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AZ ÉV LEGTÖBB MUNKAHELYÉT A CONTINENTAL HOZTA LÉTRE

A Vácon is telephellyel rendelkező Continental lett 2015-ben az év munkahelyteremtő vállalata. Az elismerést kemény munkával érdemelte ki a cégcsoport, mely
hosszútávra tervez a régióban. Az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalata címmel díjazta a Continentalt a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). A HIPA 5. alkalommal részesítette elismerésben az előző év legkiemelkedőbb magyarországi beruházóit.

A

Vácon is telephellyel rendelkező Continental a világ egyik vezető autóipari beszállítója. A cégcsoport Magyarországon hat gyárral
és egy gumiabroncs kereskedelmi központtal van jelen. A Continental tavaly augusztusban jelentette be, hogy két hazai leányvállalata, a ContiTech Fluid Automotive Kft. Makón
és a ContiTech Magyarország Kft. Nyíregyházán mintegy ötmilliárd forintos beruházással
bővíti termelési kapacitását, mely eredményeként 216 új munkahely jön létre. Novemberben újabb bejelentésre került sor, mely szerint
5,1 milliárd forint értékű beruházás keretében
681 új munkahelyet hoz létre a Continental
Magyarországon, túlnyomó részben Nyíregyházán. A Continental cégcsoport hosszú távon
tervez Magyarországon.
„Megtisztelő, hogy Magyarország kormánya,
és a HIPA ilyen rangos elismeréssel illeti munkánkat” – mondta el Nagy Mihály, a ContiTech

Fluid Kft ügyvezető igazgatója. Kiemelte: hatalmas erőfeszítések, hosszú évek kemény
munkája, világszínvonalú tudásbázis, és megbízható, kifogástalan minőség áll annak a hátterében, hogy 2015-ben a Continental az a vállalat hazánkban, amely a legtöbb munkahelyet
teremti. „A vállalati kultúránk és az egészséges
munkahely érdekében létrehozott programjaink segítségével azon dolgozunk, hogy kiváló munkakörnyezetet teremthessünk alkalmazottjainknak. Magyarországon a Continental
az egyike a tíz legvonzóbb munkáltatónak.
Ahogy a fejlesztések is mutatják, jelenleg is növekedünk Magyarországon, és a jövőben is ezt
fogjuk tenni” – összegez az ügyvezető.
Az „Év Befektetője” díjak célja, hogy elismerésben részesüljenek azok a befektetők, melyek
új munkahelyek létrehozásával és a kkv szektor erősítésével a legnagyobb mértékben járultak hozzá a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez.

Nagy Mihály, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Ésik Róbert,
a HIPA elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rábai Dániel, a Continental csoport
országkoordinátora, Jókay László, a Contitech Hungária Kft. nyíregyházi gyárának ügyvezetője
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Megkezdődött a spanyol
villamosok összeszerelése
a Dunakeszi Járműjavítóban

A spanyol villamos gyártóval létrejött megállapodás alapján a Dunakeszi
Járműjavító Kft. alvállalkozóként vesz részt a budapesti villamosok összeszerelésében, melyek munkálatai megkezdődtek – jelentették be a dunakeszi üzemben március 30-án tartott sajtótájékoztató keretében.

S

zepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft.
ügyvezető
igazgatója
elmondta, hogy a szerződés
nyolc plusz negyven opcionális villamos összeszerelésére
szól, ami markáns változást
jelent a cég életében. E projekt keretében tudták megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amelyeket a CAF villamosok mellett a sajtó képviselőinek is bemutattak. A
korszerűsítésnek
köszönhetően az üzem a villamos
gyártás és összeszerelés mellett képessé vált a metró kocsik összeszerelésére és felújítására, valamint az esetleges
HÉV jármű gyártásában való
szerepvállalásra is.
Mint lapunk megtudta, a
főváros egyelőre nyolc villamost rendelt meg, a további összeszerelésére is készen
áll a dunakeszi gyár. Szepessy
Tamás annak a reményének
adott hangot, hogy nagyobb
részarányú munkák elvégzésére is kap megbízást a Dunakeszi Járműjavító.
A CAF szerződéshez kapcsolódóan a Dunakeszi Járműjavító Kft. egymilliárd forintos tulajdonosi kölcsönt
kapott az MNV Zrt.-től,

amelyből eddig 600 millió forintos beruházást valósítottak
meg: elkészült az új trafó, az
„A” csarnokban két 70 méter
hosszú új szerelőaknát építettek, állványzatokkal, valamint
több mint száz méteres felsővezetéket. Innentől bármilyen
kötöttpályás nagyvárosi jármű gyártásában és szerelésében részt tud venni a Dunakeszi Járműjavító. A hitel másik része az M3 metró felújításához szükséges, az orosz
féllel folyamatosan tárgyalnak – mondta Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó ügyvezető
igazgató, aki reményét fejezte
ki, hogy mihamarabb lesz aláírt szerződésük.
A vállalatnál - a cég vezetőjének tájékoztatása szerint
- számos projekt előkészítés
alatt áll, jelenleg a folyamatos
leterheltséget a MÁV fővizsga
adja, ami 2017 végéig biztosít
munkát a dunakeszi üzemnek. Emellett 107 kocsi vizsgáztatására nyertek tendert a
Rail Cargo-tól. Profil szempontjából továbbra is a vasúti
személykocsigyártás marad
az elsődleges, de gazdasági
szempontok miatt nyitottak
az új szegmensek irányába is.
- Jelentős változást jelen-

