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Folytatás a 2. oldalon

Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere levélben 
és e-mailben is megkereste a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. (NIF)  munkatársait, hogy tá-
jékoztassák az Önkormányzatot a szeptemberre 
ígért plusz egy forgalmi sáv megnyitásáról. A té-
mával kapcsolatban a NIF Zrt. saját honlapján az 
alábbi közleményt jelentette meg: 

Veni Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak a dunakeszi Szent Mi-
hály templomban, majd felszentelték a Krisztus Király Római Ka-
tolikus Általános Iskola felújított épületét. Ezzel megnyílt a város 
legújabb tanintézményének első, 2018-19-es tanéve.  

A NIF Zrt. közleménye szerint szeptember 
közepétől lesz plusz egy sáv az M2 autóúton

TANÉVNYITÓ SZENTMISE ÉS FELSZENTELÉS 
a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában

„Az M0 és Dunakeszi-Fót csomópont 
között várhatóan szeptember közepén 
a bal pályára terelik át a fogalmat, és az 
eddigi kialakításhoz képest további 1 
sávon is haladhatnak majd az autósok.

Idén áprilisban kezdődött meg az 
M2 gyorsforgalmi úton a 17-21 km 
szelvények között a meglévő bal pá-
lya átépítése, így a közel 4 km hosz-
szú szakaszon a jobb pályára terel-
ve haladhatott a forgalom 2×1 sávon. 
A szeptemberig tartó időszakban a 
bal pályán új leállósávot építenek ki. 
A meglévő Mogyoródi-patak felet-
ti hidat is felújítják és kiszélesítik, az 
elválasztósáv átépül, illetve a burko-
lat felújítását és megerősítését is el-
végzi a kivitelező a vízépítési és ide-
iglenes forgalomtechnikai munkák-
kal kiegészítve.

M0 és Dunakeszi-Fót csomópont 
között várhatóan szeptember köze-
pén a bal pályára terelik át a fogal-
mat. Tekintettel az érintett útszakasz 
ősszel megnövekedő forgalmára, az 
M0 felé 2, Vác felé 1 forgalmi sávot 
alakítanak ki a szabványos előírások 
betartása, valamint a keresztmetsze-
ti adottságok miatt szűkített sávszé-
lességgel. A három sávon csökken-
tett, 60 km/h sebességgel haladhat-
nak majd az autósok. Ez az ideiglenes 
forgalmi rend várhatóan 2019 köze-
péig áll majd fenn.

A 21-es km szelvénytől Vácig több 
ütemben, szakaszosan terelik át a for-
galmat a bal pályára 2018. év végé-
ig. Ezeken a részeken a meglévő jobb 
pálya felújítása miatt, a jelenlegi ki-
alakításnak megfelelően továbbra is 

2×1 sávon lesz biztosított a forgalom. 
A beruházásnak köszönhetően 2019 
őszétől 2×2 sávon, 110 km/h sebesség-

gel haladhatnak majd a közlekedők a 
teljes Budapest-Vác szakaszon.

A fejlesztés uniós és hazai forrás fel-

használásával a NIF Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban valósul meg.”

A szeptember elsejei 
Veni Sancte tanév-
nyitó szentmisén 
– melyet Beer Mik-

lós Váci megyéspüspök celeb-
rált – ott voltak a tanintéz-
mény elsős, másodikos, har-
madikos és negyedikes diák-
jai, tanáraik, az iskola veze-
tése, szülők, hozzátartozók, 
barátok és érdeklődők. A szín-
ültig megtelt padsorokban he-
lyet foglalt Dióssi Csaba pol-
gármester, dr. Molnár György 
jegyző, Szabó József önkor-
mányzati képviselő, társadal-
mi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok, Deézsiné Telek Ág-
nes iskolaigazgató, Bocsák Ist-
ván Károlyné önkormányzati 
képviselő családügyi főtanács-
nok, Szabóné Ónodi Valéria a 
DÓHSZK igazgatója.

A Veni Sancte (Jöjj Szent-
lélek) kezdetű ének közös el-
éneklését követően Kozsuch 
Zsolt atya plébános köszöntöt-
te a püspök atyát, munkatársa-
it, Bubrik Miklós görög katoli-
kus parókust, a városvezetést, 
az iskola pedagógusait, szülő-
ket, kisdiákokat. 

– Közös álom valósult meg 
városunkban a Jóisten akara-
tából. Kérem a püspök atyát, 
imádkozzon a városunkért, 
mindannyiunkért, hogy Isten 
egyenes ösvényén tudjuk vezet-
ni a ránk bízott gyermekeket. 

A virágajándék átadását kö-
vetően a püspök atya így szólt a 
gyermekekhez:

– Veletek együtt akarok 
imádkozni minden iskolakez-
dő diákért és az iskoláért. A vá-
ros élete megváltozott, új idők 
kezdődnek az iskola megnyi-
tásával. A mi dolgunk, hogy 

erőt, útravalót adjunk a gyer-
mekeknek. A tanítás, a peda-
gógiai munka arról szól, hogy 
olyanok lehessünk, mint Isten, 
őrá hasonlítsunk. 

A szentmise után a tanévnyi-
tó ünnepség az iskola előkert-
jében folytatódott. A Himnusz 
eléneklése után megszólaltat-
ták a Volt egyszer egy király 
kezdetű iskolai himnuszt is.

Az iskola épületét Beer Mik-
lós püspök atya e szavakkal 
szentelte fel: 

A fotó a szeptember 4-i 
állapotot mutatja Dunakeszinél
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Deézsiné Telek Ágnes igazgató

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta a szentmisét



Dióssi Csaba, dr. Beer Miklós, Tuzson Bence

Megkezdődött az új tanév 

Sződliget: Folytatódik 
az úthálózat fejlesztés

Tanévnyitó szentmise és felszentelés 
a Krisztus Király Római Katolikus 

Általános Iskolában
Szeptember 3-án, hétfőn megkezdődött a 2018/2019-es tanév csaknem 
másfél millió általános és középiskolás diák számára. A tanév hossza válto-
zatlan, a tankönyvek rendben megérkeztek az iskolákba. 

A Dunakanyar egyik legfiatalabb településéről, a hetven év felé tartó Sződligetről 
legutóbb azt írtuk, hogy a számos természeti „kinccsel” büszkélkedő nagyköz-
ségben elkezdődött a közel egy kilométer hosszú kerékpárút építése, melyet nap-
jainkra már át is adtak a forgalomnak a felújított Határ úttal együtt. 

A kormány az okta-
tás tárgyi feltételeit 
folyamatosan javít-
ja, az idei tanévben 

190 milliárd forinttal többet 
költ erre a célra, az oktatás tar-
talmát azonban a pedagógusok 
határozzák meg - mondta a IX. 
Nemzeti Tanévnyitón Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere Esztergomban – 
közölte az MTI.

A tanévkezdés minden év-
ben jelentős terheket ró a csa-
ládokra, az iskolakezdésre te-
kintettel már augusztus utolsó 
hétében megérkeztek az ehhez 
kapcsolódó családtámogatá-
sok, csaknem 1,2 millió jogo-
sult kiadásaihoz több tízezer, 
akár százezer forinttal is hoz-
zájárul az állam. 

Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter el-
mondta: elsőtől a 9. osztályig 
ingyenesen jutnak tanköny-
vekhez a tanulók - több mint 
egymillióan -, így 2013 óta 
összesen 6 milliárd forinttal 
csökkentek a szülők tankönyv-
kiadásai.

Augusztus 28-án az utol-
só tankönyvcsomagok is meg-
érkeztek az alaprendelésekből 
az iskolákba, ezzel 12,5 millió 
tankönyv került ki az oktatási 
intézményekbe kevesebb, mint 
egy hónap alatt. 

Rétvári Bence, az Emmi par-

lamenti államtitkára akkor azt 
közölte: minden iskola számá-
ra biztosítottak a tankönyvek a 
szeptemberi tanévkezdéshez. 
Hozzátette: a 12,5 millió tan-
könyvből közel 8,5 millió az 
állami fejlesztésben kidolgo-
zott kiadvány, a többit magán-
kiadók adták ki.

Az államtitkár szólt arról is, 
az új tankönyvellátási rendszer 
a korábbi, 2010 előtti állapot-
hoz képest sokkal inkább elő-
segíti a hozzáférést a kiadvá-
nyokhoz. Modernebb, színvo-
nalasabb tankönyveket kínál-
nak alacsonyabb áron a csalá-
doknak.

Jelezte: következő években 
mintegy 900 taneszköz - tan-
könyv, munkafüzet és segéd-
anyag - megújítása történik 
meg, s elindult egy komplett 
tankönyvfejlesztési program. 

Az ingyenes vagy kedvezmé-
nyes étkezéshez az iskolákban 
az állam 8 éve szűk 38 milli-
árd forintot költött, jövőre már 
ennek két és félszeresét, több 
mint 72 milliárdot.

Folytatódik a tanuszoda- és 
tornaterem-fejlesztés, melynek 
második ütemében 26 telepü-
lésen épül tanuszoda, illetve 20 
településen tornaterem, mind-
ezek mellett 8 teljesen új isko-
la épül, 20 pedig bővül, míg 
egy iskola teljes rekonstrukci-
ón esik át. 

A tanítási év hosszában 
nincs változás, az szeptem-
ber 3-án, hétfőn kezdődött, az 
utolsó tanítási nap 2019. június 
14-én, pénteken lesz. 

A  nappali oktatás munka-
rendje szerint működő szak-
gimnáziumban százhetven-
kilenc, gimnáziumban, szak-
középiskolában és szakiskolá-
ban száznyolcvan nap a taní-
tási napok száma a következő 
tanévben.

A tanítási év első féléve 2019. 
január 25-ig tart.

Az őszi szünet: október 29-
től október 31-ig tart, a téli 
december 27-től 2019. janu-
ár 2-ig. 

A "Pénz7" pénzügyi és vál-
lalkozói témahét 2019. február 
25. és március 1. között lesz az 
iskolákban,  a fenntarthatósá-
gi témahét március 18. és már-
cius 22. között, a digitális té-
mahét április 8. és április 12. 
között.

A tavaszi szünet április 18-
tól április 23-ig tart, míg az 
írásbeli idegen nyelvi mérése-
ket május 22-én rendezik. Az 
országos mérések május 29-én 
lesznek. 

Az írásbeli érettségi vizsgák 
május 3-24., az emelt szintű 
szóbeli érettségi vizsgák június 
5-13. között lesznek, a közép-
szintű szóbeli érettségi vizsgá-
kat június 17-28. között tartják.

Mint azt Juhász 
Béla polgármes-
tertől megtud-
tuk; a kerékpár-

úttal összekötött korszerű asz-
faltburkolatot kapott a telepü-
lés egyik fő útja, a Határ út. 
A kelet-nyugat irányú gyűj-
tőút mentén 900 méter hosz-
szú, 120 centiméter széles ke-
rékpárút épült, amely ellátja a 
járda funkcióját is, mivel eddig 
ennek hiányában a gyalogosok 
az úttesten voltak kénytelenek 
közlekedni. 

- A beruházásnak köszönhe-
tően megszűnt a gyalogosokra 
leselkedő balesetveszély, akik 
a kerékpárosokkal együtt im-
már biztonságosan közleked-
hetnek a kiemelt szegéllyel ellá-
tott kerékpárúton. A fejlesztés 
kiterjedt a közútra is, amely 30 
centivel szélesebb lett, aminek 
köszönhetően a szemben ha-
ladó gépjárművek kényelme-
sen elférnek egymás mellett – 
mondta a nagyközség polgár-
mestere.

Juhász Béla beszámolt arról 
is, hogy az 50 millió forintos 

beruházás keretében kiépült 
az úttest csapadékvíz elvezető 
rendszere is. 

- Sződliget azon kevés tele-
pülések közé tartozik, amely-
nek valamennyi belterületi útja 
szilárd burkolatú, amiket, ha 
állapotuk indokolttá teszi – a 
nagyközség pénzügyi lehetősé-
geinek függvényében - az ön-
kormányzat folyamatosan fel-
újítja. Jó érzéssel mondhatom, 

hogy az elmúlt évek eredmé-
nyes és ésszerű pénzügyi gaz-
dálkodásának köszönhetően a 
kerékpárút megépítése mellett 
sikerült saját forrásból új asz-
faltburkolattal ellátni a telepü-
lés egyik legjelentősebb útját, 
a közel egy kilométer hosszú 
Határ utat - mondta Sződliget 
polgármestere.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

– Ez a ház, amelyet az ifjú-
ság tanulmányainak ápolásá-
ra, a tudományok haladásá-
nak előmozdítására, a bölcses-
ség oktatásának hasznára szen-
telünk.   

Az alapító okiratot Csáki Ti-
bor, az Egyházmegyei Katoli-
kus Iskolák Főhatóságának Fő-
igazgatója olvasta fel, majd át-
adta az igazgató asszonynak. 
Ezt követően Tuzson Bence 
mondott beszédet.  

– Nagy öröm számunk-
ra, hogy Dunakeszin új isko-
la nyitja meg kapuit – mond-
ta, majd azzal folytatta, hogy a 
településen nagymértékben nő 
a gyerekek száma. Utalt arra, 
hogy a dinamikusan fejlődő 
város e tekintetben példaérté-
kű Magyarországon s ez kihí-
vás elé is állítja a városvezetést 
és most már az egyházat is. – 
Külön öröm számunkra, hogy 
az egyházi iskola ismét meg-
nyithatja kapuit s ezáltal a hi-
tet, erkölcsöt, és értékeket ösz-
sze tudjuk egymással kapcsol-
ni. Ennek különös fontossága 
van Dunakeszi és az ország jö-
vője szempontjából egyaránt… 
Fontos, hogy a hiten alapu-
ló erkölcsi oktatás is megvaló-
suljon annak érdekében, hogy 
azok az értékek, amikre ezt a 
várost, ezt az országot alapít-
juk, megerősödhessenek és is-
mételten Magyarország alapja-
ivá és részévé váljanak.  

– Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus azért, hogy itt lehetünk, 
hogy erőt adott a sok jóakara-
tú embernek, akik azon dol-
goztak, hogy az iskola megva-
lósulhasson. és elkezdődhes-
sen a tanítás – kezdte beszé-
dét Dióssi Csaba. Felidézte az 
iskola több mint százhúsz éves 

előtörténetét, kiemelve, hogy 
az akkori elöljáróságnak isko-
lateremtési szándékát az egy-
ház segítette. Utalt arra, hogy 
2013-ban újra állami fenntar-
tásba kerültek az országban az 
általános iskolák és a Duna-
keszin gyors ütemben növek-

vő gyerekszám nyomán szük-
ségessé vált új iskola létesítése. 
Állami segítséggel elkészült az 
új 24 osztályos iskola, ide köl-
tözött a Szent István Általá-
nos Iskola és az üresen maradt 
épületet mindenképpen az ok-
tatás szolgálatában kívánták 
tartani.    

– Adódott a történelmi lehe-
tőség, hogy a városi katolikus 
közösség és az önkormány-
zat régi vágya, hogy az az ér-
tékrend, ami az iskola egyko-
ri alapítását követően szolgálta 
a település lakosságát, újra kö-
zénk kerüljön. Szeretném meg-
köszönni, hogy a hívő közössé-
günk kezdeményezését meg-
hallgatva, a főtisztelendő Püs-
pök úr, mint korábban sok-
szor, most is mellénk állt. Itt 
nem csak egy régi épület ke-
rült felújításra, hanem ahogy 
az államtitkár úr mondta, a 
régi szellemiség is visszajött. 
Ez a szellemiség több mint ezer 

éve segít minket, magyarokat, 
hogy Európában megtaláljuk a 
helyünket és boldoguljunk. 

Végezetül az igazgatónő 
mondta el tanévnyitó beszédét. 
Ebből idézünk: 

– Örömmel és hálával a szí-
vemben köszönöm mindazok-
nak, akik hozzájárultak ah-
hoz, hogy az iskola ismét meg-
nyithatja kapuit. Köszönöm a 
tervezőknek, kivitelezőknek, 
hogy új köntösbe öltöztették 
ezt a régi épületet. Mi tudjuk 
azt is, ha az Úr nem épít várost, 
akkor hasztalan fárad, aki épí-
ti azt. Az iskolánk megszületé-
sét segítették a plébános atyák, 
a hívek, a kollégák, a szülők és 
elsősorban a ti imátok.

Tudjuk, hogy még sok nehéz-
ség áll előttünk, mire teljesen 
elkészül az iskola. Mi is ugyan-
úgy elsősök vagyunk, mint ti, 
gyerekek. Most énekeltük, hogy 
Vár ránk egy szép ország ahol 
Jézussal találkozhatunk. Sze-
retnélek benneteket arra em-
lékeztetni, amit a püspök atya 
mondott a szentmisén, hogy Jé-
zusra kell hasonlítani. Én azt 
kívánom mindannyiótoknak, 
hogy úgy tudjunk együtt dol-
gozni, hogy egyre közelebb ke-

rülhessünk Jézushoz. Ezekkel a 
gondolatokkal a 2018-19-es tan-
évet megnyitom.

A beszédek között az iskola 
kisdiákjai jeleskedtek versmon-
dással, vidám körjátékkal. A 
szentmisén és a tanévnyitón el-
hangzott dalokat Márton Luca 
és Gyombolai Bálint adták elő.  

A Szózat eléneklése után a 
diákok elfoglalták osztályter-
meiket, a vendégek pedig meg-
nézték a teljesen új köntösbe 
öltöztetett iskolabelsőt.  

Katona M. István
Fotó: Ligeti Edina 

és a szerző

Folytatás a címlapról
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Városi tanévnyitó 
a Kőrösi iskolában

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a 2018-2019-es tanév is a hosz-
szú évek óta méltán elismert látványos külsőségekkel vette kezdetét, mely-
ben kifejezésre juttatták az intézmény iránti rajongásukat az iskolazászló-
val bevonuló és a műsorban fellépő diákok. 

Dióssi Csaba polgár-
mester és Eich Lász-
ló tankerületi igaz-
gató tanévnyitó kö-

szöntőjében egyaránt elisme-
réssel beszélt az oktatási intéz-
mény eredményeiről, sport, 

kulturális, és környezetnevelé-
si teljesítményeiről. Az önkor-
mányzat és a tankerület össze-
fogásának eredményeként meg-
újult, megszépült iskola köszön-
tötte a diákokat. 

A lakótelep szívében négy év-
tizede működő iskola aulája a 
jubileumi tanévnyitóra zsúfo-
lásig megtelt a több száz diákot 
– köztük a kis elsősöket – elkí-
sérő szülőkkel, családtagokkal, 
akiket a polgármesterrel és tan-
kerületi igazgatóval együtt ked-
ves szavakkal köszöntött Nagy 
Márta tanítónő.

Felemelő és megható volt az 
a pillanat, amikor sport tago-
zatos iskola indulójára bevo-
nultak a fiatalok a harminc éve 
alapított zászlóval, majd a Kő-
rösi és a nemzeti lobogó érke-
zése váltott ki mély érzelmeket 
a Himnuszt éneklőkből. 

A tanévnyitó igazi ünnepelt-
jei ti vagytok – fordult a kis el-
sősök felé Nagy Márta, aki be-
jelentette, köszöntésükre külön 
műsorral készültek a 2/C és a 
3/A osztály tanulói, műsorukat 
betanította Bartucz Baranyai 
Éva tanítónő, verset mondott; 
Csikifalvi Ármin 6/B osztályos 
tanuló, felkészítette Planicska 
Szilvia tanárnő. 

Kárpáti Zoltánné, az iskola 
újabb öt évre kinevezett igaz-
gatója személyes hangvételű 
köszöntőjében felidézte a di-
ákéveiben átélt tánévnyitók 
kellemes bizsergő érzését. 
Majd „visszatérve” napjainkba 
történelminek nevezte az el-
múlt időszakban szűkebb kör-
nyezetükben megvalósult vál-
tozásokat. Mint fogalmazott: 
„minden épült, szépült há-
zunk tájékán”. – Hat éve ke-
rült kialakításra az új ebédlő 

és a tálalókonyha, négy éve a 
gyönyörű modern aulánk, két 
éve megépült a műanyag borí-
tású futballpályánk. Most pe-
dig az energetikai korszerű-
sítés mellett kívül belül meg-
újult az iskola épülete. Ezért 

hálásak lehetünk mindazok-
nak, akik ezt elősegítették – 
mondta elismeréssel és köszö-
nettel a hangjában. 

Bejelentette, hogy mind a sze-
mélyi és a tárgyi feltételek adot-
tak a színvonalas oktatáshoz. – 
Tantestületünk eltökélt – hang-
súlyozta, majd hozzátette: - Én 
bízom abban az erőben, ami 
a Kőrösit igazán jellemzi. Az 
itt tanító pedagógusok egytől 
egyig hisznek abban, hogy ők 
képesek valami olyasmit nyúj-
tani, amit a világ nélkülük nem 
kapna meg. Bennünk egy kü-
lönleges tehetség tudata él, és 
ezt az egészséges önbizalmat 
tudjuk átadni tanítványaink-
nak. Kitartunk céljaink, hitünk, 
értékünk és meggyőződésünk 
mellett. Ezt kínáljuk, és ezt vár-
juk el a hozzánk érkező kollé-
gáktól – foglalta össze a tantes-
tület ars poeticaját. 

