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Az egészséges gyerekekből lesznek az egészséges felnőttek

A dunakeszi Bárdos iskola
nyerte a Vízivás fődíját

A dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola nyerte el idén
az országos HAPPY-HÉT elnevezésű rendezvény fődíját. Szimbolikus jelentősége
van annak, hogy egy dunakeszi iskola kapta meg ezt
az elismerést az OGYEI programjában, hiszen Dunakeszi
a víz városa – értékelte június 14-én, az intézményben
megtartott díjátadón Tuzson
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője.

A

kormányzat elkötelezett a vízivás, valamint
az egészséges életmód
és táplálkozás népszerűsítése mellett a diákok körében, ezért is tette lehetővé 318 ezer gyermek számára, hogy
naponta hozzájusson az egészséges
ételekhez az oktatási intézményekben – mondta köszöntő beszédében
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
parlamenti államtitkára. Ha sikerül
visszaszorítani a túlsúlyproblémákat, azzal csökkenthető a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának veszélye, s így növelhető az
egészségben eltöltött évek száma –
tette hozzá a politikus.
Az oklevelet Szilágyi Ferencné iskolaigazgató vette át

Folytatás a 4. oldalon
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Épül a Duna-parti strand Szabadság koncert Vácott
sétánya, játszótere, a mobil
büfé és a fagyizó alapja

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

H

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

A

júniusi
kánikulai meleg sokakat
csábít a hűs Duna
vize közelébe, a finom kaviccsal borított, árnyas
fákkal szegélyezett vízpartra,
akik örömmel érzékelhetik,
hogy javában épül az évtizedes kort megélt fák között kanyargó sétány. A kicsik hamarosan – a Duna-parti strand
megnyitását követően - nem
csak a homokos parton építhetnek várat, játszhatnak, fürdőzhetnek a Duna bójákkal
jelölt szakaszában, de élvezhetik a most épülő kisjátszótér
kínálta élményeket is.
A viacolorral burkolt sétány
alapját ezekben a napokban
építek a szakemberek, akik elkezdték a mobilbüfé, fagyizó
alapjának a kialakítását is.
Már körvonalazódik a kis játszótér végleges formája is…
Mint a Dunakeszi Polgár
városi magazin júniusi számában megírtuk: „A Katonadomb alatt, a Liget utcai kajak-kenu bázistól kezdődően
délre, egészen a Fővárosi Vízművek védett bázisáig húzódó több száz méter hosszú vízparton alakítja ki a kulturált
dunai strand és pihenő övezet működtetéséhez szükséges
feltételeket az Önkormányzat megbízásából a Közüzemi Nonprofit Kft. Megteremti

ősiességükre, máig szóló példamutatásukra Szabadság koncerttel emlékeztek június 16-án este a váci Március 15. téren, melynek fővédnöke dr.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszter-helyettese, országgyűlési képviselő volt. A rendezvényt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére létrehozott ’56-os Emlékbizottság támogatta.

Keresztes Ildikó

Az árnyas fák között épül a sétány

a működéshez szükséges műszaki feltételeket, biztosítja az
ívó vízellátást, a szennyvíz elvezetését, az öltözők és zuhanyzók kiépítését, WC-k kihelyezését, a terület zöld növényzetének kulturált ápolását, takarítását. A dunai fürdőzéshez szükséges hatósági,
ANTSZ engedélyek beszerzése
is a városi cég feladata. Az árnyas fák között sétaút is épül,
melyet télen is szabadon lehet
használni, nem csak strand
idényben.”
Laptársunknak adott riportban az alpolgármestertől megtudhattuk, hogy kiváló minősítést kapott a Duna
vize, amely alkalmas strandolásra. „A sétány leglapályosabb részénél egy játszóteret
is kialakítunk. Lesz büfé, sült
hal, sör, fröccs, üdítő, kávé,
fagylaltos, szóval minden, ami

a felhőtlen kikapcsolódáshoz,
pihenéshez szükséges, ám azt
ezúton is szeretném kiemelni, hogy a bójákkal jelölt területen mindenki saját felelősségére fürödhet, úszhat majd.
Nem lesz úszómester” – húzta
alá Erdész Zoltán.
Szóval, ahogy az alpolgármester ígérte, jó ütemben haladnak a fejlesztések, melyek
előnyeit hamarosan élvezhetik a város polgárai, akik közül már ezekben a napokban is többen pihennek a gyönyörű vízparton, ami reményeink szerint a Duna-parti
strand megnyitása után a családok, a fiatalok, egy szóval
mindannyiuk kedvelt szabadidő, rekreációs helye lesz.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek
új hősök” – ismertette az Emlékév üzenetét Horváth Tamás, a rendezvény műsorvezetője.
A hatalmas eső miatt a tervezett időponttól jóval később kezdődött a verssel, zenével, emlékező beszéddel átszőtt Szabadság koncert, melynek első fellépője a két éve alakult LM Acoustic,
vagyis Rafael Márió és a város büszkesége, Fehér Lili, a Dunakanyar Hangja volt, aki gyönyörű hangjával, és előadói stílusával ezúttal is maradandó élménnyel ajándékozta meg lelkes közönségét. Hasonló sikert aratott egy másik helyi
kedvenc, Smál-Szilaj Gábor, a Váci Dunakanyar
Színház színésze, aki forradalmi hangulatú versek tolmácsolásával idézte fel a történelmi korszakot.
Dr. Rétvári Bence, az ’56-os Emlékbizottság
tagja, országgyűlési képviselő beszédében emlékeztette a közönségét, hogy az ’56-os forradalom 60. évfordulóját ünneplő Emlékév egyik
záró koncertje a váci, melynek legfőbb üzenete a hősök iránti tisztelet kifejezése. Az emlékévben országszerte közel ötszáz Büszkeségpont
született, melyek mellett a helyi közösségek állandó kiállításokkal emlékeztek saját hőseikre
– mondta Rétvári Bence, aki bejelentette, hogy
aznap Csőváron és Kosdon avattak Büszkeségpontot.
– Azt ünnepeljük, hogy hatvan évvel ezelőtt
volt egy maroknyi, majd egyre több magyar fiatal, aki felkelt a szabadságért, és arra is emlé-

kezünk, hogy pont ma 28 éve, 1989. június 16án volt Nagy Imre és mártír társai újratemetése
– hangsúlyozta az emlékezés jelentőségét a miniszter-helyettes, aki utalt a forradalmárokkal
szemben kíméletlenül fellépő hatalom brutalitásaira is. – Erre is emlékezünk, miközben azt
ünnepeljük, hogy végre eljött a magyar szabadság pillanata, hiszen 1990, az első szabad választás óta mindenki szabadon élhet hazánkban. A
szabadság levegője átjárja az országot, véget ért
a kommunista diktatúra időszaka – hangsúlyozta dr. Rétvári Bence, aki szerint ’56 igazi hősei nem államférfiak, nem hadvezérek, hanem a
pesti vagy váci srácok voltak. Bizonyságként felidézte, hogy 1957-ben a Time magazin címlapja a magyar forradalmárt választotta az Év emberének. – Örüljünk szabadságunknak, értékeljük szabadságunkat, és soha ne engedjünk nemzetünk függetlenségéből – zárta beszédét az ünnepi szónok.
A politikus után újra a művészek léptek színpadra, Hevesi Tamás énekes-előadóművész személyes hangvételű, színes anekdotákkal tarkított – nagy sikerű produkciója után a Keresztes Band hozta lázba a közönséget. A népsze-

