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Folytatás a 3. oldalon

Július 16-án kigördült a 
MÁV-Start megrendelé-
sére készült első nagy-
kapacitású KISS emele-
tes motorvonat a Duna-
keszi Járműjavító gyár-
tócsarnokából. 
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Kigördült az első KISS emeletes motorvonat 
a Dunakeszi Járműjavító gyártócsarnokából

Október 13-án lesz 
az önkormányzati-, 

és a nemzetiségi választás is

Áder János köztársasági elnök október 13-ára 
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását, ez pedig azt jelen-
ti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása is. Az er-
ről szóló nyilatkozatot július 26-án tették közzé 
a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

"Demokráciánk erejét, stabili-
tását a nemzet választójoggal 
rendelkező polgárainak szabad 
és felelős akaratnyilvánítása 
biztosítja. Az 1990-ben meg-
tartott első szabad választások 
óta minden alkotmányos felté-
tel adott ahhoz, hogy magunk 
döntsünk saját sorsunkról, a 
jelenünket és jövőnket megha-
tározó kérdésekről" - fogalma-
zott Áder János.

Jelezte, 2019 őszén a rend-
szerváltoztatás óta nyolcadik 
alkalommal nyílik lehetősé-
günk, hogy önkormányzata-

inkról döntsünk. Köztársasá-
gi elnökként - írta - "arra biz-
tatom minden honfitársamat, 
hogy állampolgári jogával élve 
vegyen részt az idei önkor-
mányzati választáson", mely-
nek időpontját az alaptörvény 
előírásaival összhangban októ-
ber 13-ára tűzte ki.

A jogszabály szerint a nem-
zetiségi önkormányzati képvi-
selők válaszatását a helyi ön-
kormányzati képviselők és 
polgármesterek általános vá-
lasztásának napján kell meg-
tartani. 

Nagyot lépett előre a fóti térség: 
átadták az M3-as új csomópontját
Július 24-én, szerda délelőtt Mogyoród mellett az M3-as autópályán átadták a HE-DO Kft., a Penta Általános 
Építőipari Kft., valamint a KM Építő Kft. által kivitelezett autópálya-csomópontot, melynek eredményeként je-
lentősen javult Mogyoród és Fót mellett a Hungaroring elérhetősége is. 

Az új csomópontra azért volt szük-
ség, mert a régebbi lejáratot csak 
a Budapest felől és a Budapest felé 

közlekedők tudták használni. Emellett Fót 
és Mogyoród, valamint a Hungaroring 
irányából csak rossz minőségű utakon le-
hetett rá feljutni az M3-asra.

Ezt a problémát orvosolva az északi ol-
dalon egy több mint másfél kilométeres, új 
nyomvonalú kétszer egy sávos út épült ki, 

amely a Mogyoródra Fótról bevezető Fóti 
úthoz (2101-es számú út) kapcsolta az au-
tópályát. A bekötőúthoz egy új körforga-
lom is épült az autópálya északi oldalán – 
írja a magyarepitok.hu

Az M3-astól délre is létrejött egy körfor-
galom a Hungaroring irányába teremtve új 
lejáratot, immár a Debrecen felől érkezők-
nek is lehetőséget adva.

A NIF Zrt. nettó értéken számítva 4,99 

milliárd forintos beruházásában egy au-
tópálya feletti híd és további két körforga-
lom is létrejött.  Utóbbi két körforgalom az 
új bekötő úton épült ki. A csomóponthoz 
két felüljáró is létesült, továbbá 473 méter-
nyi zajárnyékoló fal. A beruházás kereté-
ben 930 méteres hosszúságban nagynyo-
mású gázvezeték is kiépült; míg a földek 
elérését négy új párhuzamos földút 1000 
méter hosszan.

Az átadón Palkovics László, innovációs 
és technológiai miniszter elmondta, a kor-
mány által tervezett közúti beruházáso-
kat keretbe foglaló Útprogram teljes költ-
ségvetése 3200 milliárd forint. Ebből a ma-
gyar gazdaság megerősödésének köszön-
hetően a nagyobb részt, 1800 milliárd fo-
rintot a költségvetés fedez és a fennmaradó 
összeget adják az uniós támogatások.   

Hozzátette: a 2016 és 2024 közötti idő-
szak végére a magas szolgáltatási színvo-
nalú közúthálózat mintegy 1000 kilomé-
terrel fog bővülni. 

"A kormány stratégiai célja, hogy 30 per-
cen belül kényelmesen elérhető legyen egy 
négysávos útszakasz Magyarország bár-
mely pontjáról" – húzta alá a tárcavezető. 

Az új csomópont megnyitása jóvoltából 
már sokkal kényelmesebben  jutottak el a 
Forma-1 Magyar Nagydíj résztvevői és né-
zői augusztus első hétvégéjén a mogyoródi 
Hungaroringre. 

Fotó: MTI

A MÁV-Start közbeszerzé-
si eljárás keretében kötött 
keretszerződést a Stadler 
Bussnang AG vasúti jár-

műjavítóval 2017 áprilisában 40 da-
rab KISS motorvonat szállítására. A 
MÁV-Start az első ütemben 2018-ban 
először 11 darabot, majd 2018 végén 
további 8 darabot hívott le, a fennma-
radó 21 lehívásának előkészítése fo-
lyamatban van.

Az első körben lehívott 11 darab 
KISS motorvonat 2020 februárjától 
állhat forgalomba a váci és a ceglédi 
elővárosi vasútvonalon, majd további 
8 emeletes motorvonat érkezik 2021 
elején.
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Tuzson Bence: A helyi fejlesztések esetében is, 
amelyek elsősorban az itt élő lakosság érdekeit 

szolgálják, nagyon fontos a régiós szemlélet

Előtérben az egészség

Büszke vagyok azokra az apróbb eredményekre is, amelyek kevésbé lát-
ványosak talán, de összetartó közösséggé formálták az itt élő embereket 
– fogalmazott Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője a la-
punknak adott nyilatkozatában. A politikus beszélt az egészségmegőrzés 
jelentőségéről, és az ennek érdekében megvalósított fejlesztésekről, de 
kiemelt fontosságúnak nevezte az oktatási intézményekben elvégzett be-
ruházásokat, az óvoda- és iskolaépítéseket is.

Egy korábbi rendezvény a váci kórházban

Tuzson Bence államtitkár 

Rétvári: A napokban 
kapják meg emelt bérüket 

az egészségügyi szakdolgozók

Közös jelölteket állítanak 
az ellenzéki pártok Gödön

A napokban kapják meg emelt bérüket az egészségügyi szakdolgozók  
- mondta el Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára, Pest megye 4. számú választókörzetének országgyűlési 
képviselője, a Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

A Jobbik, a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az LMP és a Párbeszéd kö-
zös jelölteket állít Gödön az őszi önkormányzati választásra - közölte a Job-
bik választókerületi elnöke.

Térségünkben az elmúlt néhány évben 
kiemelt figyelmet fordítottunk az okta-
tási intézményekre és azok fejlesztésére, 
sorolhatnám itt Veresegyházat, Duna-

keszit vagy Fótot is, mert sok-sok példával lehet-
ne alátámasztani az elvégzett munka eredménye-
it – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkoza-
tában Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője, aki a to-
vábbiakban néhány gödi példát is említett. Mint 
mondta, a városban az elmúlt időszakban öt-
ven férőhellyel bővítették az Ady Endre úti Csa-
logány óvodát, a Kincsem Óvoda udvarán pedig 
ovisport pálya nyílt. Elvégezték a gödi Németh 
László Általános Iskola energetikai felújítását, de 
ugyanebben az intézményben megújult a főző-
konyha is, mert helyi, lakossági igény mutatko-
zott arra, hogy ennek is bővítsék a kapacitását, és 
ehhez kapcsolódva beszerezték a szükséges kony-
hai eszközöket is – sorolta a politikus.