Kárpáti Zoltánné bemutat-
ta az iskola hat új pedagógusát, 
majd bejelentette, hogy szept-
embertől Tóth Zoltán igazga-
tóhelyettesként irányítja az 
alsótagozatot. Befejezésül a di-
ákoknak – az iskola jelmonda-
tára utalva – azt kívánta, hogy 
mindig „Előrébb, Magasabbra” 
jussanak. 

Az első osztályos tanulókat 
köszöntve azt kérte, hogy búj-
janak át a zöldág alatt, mely-
lyel ünnepélyesen is Kőrösi di-
ákokká fogadták őket, majd 
kedves szavakkal megnyi-
totta a 2018-2019-es tanévet.     
Dióssi Csaba polgármester ün-
nepi köszöntőjében elsőként 
a műsorban szereplő diákok-
nak gratulált. Örömét fejezte ki, 
hogy az 55 iskolát irányító tan-
kerületi igazgató a Kőrösi isko-
lában rendezett városi tanév-

nyitót tisztelte meg jelenlétével.  
Külön köszöntötte az első osz-
tályos kis diákokat, akiknek 42 
évvel ezelőtti személyes élmé-
nyeiről mesélt, felidézve saját 
gyermekkorát, az iskolakezdés 
pillanatát. 

- Egy egészen új világba ér-
kezik ilyenkor egy első osztá-
lyos – mondta. – Ti nagyon jó 
helyre, 40 éves múltra vissza-
tekintő, sikeres iskolába jár-
hattok – folytatta. Majd arról 
beszélt, hogy a sport jelenléte 
meghatározó az intézmény éle-
tében, néhány éve pedig öko is-
kola lett a lakótelep szívében a 
környezetvédelem fontos bá-
zisaként. Elismeréssel szólt a 
honismereti versenyekről, a 
Kőrösi a városi néptánc moz-
galom bölcsője – jelentette ki. - 
Az Et Vie Dance Együttes or-
szágos hírnévre tett szert Nagy 
Márta tanítónő irányításával, 
legutóbb városunk augusztus 
20-i ünnepségén arattak óriá-
si sikert. Fantasztikus tehetsé-
gek táncolnak az együttesben – 
hangzott a dicséret. 

Az iskola szellemiségét és 
eredményeit méltató gondo-
latok után az épület energeti-
kai korszerűsítését óriási ered-
ménynek nevezte, melynek 
megvalósítása érdekében az ál-
lami pályázati forráshoz 70 mil-
lió forinttal járult hozzá az ön-
kormányzat. – Jövőre is van ter-
vük – jelentette be Dióssi Csa-
ba polgármester, aki szerint Kő-
rösi Csoma Sándor életútja előtt 
méltóképpen tiszteleg az isko-
la közössége, amely a mellettük 
lévő megújult parkot is a jeles 
magyarság kutatóról nevezte el. 

A város polgármestere beszé-
de végén az új tanévhez min-
denkinek sok sikert kívánt, mi-
közben a tanító nénik közremű-
ködésével valamennyi elsősnek 
ajándékként átadott egy iskola-
táskát. 

- Úgy gondolom azok a jó is-
kolák, ahol otthon érezheti ma-
gát a diák, és egy jó közösség-

nek lehet a tagja. A Kőrösi ilyen 
iskola. Legyetek büszkék arra, 
hogy Kőrösis diákok lesztek – 
kezdte beszédét Eich László, 
aki megjegyezte, hogy a diákok 
nagyon jó felvételi mutatók-
kal rendelkeznek. A tankerület 
igazgatója bejelentette, hogy az 
új tanévtől már három első osz-
tály indul a dunakeszi Radnóti 
Miklós GimnáziumAban, ami 
tovább növeli a bekerülési esé-
lyeket. 

Bejelentette, hogy Kárpá-
ti Zoltánné igazgatói felada-
tok ellátására szóló megbízását 
öt évre meghosszabbította az 
Emmi államtitkára. 

Mint elhangzott; az iskola 
részére tíz millió forintból vá-
sároltak informatikai eszközö-
ket, számítógépeket, laptopo-

kat, projektorokat, tableteket, 
stb. - Minden ötödik osztá-
lyos tanuló valamelyik órán 
tablettel fog dolgozni. A szá-
mítógépek mellett nagyon fon-
tos még a zene, a művészetek. 
Ezért a tankerület hamaro-
san egy minden igényt kielégí-
tő komoly elektromos zongorát 
vásárol – hangzott el. 

Eich László szólt arról is, 
hogy szeretnék megalakítani a 
Tankerületi Diák Önkormány-
zati Tanácsot, melybe minden 
iskola delegál küldöttet. Az ala-
kuló ülést a gödöllői királyi kas-
télyban lesz. 

A Dunakeszi Tankerület ve-
zetője köszönetet mondott 
Dióssi Csaba polgármester-
nek és a képviselő-testület-
nek a mindenkori konstruktív 

együttműködésért, a Kőrösi is-
kola energetikai korszerűsítés-
hez nyújtott jelentős pénzügyi 
támogatásért. 

- A támogatás jelentőségét 
növeli, hogy a tankerületben 
tíz település nyert az energeti-
kai pályázaton, de egyetlen egy 
sem tett hozzá 70 millió forin-
tos önrészt. Köszönjük a képvi-
selő testületnek és a polgármes-
ter úrnak – mondta zárszóként, 
a diákoknak és a pedagógusok-
nak sikeres tanévet kívánva. 

A Kőrösi iskolában rendezett 
városi tanévnyitó ünnepség a 
Szózat eléneklésével zárult, me-
lyet követően a diákok és a ta-
nárok számára kezdetét vette a 
2018-2019-es tanév.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Rétvári: 32 ezerről 48 ezerre 
nőtt a bölcsődei férőhelyek 

száma hazánkban
Összefogás a gyerekek 

egészségéért

Felújított tornaterem 
fogadja a tanulókat Letkésen

A kormány és az önkormányzat 
összefogásával mini bölcsőde nyílt Vácdukán

Terítéken a közétkeztetés

A kormány fontosnak tartja, hogy a városok, a nagy lélekszámú települések 
mellett a kis falvakban élő fiatal családok gyermekei számára is biztosított le-
gyen a bölcsődei ellátás, melyek létrejöttét célzott pályázati forrásokkal és a 
jogszabályi háttér megteremtésével segít elő – mondta dr. Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti államtitkára, a váci régió országgyűlési képviselője szomba-
ton a vácdukai mini bölcsőde avatóján. 

Összefogás a gyerekek egészségéért címmel rendeztek konferenciát augusz-
tus 27-én Vácon, amelyen a megfelelő minőségű menzai étkeztetésről tudhat-
tak meg többet az érintettek. A programra a térség szakembereit, pedagógu-
sait, intézményvezetőit hívták meg, akik többek között a közétkeztetés ellen-
őrzésének jogi hátteréről, és az okostányér elnevezésű táplálkozási ajánlásról 
hallhattak előadásokat, és kóstolással egybekötött termékbemutatón is részt 
vehettek.

    Az új tanévben 550 településen 125 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg 
uniós és hazai forrásból - mondta dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára augusztus 31-én Letkésen, a Pest me-
gyei település felújított tornatermének ünnepélyes átadásán.