Toldi Tamás

rű együttes egyik énekese, a váci Toldi Tamás
– mint mindig – ezúttal is meghódította rajongóit, amikor pedig Petőfi Sándor-Tolcsvai László: Nemzeti dal című dalt énekelte, nem volt szív,
mely nem egyszerre dobbant volna a maroknyi
közönségével… A Keresztes Band tagja, Retzler
Péter is, aki civilben a városi Madách Imre Művelődési Központ igazgatója.
A rendezvény sztárvendége Keresztes Ildikó,
a rock magyar nagyasszonya hírnevéhez méltó
előadással szórakoztatta a váciakat, akik a rossz
időjárás ellenére is kilátogattak a főtéri szabadság koncertre.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Gyorshír: sajtótájékoztatón jelentette be a polgármester

Vác megvásárolta a belvárosban épült mélygarázst

Fördős Attila polgármester szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Vác Város Önkormányzata képviseletében június 19-én, hétfőn aláírta a belvárosban épült mélygarázs megvásárlásáról szóló adás-vételi szerződést,
kedden pedig már a vételár összegét, az 1,675 milliárd forintot át is utalták a beruházó pénzintézetnek.

M

int közismert, Vác Város Önkormányzata az
utóbbi évtized legjelentősebb lobbi tevékenységének köszönhetően az államtól
kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a több szintes,
298 parkolóhellyel rendelkező mélygarázs megvételére.
- A város már hétfőn birtokon belülre került, megkaptuk a dokumentumokat, elkezdődhet a tervezés,

melynek időtartama, mint egy harminc nap, aminek költségfedezetét
költségvetési rendeletben szeretnénk
átvezetni. Ezt követően, várhatóan
már pénteken szerződést köthetünk
a tervező céggel – mondta a polgármester, aki hozzátette: - A következő lépés a közbeszerzési eljárás kiírása, melynek időtartama 30-40 napot
vesz igénybe. Így a mélygarázsban
végzendő pótmunkákat szeptemberben, októberben tudják elvégezni a
szakemberek – hallhattuk a polgármesteri sajtótájékoztatón.

A pótmunkák szükségességét az
elmúlt két év alatt – a tulajdonjog
tisztázásának, az adás-vételi szerződés hiányában - bekövetkezett jelentős állagromlással, a műszaki tartalom további bővítésével, a nyitott területek befedésével indokolta Fördős
Attila.
A polgármester köszönetet mondott azon képviselőknek, akik az elmúlt önkormányzati ciklusokban támogatták a mélygarázs megvalósítását. Külön kiemelte a Polgármesteri
Hivatalt, vezetőjét és helyettesét, va-

lamint az osztályok elismerésre méltó szakmai teljesítményét, melynek
munkatársai „óriásit alkottak”.
Fördős Attila bejelentette, hogy
a mélygarázs vételára egymilliárd
675 millió forint, amely jóval kedvezőbb, mint az első tervek szerinti ös�szeg, amely - indexálva - meghaladta a 3,5 milliárd forintot. – Majd később, 2007 nyarán történt költségvetés indexálását követően 2,9 milliárd
forint lett volna, azzal az óriási teherrel, hogy Vácnak húsz éven keresztül mintegy 250 millió forintot kel-

lett volna törlesztenie a tőke és kamattartozásként – húzta alá a polgármester, aki ismételten kifejezte, hogy
a kormánynak köszönhetően sikerült megvásárolni a mélygarázst. – A
támogatásként kapott kétmilliárd és
a vételár között lévő összeg biztosítja a pótmunkák fedezetét – jelentett
be Fördős Attila, aki szerint várhatóan novemberben meg tudják nyitni
a mélygarázst, amely hatással lesz a
belváros parkolási helyzetére is.
(Vetési)
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A dunakeszi Bárdos iskola Fórum a Településképi Arculati
Kézikönyv készítéséről
nyerte a Vízivás fődíját

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

A

A diákok és a tanárok összefogását siker koronázta, melynek jutalma a fődíj
Folytatás a címlapról
Az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet, vagyis az OGYÉI által 2007ben indított program célja, hogy
az iskolásokat rászoktassák a
vízfogyasztásra, illetve, hogy
felhívják a gyerekek és szülők figyelmét annak a fontosságára,
hogy az egészségtelen, túlcukrozott üdítőitalok helyett részesítsék előnyben a vízfogyasztást,
és az ehhez párosuló egészséges
életmódot. A rendezvényhez az
idén országos szinten már százhetven iskola csatlakozott.
Több nemzetközi vizsgálat igazolta az elhízás és a cukros, szénsavas üdítők mértéktelen fogyasztása közötti ös�szefüggést, ezért dolgozta ki az
OGYÉI a HAPPY Programot,
amelyet 2010-ben terjesztettek
ki országos szintre. A kezdeményezés megnevezése nemcsak
az angol „boldogság” kifejezésre
utal, hanem egy ennek megfelelő rövidítéséből ered: Hungarian
Aqua Promoting Program in the
Young. Ez magyarul annyit tesz:
Magyarországi vízfogyasztást
népszerűsítő program a fiatalok
körében. A programot az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
támogatja.
Igen nagy probléma Magyarországon a túlsúlyosság, amiben ma már minden negyedik gyermek érintett, a felnőttek közt pedig sokkal rosszabb
az arány – mondta Rétvári Bence, aki a negatív adatokra hivatkozva hangsúlyozta annak fontosságát, hogy már fiatal korban
minél hatékonyabban felhívják
a figyelmet az egészséges életmódra, az egészséges étkezésre, az egészséges folyadékok fogyasztására, a szív- és érrendszeri betegségek, a túlsúlyproblémák megelőzésre.