tett a gyár életében, hogy az
állam visszavásárolta a többségi tulajdonrészt. 2015 év
elején még szinte nem volt
gyártás, jelenleg pedig létszámot kell fejlesztenünk, a
több mint 300 dolgozónak
biztos munkát tudunk adni.
Megtelt élettel a Dunakeszi
Járműjavító – hangsúlyozta
Szepessy Tamás, aki így fogalmazta meg a nagy múltú
dunakeszi vállalt céljait: - A
négy-öt évvel ezelőtti termelési volumen elérése a célunk,
amelyhez a dolgozói létszámot szeretnék megduplázni.
A cég ügyvezető igazgatója fontosnak tartotta kiemelni Tuzson Bence országgyűlési képviselő munkáját, mel�lyel nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cég elindulhatott
felívelő pályáján.
A CAF és a Dunakeszi Járműjavító Kft. között létrejött szerződésben foglaltakat időarányosan mindkét
fél teljesítette, melyről elégedetten nyilatkozott a szerda délutáni sajtótájékoztatón
a spanyol cég területi vezetője. Felipe Rodrigo kiemelte:
rendkívül elégedettek a magyar szakemberek felkészültségével, akik a rövid határidő
ellenére is kiváló színvonalon
valósították meg a fejlesztéseket. Külön hangsúlyozta a
spanyolországi üzemükben
nagyszerű teljesítményt nyújtó dunakeszi szakemberek
helytállását. Reményét fejezte
ki, hogy a magyar kormány
– a BKK-val kötött szerződésük 77 darabos opcionális lehívási lehetőségének elősegítésével – hozzájárul a Dunakeszi Járműjavító megvásárlására fordított pénz mielőbbi
megterüléséhez, a nagy múltú üzem további eredményes
munkájához.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Megoldódhat a váci
mélygarázs ügye
Évtizedes bonyodalmak végét jelentheti, hogy az állam támogatást nyújt
a városnak a főtér közelében lévő mélygarázs megvételére, ami most a
Raiffeisen Csoport egyik tagjának tulajdonában van. Ennek érdekében
az önkormányzat támogatói szerződést kötött a Belügyminisztériummal,
aminek tartalmát, aki akarta, megismerhette.

E

zt bizonyítja, hogy egy
egyesület is hozzájuthatott a dokumentumhoz, amit közzé is tették az
interneten.
Fontos, hogy a támogatói
szerződésben szereplő kétmilliárd forint nem a mélygarázs vételára, hanem az az
összeg, amennyivel a vásárlást támogatja a minisztérium. A pontos vételárat majd
a műszaki tartalom egyeztetése alapján határozzák meg.
Az önkormányzat 2013-ban
ugyan 1,6 milliárd forintban
állapította meg a létesítmény

forgalmi értékét, de akkor
még korántsem volt kész a
beruházás-olvasható az Önkormányzat honlapján.
A mélygarázs megépítése
a 2006-ban leköszönt képviselőtestület utolsó, de a város életét azóta is befolyásoló döntése volt. Költségei jelentősen megterhelték a várost, az elhúzódó építkezés
idején a környéken több üzlet bezárt, lakások falai megrepedtek, és súlyos fennakadások keletkeztek a közlekedésben is.
A képviselő-testület 2012-

ben határozott úgy, hogy
az építkezést a korábbi beruházó helyett a Raiffeisen
Property Lízing Zrt. végezze el. A pénzintézettel kötött egyezségre azért volt
szükség, hogy az építkezés
mielőbb befejeződjön, ami
egyébként már megtörtént.
A beruházó tulajdonában
lévő mélygarázs megvételére az Önkormányzatnak állami forrást kellett szereznie.
Ezt a forrást biztosítja a január végén a Belügyminisztériummal aláírt támogatói
szerződés.

MEGNYÍLT A SZOBI
KORMÁNYABLAK
Szobon nyílt meg Pest megye tizenhatodik kormányablaka március 24-én,
melyet Baltay Tímea, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős helyettes államtitkára, Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja,
Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője, valamint Ferencz Gyöngyi, a település polgármestere adtak át.

B

altay Tímea, a Miniszterelnökség
kormányablakokért felelős helyettes államtitkára az ünnepségen elmondta, eddig országosan 243 kormányablak nyílt meg, számuk tavasszal tovább
bővül, csak Pest megyében újabb tíz integrált ügyfélszolgálati pont kezdi meg működését. Hangsúlyozta, hosszú utat tett
meg a kormányablakok kialakítása, hiszen
2011-ben csupán 29 helyszínen, mindös�-

sze 29 ügykörben tudtak ügyfelet fogadni.
Mára viszont jelentősen bővült a helyszínek mellett azoknak az ügyeknek is a száma, amelyeket a kormányablakokban lehet elintézni. Baltay Tímea elmondta, jelenleg már 623 ügytípussal fogadják az ügyfeleket a kormányablakokban, és számukat
tovább bővítik folyamatosan-olvasható a
kormanyhivatal.hu oldalán.
Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja az átadón kiemelte, a szobi járás Pest
megye ékszerdoboza. Bár a járás lakosságszámra nézve a legkisebb, mégis ugyanolyan
fontos az itt élők számára is biztosítani az
ügyfélközpontú szolgáltatásokat.
A hatékonyság és a gyorsaság az, ami a
legfontosabb az állampolgárok számára. A
közigazgatás átalakításával, az új kormányablak megnyitásával ez mostantól elérhetővé vált az itt élők számára is - emelte ki
beszédében Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője.

