 
Magyarországi vízfogyasztást 
népszerűsítő program a fiatalok 
körében. A programot az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
támogatja.

Igen nagy probléma Magyar-
országon a túlsúlyosság, ami-
ben ma már minden negye-
dik gyermek érintett, a felnőt-
tek közt pedig sokkal rosszabb 
az arány – mondta Rétvári Ben-
ce, aki a negatív adatokra hivat-
kozva hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy már fiatal korban 
minél hatékonyabban felhívják 
a figyelmet az egészséges élet-
módra, az egészséges étkezés-
re, az egészséges folyadékok fo-
gyasztására, a szív- és érrend-
szeri betegségek, a túlsúlyprob-
lémák megelőzésre. 

„Elsősorban a térség ország-
gyűlési képviselőjeként vagyok 
most itt jelen, hiszen különö-
sen fontosnak tartom, hogy Du-
nakeszin, a víz városában lehet 
egy ilyen díjat átadni” – kezd-
te beszédét Tuzson Bence. Mint 
mondta, Budapest vízbázisának 
jelentős részét Dunakeszi adja, 
a település környékén több mint 
negyven kút működik, és „ta-
lán kevesen tudják, hogy a vá-
ros teljes területe védett ivóvíz-
bázis”. Ennek megfelelően innen 
körülbelül hatvanötezer köb-
méter tiszta, jó minőségű ivóvi-
zet vesznek ki naponta. Ezért is 
szimbolikus jelentőségű, hogy 
ez az iskola nyerte el ezt a dí-
jat – fogalmazott a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős állam-
titkár, aki gratulált mindenki-
nek, aki részt vett a munkában.

Ez a program elsősorban a 
gyerekekről szól, hiszen ők való-
sították meg – hívta fel a figyel-
met Tuzson Bence. „A gyerekek-
ről van szó, és belőlük áll majd 
össze később az ország jövője is, 
ha pedig ők egészségesen nőnek 
fel, akkor a várható élettartam is 
hosszabb lesz Magyarországon” 
– mondta. Ez indokolja a kor-
mány elkötelezettségét is abban, 
hogy az egészségtelen, túlcukro-
zott üdítőitalok helyett az egész-
séges ivóvíz fogyasztására ösz-
tönözze a fiatalokat, mert ez is 
meghatározó az egészséges táp-
lálkozásban. Szorosan összefügg 
ezzel, hogy Magyarországon ma 
már 318 ezer tanuló ingyen jut-
hat hozzá a közétkeztetéshez – 
fogalmazott az államtitkár.

„Törekednünk kell arra is, 
hogy a mindennapi mozgás le-
hetőségét is megteremtsük, ami-
hez természetesen az intézményi 
hátteret is biztosítani kell. En-
nek megfelelően itt, Dunakeszin 
is épül már a tanuszoda, köze-

leg ennek az átadása, sőt, egy tel-
jesen korszerű új iskola is lesz a 
városban. Ez a legnagyobb tan-
kerület az országban, Dunake-
szi környékén él a legtöbb gyer-
mek hazánkban, és csak a város-
ban 3600 iskoláskorú diák van. 
Ezért is fontos, hogy Dunake-
szin különösen figyeljünk oda 
arra, hogy a gyerekek, akik itt él-
nek és itt nőnek fel, egészségesek 
legyenek” – mondta a díjátadón 
Tuzson Bence.

Pozsgay Csilla, az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet főigazgató-
ja elmondta, hogy idén nyolca-
dik alkalommal hirdették meg a 
HAPPY-HÉT programot, ame-
lyet kiemelt hangsúllyal kezel az 
intézet. Az egészségben eltöltött 
évek száma nagyban függ attól, 
hogy mennyire tudjuk azokat 
megalapozni gyermekkorban – 
mondta. „Örömmel látjuk, hogy 
ebben partnerek az iskolák, s 
már negyvenkét óvoda is csat-
lakozott a programhoz. A duna-
keszi Bárdos Lajos Általános Is-
kola pedig az egyik fáklyavivő-
je ennek a programnak, amely-
ben – a visszajelzések szerint – 
a gyerekek is szívesen vesznek 
részt, de már a tanárok is úgy ér-
zik, hogy ez szinte egy köztelező 
elem az életükben. Éppen ezért 
arra számítunk, hogy a nega-
tív tendenciák hamarosan meg-
fordulnak, mert ez valóban raj-
tunk múlik. Csak mi tehetünk 
arról, hogy ma minden ötödik 
fiúgyermek, és minden negye-
dik lány túlsúlyos hazánkban” 
– mondta az OGYÉI főigazgató-
ja, aki a fődíjat jelképező emlék-
lapot ünnepélyesen adta át Szil-
ágyi Ferencnének, az nyertes is-
kola igazgatójának. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A dunakeszi Bárdos iskola 
nyerte a Vízivás fődíját

 Zollner Kft., 
a "Megbízható Munkaadó"

Hé-67! 
címmel 

nyílt kiállítás 
az idén jubiláló 

szentendrei 
Skanzenben

Fórum a Településképi Arculati 
Kézikönyv készítéséről

Folytatás a címlapról

Éves közgyűlése keretében a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kama-
ra (DUIHK) 2017. május 4-én „Megbízható Munkaadó“ címmel tüntette ki a 
ZOLLNER Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft-t. Az oklevelet Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter adta át.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet 
(TR) összeállítása előkészítő szakaszának egyik fontos állomása volt Vácott 
a művelődési központban június 14-én rendezett tájékoztató fórum, amelyet 
az elkövetkező hónapokban több hasonló rendezvény követ majd a munka 
előrehaladtával.

„A Díj célja a példaértékű munka-
körülmények biztosítására irá-
nyuló kezdeményezések el-
ismerése, ami a munkaadók 
számára is fontos eszköze a jól 
képzett és elkötelezett mun-
katársak megtartásának ille-
tőleg megnyerésének”, mond-
ta a Díjak átadása alkalmából 
a zsűri szóvivője, Steványik Ta-
más, az Elmű Nyrt. humán erőfor-
rásért felelős igazgatója.

A címet pályázati úton nyerhetik el a válla-
latok. A pályázók válaszait egy a Kamara által 
felkért öttagú szakmai zsűri értékeli, és ameny-

nyiben megfelelnek az előzetesen 
meghatározott kritériumok-

nak, két évre ítélik oda a cí-
met.