Mint elhangzott, 
hazánkban az 
ön kormá ny za-
ti mellett három 

féle bölcsőde típus működik: 
mini bölcsőde, munkahelyi és 
családi. – A jogszabályi válto-
zás inkább a kisebb települé-
seknek kedvez, mellyel a tör-
vényalkotó a minibölcsődék 
létrehozásának feltételrend-
szerét is elősegítette – mond-
ta az államtitkár, aki beszá-
molt arról a kedvező tenden-
ciáról, melynek köszönhetően 
az elmúlt években 32 ezerről 
48 ezerre nőtt a bölcsődei férő-
helyek száma hazánkban a csa-
ládbarát kormányzásnak kö-
szönhetően. A vácdukai mini 
bölcsőde létrehozását 10 millió 
forinttal támogatta az állam.

Hozzátette: jelenleg is mint-
egy 100 milliárd forint pályá-
zati forrás segíti az óvodák és a 
bölcsődék korszerűsítését, újak 
építését.  

Dr. Rétvári Bence hangsú-
lyozta: - Fontos a szakterületen 
dolgozók anyagi megbecsülése 
is, ezért a felsőfokú végzettsé-
gűek számára megnyílt a peda-
gógusi életpálya, ami sok eset-
ben 60%-os fizetésemelést is 
jelenthetett. De a középfokú 
végzettségűek esetében is tö-
rekedtünk 30-40%-os fizetés-
emelésre, hogy még többen vá-
lasszák ezt a hivatást, akik ne-
velik és óvják a kicsiket. 

Befejezésül arról beszélt, 
hogy az intézmény annak a 
Brunszvik családnak az egy-
kori felségterületén jött létre, 
melynek jeles tagja, Brunszvik 
Teréz az első óvoda megnyitá-
sával 1828-ban megteremtet-
te a magyar óvodarendszert. – 
Legyenek büszkék a példaérté-
kű közös összefogással létrejött 

intézményükre, mely szolgálja 
a vácdukai gyereket nevelését 
és oktatását. Használják egész-
séggel! – hangzott az államtit-
kár jókívánsága. 

Makkos László polgármester 
beszédében köszönetet mon-
dott az országgyűlési képvise-
lőnek az állami támogatásért, 
a helyi közösségnek a példa-

értékű összefogásért, melynek 
eredményeként az önkormány-
zat egy régi épületének átalakí-
tása és felújítása után megnyit-
hatják a hétfős minibölcsődét, 
amely nagy jelentőségű Vácdu-
ka életében. Az épületben vég-
zett beruházáshoz a helyi ön-
kormányzat kilenc millió fo-
rinttal járult hozzá, amely a 
most elvégzett felújításnak kö-
szönhetően tovább bővíthető 
az igények és a pénzügyi forrá-
sok függvényében. 

Az ünnepélyes avatót a helyi 
fiatalok tartalmas műsora szí-
nesítette, melyet követően ke-
rült sor az épület megszentelé-
sére, majd a nemzeti színű sza-
lag ünnepélyes átvágásával a 
mini bölcsőde megnyitására.

A Dunakanyar Régió érdek-

lődésére Makkos László pol-
gármester elmondta, hogy a 
szép földrajzi környezetben el-
terülő 1600 lelket számláló te-
lepülés lakóinak létszáma az 
utóbbi tizenöt évben duplázó-
dott meg. 

– Az új bölcsődébe is túlje-
lentkezés volt, ezért a demo-
gráfiai adatok ismeretében, az 

újabb gyermekek születésének 
megfelelően bővítjük majd az 
intézményt. Jellemzően kis-
gyerekes családok vagy új há-
zasok költöznek Vácdukára, 
akik még a gyermekvállalás 
előtt vannak, és élni kívánnak 
a CSOK kínálta kedvező felté-
telekkel – mondta a település 
polgármestere.

Vácduka új büszkeségének 
avató ünnepségén – helyi csa-
ládok, önkormányzati képvi-
selők és pedagógusok, a kör-
nyező települések polgármes-
terei mellett – jelen volt dr. 
Maruszki Gábor, a Váci Járá-
si Hivatal vezetője, és Verebély 
Ákos, a Váci Tankerület veze-
tője is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A jó minőségű közétkeztetés volt a té-
mája az Összefogás a gyerekek egész-
ségéért című konferenciának, amelyet 
Vác Város Önkormányzata Gazdasá-

gi Hivatala szervezett. A művelődési ház szín-
háztermébe elsősorban pedagógusokat és élel-
mezésvezetőket vártak, hogy felhívják a figyel-
müket az egészséges étrend fontosságára. A fó-
rumot a város alpolgármestere nyitotta meg, aki 
kiemelte: Vác önkormányzata is tesz azért, hogy 
csökkenjenek a helytelen táplálkozásból eredő 
megbetegedések. 

„Fontos ez, mert gondolom Önök is és min-
denki tudja, hogy a világ harmada, így például  
Spanyolországban is több mint a lakosságnak a 
30%-a különböző népegészségügyi betegségben, 
ahogy szokták mondani, civilizációs betegség-
ben szenved, mint például az elhízás, szív- és ér-
rendszeri betegségek, cukorbetegség, allergia… 
És bizony az ilyen rendezvény, ami a mostani 
is, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat se-
gít azon, hogy ezen javítsunk.” – fogalmazott az 
alpolgármester a városi televízió tudósításában. 

Hozzátette: Meggyőződése, az állam, az ön-
kormányzatok és a szülők mindent megtesznek, 
hogy gyermekeinket megtanítsuk az egészséges 
életmódra. – Vác Város Önkormányzata hosz-
szú évek óta igyekszik a gyerekekkel megismer-
tetni az egészséges életmódot, és felhívni fontos-
ságára a figyelmüket – hangsúlyozta Mokánszky 
Zoltán alpolgármester, aki példaként említette 
az óvodai sportfesztiválok megrendezését, és a 
reformkonyha bevezetését. 

A szervezők kiemelt célja volt, hogy felhívják a 
pedagógusok és gyermeknevelők figyelmét arra, 
mekkora felelősséggel bírnak ők maguk is az 
egészséges életmódra nevelés kapcsán, és elfo-
gadják a számukra esetleg szokatlan reforméte-
leket és összetevőket. A résztvevők a rendezvény 
keretében minta-ételeket is kóstolhattak és meg-
ismerhettek új típusú, a menzai étkeztetés szá-
mára is elérhető és egészséges alapanyagokat. A 
fórumon bemutatásra került az „okostányér” elv 
is, azaz az a tudományos alapokon nyugvó táp-
lálkozási ajánlás, amelyet a Magyar Dietetiku-
sok Országos Szövetsége dolgozott ki a különbö-
ző korcsoportok, így külön a 6 és 17 közötti gye-

rekek számára. Előadást tartott az EMMI nép-
egészségügyi szakembere is, aki a közétkeztetés 
hatósági ellenőrzéséről beszélt, kiemelve, hogy a 
hatályos rendeletet minden érintettnek célszerű 
ismerni. 