A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy el-
sősorban a fiatal nemzedékek, az óvodás- és isko-
láskorú gyermekek érdekeit, valamit az egészség-
megőrzést, az egészséges életmódra való nevelést 
szolgálják a különféle sportberuházások is. Így 
például Alsógödön bővítették a dunai sporthá-
zat, és jelentős infrastruktúra-fejlesztést hajtottak 
végre a Gödi SE kajak-kenu szakosztályánál. Az 
alsógödi vízitelepen működő sportházat állami 
támogatással sikerült bővíteni, aminek fedezetét 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelt sportág-
fejlesztési programjában megvalósuló fejleszté-
sekre szánt forrásokból teremtették elő. Az Oázis 
lakóparkban épülő új egészségház melletti terüle-
ten pedig kialakítottak egy szabadtéri edzőpark – 
mondta lapunknak Tuzson Bence.

A helyi fejlesztések esetében is, amelyek el-
sősorban az itt élő lakosság érdekeit szolgálják 
és a helyiek igényeit igyekeznek kielégíteni, na-
gyon fontos a régiós szemlélet – folytatta a kép-
viselő –, ugyanis „engem mindig örömmel tölt 
el, amikor annak a példaértékű összefogásnak a 
különböző formáival találkozom, amelyekkel az 
elmúlt évek településfejlesztései itt nálunk, a ré-
giónkban megvalósultak. S éppen ezért mond-
hatom el, hogy büszke vagyok azokra az apróbb 
eredményekre is, amelyek kevésbé látványosak 
talán, de összetartó közösséggé formálták az itt 
élő embereket.” A politikus ennek egyik példája-
ként emelte ki, hogy bár a Samsung gyár Gödön 
működik, a sikeres együttműködés eredménye-

ként a fóti Fáy András Általános Iskolában ki-
alakítottak egy úgynevezett Samsung Smart 
School, vagyis okosiskolai osztálytermet.

Tuzson Bence kitért arra is, hogy ugyancsak 
Fóton, a magyar kormány harminchétmillió fo-
rintos támogatásával számítástechnikai eszkö-
zöket – számítógépeket, laptopokat, monitoro-
kat – szereztek be a helyi iskolák részére, ezzel 
is a 21. század követelményeinek megfelelőbbé 
téve az oktatást és annak színvonalát. A képvi-
selő felhívta a figyelmet arra is, hogy a város-
ban, a kormány háromszázötvenmillió forintos 
támogatásával várhatóan még az idén ősszel el-
készül a Gondviselés Katolikus Óvoda, amely-
nek öt csoportszobája szolgálja majd itt helyben 
a legkisebbek nevelését.

Különleges előnyt jelent térségünk számára, 
hogy Veresegyházon nemrég megnyílt az Út az 
Egészséghez program túraösvénye, aminek a je-
lentősége abban mérhető, hogy az ilyen speciá-
lis helyszíneknek köszönhetően országszerte az 
utóbbi négy évben, vagyis mióta elkezdődött a 
program gyakorlati megvalósítása, már eddig is 
több tucat ember életét sikerült megmenteni – 
folytatta a politikus, aki bízik abban, hogy en-
nek a fejlesztésnek köszönhetően a térségünk-
ben is hasonló eredményeket sikerül majd elér-
ni. A megelőzés révén hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy az egészséges emberek valóban egészsége-
sek is maradjanak – mondta a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Rétvári Bence közölte, 
július 1-jével újabb 8 
százalékkal emelked-
tek az ápolói, szak-

dolgozói alapbérek; az emelés 
mintegy 81 ezer embert érint.

Az államtitkár kiemelte, ez 
az emelés a 2016-ban kezdő-
dött többlépcsős béremelési 
program folytatása, a kormány 
arra törekedett, hogy egy "ki-
számítható, látható" bérnöve-
kedés legyen az ágazati szak-
dolgozók esetében.

Rétvári Bence felidézte: 
2012-2013-ban átlagosan 27 
százalékos béremelés történt, 
2016-ban 26,5 százalékkal, 
majd 2017-ben újabb 12 száza-
lékkal emelkedtek a szakdolgo-
zói bérek. A múlt évben és az 
idén 8-8 százalékkal lett maga-
sabb az alapbér ebben a szek-
torban, jövő januárban újabb 
14 százalékos, majd november-
ben további 20 százalékos alap-
béremelés lesz - ismertette.

Az államtitkár hozzátette, 
a béremelések 2022-ig folyta-
tódnak, arra az évre további 30 

százalékos béremelést tervez a 
kormány. Így - két ciklus alatt 
- csaknem 2,5 szeresére emel-
kednek a szakdolgozói bérek - 
mondta.

Példaként említette, hogy 
egy húszéves jogviszonnyal 
rendelkező, OKJ-s végzettsé-
gű ápoló 2010-es 172 ezer fo-
rintos átlagkeresete idén júli-
ustól 361 ezer forintra emelke-
dik. Egy négy-hat éves jogvi-
szonnyal rendelkező, felsőfokú 
végzettségű szakdolgozó 2010-

es 199 ezer forintos átlagkere-
sete pedig most júliustól 407 
ezer forintra nő - sorolta. Rét-
vári Bence kiemelte, hogy az 
alapbéremelés minden esetben 
magával hozza az úgynevezett 
mozgó bérelemek - ügyeleti 
és túlmunkáért kapott díjak - 
emelkedését is.

Az idei béremelés fedezete 14 
milliárd forint, a jövő évi, két 
lépcsőben történő emelésé pe-
dig 82 milliárd forint az elfoga-
dott költségvetés szerint.

Varga Zoltán Péter az MTI-nek adott 
közleményében azt írta, az összefo-
gást támogatja a Márki-Zay Péter ne-
vével fémjelzett Mindenki Magyaror-

szága Mozgalom is.
Az ellenzéki pártok az együttműködést egy 

közös gödi program jegyében tervezik, amelyet 

a lakosságnak bemutatnak, és amelynek érdeké-
ben a köztük lévő nagypolitikai ellentéteket fél-
retéve dolgoznak majd Göd érdekében - emelte 
ki a választókerületi elnök.

Később, a Gödön tartott közös sajtótájékozta-
tón jelentették be, hogy az ellenzéki pártok kö-
zös polgármesterjelöltje, Balogh Csaba. 
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A fejlesztés Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, Tuzson Bence államtitkár, Homolya Róbert, 
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Markó József gödi polgármester szerint jelentős változással lesz 

a Budapest-Vác elővárosi közlekedésre 

Marton Zsoltot augusztus 24-én szentelik püspökké 
a Váci Székesegyházban

Kigördült az első KISS emeletes 
motorvonat a Dunakeszi 

Járműjavító gyártócsarnokából

Tuzson Bence, a Miniszter-
elnökség közszolgálatért fele-
lős államtitkára, Pest megye 5. 
választókörzetének országgyű-
lési képviselője az ünnepségen 
kiemelte, a most elkészült KISS 
emeletes motorvonat mutatja 
azt is,  hogy a Dunakeszi Jár-
műjavítónak megvan a képes-
sége bármilyen vasúti jármű 
gyártására. Az emeletes mo-
torvonatok forgalomba állítá-
sával jelentősen javul a vasúti  
szolgáltatás minősége, gyor-
sabb, kényelmesebb eljutást 
tesz lehetővé Dunakeszi és Bu-
dapest között - mondta.

Tuzson Bence leszögezte: 
Dunakeszi kincse a Duna és a 
zöld környezete, a környezet-
kímélő vasúti közlekedés elter-
jedése pedig hozzájárul ennek 
az értéknek a megőrzéséhez.

Mosóczi László, az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium (ITM) közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkára kije-
lentette, a magyar vasút meg-
újulásának a KISS emeletes 
motorvonat ugyanúgy jelképe 
lesz, mint ahogy annak számí-
tanak több mint egy évtizede a 
Flirt motorvonatok.

Kitért arra,  hogy a vas-
út megújítása jegyében a kor-
mány jelentős infrasturktúra-
fejlesztéseket is végrehajt, a fő-
városi elővárosi vasúti forga-
lom fejlesztése mellett a vidéki 
nagyvárosok agglomerációjá-
ban is javítani kívánja a vasút 
versenyképességét.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója "biro-
dalmi lépegetőnek" nevezte az 
elkészült KISS emeletes motor-
vonatot. Az emeletes motorvo-
natok forgalomba állításával a 
Budapest-Cegléd-Szolnok, il-
letve a Budapest-Vác-Szob vo-
nalon jelentősen nő majd a 
férőhelykapacitás. 