Hét, a humánerő-gazdál-
kodással kapcsolatos terü-
leten részletesen be kell be-
számolniuk a vállalati gya-

korlatról és az ennek alapjá-
ul szolgáló irányelvekről. Ezek 

között találhatók a javadalmazás-
ra, a szociális-jóléti juttatásokra, az 

egészség és a munkakörülményekre, a kép-
zésre és továbbképzésre, valamint a fejlődési 
lehetőségekre vonatkozó kérdések is.

A fórumon Breczné 
Zsigmond Jolán vá-
rosi főépítész, to-
vábbá a település-

tervezéssel foglalkozó Völgy-
zugoly Műhely Kft. két mun-
katársa, Korsós Renáta és Luk-
ács Péter adtak tájékoztatást a 
kötelező feladat részleteiről és 
várták az észrevételeket, kér-
déseket. 

Mint elhangzott, a telepü-
léskép alakításával kapcsolat-
ban a vonatkozó kormányren-
delet úgy rendelkezik, hogy a 
Helyi Építési Szabályzatnak 
(HÉSZ) a Településszerkezeti 
Tervvel (TSZT) és a Település-
képi Rendelettel összhangban 
kell elkészülnie, és a HÉSZ 
megalkotását vagy módosítá-
sát megelőzően Települési Ar-
culati Kézikönyvet és Telepü-
lésképi Rendeletet kell össze-
állítani illetve elfogadni.

A városi főépítész felhívta a 
figyelmet, hogy törvényi elő-
írás szerint a településképpel 
kapcsolatos korábbi előíráso-
kat szeptember 30-ig lehet al-
kalmazni, az önkormányza-
ti képviselő-testületnek legké-
sőbb október 1-ig meg kell al-
kotnia a Településképi Rende-
letet.

Elhangzott, hogy a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv-
ben mindenekelőtt meg kell 
határozni a településkarak-
tert meghatározó településké-
pi jellemzőket, a településképi 
szempontból egymástól jól el-
különülő településrészeket ar-
culati jellemzőikkel és értéke-
ikkel, a településkép minősé-
gi formálására vonatkozó ja-
vaslatokat, valamint a telepü-
lésképhez illeszkedő építészeti 
elemeket.

A Településképi Rendelet lé-

nyege, hogy megállapítja a he-
lyi építészeti örökség terüle-
ti és egyedi védelmét, illetve a 
védelem megszüntetését, a te-
lepülésszerkezet, településka-
rakter, tájképi elem és egyéb 
helyi adottság alapján a tele-
pülésképi szempontból meg-
határozó területeket, a telepü-
lésképi követelményeket.

A hozzászólások során egye-
bek mellett megfogalmazó-
dott, hogy a településképnek 
nem csupán az épületek, de 
például az utcabútorok, köz-
téri alkotások is fontos elemei, 
s több résztvevő hangsúlyozta 
annak jelentőségét, hogy egy-
egy ingatlanfejlesztés kapcsán 
a kezdetektől folyamatos pár-
beszéd legyen a beruházó és az 
önkormányzat között, keresve 
a kompromisszumot, érvényt 
szerezve a helyi szabályoknak. 

Ribáry Zolán
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Mokánszky Zoltán virággal köszöntötte a védőnőket

Természetbarát 
felfedezők Sződligeten

Védőnők napja 
a művelődési központban

A természet szeretetének és védelmének megtanítását nem lehet elég ko-
rán elkezdeni. Szerencsére hazánkban is egyre több olyan oktatási intéz-
mény működik, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelmi te-
vékenységekre. Ilyen a sződligeti Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda is, 
ahol a DDC Zöld Megoldás-pályázatának keretében „természetfürkésző tan-
ösvény" létesült.

Először rendezték meg június 13-án Vácott a védőnők napját, a szakmai 
programra és kötetlen találkozásra is alkalmat adó eseményből hagyo-
mányt kívánnak teremteni a szervezők.

A gyermekek elsősor-
ban az idősebb ge-
neráció magatar-
tás mintáit köve-

tik, így nagyon fontos, hogy 
mi milyen példát mutatunk 
nekik. A környezettudatos-
ság értékeit célszerű már fi-
atal korban megismertetni a 
gyermekekkel. Számos okta-
tási intézmény, iskola és óvo-
da törekszik a környezetkímé-
lő működés megvalósítására, 
melynek keretében szelektív 
hulladékgyűjtésre, komposz-
tálásra vagy tankert kialakí-
tására kerül sor.  A sződligeti 
Csemeteliget Napközi Ottho-
nos Óvoda most átadott pro-
jektje a természeti környezet 
megismerését teszi lehetővé a 
gyermekek számára játékos, 
interaktív tevékenységek for-
májában. A kialakított zöld 
tér lehetőséget nyújt majd az 
óvodások számára, hogy ér-
zékszerveiket használva meg-
tapasztalhassák környezetük 
élővilágát, a „természet hét-
köznapjainak" csodáit.

Az óvoda a „Felfedező Zöld 
Liget” létrehozásához a Duna-
Dráva Cement Kft. Zöld Meg-
oldás-pályázatán 1 millió fo-
rint támogatást nyert. Hazánk 
meghatározó építőanyag-
gyártója immár második al-
kalommal nyújtott segítséget 
az intézmény zöld törekvései-
nek megvalósításához. A tan-
ösvényt június 15-én ünnepé-
lyes keretek között nyitották 
meg az óvoda vezetősége és a 
Duna-Dráva Cement Kft. kép-
viselőinek jelenlétében.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
2011 óta támogatja a Zöld 
Megoldás-pályázat keretében 
a környezettudatos kezdemé-
nyezéseket. A program 2015 
óta már nem pusztán a két ce-
mentgyárának (Vác és Bere-
mend) környezetében, hanem 
Pécs és környékén is elérhető.

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázatáról bővebben a vállalat 
honlapján olvashat: 

w w w.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas    

A művelődési köz-
pontban rendezett 
eseményen elsőként 
Járja Andrea, a Szo-

ciális Szolgáltatások Háza igaz-
gatója köszöntötte a védőnőket, 
kiemelve: hivatásuk gyakorlása 
során nagyon fontos partnerei 
a családoknak, egyéb kiemelt 
feladataik mellett pszicholó-
gusi szerepet is betöltenek, hi-
szen sok esetben elsőként ne-
kik nyílnak meg a gyerekek, ha 
valamilyen gondjuk van és ta-
nácsot szeretnének kapni. 