Schmidt Richárd, az Emmi Országos 
Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság osztályvezetője széles körű infor-
mációkra, adatokra és jogszabályi ismeretek-
re épülő előadásában kiemelte; rendkívül fon-
tos, a pedagógusok is ismerjék, hogy a közét-
keztetésben a hatóság milyen ellenőrzéseket vé-
gez, milyen szankciórendszert alkalmaz. Ezért 
külön üdvözölte, hogy Vác az első város, amely 
a pedagógusok számára megszervezte az elő-
adást, akik így betekintést nyerhettek, hogy a 
közétkeztetőknek nap, mint nap mennyi felada-
tuk van annak érdekben, hogy egyrészről a ha-
tóságnak is megfeleljenek, de elsősorban a fo-
gyasztók érdekeit kiszolgálják. „Itt a fogyasztók 
a gyermekek, azok a gyermekek, akik óvodás 
kortól egészen a középiskolás korig a közétkez-
tetésben részesülnek.”- mondta az osztályveze-
tő, aki grafikonok, táblázatok segítségével mu-
tatta a közétkeztetés országos jellemzőit, melye-
ket ellenőrzéseik során tapasztaltak.  

A konferencián előadás hangzott még el a 
gyermekek étkezésével kapcsolatos tényekről és 
tévhitekről, valamint a közétkeztetési verseny és 
a nyersanyagnorma kapcsolatának hatásairól is.

A szerk.

Rétvári Bence a 71,5 millió forint-
ból megvalósult beruházás átadásán 
hangsúlyozta, a kormány a gyerekek 
egészségesebb életre való neveléséhez 

célul tűzte ki, hogy minden iskolában megte-
remti a mindennapos testneveléshez szükséges 
feltételeket és minden járásban elősegíti, hogy 
legyen uszoda – számolt be az MTI.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fej-
lesztési Program keretében 16 iskola felépíté-
se, 47 új tornaterem, 51 új uszoda és 44 isko-
la bővítése zajlik - mondta az államtitkár, hoz-

zátéve, hogy jelenleg száz településen 40 mil-
liárd forintból építenek tornatermeket és tan-
uszodákat.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy jelenleg 15 
ezer testnevelő továbbképzése zajlik, mert a több 
testnevelés óra több és képzettebb testnevelő ta-
nárt igényel.

Az államtitkár elmondta, hogy 2010 óta 341-el 
nőtt a tornatermek, tornaszobák száma. A válto-
zást jelzi az is, hogy a hetente rendszeresen test-
mozgást végzők aránya nyolc év alatt 5 százalék-
ról 15 százalékra nőtt. 

A település országgyűlési képvelője avatta fel a mini bölcsődét

Vácduka új büszkesége



5Dunakanyar Régió2018. szeptember 6.

 

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

A Duna-Dráva Cement Kft. idén is meghirdeti ösztöndíjprogramját. A hagyo-
mány- és értékteremtő program keretein belül az eddigi évek során már közel 
900 tehetséges, szorgalmas, tanulmányaiban kiemelkedően teljesítő diák ré-
szesült pénzügyi támogatásban Beremenden és Vácott egyaránt.

A „DDC a Tehetsége-
kért” ösztöndíjprog-
ram célja a tanulmá-
nyaik területén, és 

azon túlmutató tevékenysége-
ikben is kitűnően, folyamato-
san magas szinten teljesítő diá-
kok ösztönzése és támogatása. 
A Vácott tizennégy éve műkö-
dő-, Beremenden pedig kilen-
cedik éve elérhető program a 
tanulókat képességeik tovább-
fejlesztésére és kitűzött célja-
ik megvalósítására ösztönzi. 
A kitartó, elkötelezett munká-
nak szemmel látható gyümöl-
cse van: az elmúlt években a 

DDC összesen 63 millió forint 
támogatást folyósított a nyertes 
pályázóknak. A tanulmányi-, 
művészeti- és sportteljesítmé-
nyük alapján kiemelkedően 
tehetséges diákok számára az 
ösztöndíj 10 hónapon át tartó 
állandó juttatást jelent. Az ösz-
töndíj mértékét a 2018/2019-es 
tanévtől kezdődően megeme-
li a DDC: általános iskolások-
nak 8000 forint, középiskolá-
soknak 10 000 forint jár majd 
havonta. 

A program sikerességéről 
honlapunkon egy összefogla-
ló kisfilmet, illetve ösztöndí-

jasokkal készült interjúkat is 
megtekinthet.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
Ifjúsági és Innovációs Alapít-
ványa idén is várja azon diá-
kok pályázatát, akik a Bere-
mendi vagy a Váci Cementgyár 
vonzáskörzetében található is-
kolák tanulói és tehetségük ki-
bontakoztatásához keresnek 
támogatást. A pályázatokat 
2018. szeptember 29-ig lehet 
benyújtani. További részletek a 
Duna-Dráva Cement Kft. hon-
lapján találhatóak: www.duna-
drava.hu/tehetseg-osztondij 

Köszöntötték az Országos 
Mentőszolgálat munkatársait

Az elmúlt években jelentősen javultak a mentésben dolgozók anyagi és 
munkakörülményei, azonban az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) dol-
gozók elhivatottsága, szakmai tudása pótolhatatlan - mondta az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a városligeti Men-
tőnapon szeptember 1-jén. 

Rétvári Bence úgy fo-
galmazott, amit az 
ország teljesítőképes-
sége megengedett, azt 

a mentőszolgálat is megkapta 
támogatásként, és a kormány 
a jövőben is azon lesz, hogy 
minél biztosabb anyagi hátte-
ret tudjon teremteni az OMSZ-
nek.

Jelezte, a mentőszolgálat 
költségvetése a 2010-es 22 mil-
liárd forintról 40 milliárd fo-
rintra emelkedett, így mentés-
re 74 százalékkal tud többet 
fordítani a kormány. 

Az emelkedés megjelenik a 
mentődolgozók bérezésében 
is - emelte ki az államtitkár, 
hangsúlyozva, hogy a 2016-
ban elkezdett ágazati szakdol-

gozói alapbéremelések mel-
lett a mentősöknél további 10 
százalékos béremelés történt 
januárban. Ezzel kapcsolat-
ban kitért arra, hogy például a 
mentőtiszteknek átlagos brut-
tó bére 242 ezerről 460 ezerre 
emelkedett.

Rétvári Bence beszélt 
a mentőállomások és a 
mentőgépkocsik beszerzésé-
ről is. Mint mondta, az elmúlt 
években 104 mentőállomást 
újítottak fel és 31 épült újon-
nan az országban. Az új men-
tőautók beszerzése is elkez-
dődött, a korábbi és az idén a 
szolgálathoz érkező 117 men-
tőautóval hétszáz fölé emel-
kedik a gépkocsiállomány, 
amelynek átlagéletkora így 

a korábbi 8,6 évről 5,5 évre 
csökken - ismertette. 

Rétvári Bence ugyanak-
kor hangsúlyozta, hogy a fej-
lesztéseken és a béremelése-
ken túl a mentési munka el-
képzelhetetlen az abban dol-
gozók elhivatottsága és a 
szakmai tudása nélkül. Ezt a 
munkát a kormány új mun-
karuhákkal, új mentőállomá-
sokkal és új gépkocsik beszer-
zésével tudta segíteni - fogal-
mazott, írja az MTI.

Csató Gábor, az OMSZ fő-
igazgatója azt mondta, a men-
tőnap célja, hogy az emberek-
kel minél jobban megismertes-
sék a mentési munkát.

Mint mondta, az elmúlt 
években nagy figyelmet for-
dítottak arra, hogy "trendi-
vé" váljon a mentős hivatás, 
és az utóbbi időben igyekez-
nek komoly hangsúlyt fek-
tetni a társadalmi kommuni-
kációra, bővíteni a lakosság 
elsősegélynyújtási tudását, kö-
zösségi újraélesztési és plakát-
kampányt indítottak. 