Peter Spuhler, a Stadler Rail 
AG igazgatósági elnöke úgy fo-
galmazott, büszkék arra, hogy 
Magyarország kilencedik or-
szágként rendelt emeletes mo-
torvonatot cégüktől. Felidézte, 
hogy Szolnokon és Pusztasza-
bolcson végrehajtott mintegy 

80 millió eurós beruházásuk 
révén 500 embert foglalkoztat-
nak Magyarországon, és elé-
gedettek a magyar dolgozók 
munkájával. Kiválónak nevez-
te a Stadler cég és a Dunakeszi 
Járműjavító közötti együttmű-
ködést, és jelezte: további be-
ruházásra is készek Magyaror-
szágon.

Szepessy Tamás, a Dunake-
szi Járműjavító Kft. ügyveze-
tő igazgatója hozzátette: „Mér-
földkő lesz ez a hazai közleke-
désben, hiszen a zsúfolt, ke-
vésbé modern kocsik helyett 
kényelmes, 21. századi meg-
oldást kínálunk az utazókö-
zönség részére. Nagy büszke-
ség számomra, hogy ezt a Ma-
gyarországon egyedülálló és 
kiemelkedően fontos gyártási, 
szerelési folyamatot nagy múl-
tú, közel 100 éves gyárunk vé-
gezheti el, amivel bizonyíthat-
ja, hogy napjainkban is magas 
színvonalat, megbízható minő-
séget állít elő fejlett technológi-
ai megoldásokkal, szakmailag 
felkészült, képzett kollégákkal. 
Mára létszámunk meghaladja 
a 600 főt. Dolgozóinknak sta-
bil munkahelyet, ideális körül-
ményeket, kimagasló fizetést 
tudunk biztosítani.” 

Dióssi Csaba, Dunakeszi pol-
gármestere fontosnak tartotta 
megemlíteni: „Jelentős agglo-
merációs településként Duna-
keszi közlekedésében kulcsfon-
tosságú a vasúti fejlesztés és ka-
pacitásnövelés megvalósítása. 
A lakosság igényeinek minél 
magasabb színvonalú kiszolgá-

lását személy szerint is kiemelt 
feladatnak tartom.” 

A Dunakeszi Járműjavító-
ban két darab KISS emeletes 
motorvonat készült el eddig, 
amelyek a napokban indulnak 
típustesztre, az egyik Német-
országba, a másik Csehország-
ba. A tesztfutások teljesítése a 
típusengedély megszerzésének 
feltétele, amely az összes ilyen 
típusú járműre érvényes lesz 
Magyarországon.

A szerződés szerint az első 
körben lehívott 11 darab KISS 
emeletes motorvonatnak 2020 
februárjában kell forgalom-
ba állnia, amelyhez járműven-
ként üzembehelyezési engedély 
szükséges.

A MÁV-Start és Stadler kö-
zös közleménye szerint az új 
járművek jelentős magyaror-
szági hozzáadott értékkel ké-
szülnek. Az első 11 KISS je-
lentős részének összeszerelé-
se Dunakeszin történik. Nyolc 
szerelvény motorkocsijának 
és betétkocsijának összekap-
csolása, illetve az összes jár-
mű üzembe helyezése is itt tör-
ténik. Az emeletes szerelvé-
nyek 132 darab forgóváza szin-
tén Magyarországon készül a 
Stadler szolnoki forgóváz-reví-
ziós központjában.

Három szerelvény, illetve a 
járművek kocsiszekrényei és 
a motorkocsik a Stadler eme-
letes vonatok gyártásáért fe-
lelős svájci kompetenciaköz-
pontjának irányítása alá tarto-
zó fehéroroszországi üzemben, 
Minszkben készülnek.

Az emeletes motorvonatokat 
korszerű utastájékoztató rend-
szerrel, légkondicionált utas-
térrel, WIFI-vel, mobiltelefo-
nok és laptopok töltésére alkal-
mas hálózati csatlakozókkal, 
valamint korszerű kamera-
rendszerrel szerelik fel. A jár-
műveken három hagyományos 
és egy mozgássérült WC lesz, 
a multifunkciós terek pedig 
négy kerekesszék, illetve 12 ke-
rékpár vagy 5 babakocsi szállí-
tására alkalmasak.

MTI/MÁV ZRT. 
Kommunikációs 

Igazgatóság
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Döntött a pápa: Marton Zsolt 
az új váci megyéspüspök 

Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát nevezte ki Ferenc 
pápa váci megyéspüspökké – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) titkársága. Az új püspök Beer Miklóst váltja, aki 2018. jú-
nius 1-jén töltötte be 75. életévét és nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét a 
pápának.

Marton Zsolt 1966. 
március 26-án szü-
letett Budapesten. A 

kecskeméti Piarista Gimná-
ziumban érettségizett, majd 
1988-ban szerzett tanítói dip-
lomát a Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán. Teológiai tanulmá-
nyait Veszprémben, Győrben és 
Budapesten végezte, 1998-ban 
szerzett teológus diplomát a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem hittudományi karán. 1998. 
június 20-án Vácott szentelték 
pappá – olvasható az MTI-nek 
adott közleményében.

1998-99-ben püspöki titkár 
és bírósági jegyző volt, 1990-
től Nagykátán, majd Dányban 
szolgált. 2002-2003-ban a Váci 
Hittudományi Főiskola levele-
ző tagozatának tanára, 2003 és 
2008 között a Központi Papa-

nevelő Intézet prefektusa volt. 
2008-tól 2015-ig Felső- és Al-
sógöd plébánosa, valamint váci 
kerületi esperes volt.

2015-től a Központi Papne-
velő Intézet rektora.

 „A mi papunkat nevezte ki a 
Szentatya, az egyházmegyénk 
papját. Azt hiszem, nagyon jó 
döntést hoztak, amikor nem 
idegenből hoznak ide valakit 
az egyházmegye élére, hanem 
olyan papot, aki itt nőtt föl, 
ide köti őt az elmúlt évek szol-
gálata, akit ismerünk és szere-
tünk.” – mondta Beer Miklós, 
a Váci Egyházmegyei Katoli-
kus Televízió július 16-án köz-
zétett videójában.

Beer Miklós szerint a váci-
ak már hozzá lehetnek szokva 
a püspökszentelésekhez, hiszen 
Varga Lajos segédpüspököt is 

a városban szentelték fel, akár-
csak Pintér Gábor belaruszi 
nunciust, így nem lesz szokat-
lan dolog számukra az augusz-
tus 24-i esemény. A nagy ün-
nepre sok szeretettel hívja a 
püspök az egyházmegye papjait 
és a híveket. Mindenekelőtt ezt 
kéri mindenkitől: „Imádkozza-
tok az új püspökért és imádkoz-
zatok értem is, (…) hogy jó püs-
pökök, jó papok legyünk”.

...
Videóblogot indított és 

társakat keres Beer püspök

“Köszöntöm kedves mindany- 
nyiukat! Kérem, fogadják sze-
retettel első videóüzenetemet, 
amelyet – reményeim szerint 
– időről időre újabbak követ-
nek majd aktuális témákról, 
kérdésekről” – mondta Beer 
Miklós, nyugdíjba készülő váci 
megyéspüspök a most indított 
videóblogjának első kisfilm-
je bemutatásaként. A youtube-
on megtalálható üzenetben be-
jelenti: folytatni szeretné mun-
kájának közösséget szolgáló ré-
szét és ehhez társakat keres.