Dr. Manninger Péter, az ön-
kormányzat szakbizottságá-
nak elnöke az egyik legfelelős-
ségteljesebb hivatásnak nevez-
te a védőnők munkáját, hiszen 
kisgyerek kortól a fiatalok fel-
nőtté válásig kapcsolatban áll-
nak a családokkal, részt véve az 
egészségügyi megelőző felada-
tokban, tanácsadással is támo-
gatva őket.

- A hazai védőnői szolgá-
lat már több mint száz éves 
múltra tekint vissza, az egész-
ségügyi-szociális ellátó rend-
szer nagyon fontos része, és 
olyan jól szervezett formában 
működik, hogy az nemzetkö-
zi összehasonlításban is pél-

da értékű. Méltó tehát, hogy a 
Hungarikum Bizottság két év-
vel ezelőtt ezt a tradicionális 
szolgálatot nemzeti büszkesé-
geink sorába vette. Ez a dön-
tés és a különböző elismerések 
is megerősítést jelenthetnek, 
nagyon fontos, hogy éreztes-
sük a résztvevő szakemberek-
kel a társadalmi megbecsülést 
- hangsúlyozta az elnök.

Ezután különböző szakmai 
előadásokon, foglalkozásokon 
vehettek részt a védőnők.

A program zárásaként 
az önkormányzat nevében 

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester virággal köszöntöt-
te a védőnőket, majd állófoga-
dás zárta a hagyományterem-
tő szándékkal szervezett ese-
ményt.

- Bár nem látványos munka a 
védőnőké, ám annál fontosabb, 
hiszen hosszú éveken át kap-
csolatban állnak a gyerekeket 
nevelő családokkal, támogatva 
őket, ezért pedig köszönettel 
tartozunk mindannyiuknak 
- mondta köszöntőjében a vá-
rosvezető. 

Ribáry Zoltán
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Idén 200 ezer gyermek már 
800 nyári tábor közül válogathat

Az iskolaév végén, az utolsó tanítási napokban a gyerekek már a szünidőre, a felhőtlen nyaralásra, a nyári táborozásra készülődnek, a helyzetüket 
azonban nagyban meghatározzák családjuk lehetőségei. A kormány komoly munkát fektet abba, hogy biztosítsa, egyetlen rászoruló kisdiák se marad-
jon meleg étel nélkül a szünidőben, illetve a különböző táboroztatási lehetőségek feltételrendszerének kiszélesítésével egyre több tanulónak és szü-
lőnek tegye elérhetővé az aktív pihenést és a felüdülést. A helyi jegyzőnél kérelmezhetik a szülők, ha a nyári szünidő ideje alatt is szeretnének élni az 
ingyenes gyermekétkeztetés lehetőségével – mondta el a lapunknak adott interjúban Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára. A jövő évi költségvetésben minden eddiginél több pénz, 74 milliárd forint jut a gyermekétkeztetésre. Ez is része annak a 2010 óta 
tapasztalható kormányzati törekvésnek, amellyel erősíteni szeretnénk a családok anyagi biztonságát.

– Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma nemrég egy köz-
leményben hívta fel a figyel-
met arra, hogy a nyári szün-
időben is igényelhetik a rászo-
ruló diákok szülei az ingye-
nes gyermekétkeztetést. Hány 
család jelentkezésére számíta-
nak?

– Nemcsak a nyári szünidő-
ben, de iskolaév közben is, már 
mind a négy szünetben me-
leg ételhez juthatnak a hátrá-
nyos helyzetű családok gyer-
mekei. Erre azért van lehető-
ség, mert a kormány még 2015-
ben határozott a szünidei gyer-
mekétkeztetés kiterjesztéséről. 
A döntés értelmében ország-
szerte csaknem 208 ezer hát-
rányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek része-
sülhet az iskolai szünetekben 
is napi egyszeri ingyenes étke-
zésben, ha ezt a szülei igénylik.

– Külön igényléshez kötött a 
nyári ingyenes gyermekétkez-
tetés, vagy automatikusan jár 
a rászorulóknak, a jogosul-
taknak?

– Az önkormányzatoknak 
tájékoztatniuk kell a jogosulta-
kat, ez tehát egyfajta automa-
tizmust is jelent, de a szülők-
nek kell kérelmezniük a helyi 
jegyzőnél, ha szeretnének élni 
a lehetőséggel. A jövő évi költ-
ségvetés önkormányzati feje-
zetében már új sorként jelöl-
ték meg a gyermekétkeztetés 
feladatát, amelyre 74 milliárd 
forintot biztosítottak. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy 2018-ban 
minden eddiginél több pénz 
jut erre a célra. Érdemes azon-
ban itt felhívnunk a figyelmet 
arra is, hogy ahhoz, hogy már 
a nyári szünidő elejétől élhes-
sen a gyermek az ingyenes ét-
kezés lehetőségével, megköny-
nyítheti az ügyintézést, ha né-
hány héttel korábban beadják a 
kérelmet a helyi jegyzőhöz. 

– Minden településen, min-
den önkormányzatnál bizto-
sítani tudják ezt a lehetőséget?

– Igen, a helyi önkormány-
zatoknak 2016. január 1-től 
minden iskolai szünetben gon-
doskodniuk kell a hátrányos és 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek étkeztetéséről, 
az ország bármely területén. 
Ennek költségeire az idén 6,67 
milliárd forintot különítet-
tünk el. S ehhez képest is jelen-
tős előrelépést jelent a jövő élvi 
költségvetés fent említett 74 
milliárdos tétele. Fontos hang-
súlyoznunk, hogy a kabinet a 
kormányzati célkitűzésekkel 
összhangban, 2010 óta, amikor 

mindössze 29 milliárd forint 
állt rendelkezésre erre a cél-
ra, csaknem a háromszorosá-
ra emelte a gyermekétkeztetés-
re fordított támogatást. Ez pe-
dig egyúttal azt is jelenti, hogy 
ma már 6 éves kor alatt szinte 
minden gyermek ingyen étke-
zik a bölcsődékben és az óvo-
dákban.

– Milyen kormányzati tö-
rekvések állnak az ilyen intéz-
kedések hátterében?

