Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió
ingyenes közéleti újság

XXI. évfolyam 9. szám

2019. május 3.

Újabb kormányablakot
avattak Vácon
A közigazgatás korszerűsítése is része annak a törekvésnek, hogy
Magyarország 2030-ra Európa leginkább élhető országai közé zárkózzon fel – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára április 23-án Vácon, egy új kormányablak megnyitásakor.

T

uzson Bence kifejtette:
az előrelépés feltételeként a kormány a családok támogatását, a gazdaság
fellendítését és a kulturális értékek megerősítését kiemelten
fontos feladatnak tartja. A családok felkarolásánál fő szempont, hogy ne bevándorlók, hanem saját gyermekek által növekedjen a népesség. A gazdaság erősítése pedig az ország
önállóság megőrzésének a feltétele – tette hozzá.
A kormányablakok rendszerének kiépítése nyolc éve kez-

dődött, ma pedig már Európa
más országai követendő mintaként tekintenek rá – emelte
ki az államtitkár. Hozzávetőleg
2500 féle ügyben fordulhat a
lakosság az irodákhoz, és beindult egy új kormányprogram,
amely szerint 700 féle ügyben
a további egyszerűsítés a cél.
Feladat, hogy a kormányablakok minden településen elérhetők legyenek, amivel a nagyvárosok és a falvak lakosai egyenlő feltételek között intézhetik
ügyes-bajos dolgaikat- húzta
alá Tuzson Bence.

Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
arról beszélt, hogy a kormányablakok a szolgáltató állam
rendszerében nagyban megkönnyítik az emberek mindennapi életét. Pest megyében például az országosnál is gyorsabb
az ügyintézés, átlagosan mindössze hét perc tizenöt másodpercet vesz igénybe, ami nemzetközi összehasonlításban is
egyedülállónak mondható. A
rendszer egyik fő erénye a rugalmasság. Minden az állam-

Tarnai Richárd, Rétvári Bence, Tuzson Bence, Fördős Attila

polgárokról szól, amit az újabb
kormányablak megnyitása is
bizonyít - tette hozzá.
Az Emmi parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a szolgáltató állam igyekszik minél több
informatikai fejlesztést megvalósítani, hogy az állampolgárok helyben intézhessék ügyeiket. – Vácon és a környező településeken élők számára ez különösen fontos, hiszen a város
szerepe érzékelhetően felérté-

kelődik a köz-, az egészségügyi
szolgáltatások, a közlekedés területén egyaránt – fogalmazott
a politikus, aki szerint az állam
igazodik az állampolgárok igényeihez.
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott beszédében felidézte 2011. január 3-át, amikor a kormányhivatalok megalakulásakor elsőként a váci kormányablakot
nyitotta meg a Csányi körút 16.

szám alatt, nem sokkal később
pedig a vasútállomáson a másodikat. Majd a járási hivatalok
2013. januári újbóli megalakulásának történelmi pillanatairól beszélt.
– Az elmúlt nyolc év bizonyítja, hogy működőképes a
kormányhivatali
struktúra,
amely a kormányablakon keresztül a polgárokat szolgálja.
Folytatás a 3. oldalon

Átadták Göd nagy jelentőségű
körforgalmi csomópontját
- Idén ünnepeljük Göd várossá válásának 20. évfordulóját, melyet méltóképpen szeretnénk emlékezetessé tenni – többek között - a 2019-ben megvalósuló fejlesztésekkel, beruházásokkal – mondta Markó
József polgármester a település első, jelentős közúti forgalmat áteresztő - Nemeskéri Kiss Miklós út
északi végénél épített - körforgalmi csomópontjának avató ünnepségén április 24-én. Tuzson Bence, a
Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerint a jövő városát építik Gödön.