Versmondás Dunakeszi főterén
a Magyar Költészet napján
város polgármestere, Ferencz GyönPéldaértékű kezdeményezésnek lehetnek tanúi azok, akik április 11-én, délelőtt gyiSzob
hangsúlyozta, azzal, hogy Szob a járás
10 körül Dunakeszi Főterén járnak. A helyi kisdiákok ugyanis a Szent István Ál- ügyintézési központja, vitathatatlanul nőtt
talános Iskola vezetésével rendhagyó szavalattal köszöntik a költészet napját. gazdasági fontossága is. A város központi

A

magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik. Az országszerte megrende-

zett különleges programokhoz Dunakeszi is csatlakozik, ugyanis április 11-én, délelőtt 10 órakor meglepetés vár minden járókelőt Dunakeszi főtéren. A
magyar költészet napját Dunakeszi iskolásai egy közös versmondással ünneplik. Az eseményt a Szent
István Általános Iskola koordinálja, ám részt vesz a
város összes, ötödikes-hatodikos korú kisdiákja.
Természetesen a helyszínen bárki csatlakozhat, hi-

szen a program szervezői - súgógép módjára – hatalmas táblákkal is készülnek, melyre József Attila:
Mama című versének sorai kerülnek, hogy mindenki számára élvezhető és követhető legyen a közös szavalat.
Ha egy módja van rá, csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, ezzel is hangsúlyozva a magyar kultúra erejét és megőrzésének fontosságát!

szerepét a kormányablak megnyitása csak
tovább fokozza - tette hozzá a polgármester.
Az ünnepség befejezéseként az átadást
jelképező nemzeti színű szalagot Baltay Tímea helyettes államtitkár, Tarnai Richárd
kormánymegbízott, Harrach Péter országgyűlési képviselő, valamint Ferencz Gyöngyi, Szob város polgármestere közösen vágták el.
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Elismerés a Skanzen
Sajdik Ferenc kiállítása
a Magyarság Galériában néprajzkutató-igazgatójának
Saját elmondása szerint örökké vidám családba született. Édesapja, Sajdik Sándor korának legsikeresebb zsokéja volt, nevét Dunakeszin utca viseli. Sajdik Ferenc 1965-től harminc éven keresztül ontotta szellemes rajzait a Ludas Matyiban, az ország legismertebb szatirikus hetilapjában.
Karikatúrái megjelentek számos magazinban és napilapban, közel ezer
könyvet illusztrált. Híres és máig igen népszerű rajzfilmsorozatai: A nagy
ho-ho- horgász és a Pom-Pom kalandjai. Szeretetreméltó figuráival, sajátos stílusjegyeivel teremtett sajdikos világ rabul ejti a szemlélőt.

A

z összes létező díjat megkapta már,
generációk nőttek fel rajzain. Az általa megálmodott mesevilágból ját-

Dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója miniszteri elismerő oklevelet vett át április 2-án a 35. Országos
Táncháztalálkozó gálaműsorán, melyet dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nyújtott át számára.

szóteret építettek. Ő az egyetlen karikaturista, akinek állandó tárlata van az országban. (Vácott) Nyolcvanöt évesen rajzfilmsorozatra kérték fel. Bázelben, a világ egyik
legnagyobb karikatúramúzeumában, ott
van a halhatatlanok panteonjában. Sajdik
Ferenc a magyar karikatúra művészet élő
klasszikusa.
Sajdik Ferenc Kétlábúak, négylábúak,
sőt… címmel nyílik kiállítás Dunakeszin
2016. április 8-án, 18 órakor a VOKE József
Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában. A tárlatot megnyitja dr. Halász
Géza grafikusművész, karikaturista, a MÚOSZ Karikaturista Szakosztály elnöke.
Harangozó Katalin

Dunakeszin átadták
a városi kitüntetéseket

A

z elismerés apropója az, hogy Magyarország tíz évvel ezelőtt, 2006 áprilisában csatlakozott az UNESCO szellemi

kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményhez. A kerek évforduló jegyében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatósága számos ünnepi rendezvényt szervez, például a nemzetközi Pünkösdi
Örökség Fesztivált.
A csatlakozással hazánk vállalta a területén
levő szellemi örökségek számbavételét, valamint annak nemzeti és nemzetközi szinten való
tudatosítását. Ennek keretein belül 2011-ben
a Táncház módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség
megőrzését célzó legjobb gyakorlatok regiszterébe - olvasható Szentendre város honlapján.
Dr. Csonka-Takács Eszter igazgató asszony
néprajzkutatóként 1990 óta foglalkozik –intézményes keretek között – a szellemi kulturális örökség témával. Közreműködött az egyezmény végrehajtását célzó állami feladat ellátási
struktúra megalapozásában, kialakításában és
működésében. Hetedik esztendeje a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatójaként
dolgozik.
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának
elnökét több mint egy évtizedes szakmai munkássága elismeréseként tüntették ki.

Dunakeszin az önkormányzat képviselő-testülete immár hagyományos
március végi utolsó ülésén ünnepélyes keretek között idén is átadták a
2016. évi városi kitüntetéseteket. A Házasságkötő teremben rendezett ünnepségen méltatták a kitüntetettek szakmai életútját, a város kulturális,
pedagógiai, sport- és civil közösségek életében betöltött kiemelkedő teljesítményét.