– Gyakorlatilag 2010 óta ta-
pasztalható, hogy erősíteni 
szeretnénk a családok anya-
gi biztonságát. Meggyőződé-
sünk, hogy ezt azzal érhetjük 
el a leghatékonyabban, ha mér-
sékeljük a szülők terheit. Ehhez 
olyan intézkedésekkel járulha-
tunk hozzá, mint a különböző 
családtámogatási formák, így 
például a családi típusú adó-
zás, de ide kell sorolnunk az 
ingyenes tankönyvprogramot, 
a rezsicsökkentést, valamint a 
2018-tól igénybe vehető diák-
hitel-elengedési lehetőséget és 
a nagycsaládosok jelzáloghite-
lének mérséklését is. Mindezek 
sorában is kiemelt jelentőségű 
az ingyenes gyermekétkeztetés 
biztosítása.

– Az intézményes és a szüni-
dei gyermekétkeztetés jelentős 
bővítése mellett három me-
gyében – Szabolcs-Szatmár-
Beregben, Hajdú-Biharban és 
Borsod-Abaúj-Zemplénben – 
nemrég egy új program is in-
dult, amelyben havonta étel-
csomagot kapnak a hátrányos 
helyzetű kisgyermekek. Vár-
ható, hogy ezt kiterjesszék az 
egész ország területére?

– Igen, határozottan ez a 
kormányzati elképzelés. Ez a 

mintaprogram is hozzájárul-
hat ahhoz, hogy Magyarorszá-
gon egyetlen hátrányos hely-
zetű családban se kelljen attól 
tartani, hogy a gyermek élelem 
vagy meleg étel nélkül marad. 
A program keretösszege egy-
milliárd forint, az első csomag-
osztást néhány napja tartottuk 
meg. A mintaprogram egyelő-
re valóban csak három megyé-
ben indult el, de az év végétől 
várhatóan az egész országra ki-
terjesztjük majd.

– Hány gyermeket érint ez a 
program?

– Jelenleg 12 ezer olyan, há-
rom évnél fiatalabb gyermek, 
illetve a családja fér hozzá eh-
hez a lehetőséghez, aki rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, és nem 
jár bölcsődébe. Ők minden hó-
napban nyolcezer forint értékű 
ételcsomagot kapnak, amely 
például jó minőségű konzer-
veket, bébiételt és tésztaféléket 
tartalmaz.

– Vannak megfelelő forrá-
sok ennek a fedezésére?

– A rászoruló embereket se-
gítő programra 34 milliárd 
forint áll rendelkezésre uni-
ós forrásból. A program első 
eleme a tavaly decemberben 
megkezdett, 4 milliárd forin-
tos keretösszegű, a hajléktala-
nok meleg ételhez jutását segí-
tő projekt volt. A következő lé-
pés a hátrányos helyzetű csalá-
dokban nevelkedő gyermekek 
segítése, részben tehát ennek 
érdekében is bővítette igen je-
lentős mértékben a kormány 
az elmúlt években a gyermek-
étkeztetés rendszerét. Az uni-
ós programba főként azok a rá-
szoruló gyermekek kerülhet-

nek be, akiknek családja nem 
tud élni az intézményes gyer-
mekétkeztetési rendszerben 
lévő lehetőségekkel. Ez is azt 
igazolja, hogy a kormány min-
den eszközzel segíteni kíván-
ja a gyermeket nevelő családok 
megélhetését, és elkötelezett a 
kiskorú rászorultak helyzeté-
nek javításában.

– Sokat javíthat a hátrá-
nyos helyzetű családok hely-
zetén, ha együtt mehetnek pi-
henni, nyaralni, viszont erre 
csak a legritkább esetben van 
pénzük. Az intézkedéscsomag 
másik jelentős irányvonalá-
nak tekinthetjük a táborozta-
tásokat, amelyek hozzájárul-
nak a gyermekek aktív üdül-
tetéséhez?

– Valóban, ez is sok, gya-
korlatilag bárki számára hoz-
záférhető lehetőséget kínál, és 
nem is csak a hátrányos hely-
zetű családok számára. Hiszen 
az idén három új lehetőség is 
megnyílik az Erzsébet-táboro-
kon belül: most már a nagy-
szülők és az unokák, az egy-
szülős családok, valamint a két 
gyermeket nevelő családok is 
jelentkezhetnek. Fogd kézen 
a nagyszüleidet! – ez az elne-
vezése annak a pályázatnak, 
amelyben a nagyszülők és az 
unokák tölthetnek együtt egy 
hetet az Erzsébet-táborokban. 
A másik lehetőség az egyszülős 
családokat célozza meg, és eb-
ben immár az is pályázhat, aki 
egyedül neveli gyermekét vagy 
gyermekeit.

– Az elmúlt évek tapaszta-
latait hogyan tudják beépíteni 
az idei programokba?

– Az a tapasztalatunk, hogy 
a legnépszerűbbek az ottalvós 

Erzsébet-táborok, amelyek jú-
nius 18-tól augusztus 25-ig 
várják a fiatalokat Zánkán és 
Fonyódligeten. A pályázók jel-
képes összegért, turnusonként 
mindössze 1000 forintért pi-
henhetnek itt. Minden más 
költséget, a szállást és az étke-
zést is az állam fizeti. A nap-
közis Erzsébet-táborra gyerek-
csoportok pályázhatnak, ők fe-
jenként napi 100 forintos ösz-
szegért vehetnek részt a foglal-
kozásokon, hétköznaponként 
8 és 16 óra között. A sport és 
egészséges életmód, a környe-
zettudatosság, a hagyomány-
őrzés és a kézművesség, az ön-
ismeret és a közösségépítés té-
májához kapcsolódó napközis 
táborokban napi négyszeri ét-
kezés várja a diákokat.

– Miért éri meg egy család-
nak Erzsébet-táborba menni?

– Elég, ha megnézzük az is-
mert, bárhol elérhető számo-
kat. Mintegy 200 ezer gyerek 
táborozik évente Magyaror-
szágon, ők csaknem 800 nyári 
tábor közül válogathatnak. Az 
iskolai napközis táborok átlag-
ára nyolcezer forint hetente, a 
különböző szerepjátszó témák 
köré épülő nyaraltatás ára pe-
dig a negyvenezret is eléri vagy 
meghaladja. Tehát továbbra is 
az Erzsébet-táborok a legked-
vezőbbek, mert ezeket azok 
a szülők is ki tudják fizetni, 
akiknek más esetben esélyük 
sem lenne arra, hogy nyári tá-
borba küldjék gyermekeiket.

– A nagy érdeklődésre való 
tekintettel többször is szóba 
került már a kapacitásbőví-
tés. Lesz erre lehetőség a köz-
eljövőben?