Hé-67!

címmel
nyílt kiállítás
az idén jubiláló
szentendrei
Skanzenben

„Elsősorban a térség országgyűlési képviselőjeként vagyok
most itt jelen, hiszen különösen fontosnak tartom, hogy Dunakeszin, a víz városában lehet
egy ilyen díjat átadni” – kezdte beszédét Tuzson Bence. Mint
mondta, Budapest vízbázisának
jelentős részét Dunakeszi adja,
a település környékén több mint
negyven kút működik, és „talán kevesen tudják, hogy a város teljes területe védett ivóvízbázis”. Ennek megfelelően innen
körülbelül hatvanötezer köbméter tiszta, jó minőségű ivóvizet vesznek ki naponta. Ezért is
szimbolikus jelentőségű, hogy
ez az iskola nyerte el ezt a díjat – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati
kommunikációért felelős államtitkár, aki gratulált mindenkinek, aki részt vett a munkában.
Ez a program elsősorban a
gyerekekről szól, hiszen ők valósították meg – hívta fel a figyelmet Tuzson Bence. „A gyerekekről van szó, és belőlük áll majd
össze később az ország jövője is,
ha pedig ők egészségesen nőnek
fel, akkor a várható élettartam is
hosszabb lesz Magyarországon”
– mondta. Ez indokolja a kormány elkötelezettségét is abban,
hogy az egészségtelen, túlcukrozott üdítőitalok helyett az egészséges ivóvíz fogyasztására ösztönözze a fiatalokat, mert ez is
meghatározó az egészséges táplálkozásban. Szorosan összefügg
ezzel, hogy Magyarországon ma
már 318 ezer tanuló ingyen juthat hozzá a közétkeztetéshez –
fogalmazott az államtitkár.
„Törekednünk kell arra is,
hogy a mindennapi mozgás lehetőségét is megteremtsük, amihez természetesen az intézményi
hátteret is biztosítani kell. Ennek megfelelően itt, Dunakeszin
is épül már a tanuszoda, köze-

leg ennek az átadása, sőt, egy teljesen korszerű új iskola is lesz a
városban. Ez a legnagyobb tankerület az országban, Dunakeszi környékén él a legtöbb gyermek hazánkban, és csak a városban 3600 iskoláskorú diák van.
Ezért is fontos, hogy Dunakeszin különösen figyeljünk oda
arra, hogy a gyerekek, akik itt élnek és itt nőnek fel, egészségesek
legyenek” – mondta a díjátadón
Tuzson Bence.
Pozsgay Csilla, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet főigazgatója elmondta, hogy idén nyolcadik alkalommal hirdették meg a
HAPPY-HÉT programot, amelyet kiemelt hangsúllyal kezel az
intézet. Az egészségben eltöltött
évek száma nagyban függ attól,
hogy mennyire tudjuk azokat
megalapozni gyermekkorban –
mondta. „Örömmel látjuk, hogy
ebben partnerek az iskolák, s
már negyvenkét óvoda is csatlakozott a programhoz. A dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola pedig az egyik fáklyavivője ennek a programnak, amelyben – a visszajelzések szerint –
a gyerekek is szívesen vesznek
részt, de már a tanárok is úgy érzik, hogy ez szinte egy köztelező
elem az életükben. Éppen ezért
arra számítunk, hogy a negatív tendenciák hamarosan megfordulnak, mert ez valóban rajtunk múlik. Csak mi tehetünk
arról, hogy ma minden ötödik
fiúgyermek, és minden negyedik lány túlsúlyos hazánkban”
– mondta az OGYÉI főigazgatója, aki a fődíjat jelképező emléklapot ünnepélyesen adta át Szilágyi Ferencnének, az nyertes iskola igazgatójának.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

fórumon Breczné
Zsigmond Jolán városi főépítész, továbbá a településtervezéssel foglalkozó Völgyzugoly Műhely Kft. két munkatársa, Korsós Renáta és Lukács Péter adtak tájékoztatást a
kötelező feladat részleteiről és
várták az észrevételeket, kérdéseket.
Mint elhangzott, a településkép alakításával kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a
Helyi Építési Szabályzatnak
(HÉSZ) a Településszerkezeti
Tervvel (TSZT) és a Településképi Rendelettel összhangban
kell elkészülnie, és a HÉSZ
megalkotását vagy módosítását megelőzően Települési Arculati Kézikönyvet és Településképi Rendeletet kell összeállítani illetve elfogadni.

A városi főépítész felhívta a
figyelmet, hogy törvényi előírás szerint a településképpel
kapcsolatos korábbi előírásokat szeptember 30-ig lehet alkalmazni, az önkormányzati képviselő-testületnek legkésőbb október 1-ig meg kell alkotnia a Településképi Rendeletet.
Elhangzott, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvben mindenekelőtt meg kell
határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi
szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket.
A Településképi Rendelet lé-

nyege, hogy megállapítja a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a
védelem megszüntetését, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb
helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, a településképi követelményeket.
A hozzászólások során egyebek mellett megfogalmazódott, hogy a településképnek
nem csupán az épületek, de
például az utcabútorok, köztéri alkotások is fontos elemei,
s több résztvevő hangsúlyozta
annak jelentőségét, hogy egyegy ingatlanfejlesztés kapcsán
a kezdetektől folyamatos párbeszéd legyen a beruházó és az
önkormányzat között, keresve
a kompromisszumot, érvényt
szerezve a helyi szabályoknak.
Ribáry Zolán

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

A „Megbízható Munkaadó” Díjat Lózs-Paulik Barbara, a Zollner Kft. HR-vezetője vette át

„A Díj célja a példaértékű munkakörülmények biztosítására irányuló kezdeményezések elismerése, ami a munkaadók
számára is fontos eszköze a jól
képzett és elkötelezett munkatársak megtartásának illetőleg megnyerésének”, mondta a Díjak átadása alkalmából
a zsűri szóvivője, Steványik Tamás, az Elmű Nyrt. humán erőforrásért felelős igazgatója.
A címet pályázati úton nyerhetik el a vállalatok. A pályázók válaszait egy a Kamara által
felkért öttagú szakmai zsűri értékeli, és amen�-

nyiben megfelelnek az előzetesen
meghatározott kritériumoknak, két évre ítélik oda a címet.
Hét, a humánerő-gazdálkodással kapcsolatos területen részletesen be kell beszámolniuk a vállalati gyakorlatról és az ennek alapjául szolgáló irányelvekről. Ezek
között találhatók a javadalmazásra, a szociális-jóléti juttatásokra, az
egészség és a munkakörülményekre, a képzésre és továbbképzésre, valamint a fejlődési
lehetőségekre vonatkozó kérdések is.
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Természetbarát
felfedezők Sződligeten

Védőnők napja
a művelődési központban

A természet szeretetének és védelmének megtanítását nem lehet elég korán elkezdeni. Szerencsére hazánkban is egyre több olyan oktatási intézmény működik, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelmi tevékenységekre. Ilyen a sződligeti Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda is,
ahol a DDC Zöld Megoldás-pályázatának keretében „természetfürkésző tanösvény" létesült.

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

A

gyermekek elsősorban az idősebb generáció magatartás mintáit követik, így nagyon fontos, hogy
mi milyen példát mutatunk
nekik. A környezettudatosság értékeit célszerű már fiatal korban megismertetni a
gyermekekkel. Számos oktatási intézmény, iskola és óvoda törekszik a környezetkímélő működés megvalósítására,
melynek keretében szelektív
hulladékgyűjtésre, komposztálásra vagy tankert kialakítására kerül sor. A sződligeti
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda most átadott projektje a természeti környezet
megismerését teszi lehetővé a
gyermekek számára játékos,
interaktív tevékenységek formájában. A kialakított zöld
tér lehetőséget nyújt majd az
óvodások számára, hogy érzékszerveiket használva megtapasztalhassák környezetük
élővilágát, a „természet hétköznapjainak" csodáit.