Nagy Anikó egészségügyért 
felelős államtitkár rövid kö-
szöntőjében azt mondta, hogy 
ez a mentőnap jó alkalom arra, 
hogy a laikusok is elsajátítsák 
hogyan tudnak embertársai-
kon segíteni.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

Ösztöndíj 
a Tehetségekért! 

Az OMSZ dolgozóinak elhivatottsága, szakmai tudása 
pótolhatatlan - mondta dr. Rétvári Bence
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80 év játékait helyezte el a kor 
környezetében a Tragor Múzeum

Varga Zoltán Péter a Jobbik 
új Pest megyei elnöke 

Különleges tárlattal lepte meg látogatóit a Váci Tragor Ignác Múzeum. A „Kör, kör, ki játszik? című 
kiállításon a 20. század négy időszakához kötődő gyermekjátékaival szembesülhet a látogató, ami-
ket egyúttal a korra jellemző környezetben helyeztek el a szervezők. A Görög Templom kiállítóhe-
lyen zajló megnyitón Mokánszky Zoltán alpolgármester mondott köszöntőt, majd Kovács Róbert 
gyermekszínész beszélt a tárlatról és a játékok, illetve a játékösztön fontosságáról. 

A Jobbik Pest Megyei Választmánya szeptember 1-jén tartot-
ta kétévente esedékes tisztújító ülését. A közel 80 alapszer-
vezettel rendelkező Pest megyei választmány ülésén a meg-
jelent küldöttek 87 százaléka Varga Zoltán Péternek, a duna-
keszi Jobbik vezetőjének szavaztak bizalmat a következő két 
évre a nemzeti néppárt legnagyobb megyei szervezetének el-
nökeként.

Újabb időszaki ki-
állítást nyitottak 
a Váci Tragor Ig-
nác Múzeum mun-

katársai. A Görög Templom-
ban most az 1900-tól az 1980-
ig tartó évtizedek négy korsza-
kának jellemző helyszíneit épí-
tették be a kiállítótérbe, ahol 
elsősorban a játékok kerültek 
a középpontba. A „Kör, kör, ki 
játszik? címmel ellátott kiállí-
táson keresztül generációk ta-
lálhatnak egymásra, és az idő-
sebbek a fiatalabbak számára 
tárhatják fel egy-egy ma már 
elfelejtett eszköz használatát 
és üzenetét. A tárlat megnyitó-
ján az alpolgármester mondott 
köszöntőt a megjelenteknek – 
adta hírül az ESTV. 

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester köszöntőjében fel-
idézte a régmúlt időket, ami-
kor a nagyobb lélekszámú 
gyereksereg – akár tizenöt-
húsz – körbe állt és megfog-
ták egymás kezét, s amikor a 
kör megtelt, akkor találták ki 
közösen, hogy mit játszanak. 
Az lehet igazán kiegyensúlyo-
zott felnőtt korában, aki gye-
rekkorában sokat játszik, mert 
a gyerekeknek az első „felada-
ta”, az első örömforrása az ön-
feledt játék – tette hozzá a po-
litikus.

A szervezők Kovács Róber-
tet, egykori gyerekszínészt 
kérték fel a kiállítás bemuta-
tására. A jelenleg is a filmes 
és színházi szakmában dol-

gozó művész elsősorban arról 
beszélt, hogy az emberi szük-
ségletek közé tartozik a játék 
is, amit nem kell csupán azért 
félredobnunk, mert közben 
felnőtté válunk. 

- Én pedig azt mondom, 
hogy kedves felnőttek ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy 
mi is voltunk gyerekek – 
mondta a művész az alpolgár-
mester gondolatát tovább fűz-
ve. - Ugyanis én már úgy élem 
az életemet, hogy kétgyerme-
kes családapa vagyok, én is 
küzdök a felnőtt életnek a kü-
lönböző dolgaival, bukkanói-
val, én is lavírozom az élet sű-
rűjében, de egyvalamit soha 
nem felejtettem el, és ez talán 
kiül a lelkemre és az arcom-
ra, és a szemeimben is, hogy 
a mai napig nagyon szere-
tek játszani. Ugyanis azt soha 
nem akartam elfogadni, hogy 
gyerek élet, amikor véget ér, 
akkor azt mondják a felnőt-
tek, hogy akkor szép volt, jó 
volt, vége van, és akkor most 
komorodjunk el és kezdjünk 
el élni, mert felnőttek va-
gyunk." – fogalmazott Kovács 
Róbert.

A szervezők természetesen 
nem csak a gyerekeknek, ha-
nem a felnőtteknek és a nagy-
szülőknek is ajánlják a kiállí-
tást. A berendezett szobabel-
sők és múltat idéző installáci-
ók mellett olyan karakterekkel 
és tárgyakkal találkozhatnak 
a látogatók, amik élményszerű 
átjárást biztosíthatnak a gene-
rációk között. A tárlatot nov-
ember végéig a Váci Görög 
Templom kiállítóhelyen láto-
gathatják az érdeklődők. 

Alelnöknek választotta a tiszt-
újító választmányi ülés Mé-
száros Lászlóné abonyi, 
Dőringer Károly kistar-

csai, Elszaszer Tibor Csörsz diósdi, Fe-
hér Zsolt váci, Szalontai Boldizsár ve-
resegyházi és Szente Béla monori-
erdői küldötteket, továbbá megvá-
lasztotta a Jobbik Országos Választ-

mányának Pest megyei küldötteit is. 
A Pest Megyei Közgyűlés jobbikos kép-
viselőcsoportját a frakció közelmúltbeli 
döntését követően Fehér Zsolt vezeti, a 
frakcióvezető-helyettesi feladatokat to-
vábbra is Varga Zoltán Péter látja el.

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

A Dunakeszi Koncertfúvósok őszi hangversenye
2018. szeptember 22-én 18:00-tól 

a VOKE József Attila Művelődési Központban
Belépődíj: 1500 Ft, vezényel: Szilágyi Szabolcs Balázs

„A fúvószene arcai” 

Forró Katalin igazgatónő mutatta be a tárlatot
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RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!

Tel.: 06-27-304-679

Természetjáró Fesztivál a Dunakanyarban 

A Magyar Természetjáró Szövetség idén 
első alkalommal szervezi meg a természet-
járást és a szabadidő aktív eltöltését nép-
szerűsítő, közösségépítő rendezvényét, a 
Természetjáró Fesztivált. Szeptember 7. 
és 9. között három napon keresztül színes 
programkínálattal, túrákkal és koncertek-
kel várjuk a természetbe vágyókat. 

A D u n a k a n y a r b a n 
és a Börzsöny-
ben vezetett gya-
logos, kerékpá-

ros, valamint vízitúrák mel-
lett a fesztivál központi hely-
színén napközben ügyessé-
gi játékok, sportbemutatók, 
előadások, gyerek- és csalá-
di programok, este pedig kon-
certek várják a látogatókat a 

verőcei Csattogó-völgyben. 
A Zebegény – Nagymaros – 
Kismaros – Verőce – Király-
rét – Katalinpuszta térségé-
ben zajló vezetett gyalogos, 
kerékpáros és kenutúrák mel-
lett különböző kombinált (pl. 
kerékpáros és gyalogos, vízi és 
kerékpáros, gyalogos és kis-
vasút stb.), valamint temati-
kus túrák, kirándulások kö-

zül választhatnak a fesztivál-
ra érkezők. Az érdeklődők 
részt vehetnek többek között 
ökoturisztikai szakvezetésen, 
gyógynövénytúrán vagy ve-
zetett nordic walking túrán is.