A püspök lapunk informá-
ciói szerint Nagymarosra köl-
tözik majd, s továbbra is ak-
tív életet szeretne élni. Úgy lát-
ja, számos olyan folyamatot in-
dított el, amelyeket tovább kell 
vinnie.
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A képen balról: Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős 
helyettes államtitkára, Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit 
Kft. (Kello) ügyvezető igazgatója és Rétvári Bence, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára

Balkovics Péter és Fördős Attila avatta fel a fitneszparkot Új aszfaltot kapott a Dunához vezető út is

Útépítések Sződligeten
A fővárosi agglomeráció egyik legvonzóbb települése az alig hatvan éves 
múltra visszatekintő Sződliget, amely gyönyörű természeti adottságai 
mellett azzal is büszkélkedhet, hogy a nagyközség valamennyi útja szi-
lárdburkolatú. A tavaly megvalósított útfelújítások és a gyalogos-kerékpá-
ros közlekedésre alkalmas közel egy kilométer hosszú járda építése után 
az idei esztendőben eddig öt utcát újítottak fel a Duna-parti településen. 
Juhász Béla polgármester szerint az önkormányzat felfontosabb célja a 
helyi lakosság életminőségének a javítása. 

- A Sződligeten élők többsé-
ge eljár dolgozni Budapestre 
vagy Vácra, akik számára fon-
tos, hogy kulturált lakókörnye-
zetben éljenek, pihenhessenek. 
Ezért sződligeti polgármester-
ként az a legfontosabb törekvé-
sem, hogy az itt lakók életminő-
ségét javítsam – mondta Juhász 
Béla polgármester, aki kérdé-
sünkre elsőként a nagyközség 
közbiztonságát emelte ki. 

- Sződligeten jól üzemel a 
térfigyelő kamerarendszer, a 
helyi rendőr és a polgárőrség 
eredményes tevékenységének 
köszönhetően gyakorlatilag 
nem történt bűncselekmény a 
településen. Az életminőséget 
jelenti a jó út is. Az eltelt ki-

lenc év alatt sikerült azt elérni, 
hogy Sződligeten nincs földút, 
miközben tudomásom szerint 
a szomszédos városokban tíz 
útból három még ma is földút. 
Sőt az ország fővárosában, Bu-
dapesten is bőven vannak még 
földutak. 

Juhász Béla elmondta, hogy 
az önkormányzat anyagi erő-
forrásainak függvényében lé-
pésről lépesre haladva számol-
ta fel a település földútjait.  

- A koncepciónk az volt, 
hogy első lépésben mart asz-
faltos burkolatot kaptak az ut-
cák és néhány év múlva ez a 
mart aszfalt képezte az alapját 
a melegaszfaltos burkolatnak. 
Meggyőződésem, hogy ezek 

az utak hosszú életűek lesznek. 
Az elmúlt év kiemelt projekt-
je a nagyközség egyik legjelen-
tősebb gyűjtőútjának, a Határ 
útnak a felújítása volt. A közel 
egy kilométer hosszú út újra 
aszfaltozása mellett elkészült a 
csapadékvíz elvezető rendszer, 
a kiszélesített út mentén gya-
logos-kerékpáros közlekedésre 
alkalmas járdát is építettünk.  

A nagyközség vezetőjé-
től megtudtuk, hogy idén ed-
dig 34 millió forint költöt-
tek útfelújításokra. - Elkészült 
a Bocskai utca egy szakasza, 
a Dózsa György, a Deák Fe-
renc utca a Malom és a Hunya-
di utca. A Dunaparton jó szín-
vonalú éttermek, sportpályák, 
yacht kikötő, kerékpárút vonz-
za a sződligetiek mellett a hoz-
zánk ellátogató turistákat, akik 
kulturált kiszolgálása érdeké-
ben leaszfaltoztuk a folyóhoz 
vezető utat is. Összesen több 
mint egy kilométer, egészen 
pontosan 1155 méter útra ke-
rült kiváló minőségű aszfalt – 
tájékoztatott a polgármester, 
aki hozzátette: - Az a vélemé-
nyem, hogy ebben a tekintet-
ben Sződliget már elérte az eu-
rópai szintet.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Hivatalosan is átadták Vácott 
a Fürj utcai fitneszparkot

Augusztus 1-jén megtörtént a Fürj utcában - húsz millió forintos államilag 
támogatott beruházással - létrehozott fitneszpark hivatalos átadása, majd 
a Béke tér népszerű játszóterén arról kaptak tájékoztatást a sajtó munka-
társai, hogy immár teljesnek nevezhető a létesítmény, miután kiegészült 
egy új homokozóval.

- Ez a korszerű létesítmény fia-
taloknak és idősebbeknek egy-
aránt lehetőséget ad a szabadidő 
kulturált eltöltésére, a sportolás-
ra. Pályázati úton nyert hozzá 
forrást az önkormányzat, tehát 
a fejlesztés nem terhelte a város 
költségvetését. Szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, 
akik közreműködtek sikeres pá-
lyázatunk elkészítésében, a meg-
valósítás bonyolításában, a kivi-
telezésben, és ezennel hivata-
losan is átadjuk a közjó javá-
ra, a közösség használatába ezt 
a sportparkot - mondta a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón 
Fördős Attila polgármester.

Balkovics Péter, a választó-
körzet önkormányzati képvise-

lője mindenekelőtt annak jelen-
tőségét hangsúlyozta, hogy a fit-
neszpark a város legnagyobb la-
kótelepének területén valósulha-
tott meg, tehát nagyon sokaknak 
kínálhat egészségmegőrző spor-
tolási lehetőséget lakóhelyük kö-
zelében.

- Modern világunkban több-
nyire inaktív életet élünk, ami 
megnehezíti az egészség meg-
őrzését, már csak ezért is fontos 
ennek a létesítménynek a meg-
valósítása, hogy bárki  kulturált 
körülmények között sportolhas-
son itt, akár csak heti egy-két al-
kalommal, akár rendszeresen - 
fogalmazott a képviselő.  

A Béke téri helyszínen Fördős 
Attila elmondta, hogy anyagi ol-

dalról jórészt különböző egyéni 
felajánlásoknak köszönhetően 
sikerült teljessé tenni a népsze-
rű játszóteret egy homokozóval, 
másrészt köszönetet mondott 
a Fidelitas váci szervezetének, 
akik vállalták, hogy kitakaríta-
nak, részben felújítanak, kiegé-
szítenek több játszóteret.

A játszótér felújítását mene-
dzselő választókörzeti önkor-
mányzati képviselő, Vácy Károly 
azt hangsúlyozta: fontos, hogy a 
"Családok Éve" jegyében meg-
valósulhatott ez az eszközbőví-
tő fejlesztés.

- Régi igény volt, hogy itt egy 
minden igényt kielégítő, korsze-
rű játszótér alakuljon ki, a ter-
vet szakaszosan sikerült megva-
lósítani, amiért köszönetet mon-
dok mindenkinek, aki bármi-
lyen formában segítséget nyúj-
tott, és itt külön kiemelem a 
Fidelitas közreműködését, pél-
da értékű vállalását. Kívánom a 
környéken élő kisgyerekes csalá-
doknak, hogy használják öröm-
mel ezt a létesítményt - mondta 
a képviselő.

Szabó Csaba, a helyi Fideli-
tas elnöke köszönetet mondott 
az önkormányzatnak vállalásuk 
támogatásáért, mint fogalma-
zott, az a tervük, hogy a jövőben 
még sok másik játszótér felújítá-
sában is segítenek. 

Ribáry Zoltán

 Ismét családbarát munkahely 
lett Vác Város Önkormányzata

Ötödik alkalommal díjazták a váci hivatalt családbarát címmel, amely idén 
több mint 2,8 millió forintos támogatással jár. Ez az összeg jóval megha-
ladja az elmúlt években a gyermekes dolgozókat segítő környezet megte-
remtéséért kapott támogatást. 