D

unakeszi számára elismerés az a filozófia,
mely a helyi közösségben aktívan él. Eszerint egy
közösségben nem csupán az a
lényeges, hogy kapjunk és elvegyük, ami jár, hanem hogy
mindenki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a közösség, s
így a város fejlődéséhez és működéséhez.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete rendkívül hálás ezért
és nagyrabecsülésének jeleként, ahogy az már évek óta
szokás, a márciusi ünnepi testületi ülésen átadta a 2016. évi
városi kitüntetéseket.
2016. évi kitüntetettjeink:
Dunakeszi Város Sport Díj Kiss György

Dunakeszi Városi Közművelődési Díj - Dr. Gyombolainé
Kindler Edit
Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj Wolfort Ágnes
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj - Dr. Domoszlai Erzsébet
Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj - Manhalder Zoltánné
Dunakeszi Városért plakett MÁV Magyarság Férfikar
Dunakeszi Városért plakett
- Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Városért Díj Horváthné Szentléleki Katalin
Dunakeszi Városért Díj –
Csonka Mária
Nagy

büszkeség

továbbá

Dunakeszi számára, hogy egy
újabb helyi lakos részesült országos elismerésben: kiemelkedő szakmai életútjának elismeréseként „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésben részesült Filyó Gábor, a
Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola tanára. A díjat Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszterének megbízásából Dióssi Csaba, Dunakeszi
Város polgármestere, valamint
Eich László, tankerületi igazgató adta át.
Ezúton is köszönjük a kitüntetettek áldozatos munkáját, elismerésükhöz pedig gratulálunk!
Fotó: Vörös István
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Három nagy fesztivállal
bővül Vác programkínálata
Vác Város Önkormányzata, valamint a váci Tourinform Iroda segítségével
a Dunakanyar Rendezvényiroda ebben az évben három nagyszabású fesztivál megszervezésével teszi színesebbé Vác programkínálatát - jelentette
be a városházi sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester.

Papp Ildikó, Fördős Attila,
Loksa Levente, Wernke Ádám

A

megállapodásról
szóló örömteli hírt
Fördős Attila polgármester sajtótájékoztató keretében jelentette be, ahol kiemelte: a Dunakanyar Rendezvényiroda az elmúlt évek
során számtalanszor bizonyított már a városban és a
városon kívül is, ezért fontosnak tartja, hogy a lehetőségekhez mérten segítse ezeket a helyi szervezésű,
ám országos hírű rendezvényeket. Mint mondta: anyagi
támogatást ugyan nem tud
adni a város ezen fesztiválok szervezéséhez, de a terület használatát térítésmentesen biztosítja, hiszen mind a
lakosság számára, mind pedig városmarketing és turizmus szempontjából is igen
sokat jelentenek ezek a rendezvények.
A sajtótájékoztatón a szervezők, a Dunakanyar Rendezvényiroda
tulajdono-

sai, Loksa Levente és Wernke
Ádám köszönetet mondtak a
segítségért, és részletesen is
beszámoltak a három megrendezésre kerülő fesztivál
programjairól. Az első rendezvény az V. Dunakanyar
Motoros Találkozó és Családi Napok lesz, amelyet a pünkösdi hosszú hétvégén tartanak meg, négy napon át, május 13. és 16. között. A fellépők sorában többek között
színpadra lép majd a BonBon együttes, a Pedrofon,
Kocsis Tibi, Gáspár Laci, az
Animal Cannibals, az Alma
együttes, Hevesi Tamás, DJ
Dominique, valamint szombat este élő nagy koncerttel a
Bikini.
A négy nap során több váci
zenekar, így a Kitti Live, a
Panoráma, valamint a Bekka
és a Cirkusz is a húrok közé
csap, de váci tánccsoportok
és számos fiatal tehetséges
énekes is fellép majd. De lesz-

nek olyan zenekarok is, amelyek még nem jártak Vácott,
így például az Üzletembers,
valamint a Ham and X zenekarok, az ő koncertjükre mindenképp érdemes lesz
kilátogatniuk azoknak, akik
szeretik az igényes, dallamos
rockzenét. A programok között lesz motoros felvonulás,
látványos streetfighter show,
sárkányhajózás, pünkösdhétfőn pedig a III. Dunakanyar Kedvence-választást
is megrendezik, ahova már
most várják a kutya-macska tulajdonosok jelentkezését. A második rendezvény
a III. Dunakanyar Kézműves Sörfesztivál lesz, amelyet az augusztus 19-20-21i hétvégén szerveznek meg,
a harmadik rendezvény pedig a II. Dunakanyar Bor-és
Pálinkafesztivál lesz október
7-8-9-én.
Mindhárom fesztivált a
váci Duna-parton, a Zenepavilonnál rendezik meg, ahol
hatalmas vidámpark, sörsátor, lacipecsenye, portékások és csodás kézműves vásár várja majd az érdeklődőket. A rendezvények természetesen mindenki számára ingyenesen látogathatóak.
Bővebb információt a Dunakanyar Rendezvényiroda
honlapján a www.dkri.hu-n,
vagy az iroda facebook oldalán kaphatnak.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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A mai óra tananyaga:
cementipar testközelből

A Budapesti Műszaki Egyetem Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumának mérnök hallgatói idén is lehetőséget kaptak arra, hogy bepillantsanak a cementgyártás kulisszatitkaiba, akik ellátogattak a DDC Budapesti Betonüzemébe és Váci Cementgyárába.