Az óvoda a „Felfedező Zöld
Liget” létrehozásához a DunaDráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatán 1 millió forint támogatást nyert. Hazánk
meghatározó
építőanyaggyártója immár második alkalommal nyújtott segítséget
az intézmény zöld törekvéseinek megvalósításához. A tanösvényt június 15-én ünnepélyes keretek között nyitották
meg az óvoda vezetősége és a
Duna-Dráva Cement Kft. képviselőinek jelenlétében.

A Duna-Dráva Cement Kft.
2011 óta támogatja a Zöld
Megoldás-pályázat keretében
a környezettudatos kezdeményezéseket. A program 2015
óta már nem pusztán a két cementgyárának (Vác és Beremend) környezetében, hanem
Pécs és környékén is elérhető.
A DDC Zöld Megoldás-pályázatáról bővebben a vállalat
honlapján olvashat:
w w w.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas

A

művelődési
központban rendezett
eseményen elsőként
Járja Andrea, a Szociális Szolgáltatások Háza igazgatója köszöntötte a védőnőket,
kiemelve: hivatásuk gyakorlása
során nagyon fontos partnerei
a családoknak, egyéb kiemelt
feladataik mellett pszichológusi szerepet is betöltenek, hiszen sok esetben elsőként nekik nyílnak meg a gyerekek, ha
valamilyen gondjuk van és tanácsot szeretnének kapni.
Dr. Manninger Péter, az önkormányzat szakbizottságának elnöke az egyik legfelelősségteljesebb hivatásnak nevezte a védőnők munkáját, hiszen
kisgyerek kortól a fiatalok felnőtté válásig kapcsolatban állnak a családokkal, részt véve az
egészségügyi megelőző feladatokban, tanácsadással is támogatva őket.
- A hazai védőnői szolgálat már több mint száz éves
múltra tekint vissza, az egészségügyi-szociális ellátó rendszer nagyon fontos része, és
olyan jól szervezett formában
működik, hogy az nemzetközi összehasonlításban is pél-

Mokánszky Zoltán virággal köszöntötte a védőnőket

da értékű. Méltó tehát, hogy a
Hungarikum Bizottság két évvel ezelőtt ezt a tradicionális
szolgálatot nemzeti büszkeségeink sorába vette. Ez a döntés és a különböző elismerések
is megerősítést jelenthetnek,
nagyon fontos, hogy éreztessük a résztvevő szakemberekkel a társadalmi megbecsülést
- hangsúlyozta az elnök.
Ezután különböző szakmai
előadásokon, foglalkozásokon
vehettek részt a védőnők.
A program zárásaként
az önkormányzat nevében

Mokánszky Zoltán alpolgármester virággal köszöntötte a védőnőket, majd állófogadás zárta a hagyományteremtő szándékkal szervezett eseményt.
- Bár nem látványos munka a
védőnőké, ám annál fontosabb,
hiszen hosszú éveken át kapcsolatban állnak a gyerekeket
nevelő családokkal, támogatva
őket, ezért pedig köszönettel
tartozunk mindannyiuknak
- mondta köszöntőjében a városvezető.
Ribáry Zoltán
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XIX. évfolyam 13. szám

Idén 200 ezer gyermek már
800 nyári tábor közül válogathat

Az iskolaév végén, az utolsó tanítási napokban a gyerekek már a szünidőre, a felhőtlen nyaralásra, a nyári táborozásra készülődnek, a helyzetüket
azonban nagyban meghatározzák családjuk lehetőségei. A kormány komoly munkát fektet abba, hogy biztosítsa, egyetlen rászoruló kisdiák se maradjon meleg étel nélkül a szünidőben, illetve a különböző táboroztatási lehetőségek feltételrendszerének kiszélesítésével egyre több tanulónak és szülőnek tegye elérhetővé az aktív pihenést és a felüdülést. A helyi jegyzőnél kérelmezhetik a szülők, ha a nyári szünidő ideje alatt is szeretnének élni az
ingyenes gyermekétkeztetés lehetőségével – mondta el a lapunknak adott interjúban Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A jövő évi költségvetésben minden eddiginél több pénz, 74 milliárd forint jut a gyermekétkeztetésre. Ez is része annak a 2010 óta
tapasztalható kormányzati törekvésnek, amellyel erősíteni szeretnénk a családok anyagi biztonságát.
– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrég egy közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyári szünidőben is igényelhetik a rászoruló diákok szülei az ingyenes gyermekétkeztetést. Hány
család jelentkezésére számítanak?
– Nemcsak a nyári szünidőben, de iskolaév közben is, már
mind a négy szünetben meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetű családok gyermekei. Erre azért van lehetőség, mert a kormány még 2015ben határozott a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről.
A döntés értelmében országszerte csaknem 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet az iskolai szünetekben
is napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha ezt a szülei igénylik.
– Külön igényléshez kötött a
nyári ingyenes gyermekétkeztetés, vagy automatikusan jár
a rászorulóknak, a jogosultaknak?
– Az önkormányzatoknak
tájékoztatniuk kell a jogosultakat, ez tehát egyfajta automatizmust is jelent, de a szülőknek kell kérelmezniük a helyi
jegyzőnél, ha szeretnének élni
a lehetőséggel. A jövő évi költségvetés önkormányzati fejezetében már új sorként jelölték meg a gyermekétkeztetés
feladatát, amelyre 74 milliárd
forintot biztosítottak. Ez pedig azt jelenti, hogy 2018-ban
minden eddiginél több pénz
jut erre a célra. Érdemes azonban itt felhívnunk a figyelmet
arra is, hogy ahhoz, hogy már
a nyári szünidő elejétől élhessen a gyermek az ingyenes étkezés lehetőségével, megkön�nyítheti az ügyintézést, ha néhány héttel korábban beadják a
kérelmet a helyi jegyzőhöz.
– Minden településen, minden önkormányzatnál biztosítani tudják ezt a lehetőséget?
– Igen, a helyi önkormányzatoknak 2016. január 1-től
minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről,
az ország bármely területén.
Ennek költségeire az idén 6,67
milliárd forintot különítettünk el. S ehhez képest is jelentős előrelépést jelent a jövő élvi
költségvetés fent említett 74
milliárdos tétele. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a kabinet a
kormányzati célkitűzésekkel
összhangban, 2010 óta, amikor