– A kormány a követke-
ző három évben 26 milli-
árd forintot fordít a zánkai és 
a fonyódligeti Erzsébet-tábor 
fejlesztésére, így 2019-re meg-
duplázódik ezek kapacitása. 
Az idén százezer gyermek szá-
mára szeretnék biztosítani a 
kedvezményes üdülési lehető-
séget, és már minden tábortí-
pusra kiírták a pályázatokat, a 
jelentkezések nagyjából most, 
ezekben a napokban járnak le. 
A magyar kormány elkötelező-
dése a családok iránt egyértel-
mű: jelenleg a GDP 4,6 százalé-
kát fordítja családtámogatásra. 
Ez az arány a jövőben még to-
vább nő, ami részben a tábor-
fejlesztésekben is egyértelmű-
en látható.

– A napközis Erzsébet-tá-
borok a nyári szünidőben, a 
gyermekek lakóhelyén való-

sulnak meg. Miért előnyösebb 
ez a megoldás annál, mintha 
otthon maradna a gyermek?

– Hogy csak egy példát emel-
jek ki: akár a kirándulási lehe-
tőségek miatt is megmozgat-
hatják a gyermekek fantáziáját 
a napközis táborok, még ha a 
saját megszokott környezetük-
ben, a saját településükön ma-
radnak is, és este pedig haza-
mennek. A pedagógusok által 
kidolgozott és szakmailag jó-
váhagyott programnak ugyan-
is minden turnus esetében ré-
sze egy külső buszos kirándu-
lás is. Ennek köszönhető pél-
dául az is, hogy sok, valamely 
elmaradott térségben élő, hát-
rányos helyzetű gyermek jut-
hat el kalandparkba, étterem-
be, múzeumba, moziba, nem-
zeti parkba, történelmi em-
lékhelyre, élményfürdőbe, ál-
latkertbe. Talán jelzi is ennek 
fontosságát, ha hozzátesszük, 
hogy sokan közülük életük-
ben először járnak a felsorol-
tak valamelyikén, mert koráb-
ban még soha nem juthattak el. 
A napközis táborok lebonyo-
lítására és a megvalósításhoz 
szükséges forrásokra egyéb-
ként köznevelési, kötelező köz-
művelődési feladatot ellátó in-
tézmények, valamint családse-
gítő szolgálatok és központok 
pályázhatnak. A napközis Er-
zsébet-táborok évente csaknem 
negyvenezer, 6 és 14 év közötti 
fiatal számára biztosítanak tar-
talmas kikapcsolódást a nyári 
szünidőben. A táborokat meg-
valósító pedagógusok az Erzsé-
bet-táborok szakmai javaslatai-
nak figyelembevételével, a helyi 
igényekhez, a gyerekek érdek-
lődéséhez leginkább illeszkedő 
programokat állíthatnak össze.

– A családbarát turizmus-
ra vonatkozó elképzelések ho-
gyan csatlakoznak mindeh-
hez?

– Magyarországon 2018 a 
családok éve lesz. Bízom ab-
ban, hogy mindenki érezni 
fogja majd, hogy nálunk a csa-
ládok vannak a középpont-
ban, így például a turizmus-
ban is. A Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel együttműköd-
ve meghirdetjük a családba-
rát turizmust. A kormány ez-
zel azt akarja elérni, hogy min-
den vendéglátóhelyen, szállo-
dában legyenek tekintettel a 
kisgyermekkel vagy nagyszü-
lőkkel érkezőkre. Törekszünk 
tehát arra is, hogy jövőre már a 
turizmus is valóban családba-
rát legyen.

Szabó Palócz Attila

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára 
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Széles körű összefogás eredménye 3+1 jótanács, amivel növelheti 
ügyfelei lojalitását

A lojális ügyfelek hosszútávon biztosítják egy cég sikeres működését, mi-
közben az elégedettségük nagy valószínűséggel újabb vásárlókat is hozhat. 
Ezzel szemben a mindennapi feladatok ellátása mellett az ügyvezetőknek 
sokszor csak kevés idejük jut arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak rá-
juk. Az Invitel összegyűjtött 3+1 jótanácsot, amelyeket megfogadva a kis-
vállalatok növelhetik ügyfeleik lojalitását.
1. Indítson törzsvásárlói 

programot!
A leghűségesebb vásárlók a 
legjobb vásárlók, hiszen ha 
elégedettek az általuk válasz-
tott szolgáltatással, folyamato-
san visszatérnek, sőt, még akár 
másoknak is ajánlhatják a cé-
get. Éppen ezért érdemes ki-
dolgozni egy olyan törzsvásár-
lói rendszert, amely ösztönzi 
őket erre, így nem csak Ön, ha-
nem a vásárlói is jól járnak, hi-
szen hűségükért cserébe aján-
dékokat vagy kedvezményeket 
kapnak. Léteznek például ma-
gyar fejlesztésű online hűség-
kártya rendszerek, amelyek-
kel nagy beruházási költségek 
nélkül, díjmentes időszakban 
tesztelheti, hogy illik-e Önhöz 
a szolgáltatás.

2. Vezessen be online 
értékelési rendszert!

Ha vásárlóinak lehetőséget 
biztosít arra, hogy visszajel-
zéseket adjanak Önről, szol-
gáltatásairól, vagy munkatár-
sairól, akkor nem csak köny-
nyűszerrel javíthat az esetle-
ges apró hibákon, de kihangsú-
lyozhatja azokat az erősségeit 
is, amelyekben igazán otthon 
van. Ha webshopot üzemeltet, 
vagy e-mailen tartja a kapcso-
latot vásárlóival, egy egyszerű, 
pár perc alatt kitölthető kérdő-
ív eredményeiből is sokat ta-
nulhat. Rendelkezésre állnak 

olyan népszerű online kérdő-
ív-készítő alkalmazások, ame-
lyeknek ingyenes verziója is el-
érhető – első körben ezeket ér-
demes kipróbálni. 

3. Tájékoztassa 
ügyfeleit hírlevélben az 

aktualitásokról!
Rendszeres online hírlevél 
küldéssel hatékonyan érheti el 
azokat, akik a legfogékonyab-
bak arra, amivel cége foglal-
kozik. Trendek, tippek, trük-
kök, hírek, akciók – minden 
elfér egy helyen. Jó minőségű, 
saját képekkel és ötletes szö-
veggel új módját fedezheti fel 
az ügyfelekkel történő kap-
csolattartásnak, ráadásul eh-
hez már több ingyenesen el-
érhető program is a segítsé-
gére lehet. Számos népszerű 
hírlevélküldő szolgáltatás egy-
kétezer fős címre történő ki-
küldéshez díjmentesen hasz-
nálható, de nagyobb címlis-
tákhoz már komplexebb meg-
oldást is igénybe vehet.