A

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari
Szövetség kezdeményezésében, és tagvállalatainak – köztük a Duna-Dráva
Cement Kft. – aktív közreműködésével idén is
elindult az a mérnökjelölteknek szóló kiegészítő
betontechnológiai képzés, amelynek már-már
hagyományos eleme a Duna-Dráva Cement
Kft. üzemeibe történő látogatás. Így, a Budapesti Műszaki Egyetem Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumának hallgatói idén is lehetőséget kaptak arra, hogy bepillantsanak a cementgyártás kulisszatitkaiba.
A DDC számára kiemelkedően fontos, hogy
a vállalatnál dolgozó munkatársak tudásuk átadásával segítsék a fiatal generáció fejlődését,
a szakmai utánpótlás nevelését. Erre ad alkalmat az iparági gyakorlatra és a szakmai tapasztalatokra épülő cement- és betonipari képzés,
amelynek keretében a Szövetség tagvállalatainak szakemberei, köztük a Duna-Dráva Cement Kft. dolgozói is tartottak előadásokat fiatal mérnökhallgatóknak. Az egyetemi okta-

tást kiegészítő kurzus során – a DDC szakembereitől – ismereteket szerezhettek a cement-, és
betongyártás folyamatáról, valamint a munkavédelem, munkaegészségügy és tűzvédelem témaköreiből. A kurzus legnagyobb erőssége – a
gyakorlati szemléletű elméleti oktatáson túl –
az iparági tapasztalatok és munkamódszerek
bemutatása, így a CEMKUT Kft. mechanikai és
kémiai laborja mellett a DDC Váci Cementgyárát és Budapesti Betonüzemét is meglátogatták
a hallgatók.
A gyárlátogatások során a résztvevők betekintés nyertek egy modern, európai színvonalon működő, alternatív energiaforrásokat is felhasználó cementgyár, valamint egy, a legkorszerűbb vezérlési technikával felszerelt betonüzem
gyakorlati működési folyamataiba is.
A képzés célja, hogy már az egyetemi oktatás
során naprakész szakmai tudást adjon a mérnökhallgatók számára, ezzel is hozzájárulva a
munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedésükhöz és helytállásukhoz.

25 órás FOTÓTANFOLYAM
indul Dunakeszin!
CSATLAKOZZ HOZZÁNK! Felszolgálókat
keresünk csapatunk bővítésére a bánki Tó
Wellness Hotel Swing&Jazz Éttermébe állandó munkára. Gyakorlott vendéglátók, de a
szakma iránt elhivatott pályakezdők jelentkezését is várjuk. Fényképes önéletrajzodat az
allas@to-hotel.hu e-mail címre küldd!

ÚSZÓMESTERT KERESÜNK csapatunk bővítésére a bánki Tó Wellness Hotel Wellness
Centrumába, állandó munkára, hosszú távra. Szakirányú végzettséggel és tapasztalattal
rendelkezőket, illetve lelkes pályakezdők jelentkezését is várjuk. Fényképes önéletrajzodat az allas@to-hotel.hu e-mail címre küldd!

2016. április 14-től a VOKE József Attila
Művelődési Központban Szabó Barnabás,
Balogh Rudolf-díjas vezetésével, kezdő
vagy némi ismerettel rendelkező érdeklődőknek. További információ:
www.silverpress.hu, tel.: 06-30-942-2592
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Dunakeszire érkezik
A LOVASÍJÁSZ

Április 21-én, csütörtökön 14:30 és 19:00 órai kezdettel ingyenesen vetítik
a VOKE József Attila Művelődési központban A Lovasíjászt, Kaszás Géza
filmjét - olvasható a város honlapján.
létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglalkozik.

Rendező: Kaszás Géza

A

film Kassai Lajos tevékenységével, általa újrateremtett - csak az
elődeinkre jellemző ősi harci képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, abból

A vetítés ingyenes, de a regisztrációs jegyeket
az előadás előtti napig át kell venni a VOKE
József Attila Művelődési Központban, vagy a
Dunakeszi Programirodán.

Információ:

Dunakeszi Programiroda:
06-27/542-815
VOKE József Attila Művelődési Központ:
06-30/618-6833, 06-27/543 225

Negyvenkét év,
negyvenkét szál rózsa

Százötven megilletődött kisóvodás, a szülők, a munkatársai, együtt köszöntötték a Brunszvik Teréz-díjas Seprényi Zoltánné „Vezetékes Zsuzsa”nénit
március 31-én, nyugdíjba vonulása alkalmából a „Vasút a Gyermekekért”
Alapítvány Dunakeszi Óvodájában, közismert nevén a MÁV Óvodában.

A

negyvenkét év munka, benne a
harmincnyolc év óvodavezetés után
az utolsó, vezetőként töltött munkanapon a szülői közösség által
szervezett ünnepségen Lévai Katalin, a szülői munkaközösség vezetője mondott köszöntőt. „Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy
mindig számíthattunk rád. Köszönjük, hogy
mindig volt ránk időd és reggel elég volt egy
mosoly és máris szebb volt a napunk. Köszönjük, hogy mindig volt hozzánk egy kedves szavad, hogy nevén szólítottad a gyerekeket, minket, sőt még a kistesókat is. A neved szorosan
összeforr az óvodával, hiszen te vagy a város
Zsuzsa nénije, a Vezetékes Zsuzsa néni. Neked
köszönheti az óvoda a jó hírét, azt, hogy ez egy
elit óvoda és mégis családias és emberi.”