Erzsébet-táborok, amelyek június 18-tól augusztus 25-ig
várják a fiatalokat Zánkán és
Fonyódligeten. A pályázók jelképes összegért, turnusonként
mindössze 1000 forintért pihenhetnek itt. Minden más
költséget, a szállást és az étkezést is az állam fizeti. A napközis Erzsébet-táborra gyerekcsoportok pályázhatnak, ők fejenként napi 100 forintos ös�szegért vehetnek részt a foglalkozásokon, hétköznaponként
8 és 16 óra között. A sport és
egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó napközis
táborokban napi négyszeri étkezés várja a diákokat.
Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára
mindössze 29 milliárd forint
állt rendelkezésre erre a célra, csaknem a háromszorosára emelte a gyermekétkeztetésre fordított támogatást. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy
ma már 6 éves kor alatt szinte
minden gyermek ingyen étkezik a bölcsődékben és az óvodákban.
– Milyen kormányzati törekvések állnak az ilyen intézkedések hátterében?
– Gyakorlatilag 2010 óta tapasztalható, hogy erősíteni
szeretnénk a családok anyagi biztonságát. Meggyőződésünk, hogy ezt azzal érhetjük
el a leghatékonyabban, ha mérsékeljük a szülők terheit. Ehhez
olyan intézkedésekkel járulhatunk hozzá, mint a különböző
családtámogatási formák, így
például a családi típusú adózás, de ide kell sorolnunk az
ingyenes tankönyvprogramot,
a rezsicsökkentést, valamint a
2018-tól igénybe vehető diákhitel-elengedési lehetőséget és
a nagycsaládosok jelzáloghitelének mérséklését is. Mindezek
sorában is kiemelt jelentőségű
az ingyenes gyermekétkeztetés
biztosítása.
– Az intézményes és a szünidei gyermekétkeztetés jelentős
bővítése mellett három megyében – Szabolcs-SzatmárBeregben, Hajdú-Biharban és
Borsod-Abaúj-Zemplénben –
nemrég egy új program is indult, amelyben havonta ételcsomagot kapnak a hátrányos
helyzetű kisgyermekek. Várható, hogy ezt kiterjesszék az
egész ország területére?
– Igen, határozottan ez a
kormányzati elképzelés. Ez a

mintaprogram is hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon egyetlen hátrányos helyzetű családban se kelljen attól
tartani, hogy a gyermek élelem
vagy meleg étel nélkül marad.
A program keretösszege egymilliárd forint, az első csomagosztást néhány napja tartottuk
meg. A mintaprogram egyelőre valóban csak három megyében indult el, de az év végétől
várhatóan az egész országra kiterjesztjük majd.
– Hány gyermeket érint ez a
program?
– Jelenleg 12 ezer olyan, három évnél fiatalabb gyermek,
illetve a családja fér hozzá ehhez a lehetőséghez, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és nem
jár bölcsődébe. Ők minden hónapban nyolcezer forint értékű
ételcsomagot kapnak, amely
például jó minőségű konzerveket, bébiételt és tésztaféléket
tartalmaz.
– Vannak megfelelő források ennek a fedezésére?
– A rászoruló embereket segítő programra 34 milliárd
forint áll rendelkezésre uniós forrásból. A program első
eleme a tavaly decemberben
megkezdett, 4 milliárd forintos keretösszegű, a hajléktalanok meleg ételhez jutását segítő projekt volt. A következő lépés a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek
segítése, részben tehát ennek
érdekében is bővítette igen jelentős mértékben a kormány
az elmúlt években a gyermekétkeztetés rendszerét. Az uniós programba főként azok a rászoruló gyermekek kerülhet-

nek be, akiknek családja nem
tud élni az intézményes gyermekétkeztetési rendszerben
lévő lehetőségekkel. Ez is azt
igazolja, hogy a kormány minden eszközzel segíteni kívánja a gyermeket nevelő családok
megélhetését, és elkötelezett a
kiskorú rászorultak helyzetének javításában.
– Sokat javíthat a hátrányos helyzetű családok helyzetén, ha együtt mehetnek pihenni, nyaralni, viszont erre
csak a legritkább esetben van
pénzük. Az intézkedéscsomag
másik jelentős irányvonalának tekinthetjük a táboroztatásokat, amelyek hozzájárulnak a gyermekek aktív üdültetéséhez?
– Valóban, ez is sok, gyakorlatilag bárki számára hozzáférhető lehetőséget kínál, és
nem is csak a hátrányos helyzetű családok számára. Hiszen
az idén három új lehetőség is
megnyílik az Erzsébet-táborokon belül: most már a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két
gyermeket nevelő családok is
jelentkezhetnek. Fogd kézen
a nagyszüleidet! – ez az elnevezése annak a pályázatnak,
amelyben a nagyszülők és az
unokák tölthetnek együtt egy
hetet az Erzsébet-táborokban.
A másik lehetőség az egyszülős
családokat célozza meg, és ebben immár az is pályázhat, aki
egyedül neveli gyermekét vagy
gyermekeit.
– Az elmúlt évek tapasztalatait hogyan tudják beépíteni
az idei programokba?
– Az a tapasztalatunk, hogy
a legnépszerűbbek az ottalvós

– Miért éri meg egy családnak Erzsébet-táborba menni?
– Elég, ha megnézzük az ismert, bárhol elérhető számokat. Mintegy 200 ezer gyerek
táborozik évente Magyarországon, ők csaknem 800 nyári
tábor közül válogathatnak. Az
iskolai napközis táborok átlagára nyolcezer forint hetente, a
különböző szerepjátszó témák
köré épülő nyaraltatás ára pedig a negyvenezret is eléri vagy
meghaladja. Tehát továbbra is
az Erzsébet-táborok a legkedvezőbbek, mert ezeket azok
a szülők is ki tudják fizetni,
akiknek más esetben esélyük
sem lenne arra, hogy nyári táborba küldjék gyermekeiket.
– A nagy érdeklődésre való
tekintettel többször is szóba
került már a kapacitásbővítés. Lesz erre lehetőség a közeljövőben?
– A kormány a következő három évben 26 milliárd forintot fordít a zánkai és
a fonyódligeti Erzsébet-tábor
fejlesztésére, így 2019-re megduplázódik ezek kapacitása.
Az idén százezer gyermek számára szeretnék biztosítani a
kedvezményes üdülési lehetőséget, és már minden tábortípusra kiírták a pályázatokat, a
jelentkezések nagyjából most,
ezekben a napokban járnak le.
A magyar kormány elköteleződése a családok iránt egyértelmű: jelenleg a GDP 4,6 százalékát fordítja családtámogatásra.
Ez az arány a jövőben még tovább nő, ami részben a táborfejlesztésekben is egyértelműen látható.
– A napközis Erzsébet-táborok a nyári szünidőben, a
gyermekek lakóhelyén való-