+1. Nyújtson ingyenes 
Wi-Fi szolgáltatást!

Gyakran előfordul, hogy ha-
mar kifutunk a mobiltelefon 
előfizetéshez tartozó mobil-
internet-adatkeretből, ilyen-
kor jön jól a közelünkben Wi-
Fi, amelyre csatlakozva szaba-
don netezhetünk tovább. Osz-
sza meg Ön is internethálóza-
tát ügyfeleivel! Ha vendégei jól 
érzik magukat az üzletében, 
akkor szívesebben maradnak 
tovább, többet költenek és per-
sze a várakozási idő is gyorsab-
ban telik számukra. 

Az érdeklődők további 
hasznos információkkal 
kapcsolatban az Invitel 
06 80 881 881-es kisvál-
lalati zöldszámán kap-
hatnak tájékoztatást, a 
cég munkatársai kész-
séggel állnak rendelke-
zésükre.

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
Mediaworks Hungary zrt. 1225 

Budapest, Campona u. 1.  
Felelős vezető:  

Bertalan lászló nyomdaigazgató

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

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!

     

Sváb tájház nyílt Nagymaroson
Páratlan közösségi összefogással nyitotta meg kapuit Nagymaroson az 
Örökségünk Háza sváb tájház, az egykori, mára legendásnak számító „Proli 
kocsma” helyén. Az újonnan átadott tájházról Ivor Andrásnéval, a Nagyma-
rosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk.

- A jellegzetes sváb jegyeket 
magán hordozó épület sokfé-
le funkciót betöltött az elmúlt 
évtizedek során: volt vendéglő, 
sportklub, az Ifjú Zenebarátok 
hangstúdiója, mígnem néhány 
évvel ezelőtt használaton kívül-

re került. Így 2016 augusztusá-
ban, mikor a testület döntése 
alapján megkaptuk az önkor-
mányzati tulajdonban lévő in-
gatlan hasznosítási jogát, sokk-
hatásként ért az épület lepusz-
tult állapota. Mégis úgy hatá-
roztunk, hogy – mindenekelőtt 
saját erőnkre hagyatkozva, és 
bízva a közösség összefogásá-
ban, - belevágunk a felújításba. 
Rengeteg segítséget kaptunk a 
lakosság részéről, fiatalok, idő-
sek segédkeztek a munkálatok-
ban, festettek, takarítottak, de 
hihetetlen volt az az adakozó-
kedv is, amivel előkerültek az 
otthonokból, padlásokból, pin-
cékből a régi „kincsek”, me-
lyek ma már a közös gyűjtemé-
nyünk részei. A sváb elődeink-
ről szóló adatok, helytörténeti 
anyagok összegyűjtése szintén 
komoly kutatómunkát igényel-
tek, melyért mindenekelőtt  
dr. Gyaraki Frigyest illeti köszö-
net.

- Milyen forrásból valósult 
meg a renoválás?

- A felújítás saját és bará-
ti erőből kezdődött meg, ami-
hez később magánszemélyek-
től is jelentős mértékű anya-
gi hozzájárulás érkezett. Ez az 
alap egészült ki az EMMI ál-
tal nyújtott támogatással, va-
lamint az önkormányzat 500 
ezer Ft-os támogatásával. Ed-

dig mintegy másfél millió Ft-
ba került a felújítás, de hozzá-
vetőlegesen még ugyanekko-
ra összegre lenne szükség a to-
vábbi munkálatokhoz, a bejá-
rat, a mellék-és a hátsó épület 
rendbetételéhez.

Ezeket a „hiányokat” leszá-
mítva, „teljes pompájában”, 
parkosítva, berendezve tudtuk 
átadni a tájházat a nagyközön-
ségnek, május 27-én.

- Milyen volt a tájház fogad-
tatása, ill. milyen programok 
várják itt az érdeklődőket?

- Az érdeklődés felülmúlta 
a várakozásunkat, a helybeli-
ek mellett, folyamatosan érkez-
nek a turisták és iskolás csopor-
tok. A vendégkönyvbe gyűlnek 
a köszönetek, a hálás megnyil-
vánulások, amik bizonyítják, 
hogy milyen nagy igény van 
a hagyomány, a helyi örökség 
megtartására, bemutatására. A 

ház „élő házként” fog funkci-
onálni, hagyományos progra-
mokkal. A kulturális rendez-
vények mellett gasztronómi-
ai programokkal is készülünk, 
ahol a látogatók megismerhetik 
tradicionális sváb ételeinket. 

A hely mindamellett törté-
nelmi értéket képvisel, ahol a 
berendezéseken, tárgyakon ke-
resztül, visszaköszön a múlt, 
történelmünk és kultúránk, 
ami fent maradt annyi éven át, 
itt Nagymaroson.

Nyitvatartási idő: hétvégén 
és ünnepnapokon a nyári idő-
szakban 10-18 óráig.

Maczkay Zsaklin
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Dunakeszi Air Show
Két nap – húszezer látogató 
A haditechnikai eszközöket és a látványos, néha már lélegzetelállító légi bemutatókat kedvelők szá-
mára igazi különlegességet hozott a június 10-11-én rendezett Dunakeszi Air Show, melyen olyan ki-
válóság szelte Dunakeszi légterét, mint a műrepülés egyik világsztárja, az Európa-bajnok, többszörös 
Guinness-rekorder Veres Zoltán.

Dunakeszi idén ünnepli város-
sá válásának 40. évforduló-
ját, melyet az Önkormány-
zat egész évben nívós progra-

mokkal és rendezvényekkel méltóképpen 
szeretné megünnepelni, melyek sorában 
egyik kiemelkedő esemény volt a Dunake-
szi Air Show. A város anyagi támogatásá-
val és a Dunakeszi Programiroda szerve-
zésével megvalósult légi show és haditech-
nikai bemutató óriási sikert aratott a né-
zők körében. 

Már a szombat délelőtti megnyitóra 
több ezres parkolóvá alakult át a repülőtér 
egy jelentős része, ahol a szervezőknek és a 
biztonsági szolgálatot teljesítők profi mun-
kájának köszönhetően mértani pontosság-
gal „nőttek ki a földből” a parkoló autók 
oszlopai.  