Elmondta Bódi Irén: „Az idő vonatán” című
versét, majd a gyerekek köszöntötték vidám
dalokkal és egy közösen előadott kedves verssel. Ezután ültették el a majdan tavasszal díszes virágokkal, egész nyáron díszes lombkoronával az udvar ékességévé váló császárfát,
melynek óvodai nevét – Vezetékes Zsuzsafa
– kis tábla is hirdeti. Várhelyi Máté, egykori óvodás, Csajkovszkij Régi francia dal című
művét játszotta el trombitán.
Az elköszönő óvodavezető, megköszönve
az ünneplést, felidézett néhány kedves történetet. Elsősorban azt mesélte el, hogy amikor
egyszerre hat Zsuzsa dolgozott az intézményben, mindenki kapott egy megkülönböztető
előnevet. Őt Szamosi Szabina óvodás nevezte el vezetékesnek (nyilván vezetőre gondolt,
de a gyerekszáj mindig találékonyabb, mint a
valóság). Elgondolkodtató volt, amikor egyszer megkérdezte az egyik kisfiú: – Sok gondod van, Zsuzsa néni? Miért? Mert nem mosolyogsz… Tanulságos volt, jegyezte meg, az
óvónői hivatás íratlan szabályainak egyike,
hogy munka közben mindig mosolyogni kell.

– Szeretnék átadni a szülőknek egy képzeletbeli virágcsokrot, melyben minden szálnak
jelentése van – mondta. – Az egyik szál legyen
a mosoly, a másik az odafigyelés, a szeretet, az
öröm, a gondoskodás. Ez az én ajándékom.
Következett a szülők ajándéka. Nevükben Lévai Katalin és Nyitrai Veronika átadtak egy albumot, benne az elmúlt évtizedek
számos emléke, rajzok, fényképek, egy újságcikk, melynek címe „Életem az óvoda”, szállóigévé vált (a cikk a Dunakanyar Régió 2014.
15. számában jelent meg, s az óvodavezető pedagógus napi miniszteri kitüntetése alkalmából készült. Itt jegyezzük meg, hogy 1998-ban
Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvehette
a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet.
A szerk.) Egy fiolában az óvodaudvar három
területéről gyűjtött földdel, valamint a gyerekek nevében egy helyi vállalkozó stúdiója által
készített díszes emléktáblával is meglepték őt.
Egyébiránt a nap folyamán felkereste
Seprényi Zoltánnét Dióssi Csaba polgármester,
Erdész Zoltán alpolgármester (képünkön) és
dr. Kováts Sebestyén önkormányzati képviselő.
Megköszönték több mint négy évtizedes munkáját, s azt, hogy öregbítette a város hírnevét.
Az Önkormányzat elismeréseként egy emléklapot és egy gravírozott emléktárgyat adtak át.
Az ünnepség látványos zárásaként a gyerekek negyvenkét szál rózsával kedveskedtek Zsuzsa néninek, majd a levegőbe engedtek
ugyanennyi léggömböt.
Április elsejétől az intézmény vezetését Tőkei Krisztina vette át. Kérdésünkre elmondta,
hogy több mint harminc éve „része” az óvodának. Itt gyerekeskedett, a főiskolai tanulmányai során itt végezte a gyakorlatot, s 15
éve itt dolgozik óvodapedagógusként. Elődje
nyomdokain szeretné munkatársaival együtt
tovább öregbíteni az óvoda hírnevét.
Katona M. István
Fotó: Nyitrai Veronika és a szerző

Negyven éves lett a váci
Madách Imre Művelődési Központ
Az Európa harang felcsendülésével vette kezdetét a családias hangulatú
megemlékezés április 1-én: 40 éves lett a váci Madách Imre Művelődési
Központ. Az ünnepségen az egykori munkatársak és igazgatók együtt elevenítették fel az indulás éveit.

E

lőször Oláh Ferenc, a
központ első vezetője emlékezett a kezdetekre.
Elmondta: 1976-ban, majdnem pontban április 1-én nyitotta meg
kapuit a művelődési központ.
Sok feladatuk volt, hiszen be
kellett rendezni az épületet és
élettel kellett megtölteniük.
- Még egy védőhálót is kellett húzni a színpad fölé, mert
attól félt valaki, hogy valami
a fejére esik. Akkor is úgy izgultam, mint most. Nem tudtam, hogy fogok felkerülni
az emelvényre, mert mint kiderült nem maradt helyem.
Nagy nehezen szorítottak
egyet és megnyugtattak, minden úgy lesz, ahogy elterveztem. És úgy is lett – mondta. Hozzátette: megpróbálták
a házat úgy birtokba venni,
hogy aki oda bemegy, az otthonra leljen.
A második felszólaló Végh
Károly igazgató volt, aki már
az egykori műsorfüzetekből
idézett. A kezdetekkor több
színház volt a mozgatórugója az intézménynek, ilyen volt
a Vígszínház, a Madách Színház, a Nemzeti Színház, a Pesti