Az intézmény évek óta támogatja a csalá-
dos dolgozókat. Az iskoláztatás és mun-
kaidő kedvezmény mellett az ország-

ban egyedülálló kezdeményezés volt a Pünkösd 
kedd, mint fizetett szabadnap majd később Hús-
vét utáni keddel bővült a kedvezmények köre, így 
a családok négy napot tölthettek együtt. Éven-
te három család wellness hétvégét kapott azok 
közül, akiknek ugyan van gyermekük, de kies-
tek a kedvezményezettek köréből, mert már fel-
nevelték őket. Ezzel az önkormányzat a gyakor-
lati gyermeknevelés utáni időszakot támogatja, 
amely akár az idős szülőkre fordított energiához 
járul hozzá, azaz a gondoskodás időszakában je-
lenthet könnyítést. A mostani pályázat része a 
korábbi, bevált és kedvelt intézkedések többsé-
ge. Emellett például a rugalmas munkaszerve-
zés, amely a kisgyermekes szülőknek jelent ké-
sőbbi munkakezdést, a tanszerek beszerzését se-
gítő támogatás, táboroztatás, színházbérlet, ösz-
töndíj támogatás, karácsonyi ajándékcsomag, 
drogprevenciós- és kibervédelmi előadás, illet-
ve egy gyermekneveléssel kapcsolatos képzés is. 
Az egyik egyedi és új eleme az idei pályázatnak 
a családbarát gondolkodás népszerűsítése az ön-
kormányzatok körében, amely a jó gyakorlatok 
megosztását, ötletelést is jelent a térségi jegyzők-
kel. Mivel igen népszerűvé váltak a korábbi kez-
deményezések a családos önkormányzati dol-

gozók körében, segítséget nyújthat más hason-
ló intézménynek is az intézkedések bevezeté-
se, amelyek nem mintaként szolgálnak, hanem 
a családbarát gondolkodást és az újabb ötletek 
megvalósítását segítheti elő – erről Deákné Dr. 
Szarka Anita, Vác jegyzője beszélt. 

“A célok megvalósításánál azt látom, hogy a 
családosok munkakörének ellátásában a nehe-
zítő körülményeket figyelembe véve, egy kicsit 
körültekintőbb, toleránsabb közeg megterem-
tését kitűzve, gondolkodásmód változás szük-
séges, nem csak egy-egy újító gondolat. Miután 
minden intézmény a sajátosságai alapján tud el-
járni, nem az egyedi ötletek átadása az elsődle-
ges célunk, hanem a családbarát gondolkodás 
bemutatása, amelyet előadások keretében fo-
gunk megvalósítani. Természetesen, ha az ed-
digi intézkedéseink bármelyikét átveszi más in-
tézmény, az büszkeséggel töltheti majd el azokat 
a kollégákat is, akik segítettek a szervezésben, a 
családosoknak szánt kedvezmények kialakításá-
ban, az intézkedések megvalósításában” – tette 
hozzá a jegyző - írja a vac.hu.

 A legújabb intézkedéseket még idén bevezeti 
az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 
elemek megtartása mellett egyre bővül a támo-
gatások köre a pályázat eredményétől függetle-
nül. A fő cél, hogy a munka és a család harmóni-
ában egészítsék ki egymást. 

Megkezdődött a tankönyvek 
kiszállítása az iskolákba

Jövő szeptembertől a köznevelésben minden diák ingyen kapja a tanköny-
veket - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára Üllőn, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) 
raktárában tartott sajtótájékoztatón abból az alkalomból, hogy megkezdő-
dött a tankönyvek és fejlesztő taneszközök szállítása az iskolákba.

Rétvári Bence közölte, a kö-
vetkező napokban ösz-
szesen 13 millió tankönyv 

érkezik csaknem négyezer hely-
színre. Míg korábban a tanköny-
vek kiszállítása "esetlegesen sike-
rült" a megadott időpontra, az el-
múlt években az állami tulajdonú 
Kello ezt a feladatot már sikeresen 
és pontosan végezte - tette hozzá.

Az államtitkár kijelentette, 
mára már az is látszik, hogy szíve-
sen használják az iskolák az álla-
mi fejlesztésű tankönyveket, mi-
vel a tavalyinál 500 ezerrel több 
ilyen könyvet rendeltek. Hozzá-
tette, hogy ezeket a tankönyveket 
pedagógusok fejlesztik és három 
éven keresztül ki is próbálják.

Maruzsa Zoltán, az Emmi köz-
nevelésért felelős helyettes állam-
titkára elmondta, hogy több mint 
900 tankönyv fejlesztése folyik, 
amivel olyan területeket akarnak 
lefedni, ahol eddig nem állt ren-
delkezésre megfelelő tankönyv. 
Hozzátette, mindenképpen meg-
vizsgálja kormány, hogy a meg-

felelő minőség garantálása mel-
lett hogyan lehet olcsóbbá tenni a 
tankönyvek előállítását.

A helyettes államtitkár kitért 
arra, hogy 2020-tól az állam fog-
ja biztosítani a köznevelésben az 
elsőtől tizenkettedik osztályig, 
illetve a szakképzés rendszeré-
ben a tankönyveket, csökkentve 

ezzel is a családok terheit. Hoz-
zátette, hogy a kormány a tan-
könyvkiadás finanszírozását - 
gyártás, kiadás, fejlesztés, szállí-
tás - is egyszerűsíti, és egyetlen 
költségvetés fejezeti sorra vonja 
össze, ami 14 milliárd forintos 
összevonást jelent 2020-tól - tá-
jékoztatott az MTI.
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Szabadtéri fejlesztésekkel 
a fenntarthatóságért

Átadták a felújított 
verőcei szabadstrandot

A környezetvédelem és a fenntarthatóság a lakosság egyre nagyobb szá-
zalékát foglalkoztatja, csakúgy, mint a Duna-Dráva Cement Kft.-t. A vál-
lalat 2011-ben azzal a céllal indította útjára a Zöld Megoldás-pályázatot, 
hogy forrást teremtsen környezettudatos fejlesztések és a fenntartható-
ságot elősegítő kezdeményezések támogatására. 

Ebben a szezonban a dunakanyari strandok jó részét felújítják, elsőként 
a verőcei lett kész, de a nagymarosi, majd a zebegényi is sorra kerül – 
közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára  
Verőcén, írja az MTI.

Augusztus 5-től igazgatási szünetet tart 
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.08.05-től 2019.08.19-ig 
terjedő időszak munkanapjaira, a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet ren-
delt el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel. A Dunakeszi Polgármesteri Hi-
vatala az anyakönyvi, és választási feladatok ellátásának tekintetében ügyeletet tart.

Dunakeszi Város Ön-
k o r m á n y z a t á n a k 
Ké pv i s e lő -te s t ü le -

te 2019.08.05-től 2019.08.19-
ig terjedő időszak munkanap-
jaira, a Polgármesteri Hivatal-
ban igazgatási szünetet rendelt 

el, amely időszak alatt az ügy-
félfogadás szünetel. A Dunake-
szi Polgármesteri Hivatala az 
anyakönyvi, és választási fel-
adatok ellátásának tekinteté-
ben ügyeletet tart.

 Az igazgatási szünet utá-

ni első ügyfélfogadási nap 
2019.08.21. szerda. (8 órától) 
A bejövő levelek érdemi feldol-
gozása ekkor kezdődik majd 
meg. Szíves megértésüket kö-
szönjük! – olvasható a város 
hivatalos weboldalán. 

A 2018/2019-es Zöld 
Megoldás-pályázat ke-
retében összesen 7,5 

millió forintot biztosít a DDC 
7 környezettudatosságot elő-
segítő projekt megvalósításá-
hoz a Beremendi és a Váci Ce-
mentgyár környezetében, va-
lamint a Pécs és környékén 
élők számára. A tavalyi nyerte-
sek jelenleg aktívan dolgoznak 
zöld ötleteik megvalósításán, 
a projektek között szerepelnek 
olyan beruházások is, amelyek 
lehetőséget adnak a természe-
ti környezet, a fenntarthatóbb 
életvitel megismerésére, vala-
mint segítik az infrastruktúra 
hatékony hasznosítását és kör-
nyezettudatos működtetését.

Szabadtéri fejlesztések 
a Duna mentén

Vácott az Árpád Alapítvány 
által megálmodott Szabadtéri 
Ökoterem valósul meg, amely 
lehetőséget biztosít az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola ta-
nulóinak a szabadban történő 

tanulásra, ezáltal a természe-
ti jelenségek testközelből tör-
ténő megfigyelésére. A szabad-
ban eltöltött tanórák maradan-
dó élményekkel gazdagítják 
majd az iskolások mindennap-
jait. A kültéri terem kiváló-
an használható például tech-
nika órákra, énekkari próbák-
ra, vagy egyéb szabadidős te-
vékenységekhez is. A projekt 
megvalósítása jelenleg is tart. 
A dolgozók a szülőkkel együtt 
az Ökoterem alapjain dolgoz-
nak a növénytelepítés mellett.