A kétnapos program kezdetén Zámbóné 
Pollerman Judit, a Malév Repülőklub el-
nöke, a repülőtér vezetője üdvözölte a kö-
zönséget, majd Tuzson Bence, a Miniszter-
elnöki Kabinetiroda kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkára, a térség 
országgyűlési képviselője – akivel az Ön-
kormányzat képviseletében jelen volt Er-
dész Zoltán alpolgármester - nyitotta meg 

a nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt. 
Beszédében - többek között – szólt a sport-
repülőtér tevékenységéről, melyet hazánk 
egyik legjelentősebb és legjobb adottsá-
gú légi centrumának nevezett. Elismerés-
sel mondta; a kétnapos show méltó a vá-
ros történetéhez, melynek megrendezésé-
ért köszönetet mondott az Önkormány-
zatnak, a szervezőknek, valamint a Ma-
gyar Honvédségnek, hiszen ilyen jellegű 
földi és légi katonai járműbemutató még 
nem volt a városban. 

A megnyitó után kezdetét vette az MH 
Támogató Dandár 32. Budapest Dísz-
zászlóalj katonáinak látványos bemutató-
ja, melynek különlegessége, hogy a fegy-
ver feldobásakor szuronyos puskát a vilá-
gon elsőként a magyar díszelgő katonák 
alkalmaztak, amit ezúttal is vastapssal ju-
talmaztak a nézők.   

A kiadott programhoz hűen pontban ti-
zenegykor – ahogy egy világsztár pilótá-
hoz illik – a több ezer érdeklődő nagy örö-
mére Vác irányából „berobbant” a repülő-

tér fölé Veres Zoltán, aki - a géphiba mi-
att távolmaradó Besenyei Pétert „helyette-
sítette - hol a földet „súrolva” hasította a 
légteret, hol rakétaként emelkedett az égi 

magasságba, hogy zuhanás közben az ol-
dalára vagy a hátára elforgatott gépmadár-
ral színes köröket rajzoljon a horizontra.  

A bemutató óriási élményt jelentett a 
produkciót ámulattal csodáló kicsiknek és 
nagyoknak, akik délután - a kiadott prog-
ram alapján – ismét gyönyörködhettek Ve-
res Zoltán légi show-jában, fejet hajtja az 
ember és a repülőgép káprázatos teljesít-
ménye előtt.   

A nagyszerű sportember látványos légi 
bemutatója mellett a közönség megismer-
hette a haditechnikai eszközök arzenál-
ját is a Honvédelmi Minisztérium egysé-
geinek köszönhetően. Hosszú, tömött so-
rok jól mutatták az érdeklődést a harci he-
likopterek- és járművek iránt, az édesapák, 
nagypapák büszkén meséltek fiaiknak, 
unokáiknak, hogy egykoron ők is ilyen ka-
tonai járművekkel védték hazánk bizton-
ságát. Többen voltak, akik még a harcko-
csiba is beültek, hogy újra átéljék a katonai 
szolgálat idején érzett, semmi mással ösz-
sze nem hasonlítható érzést… Az érdeklő-
dők hosszú percekig várakoztak a kániku-
lai melegben, hogy belülről is megismer-
hessék a hatalmas harci helikoptert, meg-
hallgassák a katonatisztek érdekes infor-
mációkat tartalmazó tájékoztatóját. 

A kétnapos rendezvény a harci járművek 
és légi bemutatók mellett bővelkedett szá-
mos programban, volt retró party többek 
között Zoltán Erikával, sétarepülés, mo-
dellező bemutató, a gyerekeket vidámpark 
fogadta, de természetesesen gasztronómi-
ai különlegességek is várták a közönséget 
a Dunakeszi Air Show-on, melyre a szer-
vezők tájékoztatása szerint közel húszez-
ren látogattak el. 

(Vetési)
Fotó: Vörös István

Street-art 
és papírhajók Zebegényben

Várják a látogatókat 
a szombat esti látványos 

rendezvényre
A Számalk-Szalézi Szakgimnázium művészeti 
szakos hallgatói idén is Zebegényben, a Szőnyi 
István Művésztelepen tartják egyik alkotótáboru-
kat, mely június 24-én szombaton nagyszabású, 
vidám  eseménnyel zárul. 

Tavaly ezer darab saját 
készítésű, kívánsá-
gokkal teli papírhajót 
engedtek le diákjaink 

a Dunán, mely érdekes látvá-
nyosságnak bizonyult. Ezt idén 
is megismételjük este fél hétkor 
a zebegényi strandon, ám most 
szeretnénk az érdeklődő kö-
zönséget is bevonni, vagyis a 
helyszínen környezetbarát pa-
pírt adunk mindenkinek, aki 
szintén szívesen küldené el kí-
vánságát, hátha meghallgatja a 
nagy titkokat rejtő öreg, bölcs 
folyó és segít teljesíteni azt. A 
kis hajókat Medvigy Miklós gi-
tárzenéjével és Joó Géza erre 
az alkalomra írt saját költemé-
nyeinek előadásával bocsájtjuk 
vízre, valamint Shakespeare 
Szentivánéji álom című művé-
hez készült álarcokban megle-

petés produkciókkal tarkítva 
búcsúztatjuk el. 

Ezúton hívjuk a Dunaka-
nyar Régió kedves olvasótá-
borát, hogy Szentiván dél-
utánján látogassak el Zebe-
génybe, ahol a festői szépsé-
gű faluban barangolva friss 
street-art munkákkal is talál-
kozhatnak. A Duna-parti ese-
ményt követően 20:00-kor a 
Szőnyi Művésztelepen kiállí-
tás nyílik az alkotótáborban 
készült alkotásokból, melye-
ket performance-ekkel színe-
sítenek alkotóik. Minden oda-
látogatót sok szeretettel és egy 
kis meglepetéssel várnak a 
Számalk-Szalézi Szakgimná-
zium diákjai és tanárai.

Bornemisza Rozi
az egyik művésztanár



Dióssi Csaba, Szlávik Csaba, Gulyás András
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Közel hatszáz különleges autó 
a dunakeszi veterán jármű és retro találkozón

Koruk matuzsálemi, 
ám értékük örök

Fantasztikus élményben és időutazásban lehetett része annak a több ezer embernek, akik a múlt 
század húszas, harmincas, vagy a hatvanas éveiben gyártott veterán autókat csodálva hallgathat-
ták a kor népszerű slágereit a Dunakeszin rendezett II. Veterán jármű és retro találkozón.