Színház, a Szolnoki és a Kecskeméti Színházak.
- Amikor meghirdettük a
bérleti előadásokat, hosszú sorok kígyóztak a pénztár előtt –
emlékezett vissza Végh Károly.
A harmadik intézményvezető, aki 2006-ig irányította a
központot Varga Zoltán volt. Ő
a rendszerváltás előtti történésekre is emlékeztetett beszédében.
- Mi akkori igazgatók tudtuk, hogy aminek az élén állunk az egy csodálatos kezdeményezés, hiszen a dóm és a
főtér mellett a város idegenfor-

galmi látványosságai között is
szerepeltünk – hangzott el.
Végül pedig a jelenlegi vezető, Retzler Péter mondott köszönetet az előző kollektíváknak, akik megalapozták a központ jövőjét. Elmondta: ők is
azon dolgoznak, hogy a kultúra minden korosztályhoz eljusson.
Az ünnepség az intézményben elhelyezett emléktáblák
megkoszorúzásával ért véget.
A 40 éves évfordulóról egy ünnepi gálával is megemlékeznek
még az idén.
Furucz Anita
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Ősbemutatóval ünnepli
harmadik születésnapját
a Váci Dunakanyar Színház
A nagy sikerű Quimby slágereket feldolgozó előadás Kis Domonkos Márk rendezésében tekinthető meg.

Ú

jabb nagy pillanatot éltünk át, hisz az eddig
folyamatosan fejlődő
színház harmadik évét töltötte
be április 6-án. Az évforduló alkalmából egy újabb bemutatóval
rukkoltunk elő. Az előadás írója
Olt Tamás a Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora
sikerei után új darab megírására szánta el magát, amelyben felcsendülnek Quimby slágerei is.
A Megadom magam című előadást Kis Domonkos Márk igazgató rendezésében láthatja a
nagyérdemű.
Az előadás az olyan valódi
értékek fontosságára helyezi a
hangsúlyt, amely az élethez elengedhetetlen. A két főhős, Bence
és Hella egymással és egymásért
vívott küzdelmét, hol tépelődő,
hol pedig idilli viszonyát bravú-

ros jelenetépítésben, az emlékezés és a feledés párbeszédében kísérhetjük végig. A történet lét és
nemlét elmosódott határán mesél a lelket felőrlő múltról, amelyre megoldásként egyedül a szerelem és a művészet gyógyító ereje
szolgál. Az előadás hűen tükrözi a dalok varázslatos szövegvilágát, játékos és fájdalmasan szép
tónusait. Az érzelmi hullámvasút
vezetői pedig Trokán Anna, Molnár Gyöngyi, Bakos-Kiss Gábor
és Krausz Gergő lesznek.
A premier 2016. április 10-én
19 órától lesz látható a Váci Dunakanyar Színházban, a következő előadásra pedig április 16án kerül sor.
Részletekről és a jegyvásárlásról a színház weboldalán a www.
vacidunakanyarszinhaz.hu tájékozódhatnak az érdeklődők.

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Vác
Cím: Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskolája és Gimnáziuma,
Németh László u.2-6.
Ideje:
április 9-én szombaton 11-18 óráig.
április 10-én vasárnap 9-17 óráig.
• 12 havi kamatmentes részletre!
• 100 000 FT felett
30% kedvezmény!
• 100 000 FT alatt
40% kedvezmény!
• 100 000 FT feletti vásárlás
esetén ajándék festmény!
A+B GALÉRIA
Pécs
www.apluszgaleria.hu
06-70-771-66 54
Utazásszervezőket keresek:
www.szekelyerno.hu

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Dunakeszi
Cím: VOKE József Attila Művelődési
Központ, Állomás sétány 17.
Ideje:
április 11-én hétfő 11-18 óráig.
április 12-én kedd 9-17 óráig.
• 12 havi kamatmentes részletre!
• 100 000 FT felett
30% kedvezmény!
• 100 000 FT alatt
40% kedvezmény!
• 100 000 FT feletti vásárlás esetén
ajándék festmény!
A+B GALÉRIA
Pécs
www.apluszgaleria.hu
06-70-771-66 54
Utazásszervezőket keresek:
www.szekelyerno.hu

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

www.dunakanyarregio.hu

Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
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Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
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www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

8

Elkezdődött
a vízisport
versenyszezon
Patay László egykori ügyvezető elnök kezdeményezte annak idején, hogy a városi evezős klub
minden év március idusán ünnepélyes keretek
között nyissa meg a vízisport versenyszezont.

A

z idei zászlófelvonó ünnepi eseményen Vácy
Károly önkormányzati képviselő, a Vác Városi Evezős Club elnöke rövid köszöntőjében kiemelte, hogy az egyesület
folyamatosan előkelő helyen szerepel a klubrangsorban, a tavalyi
negyedik hely is kiemelkedően
nagy siker, és természetesen nem
szabad alább adni az elvárásokat.
- Öröm, hogy a múlt évben jelentős fejlesztő beruházás valósult meg a csónakházban a nyílászárók és a kazán cseréjével.
A munka az idén tovább folytatódik. Az év végére igazán korszerű lesz a bázisunk - mondta a
klubelnök.
Kifejezte köszönetét az edzőknek, a támogatóknak, köztük
mindenekelőtt a Magyar Evezős Szövetségnek és a városi önkormányzatnak, s végül, de nem
utolsó sorban az egyesület színeiben sportoló fiatalok családjainak.
Ezután Majkó Bence és Oláh
Gábor egy kétpárevezős hajóban koszorút vitt a vízre, s annak