A Szokolyai Cseh Péter Ál-
talános Iskola és Szokolya 
Község Önkormányzata egy 
ökológiai szemléletű, madár-
barát tan- és élménykertet ho-
zott létre. A - Szokolya Zöld 
Szíve - projekt keretein belül 
megálmodott iskolakert idő-
szakosan megnyitja a kapu-
it az érdeklődők előtt, bemuta-
tókertként és szabadtéri olva-
sóteremként is funkcionálva. 
A közösségi kertet 2019. június 
7-én ünnepélyes keretek között 
Némethné Pintér Csilla, Szoko-
lya polgármestere, Nagy István 

agrárminiszter, Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő, vala-
mint a DDC részéről Szilágyi 
Zsolt, gyárigazgató adták át.

A dunántúli zöldek

A váci térség mellett 2019-
ben a baranyai régióban is 
több környezettudatos pro-
jekthez biztosít forrást a DDC. 
A drávaszabolcsi Dráva Kincse 
Óvoda aktívháza mellett olyan 
projektek valósulnak meg, 
mint a siklósi Tanliget elneve-
zésű közösségi tér, vagy a Sik-
lósi Várszínház Rózsakert fan-
tázianevű kezdeményezése.

Pécsett, a megyeszékhelyen 
pedig „A Bártfa utcai tagóvoda 
gyermekeiért” Alapítvány Me-
sekert elnevezésű projektje és 
a Meszesért Alapítvány „Élő, 
Élhető udvar” pályázata való-
sul meg. A projektek célja egy 
fenntartható, egészséges kör-
nyezet megteremtése a fiatal 
generáció számára.

A DDC cementgyárainak 
környezetében élő lakosság 
számára hatalmas lehetőséget 
jelent a pályázat, amelyet mi 
sem bizonyít jobban, mint a 
2018-as Zöld Megoldás-pályá-
zatra beérkező 32 pályamunka.

A vállalat szeptember ele-
jén ismét kiírja a pályázatot, 
amelyre az oktatási intézmé-
nyek mellett civil szervezetek, 
önkormányzatok és non-pro-
fit szervezetek jelentkezését is 
várják. A Zöld Megoldás-pá-
lyázatról bővebben a válla-
lat honlapján olvashat: www.
duna-drava.hu/zold-megoldas 

Rétvári Bence – aki a 
térség KDNP-s or-
szággyűlési képvise-

lője – a verőcei szabadstrand 

átadóünnepségén arról be-
szélt, hogy mindenkinek mo-
dern és korszerű körülmé-
nyeket szeretne biztosítani 

a kormány a strandoláshoz. 
Mint mondta, a megújult 
strand családbarát, mert 
megtalálható benne min-
den, ami ahhoz kell, hogy a 
család különböző generációi 
jól és biztonságban érezhes-
sék magukat: egyebek mel-
lett pelenkázó, árnyékolók, 
strandröplabdapálya és sza-
badtéri kondipark.

Kitért arra is, hogy a Du-
nakanyarban és a Börzsöny-
ben a Kisfaludy-program ke-
retében egyre több szálláshely 
újult meg, más kormányza-
ti támogatásokból pedig egy-
re több turisztikai látványos-

ság is megépül. Kiemelte ezek 
közül a megújuló turistaháza-
kat, az épülő bicikliutakat és a 
börzsönyi kisvasutat.

Grauszmann György, Verő-
ce polgármestere (független) 
elmondta, a település a Kis-
faludy-program keretében el-
nyert 100 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásból 
újította fel a szabadstrandot, 
amelyben megújultak a zöld-
felületek, szabadtéri színpa-
dot alakítottak ki, lecserélték 
a burkolatokat, új közvilágí-
tást, kerékpártárolót kapott 
a létesítmény, és kiépült egy 
térfigyelő rendszer is.

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
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Börzsönyi Barokk Napok 

A jazz bűvöletében 

Öt nap, öt helyszín, öt koncert

2019-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor a Börzsöny Barokk Napok hangversenysorozatra Ma-
gyarország egyik legszebb vidékén, a Börzsöny és a Dunakanyar festői településein. 

A hazai jazzélet prominens előadói és együttesei léptek fel a Dunakeszin negyedik alkalommal meg-
rendezett három napos Jam Jazz elnevezésű fesztiválon. A délutántól késő estig tartó koncertsoro-
zaton a közönség teljesen megtöltötte a IV. Béla király téren felállított nézőteret. 

A fesztivál, mely mél-
tó színfoltja az or-
szág nyári kultu-
rális kínálatának, 

2007-ben vált igazán jelentős-
sé, amikor a kiváló hazai elő-
adók mellett egy világhírű an-
gol énekegyüttest, a Hilliard 
Ensemble-t, majd a következő 
évben egy másik világhírű an-
gol kamaraegyüttest, a Lon-
don Baroque-ot látták ven-
dégül. A hangversenyek mel-
lett több alkalommal különfé-
le kísérőrendezvények is sze-
repeltek a programban. 

A régizenei fesztivál idén 
is különleges, több évszázad 
zenéjét bemutató műsorral, 
változatos előadói apparátu-
sú koncertekkel és gyönyörű 
helyszínekkel várja visszatérő 
vendégeit és új közönségét. A 
hangversenyekre ellátogatók-
nak nem csupán a magas mű-
vészi igényű koncertekben le-
het részük: a zenei élmények 
mellett a gyönyörű táj, a le-
nyűgöző panoráma és a hang-
versenyek helyszínéül szolgá-
ló csodálatos műemlék temp-
lomok is vonzzák a zeneked-
velőket. 

A program az előző évekhez 
képest még gazdagabb lesz: 5 

napon át 5 helyszínen 5 kon-
certre kerül sor, melyek közül 
a Kós Károly által tervezett ze-
begényi katolikus templom új 
helyszínként lép be a fesztivál 
történetébe. A fellépők között 
a házigazdának is tekinthe-
tő Sebastian Consorton kívül 

ismét ott lesz az elmúlt évek-
ben nagy sikerrel szerepelt 
Ensemble S105 és a Recercare 
Régizenei Műhely. Újdonság 
a Budapest Bach Consort fel-
lépése a sokat foglalkoztatott 
fiatal csembalista-karmester, 
Szokos Augustin vezetésével.

2016 óta a hangverseny-
sorozat a Gödi Barokk Na-
pok társrendezvénye – a 
zárókoncertre idén is az 
alsógödi katolikus templom-
ban kerül sor.

A fesztivál művészeti veze-
tője Lachegyi Imre.

Az idei rendezvény 
házigazdája, Pethő 
Krisztián, a Duna-
keszi Német Nem-

zetiségi Önkormányzat kép-
viselője volt. Régóta kedveli a 
jazz-zenét, még kocsivezetés 
közben is gyakran ezt a minő-
ségi és igényes zenét hallgatja, 
ezért is szívesen fogadta a fel-
kérést.  – Az idei a negyedik 
fesztivál volt, én már az első 
három alkalommal is kint vol-
tam a közönség soraiban. Ta-
pasztalataim szerint egyre na-
gyobb a nézőszám, tudok róla, 
hogy több településről – példá-
ul Fótról, Gödről, Vácról – is 
jöttek meghallgatni a koncer-
teket. 

Az eddigi rendezvények elő-
adói gárdája is rendkívül ran-
gos volt. Idén sem volt másként, 
csak néhány név a teljesség igé-
nye nélkül; fellépett a Buda-
pest Ragtime Band, a Budapest 
Jazz Orchestra, a szólisták kö-
zül Gájer Bálint és Szőke Niko-
letta, Szulák Andrea, Tóth Vera 
és Kocsis Tibor. Persze ez ala-
pos előkészítő, szervező mun-
kát igényel, ami a városi Prog-
ramiroda érdeme. S az is kézen-
fekvő, hogy már most elkezdik 
szervezni a jövő évi, immár ötö-
dik programot, már csak azért 

is, mert az előadók és zenekarok 
is gyakran egy évre előre lekö-
tik fellépéseiket. – Nagyon fon-
tos, hogy a város közönségének 
igényes szórakozást biztosítsa-
nak akár a jazz műfajában, akár 
a Dunakeszi Feszten, vagy ép-
pen a Városi Búcsúban. Ehhez 
nagyon jó csapatmunkát végez 
a Programiroda – jelentette ki 
Pethő Krisztián. 