Ameddig a szem ellá-
tott, mindenhol a kü-
lönlegesebbnél külön-
legesebb matuzsálemi 

korú, ám az emberi alkotás mara-
dandó értékeit felvonultató autó-
csodák sokasága sorakozott a lá-

togatók nagy örömére. A múlt szá-
zadi autógyártás szinte egyedinek 
tekinthető modelljei mellett be-
mutatkoztak a régi motorok, trak-
torok, más közlekedési eszközök is, 
de látható volt egy száz éves csép-
lőgép is, ráadásul munka közben. 
A szervezők a gyerekeket – többek 
között – a helyszínen közlekedő 
Kemencei kisvasúttal lepték meg. 

A városi Önkormányzat és a 
Dunakeszi Programiroda támo-
gatásával létrejött „autóváros” 40. 
utcájában az 1977-ben forgalomba 
hozott személygépkocsikkal kü-
lön is köszöntötték a 40 éve városi 
rangot elnyert Dunakeszit. A láto-
gatók között többen is voltak, akik 
idén ünneplik 40. születésnapju-
kat, és stílusosan korhű öltözékben 
fotózkodtak a negyvenes táblánál. 

A veterán jármű és retro talál-
kozó napján, június 18-án ismét 

benépesült a Duna-parti Katona-
domb, a rendezvénynek óriási si-
kere volt. 

A tavalyi tapasztalatokat hasz-
nosítva idén még több ötletünket 
sikerült megvalósítanunk, amik 
szemmel láthatóan kedvező fogad-

tatásra találtak a látogatók körében 
– mondta a Dunakanyar Régió ér-
deklődésére Szlávik Csaba, a vete-
rán jármű találkozó egyik szerve-
zője, aki két társával, Gulyás And-
rással és Takács Norberttel álmod-
ta és valósította meg Dunakeszi 
Város Önkormányzata jelentős se-
gítségével. 

A szervezésben, az előkészítés-
ben rengeteget segített a Dunake-
szi Programiroda, az önkormány-
zat díjmentesen biztosította a hely-
színt, ami jelentősen hozzájárult 
a program sikeréhez. Igazi segí-
tő partnerünk a Magyar Veterán 
Járművek Szövetsége is, melynek 
köszönhetően itt sorakoznak az 
1920-tól egészen a 1970-es évek vé-
géig gyártott autók széles kollekci-
ója. A Chevrolet Impalától kezdve 
a régi Mustangokig minden márka 
itt van, a klasszikus amerikai „cso-

dák” mellett a régi keleti model-
lek, Wartburgok, Trabantok, La-
dák is felsorakoztak – mondta lel-
kesen a Szlávik Csaba, aki külön 
büszkeséggel mutatta be a Vissza 
a jövőbe című filmben népszerű-
vé vált sportkocsit, a DeLorean-t, 
melynek tulajdonosa egy dunake-
szi polgár. 

Elhoztuk az Üvegtigris című 
filmben szereplő motort is, me-
lyet nemcsak megnézhetnek a film 
rajongói, de a szerencsés nyer-
tes haza is viheti – fedte fel a nagy 
titkot Szlávik Csaba, akitől azt is 
megtudhattuk, hogy a közel hat-
száz autót és motort felvonulta-
tó rendezvény nosztalgikus atmo-
szféráját a régi slágerek megszólta-
tásával is igyekeztek elősegíteni. 

Látva a matuzsálemi korú, igé-
nyes kivitelű, nagy értékű jármű-
vekre rácsodálkozó családok, fia-
talabb és az idősebb korosztályok 
tagjainak hangulatát, jó kedvet, 

bizton állíthatjuk, hogy mindenkit 
magával ragadott a miliő.   

Erről beszélt a lapunknak nyi-
latkozó Balogh Tamás is. A népsze-
rű rádiós műsorvezető szerint már 
az első találkozó is olyan profi volt, 
mintha évtizedes múltra tekintene 
vissza. – Nagyon tetszik az autótu-
lajdonosok hozzáállása, hiszen be 

lehet ülni az értékes autócsodák-
ba, szívesen válaszolnak az érdek-
lődők kérdéseire. Családias, jóked-
vű a találkozó, látom a mosolygó 
arcokat, a kézfogásokat, öleléseket, 
ami örömmel tölt el, és az is, hogy 
nagyon sok fiatalt vonzanak a ve-
terán járművek – mondta elisme-
rően a rendezvény műsorvezető-
je, aki – mint fogalmazott - imádja 
az autókat. - Nekem ez nem mun-
ka, hanem örömteli ittlét, a kiállí-
tás óriási élmény és feltöltődés szá-
momra – tette hozzá.

A rendezvényt Tuzson Bence ál-
lamtitkár, Dunakeszi országgyűlé-
si képviselője nyitotta meg Erdész 
Zoltán alpolgármester társaságá-
ban, akikhez hasonlóan kilátoga-
tott a kiállításra Dióssi Csaba pol-
gármester is, aki a délutáni díját-
adó ünnepség előtt elismerését és 
köszönetét fejezte ki a szervezők-
nek, a rendezőknek, és a nézőknek, 
akik érdeklődésükkel megtisztel-
ték a városi rendezvényt.

A díjátadó után folytatva a be-
szélgetést Szlávik Csabával, el-
mondta; az időutazás mellett sze-
retnék megmutatni a fiataloknak, 
hogy egykoron honnan indult a jár-
műipar, hiszen a kiállított model-
lekkel ők nem találkozhattak, me-
lyek nem futószalagon készültek, 
mint manapság. – Komplex szol-
gáltatást nyújtunk, hiszen a közle-
kedésbiztonsággal foglalkozó csa-
patunk ráirányítja a fiatalok figyel-
mét a drog prevenció, a bűnmegelő-
zés jelentőségére, a közlekedés ve-
szélyeire. Örömmel mondhatom, 
hogy óriási sikere van az idei ren-
dezvényünknek is, amely az ösz-
szefogás eredménye – értékelt Szlá-
vik Csaba, aki köszönetet mondott 
a rendezvényhez nyújtott támoga-
tásért Dióssi Csaba polgármester-
nek és a Dunakeszi Programiroda 

csapatának, akikkel összefogva re-
méli, hogy jövőre már több napos 
lesz a közönség körében rendkívül 
nagy népszerűségnek örvendő vete-
rán jármű találkozó, amely egy re-
mek hangulatú retro bulival zárult.   

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, Simonffy 

Norbert, Vörös István

Apróhirdetés
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