sulnak meg. Miért előnyösebb
ez a megoldás annál, mintha
otthon maradna a gyermek?
– Hogy csak egy példát emeljek ki: akár a kirándulási lehetőségek miatt is megmozgathatják a gyermekek fantáziáját
a napközis táborok, még ha a
saját megszokott környezetükben, a saját településükön maradnak is, és este pedig hazamennek. A pedagógusok által
kidolgozott és szakmailag jóváhagyott programnak ugyanis minden turnus esetében része egy külső buszos kirándulás is. Ennek köszönhető például az is, hogy sok, valamely
elmaradott térségben élő, hátrányos helyzetű gyermek juthat el kalandparkba, étterembe, múzeumba, moziba, nemzeti parkba, történelmi emlékhelyre, élményfürdőbe, állatkertbe. Talán jelzi is ennek
fontosságát, ha hozzátesszük,
hogy sokan közülük életükben először járnak a felsoroltak valamelyikén, mert korábban még soha nem juthattak el.
A napközis táborok lebonyolítására és a megvalósításhoz
szükséges forrásokra egyébként köznevelési, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint családsegítő szolgálatok és központok
pályázhatnak. A napközis Erzsébet-táborok évente csaknem
negyvenezer, 6 és 14 év közötti
fiatal számára biztosítanak tartalmas kikapcsolódást a nyári
szünidőben. A táborokat megvalósító pedagógusok az Erzsébet-táborok szakmai javaslatainak figyelembevételével, a helyi
igényekhez, a gyerekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő
programokat állíthatnak össze.
– A családbarát turizmusra vonatkozó elképzelések hogyan csatlakoznak mindehhez?
– Magyarországon 2018 a
családok éve lesz. Bízom abban, hogy mindenki érezni
fogja majd, hogy nálunk a családok vannak a középpontban, így például a turizmusban is. A Magyar Turisztikai
Ügynökséggel együttműködve meghirdetjük a családbarát turizmust. A kormány ezzel azt akarja elérni, hogy minden vendéglátóhelyen, szállodában legyenek tekintettel a
kisgyermekkel vagy nagyszülőkkel érkezőkre. Törekszünk
tehát arra is, hogy jövőre már a
turizmus is valóban családbarát legyen.
Szabó Palócz Attila
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3+1 jótanács, amivel növelheti
Sváb tájház nyílt Nagymaroson
ügyfelei lojalitását

Széles körű összefogás eredménye

Páratlan közösségi összefogással nyitotta meg kapuit Nagymaroson az
Örökségünk Háza sváb tájház, az egykori, mára legendásnak számító „Proli
kocsma” helyén. Az újonnan átadott tájházról Ivor Andrásnéval, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk.
- Milyen volt a tájház fogadtatása, ill. milyen programok
várják itt az érdeklődőket?
- Az érdeklődés felülmúlta
a várakozásunkat, a helybeliek mellett, folyamatosan érkeznek a turisták és iskolás csoportok. A vendégkönyvbe gyűlnek
a köszönetek, a hálás megnyilvánulások, amik bizonyítják,
hogy milyen nagy igény van
a hagyomány, a helyi örökség
megtartására, bemutatására. A

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

re került. Így 2016 augusztusában, mikor a testület döntése
alapján megkaptuk az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítási jogát, sokkhatásként ért az épület lepusztult állapota. Mégis úgy határoztunk, hogy – mindenekelőtt
saját erőnkre hagyatkozva, és
bízva a közösség összefogásában, - belevágunk a felújításba.
Rengeteg segítséget kaptunk a
lakosság részéről, fiatalok, idősek segédkeztek a munkálatokban, festettek, takarítottak, de
hihetetlen volt az az adakozókedv is, amivel előkerültek az
otthonokból, padlásokból, pincékből a régi „kincsek”, melyek ma már a közös gyűjteményünk részei. A sváb elődeinkről szóló adatok, helytörténeti
anyagok összegyűjtése szintén
komoly kutatómunkát igényeltek, melyért mindenekelőtt
dr. Gyaraki Frigyest illeti köszönet.
- Milyen forrásból valósult
meg a renoválás?
- A felújítás saját és baráti erőből kezdődött meg, amihez később magánszemélyektől is jelentős mértékű anyagi hozzájárulás érkezett. Ez az
alap egészült ki az EMMI által nyújtott támogatással, valamint az önkormányzat 500
ezer Ft-os támogatásával. Ed-

dig mintegy másfél millió Ftba került a felújítás, de hozzávetőlegesen még ugyanekkora összegre lenne szükség a további munkálatokhoz, a bejárat, a mellék-és a hátsó épület
rendbetételéhez.

Ezeket a „hiányokat” leszámítva, „teljes pompájában”,
parkosítva, berendezve tudtuk
átadni a tájházat a nagyközönségnek, május 27-én.

A lojális ügyfelek hosszútávon biztosítják egy cég sikeres működését, miközben az elégedettségük nagy valószínűséggel újabb vásárlókat is hozhat.
Ezzel szemben a mindennapi feladatok ellátása mellett az ügyvezetőknek
sokszor csak kevés idejük jut arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak rájuk. Az Invitel összegyűjtött 3+1 jótanácsot, amelyeket megfogadva a kisvállalatok növelhetik ügyfeleik lojalitását.
1. Indítson törzsvásárlói
programot!
A leghűségesebb vásárlók a
legjobb vásárlók, hiszen ha
elégedettek az általuk választott szolgáltatással, folyamatosan visszatérnek, sőt, még akár
másoknak is ajánlhatják a céget. Éppen ezért érdemes kidolgozni egy olyan törzsvásárlói rendszert, amely ösztönzi
őket erre, így nem csak Ön, hanem a vásárlói is jól járnak, hiszen hűségükért cserébe ajándékokat vagy kedvezményeket
kapnak. Léteznek például magyar fejlesztésű online hűségkártya rendszerek, amelyekkel nagy beruházási költségek
nélkül, díjmentes időszakban
tesztelheti, hogy illik-e Önhöz
a szolgáltatás.

2. Vezessen be online
értékelési rendszert!
ház „élő házként” fog funkcionálni, hagyományos programokkal. A kulturális rendezvények mellett gasztronómiai programokkal is készülünk,
ahol a látogatók megismerhetik
tradicionális sváb ételeinket.
A hely mindamellett történelmi értéket képvisel, ahol a
berendezéseken, tárgyakon keresztül, visszaköszön a múlt,
történelmünk és kultúránk,
ami fent maradt annyi éven át,
itt Nagymaroson.
Nyitvatartási idő: hétvégén
és ünnepnapokon a nyári időszakban 10-18 óráig.
Maczkay Zsaklin

Ha vásárlóinak lehetőséget
biztosít arra, hogy visszajelzéseket adjanak Önről, szolgáltatásairól, vagy munkatársairól, akkor nem csak kön�nyűszerrel javíthat az esetleges apró hibákon, de kihangsúlyozhatja azokat az erősségeit
is, amelyekben igazán otthon
van. Ha webshopot üzemeltet,
vagy e-mailen tartja a kapcsolatot vásárlóival, egy egyszerű,
pár perc alatt kitölthető kérdőív eredményeiből is sokat tanulhat. Rendelkezésre állnak

olyan népszerű online kérdőív-készítő alkalmazások, amelyeknek ingyenes verziója is elérhető – első körben ezeket érdemes kipróbálni.