Három éve már sátorral is 
védik a közönséget a napsütés-
től, vagy az esőtől. A fehér ka-

napék, és a tonettszékek egy-
aránt a kényelmet és a kávéhá-
zi hangulatot is idézik. Szükség 
volt rapid megoldásra, vagy-
is szép számmal kellett pótszé-
keket is beállítani a nagyszámú 
érdeklődő miatt. – Azért sike-
resek a városi rendezvények, 
mert egymástól némileg elté-
rő közönségigényeknek is ké-
pesek megfelelni, nem mellé-
kesen ingyenesen, és ez jó do-
log. Nagyon sok pozitív vissza-
jelzést kapunk, akár levélben, 

akár facebook-on – fogalma-
zott a képviselő. 

A továbbiakban elmondta 
még, hogy szerinte Dunakeszi 
jelenleg már egyfajta olvasztó-
tégely. Nagyon sokan, többféle 
korcsoportban sok helyről köl-
töztek ide és a különböző prog-
ramokkal azt szeretné elérni a 
városvezetés, hogy mindenki 
otthonának érezze Dunakeszit. 

Katona M. István
Fotó: A szerző 

felvétele

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget 

kínál az alábbi munkakörök betöltésére :

LAKATOS

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése, 

karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása

- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- Lakatos  vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

                              
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27-

640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

GONDNOK

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti 

munkák végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig

Feltétel: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)                             

Előnyt jelent: 
- szakmunkás végzettség

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil: 30 9706 491) vagy 
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

RAKODÓ SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
-  közterületi munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka

Feltételek: 
- 8 általános 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha                         

Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(tel.: 27- 341 789) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

Börzsöny
Barokk napok

H a n g v e r s e n y e k  h e g y e k  k ö z ö t t

Verőce      21. /szerda 18 óra/ katolikus templom 
Zebegény 22./csütörtök 18 óra/ katolikus templom  
Kismaros 23./péntek 18 óra/ ciszterci apátsági templom 
sZoKolya 24./szombat 18 óra/ református templom 
göd            25./vasárnap 18 óra/ Szent István templom

xvI. 

2019. 
augusztus 

21–25.
www.borzsonybarokk.hu

Fotó: Fekete István

Gájer Bálint és Szőke Nikoletta
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A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Nagy siker volt 
a Váci Világi Vigalom
Július harmadik hétvégéjén ismét rendkívül gazdag programmal várta 
az érdeklődőket a már hagyományos Váci Világi Vigalom.

Az esemény úgymond 
nulladik napján ünnepi 
eseménynek adott he-

lyet a városháza díszterme, ahol 
Hana Večerková és Fördős Attila  
polgármesterek közös nyilatko-
zat aláírásával megerősítették 
a Vác és Otrokovice közötti, öt 
éve hivatalossá vált testvérvá-
rosi kapcsolatot.

A diplomáciai találkozón 
Vác vezetője emlékeztetett: a 
mostani városvezetés a kül-
kapcsolatok építése terén vál-
toztatott a korábbi irányvona-
lon, amennyiben elsősorban a 
közép-kelet európai térségben 
törekszenek minél szerte ága-
zóbb kapcsolatrendszert kiépí-
teni és ápolni, a közös kulturá-
lis gyökerekből kiindulva, egy-
más kölcsönös tiszteletét erősí-
tendő.

- Ebben a kapcsolatépítés-
ben nagyon sok segítséget kap-
tunk és kapunk a Váci Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat-
tól, amit ezúton is köszönök - 
mondta Fördős Attila. 

A vigalom - már hagyomá-
nyosan a székesegyházban tar-

tott - hivatalos megnyitóján a 
polgármester köszöntőjében 
kiemelte: ennek a nagy múl-
tú rendezvénynek lényeges ele-
me, hogy a programok révén a 
nagyközönség ízelítőt kapjon 
a már több mint ezeréves vá-
ros jelenét is meghatározó egy-
házi-világi kulturális hagyo-
mányból, értékekből – írja a 
vac.hu.

- Épített belvárosunk, kör-
nyezetünk a középkorban ala-
kult ki öt nagy városépítő püs-
pöknek az irányításával, tisz-
telettel és hálával tartozunk 
ezért az egyedülálló örökségért 
Althann Mihály Frigyesnek, 
Althann Mihály Károlynak, 
Forgách Pálnak, Eszterházy Ká-
rolynak és Migazzi Kristófnak. 
A nekik köszönhető hagyaték 
az, amit megtekintésre aján-
lunk minden ide érkező ked-
ves vendégnek. És a város tu-
risztikai kínálatába beletartoz-
nak azok a programok, amelyek 
egész évben nagyon sok kultu-
rális élményt tartogatnak a kö-
zönségnek, ezek között is a leg-
jelentősebb a Váci Világi Viga-

lom, amely összművészeti fesz-
tiválként három plusz egy nap-
ja alatt száznál több eseménnyel 
csábítja az érdeklődőket - fogal-
mazott Fördős Attila, majd zár-
szóként jó egészséget kívánva 
köszönetet mondott a társházi-
gazda Beer Miklós megyéspüs-
pöknek a Váci Egyházmegye 
irányításáért, a beruházásokért, 
az értékteremtő szolgálatért.

A megyéspüspök válaszá-
ban, köszöntőjében minde-
nekelőtt a közép-kelet európai 
testvérországok összefogásának 
jelentőségét hangsúlyozta, sza-
vai szerint ezt a történelmi ha-
gyományt híven folytatni kell a 
jövőben is a barátság, a kölcsö-
nös tisztelet jegyében. 

- Legyen ez a vigalom a re-
ménységnek a bizonyítéka és 
egyben a jövő ígérete - fogalma-
zott jókívánságként Beer Mik-
lós.

A rendezvénysorozat az idén 
különösen sok érdeklődőt von-
zott, minden nap rengetegen 
vettek részt a különböző prog-
ramokon, vegyültek el a vásári 
forgatagban.

Fördős Attila váci polgármester és Hana Večerková otrokovicei polgármester

Országtorta 
- Megvan az idei nyertes!

2019-ben a Boldogasszony csip-
kéje lett Magyarország tortája, 
míg a cukormentes versenyzők 
között a Kicsi Gesztenye győzött 
- tette közzé a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestüle-
te. A tortát augusztus 18-tól lehet 
megkóstolni, amely Tóth Nor-
bert dunaföldvári cukrászmes-
ter alkotása. 
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A magyar lányok veretlenül lettek Európa-
bajnokok! Nagy büszkeséggel mondhatjuk 
el, hogy régiónkból, a Váci NKSE együtte-
sét Kácsor Gréta és Kuczora Csenge is kép-

viselte az Európa-bajnokságon. Kiváló játékukban kö-
szönhetően mindketten bekerültek az All-Star csapatba 
is, hiszen Gréti a legjobb balátlövő, Csenge pedig a leg-
jobb védő díját kapta meg!

Kácsor Gréta egyébként éppen egy éve, a Debre-
cenben rendezett junior világbajnokságon ugyancsak 

aranyérmet nyert, aki a magyar válogatottban az egyik 
legjobb teljesítményt nyújtotta.  E kiváló eredmény el-
ismeréseként (is) 2019. március 15-én Göd Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete az egykori olimpi-
ai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész  Kóczán 
Mór emlékére alapított Vándordíjjal tüntette ki. 

Gréti és Csenge már bekapcsolódott a Váci NKSE fel-
készülésébe, így az edzőmérkőzéseken már váci színek-
ben szerezhetnek örömet szurkolóink számára!

Fotó: MKSZ

Hamilton hetedszer nyert a Hungaroringen
Elképesztő tömeg, izgalmas versenyek és változó időjárás jellemezte az elmúlt hétvégén rendezett F1 Rolex Magyar Nagydíjat, melyet az esé-
lyeknek megfelelően az immár hétszeres győztes, ötszörös világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) nyert meg. Egy történelmi pillanatnak is 
szemtanúi lehettünk, hiszen a sportág legendájának, Michael Schumachernek a fia édesapja egyik kedvenc pályáján szerezte meg az F2-ben 
élete első futamgyőzelmét.