hullámokra engedésével a klub
megnyitotta az idei versenyszezont.
Pontosan két héttel az ünnepi
esemény után, Húsvét szombatján rendezték az evezősök hazai
szezonnyitó versenyét, a csepeli
- hosszú távú, pontosabban 6000
méteres üldözéses - megmérettetésen a Vác Városi Evezős Club
versenyzői hat dobogós helyezést
értek el.
A felnőtt férfi egypárevezős
versenyszámban a VVEC sportolói taroltak: Bácskai Máté győzött, mögötte pedig Ács Kristóf és Kovács Kornél végzett a 2.
és 3. helyen. A férfi könnyűsúlyú egypárevezős mezőnyben
Csiszár Péter a 2. helyet szerezte
meg. A női könnyűsúlyú egypárevezős versenyszámban ugyancsak ezüstérem jutott Csepel Zsófiának. A fiú serdülő kormányos
négypárevezős versenyszámban
bronzérmes lett a VVEC Laczkó
Gábor, Huang Yu, Szilágyi Konrád, Szklenka Bence, korm: Bencsik Áron összeállítású egysége.
Ribáry Zoltán

XVIII. évfolyam 7. szám

Két héten át Dunakeszi lesz
az európai tenisz Mekkája
Április 16-án és április 23-án két jelentős nemzetközi verseny kezdődik Dunakeszin, amelyen Európa 15 országa, köztük Magyarország fiatal, 16 éven aluli fiú és leány versenyzői mérkőznek a végső győzelmekért.

- A tavalyi versenynek rendkívül jó volt a szakmai visszhangja,
amelyben kiemelték, hogy számtalan olyan plusz szolgáltatást nyújtottunk, amit más nemzetközi tornán nem kaptak meg a versenyző fiatalok. A Nexon Dunakeszi Tenisz Klub teljesítményét elismerve idén már eggyel rangosabb, úgynevezett II-es kategóriájú verseny
rendezését is ránk bízta a Magyar Tenisz Szövetség – mondta Bogyó
Tamás, a klub vezetőedzője, aki szerint külön emeli a döntés erkölcsi
és szakmai értékét, hogy ebben a korosztályban hazánkban csak egy
ilyen rangos versenyt rendeznek.
- Április 16-án a nívósabb, a II-es kategóriájú verseny egyéni mérkőzései kezdődnek, majd a következő héten, hétfőn már a párosok
is pályára lépnek. Erre a versenyre Európa élmezőnyébe tartozó, a
ranglista húszadik és a harmincadik, vagy attól valamivel lejjebb sorolt kiváló tehetségek jönnek Dunakeszire. Tizenöt országból érkeznek teniszezők, akik mellett természetesen indulnak magyarok
is. Április 23-án pedig kezdődik a másik, ugyancsak egy hétig tartó nemzetközi verseny. Mind a két versenyen, mindkét nemben, a fiúknál és a leányoknál is 32 főtábla lesz, de a selejtezőkön indulókkal együtt versenyenként összesen száz fiatal mérkőzését tekinthetik meg az érdeklődők – húzta alá Bogyó Tamás, aki elmondta azt
is, hogy a tavalyi versenyhez hasonlóan idén is hét pályán rendezik a
mérkőzéseket, melyeket ingyenesen tekinthetnek meg a nézők.
A vezetőedzőtől megtudhattuk azt is, hogy bár nem feladatuk, de

abban is segítenek a versenyzőknek, hogy a Magyarság Sporttelephez, a torna helyszínéhez közel – és ár-értékarányban is –, megfelelő
szálláshelyet találjanak Dunakeszin és Gödön.
A két nemzetközi torna várható sikerétől azt remélik, hogy a
Nexon Dunakeszi Tenisz Klub neve Európa tenisz életének „vérkeringésében” még ismertebb és elismertebb lesz a versenyzők, a szakvezetők és szülők körében egyaránt. A két nemzetközi tornát a magyar szakszövetség mellett támogatja Dunakeszi Város Önkormányzata is, amely magára vállalta a II-es kategóriájú versenyzők
étkeztetésének költségeit, ami ilyen rangos versenyen a rendező kötelezettsége.
- Óriási eredménynek tartom, hogy Dunakeszi ezekkel a versenyekkel a honi tenisz élet mellett bekerül az európai országok és teniszklubok látókörébe, amire nagyon büszkék vagyunk – jelentette
ki Bogyó László. A Nexon Dunakeszi Tenisz Klub elnöke – bár nagyon szerényen – hozzátette; ilyen kategóriájú ifjúsági versenyeket
hazánkban csak Győrben és Debrecenben, míg külföldön Milánóban, Párizsban, Londonban rendeznek. – Ilyen színvonalú nemzetközi versenyek sikeres lebonyolításához természetesen nagyon sok
segítőkész, lokálpatrióta szemléletű ember összefogására van szükség, amit ezúton is köszönünk. Öröm számunkra, hogy velük együtt
öregbíthetjük Dunakeszi jó hírnevét. Bízom benne, hogy látványos,
izgalmakban bővelkedő mérkőzéseket láthatnak a nézők, akiket kérünk, hogy látogassanak ki a Magyarság Sporttelepre az április 13án és április 23-án kezdődő nemzetközi tenisz versenyre – mondta
Bogyó László. 
Vetési Imre

Segítők jelentkezését várják
A Nexon Dunakeszi Tenisz Klub a két nemzetközözi verseny
idejére idegen nyelveket beszélő fiatal aktivisták jelentkezését
várja a +36-70-945-0600-as telefonszámon vagy személyesen
a Magyarság Sporttelepen.
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