3. Tájékoztassa
ügyfeleit hírlevélben az
aktualitásokról!

Rendszeres online hírlevél
küldéssel hatékonyan érheti el
azokat, akik a legfogékonyabbak arra, amivel cége foglalkozik. Trendek, tippek, trükkök, hírek, akciók – minden
elfér egy helyen. Jó minőségű,
saját képekkel és ötletes szöveggel új módját fedezheti fel
az ügyfelekkel történő kapcsolattartásnak, ráadásul ehhez már több ingyenesen elérhető program is a segítségére lehet. Számos népszerű
hírlevélküldő szolgáltatás egykétezer fős címre történő kiküldéshez díjmentesen használható, de nagyobb címlistákhoz már komplexebb megoldást is igénybe vehet.

+1. Nyújtson ingyenes
Wi-Fi szolgáltatást!
Gyakran előfordul, hogy hamar kifutunk a mobiltelefon
előfizetéshez tartozó mobilinternet-adatkeretből, ilyenkor jön jól a közelünkben WiFi, amelyre csatlakozva szabadon netezhetünk tovább. Os�sza meg Ön is internethálózatát ügyfeleivel! Ha vendégei jól
érzik magukat az üzletében,
akkor szívesebben maradnak
tovább, többet költenek és persze a várakozási idő is gyorsabban telik számukra.

Az érdeklődők további
hasznos információkkal
kapcsolatban az Invitel
06 80 881 881-es kisvállalati zöldszámán kaphatnak tájékoztatást, a
cég munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.
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Dunakeszi Air Show

Street-art
és papírhajók Zebegényben

A haditechnikai eszközöket és a látványos, néha már lélegzetelállító légi bemutatókat kedvelők számára igazi különlegességet hozott a június 10-11-én rendezett Dunakeszi Air Show, melyen olyan kiválóság szelte Dunakeszi légterét, mint a műrepülés egyik világsztárja, az Európa-bajnok, többszörös
Guinness-rekorder Veres Zoltán.

Várják a látogatókat
a szombat esti látványos
rendezvényre

Két nap – húszezer látogató

D

unakeszi idén ünnepli várossá válásának 40. évfordulóját, melyet az Önkormányzat egész évben nívós programokkal és rendezvényekkel méltóképpen
szeretné megünnepelni, melyek sorában
egyik kiemelkedő esemény volt a Dunakeszi Air Show. A város anyagi támogatásával és a Dunakeszi Programiroda szervezésével megvalósult légi show és haditechnikai bemutató óriási sikert aratott a nézők körében.

Már a szombat délelőtti megnyitóra
több ezres parkolóvá alakult át a repülőtér
egy jelentős része, ahol a szervezőknek és a
biztonsági szolgálatot teljesítők profi munkájának köszönhetően mértani pontossággal „nőttek ki a földből” a parkoló autók
oszlopai.
A kétnapos program kezdetén Zámbóné
Pollerman Judit, a Malév Repülőklub elnöke, a repülőtér vezetője üdvözölte a közönséget, majd Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a térség
országgyűlési képviselője – akivel az Önkormányzat képviseletében jelen volt Erdész Zoltán alpolgármester - nyitotta meg

a nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt.
Beszédében - többek között – szólt a sportrepülőtér tevékenységéről, melyet hazánk
egyik legjelentősebb és legjobb adottságú légi centrumának nevezett. Elismeréssel mondta; a kétnapos show méltó a város történetéhez, melynek megrendezéséért köszönetet mondott az Önkormányzatnak, a szervezőknek, valamint a Magyar Honvédségnek, hiszen ilyen jellegű
földi és légi katonai járműbemutató még
nem volt a városban.
A megnyitó után kezdetét vette az MH
Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj katonáinak látványos bemutatója, melynek különlegessége, hogy a fegyver feldobásakor szuronyos puskát a világon elsőként a magyar díszelgő katonák
alkalmaztak, amit ezúttal is vastapssal jutalmaztak a nézők.
A kiadott programhoz hűen pontban tizenegykor – ahogy egy világsztár pilótához illik – a több ezer érdeklődő nagy örömére Vác irányából „berobbant” a repülő-

tér fölé Veres Zoltán, aki - a géphiba miatt távolmaradó Besenyei Pétert „helyettesítette - hol a földet „súrolva” hasította a
légteret, hol rakétaként emelkedett az égi

magasságba, hogy zuhanás közben az oldalára vagy a hátára elforgatott gépmadárral színes köröket rajzoljon a horizontra.
A bemutató óriási élményt jelentett a
produkciót ámulattal csodáló kicsiknek és
nagyoknak, akik délután - a kiadott program alapján – ismét gyönyörködhettek Veres Zoltán légi show-jában, fejet hajtja az
ember és a repülőgép káprázatos teljesítménye előtt.
A nagyszerű sportember látványos légi
bemutatója mellett a közönség megismerhette a haditechnikai eszközök arzenálját is a Honvédelmi Minisztérium egységeinek köszönhetően. Hosszú, tömött sorok jól mutatták az érdeklődést a harci helikopterek- és járművek iránt, az édesapák,
nagypapák büszkén meséltek fiaiknak,
unokáiknak, hogy egykoron ők is ilyen katonai járművekkel védték hazánk biztonságát. Többen voltak, akik még a harckocsiba is beültek, hogy újra átéljék a katonai
szolgálat idején érzett, semmi mással ös�sze nem hasonlítható érzést… Az érdeklődők hosszú percekig várakoztak a kánikulai melegben, hogy belülről is megismerhessék a hatalmas harci helikoptert, meghallgassák a katonatisztek érdekes információkat tartalmazó tájékoztatóját.
A kétnapos rendezvény a harci járművek
és légi bemutatók mellett bővelkedett számos programban, volt retró party többek
között Zoltán Erikával, sétarepülés, modellező bemutató, a gyerekeket vidámpark
fogadta, de természetesesen gasztronómiai különlegességek is várták a közönséget
a Dunakeszi Air Show-on, melyre a szervezők tájékoztatása szerint közel húszezren látogattak el.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

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

T

avaly ezer darab saját
készítésű, kívánságokkal teli papírhajót
engedtek le diákjaink
a Dunán, mely érdekes látványosságnak bizonyult. Ezt idén
is megismételjük este fél hétkor
a zebegényi strandon, ám most
szeretnénk az érdeklődő közönséget is bevonni, vagyis a
helyszínen környezetbarát papírt adunk mindenkinek, aki
szintén szívesen küldené el kívánságát, hátha meghallgatja a
nagy titkokat rejtő öreg, bölcs
folyó és segít teljesíteni azt. A
kis hajókat Medvigy Miklós gitárzenéjével és Joó Géza erre
az alkalomra írt saját költeményeinek előadásával bocsájtjuk
vízre, valamint Shakespeare
Szentivánéji álom című művéhez készült álarcokban megle-

petés produkciókkal tarkítva
búcsúztatjuk el.
Ezúton hívjuk a Dunakanyar Régió kedves olvasótáborát, hogy Szentiván délutánján látogassak el Zebegénybe, ahol a festői szépségű faluban barangolva friss
street-art munkákkal is találkozhatnak. A Duna-parti eseményt követően 20:00-kor a
Szőnyi Művésztelepen kiállítás nyílik az alkotótáborban
készült alkotásokból, melyeket performance-ekkel színesítenek alkotóik. Minden odalátogatót sok szeretettel és egy
kis meglepetéssel várnak a
Számalk-Szalézi Szakgimnázium diákjai és tanárai.
Bornemisza Rozi
az egyik művésztanár
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Koruk matuzsálemi,
ám értékük örök