A fesztivál központi hely-
színén, a verőcei Csattogó-
völgyi üdülőházak területén 
az egész napos gyerek- és csa-
ládos programok mellett to-

vábbi kísérőprogramok szí-
nesítik a rendezvény kínála-
tát. 

A jó hangulatról péntek 
este a Mongooz and The Mag-
net, valamint Ferenczi György 
és az Első Pesti Rackák gon-
doskodnak, szombaton dél-
után a gyerekek a Kolompos, 
este pedig a táncolni vágyók a 
Vegas Showband muzsikájára 
rophatják.

A fesztiválra a napijegy 1000 
Ft-ba, a háromnapos hétvé-
gi bérlet 2000 Ft-ba kerül. A 
rendezvényt 18 éven aluliak 
ingyen látogathatják. A túrá-
kon való részvétel regisztrá-
cióhoz kötött, a regisztráció 
augusztus közepén indul a 
www.termeszetjarofesztival.
hu honlapon.

Részletek az esemény 
Facebook oldalán és a www.
termeszetjarofesztival.hu ol-
dalon.

Apróhirdetés
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - mú-
zeumok számára is- készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evő-
eszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 
30/382-7020 

• Labor vérvétel, kötözés otthonában! Fe-
szültségmentes, rohanás nélküli egészség-
ügyi szolgáltatások! Tel: 06-30-320-0461, 
www.vervetelhazhozjon.hu
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 

1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: +36-30-9706-491)

BUSZVEZETŐ

Feltételek:
 -"D"kategóriás jogosítvány, min. 3 év gyakorlat 

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Szolgálati telefon
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés
- Azonnali kezdés

Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.
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Koló újra Gödre érkezett Cselgáncstermet 
avattak CsömörönA gödi József Attila Művelődési Házban augusztus 24-én este megnyitot-

ták a Kolonics, a sportlegenda című vándorkiállítást. A tárlaton két gödi 
vonatkozású tabló is látható. A Kolonics Györggyel közös élményekről Ha-
mar János korábbi szakosztályvezető és Kammerer Zoltán háromszoros 
olimpiai bajnok is beszélt. Hatalmas sikerként élik meg a csömöri cselgáncsosok, hogy a térség leg-

nagyobb, 300 négyzetméteres tataminján sportolhatnak a jövőben.

A 20. vándorkiállítást 
Markó József pol-
gármester és Csabai 
Edvin, a Kolonics 

Alapítvány elnöke nyitották 
meg a nemzeti színű szalag át-
vágásával, amit a gödi szak-
osztály két utánpótlásbajnoki 
dobogós kajakosa, Gál Tímea 
és Maszárovits Miklós tartott a 
színpadon.

Markó József köszöntőjé-
ben arról beszélt, hogy a közel 
21 ezres városnak egyik húzó-
ága a sport, amiben a gödi ka-
jakosok élen járnak, ezért a jö-
vőben a lehetőségekhez mér-
ten még jobb támogatásra tö-
rekszenek. Hamar János azt 
mesélte el, milyen közös él-
ményei voltak a 2006-os Göd 
Kupán Kolóval, ahova a kenus 
13-szoros világbajnokként ér-
kezett, de Göd Kupát csak ab-
ban az évben nyert. Csabai Ed-
vin a közel tíz esztendeje mű-
ködő, a MOB, a hazai szövet-
ség és magánszemélyek által 
létrehozott Kolonics György 
Alapítvány céljait, működését 
ismertette. "Koló a kenu Mo-
zartja volt, olyan művész, aki-
nek munkáskeze volt" - fogal-
mazott a 17-szeres maratoni 
világbajnok kenus, Koló mun-
kabírására, maximumra tö-
rekvésére utalva.

A Kolóval közös élménye-
it Kammerer Zoltán mellett 
Vaskuti István olimpiai baj-
nok, 10-szeres világbajnok és 
Wichmann Tamás olimpiai 
ezüstérmes, 9-szeres világbaj-
nok kenus osztotta meg. 

Kammerer Zoltán arra em-
lékezett, hogy Kolót az atlan-
tai olimpián és Sydney-ben is 
láthatta győzni, ami nagy ha-
tással volt rá, olyan példakép-
ként tekintett rá, aki egész pá-
lyafutása alatt inspirálta a jó 
eredményekre.

Vaskuti István azt mond-
ta a kiállítással kapcsolatban, 
"Koló egy ajándék volt, példa-
kép, és ezt szeretnénk minél 
több emberrel megosztani".

Wichmann Tamás Kolo-
nics György egyedi és külön-
leges kenutechnikáját méltat-
ta. Emlékeztetett, hogy Koló 
nevét többek közt egy budafo-
ki általános iskola is őrzi.

Az eseményen részt vett 

többek közt Nagy Árpád szak-
osztályvezető, Simon Tamás 
alpolgármester, korábbi szak-
osztályvezető és Szabó Gabri-
ella háromszoros olimpiai baj-
nok kajakozó is.

A kiállításon a Koló életútját 
bemutató tablók mellett a ke-
nus legenda relikviái, köztük 
olimpiai érmei mellett kenu-
ja is megtekinthető. Két tab-
ló a gödi szakosztályt és a Göd 
Kupát is ismerteti röviden.

Az eseményen levetítet-

ték Koló olimpiai győzelme-
it, Bartos Csaba gordonkamű-
vész pedig Bach-szvitet ját-
szott. 

A kiváló sportember rend-
kívül gazdag sportsikereit be-
mutató színvonalas kiállítás a 
gödi József Attila Művelődé-
si Házban szeptember 6-ig te-
kinthető meg.

Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

A Pest megyei város-
ban 2018. augusz-
tus 29-én a nemze-
ti színű szalag át-

vágásával ünnepélyes keretek 
között avatta fel a cselgáncs-
termet Simicskó István (jobb-
ról) hazafias és honvédelmi 
nevelésért felelős kormány-
biztos, a KDNP országgyűlé-
si képviselője, a Honvédelmi 
Sportszövetség (HS) elnöke, 
Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős 
államtitkára, a térség fideszes 
parlamenti képviselője, Bán-
hidi Balázs, a Csömöri Torna 
Egylet (CSTE) alapító elnöke, 
és Tóth László, a Magyar Judo 
Szövetség (MJSZ) elnöke. 

Mint elhangzott a Magyar 
Judo Szövetség (MJSZ) támo-
gatásával a diákok és az egye-
sület jövőbeni tagjai a térség 
legnagyobb, 300 négyzetmé-
teres tatamiján sportolhat-
nak a Csömöri Torna Egylet-
ben. Az avató ünnepségen je-
len volt Eich László, a Duna-
keszi Tankerület vezetője is.

MTI Fotó: 
Máthé Zoltán

Vaskuti István (balról), Wichmann Tamás, Kammerer Zoltán, Szabó Gabriella, Csabai Edvin