Aki az elmúlt hét má-
sodik felében, egészen 
pontosan csütörtök-
től vasárnap késő dél-

utánig a Hungaroringen töltötte el 
az idejét, vélhetően egy pillanatra 
sem bánta meg ezt a döntését. 

Aki belépett a Hungaroring te-
rületére, az azonnal láthatta, idén 
jelentősen megnövelték az úgyne-
vezett szurkolói zónát, amely ezút-
tal két központtal is rendelkezett. 
A főtribün mögött kapott helyet 
egy különleges kiállítás, amelyben 
a James Bond-filmek világhírű au-
tóit nézhette meg bárki, ráadásul 
teljesen ingyen.  A legendás 007-
es ügynök történeteit feldolgozó 
alkotásokból olyan ismert jármű-
vek kaptak helyet a Bond Motion 
területén, mint több Aston Mar-
tin, egy Rolls Royce, egy BMW, va-
lamint a filmben tengeralattjáróvá 

alakítható Lotus Esprit. A másik 
központ a főszínpaddal együtt kis-
sé hátrébb került, és az említette-
ken kívül egy professzionális mini 
televíziós stúdióban például ked-
venc F1-es versenyzőjüknek üzen-
hettek a nézők, a Porsche Szuper-
kupa jóvoltából pedig képregény-
hősök válhattak a vállalkozó ked-
vű nézőkből.

Jó hír a sportág szerelmeseinek, 
hogy a Magyar Nagydíj hétvégéjén 
tárgyalt egymással Palkovics László  
innovációs és technológiai mi-
niszter és Chase Carey, a Forma-1 

kereskedelmi jogaival rendelke-
ző Liberty Media első embere, és 
amellett, hogy az elkövetkezendő 
években további fejlesztések vár-
hatóak a Hungaroringen, megvan 
az elhatározás a 2026-ig érvényes 
rendezésről szóló szerződés meg-
hosszabbításról. 

Mindenesetre vasárnap két 
történelmi siker is született a 
Hungaroringen. Még a főver-
seny előtt a Forma-2-ben a legen-
dás hétszeres Forma-1-es világbaj-
nok Michael Schumacher fia, Mick 
megnyerte pályafutása első ver-

senyét az F1 előszobájának tar-
tott kategóriában. Legutóbb 2004-
ben győzött a 20 éves Mick édes-

apja a Hungaroringen, aki ösz-
szesen négyszer ünnepelhetett a 
Hungaroringen. Mick Schumacher 
– aki édesanyjával, Corinna Schu-
macherrel ünnepelt a futam után 
– elárulta, külön öröm a számá-
ra, hogy olyan pályán szerezte meg 
első F2-es sikerét, amely az édes-
apja számára is az egyik legsikere-
sebb és legkedveltebb helyszín volt 
a Forma-1-es pályafutása során.

A 34. F1 Rolex Magyar Nagydí-
jat végül Lewis Hamilton nyerte 
meg, aki ezzel szintén történelmet 
írt, hiszen hetedik alkalommal lett 

első a magyar futamon. Az ötszö-
rös világbajnok idén már a nyolca-
dik győzelménél tart – pályafutá-
sa során már 81 alkalommal intet-
ték le elsőként –, és ezzel a sikeré-
vel megnyugtató, 62 pontos előny-
nyel térhet nyári szünetre, hiszen 
a Formula-1 majd a szeptember 
1-én rendezendő belga Nagydíjjal 
folytatódik. Másodikként az élete 
első  pole pozíciójából rajtolt Max 
Verstappen, a Red Bull holland pi-
lótája ért célba, a dobogó alsó fo-
kára pedig a négyszeres vb-győztes 
német Sebastian Vettel (Ferrari) 
állhatott fel. Sajnos nézőcsúcs nem 
született, de így is sikerült a tava-
lyi nézőszámot felülmúlni, ugyan-
is idén a Hungaroringen a hétvége 
során mintegy 230 ezer néző volt 
kíváncsi a programokra.

B. Molnár László
Fotó: MTI

Lucz Anna megvédte 
világbajnoki címét

Lucz Anna -, akinek sportkarrierje Dunakeszin, a helyi Kajak Clubban indult - 
egyes 200 méteren megvédte világbajnoki címét a romániai U23-as és ifjúsá-
gi kajak-kenu vb-n, de dobogóra, annak az alsó fokára állhatott még Rendessy 
Eszter az ifik között K-1 200-on, valamint az ifjúsági kenu kettesben a Gönczöl 
Laura, Opavszky Réka páros, szintén a legrövidebb távon. Az 500 méteres selej-
tezőkből délután minden magyar egység továbbjutott. Az előző versenynapon, 
pénteken négy arany-, négy ezüst-, és egy bronzérmet gyűjtött a csapat.

Délután már erősítettem 
is Blankával – mesélte 
nevetve a világbajnok-
nő, aki K-2 200 méte-

ren Blankával rajthoz áll a szegedi 
felnőtt világbajnokságon is – A raj-
tom tényleg jól sikerült, éreztem, 
hogy vezetek, de a táv felétől nagyon 
jött fel rám az orosz lány, aki tavaly 
is második lett mögöttem. A célba 
érve nem tudtam eldönteni, hogy 
melyikünk nyert, szerencsére meg-
láttam a parton a szüleimet, akik 
nagyon örültek…” – számolt be az 
utanpotlassport.hu.

Lucz Anna 16 századdal verte 
meg az orosz Krisztyina Kovnyirt, 
a harmadik helyezett a dán Bolette 
Iversen lett.

“A tavalyi győzelem könnyebb 
volt, akkor meglepetésre nyertem, 

idén pedig már várták tőlem, hogy 
újra világbajnok legyek. Nem úgy 
sikerült a pálya, ahogy szerettem 
volna, sokat álltam a rajt előtt, ide-
ges is voltam, szerintem annak tud-
ható be, hogy már féltávnál elkötöt-

tem, így a jó rajt ellenére majdnem 
utolértek. Természetesen nagyon 
boldog vagyok, hogy mégis sike-
rült nyerni, mostantól gőzerővel ké-
szülök a felnőtt-világbajnokságra” – 
tette hozzá Anna.

Sevillában 9 érmet 
szereztek a váci 
sárkányhajósok

Hat arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel 
zártak a magyar sárkányhajósok a 18. EDBF Klub 
Legénység Európa-bajnokságon.

A spanyolországi Sevillá-
ban megrendezett Eb-n 
részt vett három ma-
gyar klub – a Dragon 

Steel SE, a Dunai Sárkányok Vác és 
a Dragon Aqua SE – közül a váciak 
voltak a legeredményesebbek: vala-
mennyi első és második helyezést 
ők érték el – adta hírül az estv.hu. 
Európa-bajnokságon a nagyhajós 
versenyszámokban 31, míg kishajó-
ban 60 klub legénység mérte össze 
az erejét. A tavalyi szegedi világbaj-
nokág legsikeresebb európai egye-

sületének bizonyult Dunai Sárká-
nyok sevillai szereplése egyedülál-
ló a magyar sárkányhajósport nem-
zetközi történetében: a váciak mind 
a kilenc versenyszámban, amelyben 
elindultak, érmet szereztek. A ma-
gyarok tizedik dobogós helyezé-
se, egy bronzérem a Dragon Aqua 
SE sárkányhajósainak nevéhez fű-
ződik. 200, 500 és 2000 méteren a 
váci egységek közül nyert a senior 
B open, és a senior B vegyes csapat. 
Második lett 200, 500 és 2000 méte-
res távon a senior B női csapat.

Junior Európa-bajnok és All-Star 
csapattag lett a váci Kácsor Gréta 

és Kuczora Csenge

Magyarország nyerte 
a hazai rendezésű junior 
női kézilabda Európa-
bajnokságot, miután 
magabiztos győzelmet 
aratott a döntőben 
Hollandia ellen. 