Közel hatszáz különleges autó
a dunakeszi veterán jármű és retro találkozón
Fantasztikus élményben és időutazásban lehetett része annak a több ezer embernek, akik a múlt
század húszas, harmincas, vagy a hatvanas éveiben gyártott veterán autókat csodálva hallgathatták a kor népszerű slágereit a Dunakeszin rendezett II. Veterán jármű és retro találkozón.

A

meddig a szem ellátott, mindenhol a különlegesebbnél különlegesebb matuzsálemi
korú, ám az emberi alkotás maradandó értékeit felvonultató autócsodák sokasága sorakozott a lá-

benépesült a Duna-parti Katonadomb, a rendezvénynek óriási sikere volt.
A tavalyi tapasztalatokat hasznosítva idén még több ötletünket
sikerült megvalósítanunk, amik
szemmel láthatóan kedvező fogad-

dák” mellett a régi keleti modellek, Wartburgok, Trabantok, Ladák is felsorakoztak – mondta lelkesen a Szlávik Csaba, aki külön
büszkeséggel mutatta be a Vissza
a jövőbe című filmben népszerűvé vált sportkocsit, a DeLorean-t,
melynek tulajdonosa egy dunakeszi polgár.
Elhoztuk az Üvegtigris című
filmben szereplő motort is, melyet nemcsak megnézhetnek a film
rajongói, de a szerencsés nyertes haza is viheti – fedte fel a nagy
titkot Szlávik Csaba, akitől azt is
megtudhattuk, hogy a közel hatszáz autót és motort felvonultató rendezvény nosztalgikus atmoszféráját a régi slágerek megszóltatásával is igyekeztek elősegíteni.
Látva a matuzsálemi korú, igényes kivitelű, nagy értékű járművekre rácsodálkozó családok, fiatalabb és az idősebb korosztályok
tagjainak hangulatát, jó kedvet,

lehet ülni az értékes autócsodákba, szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire. Családias, jókedvű a találkozó, látom a mosolygó
arcokat, a kézfogásokat, öleléseket,
ami örömmel tölt el, és az is, hogy
nagyon sok fiatalt vonzanak a veterán járművek – mondta elismerően a rendezvény műsorvezetője, aki – mint fogalmazott - imádja
az autókat. - Nekem ez nem munka, hanem örömteli ittlét, a kiállítás óriási élmény és feltöltődés számomra – tette hozzá.
A rendezvényt Tuzson Bence államtitkár, Dunakeszi országgyűlési képviselője nyitotta meg Erdész
Zoltán alpolgármester társaságában, akikhez hasonlóan kilátogatott a kiállításra Dióssi Csaba polgármester is, aki a délutáni díjátadó ünnepség előtt elismerését és
köszönetét fejezte ki a szervezőknek, a rendezőknek, és a nézőknek,
akik érdeklődésükkel megtisztelték a városi rendezvényt.
A díjátadó után folytatva a beszélgetést Szlávik Csabával, elmondta; az időutazás mellett szeretnék megmutatni a fiataloknak,
hogy egykoron honnan indult a járműipar, hiszen a kiállított modellekkel ők nem találkozhattak, melyek nem futószalagon készültek,
mint manapság. – Komplex szolgáltatást nyújtunk, hiszen a közlekedésbiztonsággal foglalkozó csapatunk ráirányítja a fiatalok figyelmét a drog prevenció, a bűnmegelőzés jelentőségére, a közlekedés veszélyeire. Örömmel mondhatom,
hogy óriási sikere van az idei rendezvényünknek is, amely az ös�szefogás eredménye – értékelt Szlávik Csaba, aki köszönetet mondott
a rendezvényhez nyújtott támogatásért Dióssi Csaba polgármesternek és a Dunakeszi Programiroda

Dióssi Csaba, Szlávik Csaba, Gulyás András
togatók nagy örömére. A múlt századi autógyártás szinte egyedinek
tekinthető modelljei mellett bemutatkoztak a régi motorok, traktorok, más közlekedési eszközök is,
de látható volt egy száz éves cséplőgép is, ráadásul munka közben.
A szervezők a gyerekeket – többek
között – a helyszínen közlekedő
Kemencei kisvasúttal lepték meg.
A városi Önkormányzat és a
Dunakeszi Programiroda támogatásával létrejött „autóváros” 40.
utcájában az 1977-ben forgalomba
hozott személygépkocsikkal külön is köszöntötték a 40 éve városi
rangot elnyert Dunakeszit. A látogatók között többen is voltak, akik
idén ünneplik 40. születésnapjukat, és stílusosan korhű öltözékben
fotózkodtak a negyvenes táblánál.
A veterán jármű és retro találkozó napján, június 18-án ismét

tatásra találtak a látogatók körében
– mondta a Dunakanyar Régió érdeklődésére Szlávik Csaba, a veterán jármű találkozó egyik szervezője, aki két társával, Gulyás Andrással és Takács Norberttel álmodta és valósította meg Dunakeszi
Város Önkormányzata jelentős segítségével.
A szervezésben, az előkészítésben rengeteget segített a Dunakeszi Programiroda, az önkormányzat díjmentesen biztosította a helyszínt, ami jelentősen hozzájárult
a program sikeréhez. Igazi segítő partnerünk a Magyar Veterán
Járművek Szövetsége is, melynek
köszönhetően itt sorakoznak az
1920-tól egészen a 1970-es évek végéig gyártott autók széles kollekciója. A Chevrolet Impalától kezdve
a régi Mustangokig minden márka
itt van, a klasszikus amerikai „cso-
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bizton állíthatjuk, hogy mindenkit
magával ragadott a miliő.
Erről beszélt a lapunknak nyilatkozó Balogh Tamás is. A népszerű rádiós műsorvezető szerint már
az első találkozó is olyan profi volt,
mintha évtizedes múltra tekintene
vissza. – Nagyon tetszik az autótulajdonosok hozzáállása, hiszen be

csapatának, akikkel összefogva reméli, hogy jövőre már több napos
lesz a közönség körében rendkívül
nagy népszerűségnek örvendő veterán jármű találkozó, amely egy remek hangulatú retro bulival zárult.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress, Simonffy
Norbert, Vörös István
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