- Ez egy rendkívül balesetveszélyes csomópont volt, melyen óriási közúti forgalom halad át naponta a város felsőgödi
és alsógödi lakóövezeteibe, valamint az
M2-es irányába – jelentette ki a polgármester, aki hozzátette: „A korábbi években sajnos számos súlyos baleset is történt itt. Ezért is szorgalmaztuk a körforgalmi csomópont építését”.
A beruházás jelentőségét hangsúlyozó
polgármester felidézte az elmúlt két évtized meghatározó várospolitikai történéseit, az egykori két kisebb település egyesülését, majd a szomszédos Nevelek helyi
népszavazással is támogatott csatlakozását, a termálfürdő környezetében épült
Oázis lakópark kiteljesedését.
– Az örömteli létszámnövekedéssel
párosuló lakossági igények kiszolgálása
azonban nem kis fejfájást okozott a korábbi években szerény pénzügyi lehetőséggel rendelkező, hitel felvételére kényszerülő önkormányzat számára, amely
szerencsére napjainkra már jelentősen megváltozott – mondta elégedetten

Markó József. Göd polgármestere kijelentette: „Ma már a forrásoldal is bíztató számokat mutat, amely lehetővé teszi,
hogy további utakat, intézményeket építsünk, javítsuk a lakosság komfortérzetét.
2018-ban és idén 22 utcát építettünk, illetve újítunk fel.”
Markó József köszönetet mondott Tuzson Bence államtitkárnak, aki országgyűlési képviselői tevékenységével nagymértékben hozzájárul Göd fejlődéséhez.
Elismeréssel szólt a kivitelező konzorcium munkájáról is.
Tuzson Bence nagy jelentőségűnek nevezte a Gödön megvalósuló fejlesztéseket. – Az új körforgalmi csomópont különösen azok számára fontos, akik naponta erre közlekednek. Ez egy rendkívül komoly, 285 millió forintos beruházás, amely része annak az 1,9 milliárd
forintos csomagnak, amiből a gödi utak
az elmúlt időszakban megújultak, illetve
megújulnak a jövőben – húzta alá az államtitkár.
Kijelentette; Gödön a közlekedésfej-

lesztés több szempontból is kiemelten
fontos, hiszen itt halad át az ország első
-, és napjainkban is a legforgalmasabb vasútvonala, elsőként itt állítják forgalomban a Budapest-Vác között közlekedő emeletes motorvonatokat, ősszel átadják a 2x2 sávosra bővített M2-es autóutat, még idén elkészül a 2. számú főutat
és az M2-est összekötőút Göd és Dunakeszi között.
– A város fejlődése mellett az iskolákban tanuló gyerekek létszámában - a lakosság arányához mérten – is élen jár
Göd. Ezért is fontos, hogy a közlekedésfejlesztés révén a legtöbb időt tölthessék
együtt a családok, a szülők a gyermekeikkel – fogalmazott a politikus, aki felidézte az oktatási intézményekben végzett fejlesztéseket, felújításokat, melyek
mind-mind előrelépést jelentettek a közoktatás területén. – Göd példát mutat az
egész országnak a gyermekvállalásban is
– hangzott Tuzson Bence elismerése.
A város országgyűlési képviselője ünnepi beszéde végén elismeréssel szólt a
gödi polgárok és az önkormányzat példaértékű együttműködéséről, összefogásáról, amellyel a jövő városát építik Gödön.
A kivitelező konzorcium képviseletében Nagy Gábor, a Penta Kft. tulajdonosügyvezető igazgatója adta át a beruházást az önkormányzatnak, majd felidézte

Dr. Pintér György, Popele Julianna, Nagy Gábor, Tuzson Bence, Markó József
a munkálatok műszaki részleteit, melyek
közül a legköltség-, és idő igényesebb a
közművek – gáz-, ívóvíz-, szennyvíz- és
elektromos vezeték - kiváltása volt. A
négyágú körforgalmi csomópont beruházása néhány nappal a határidő előtt elkészült – mondta a tapasztalt vezető, aki
megköszönte a megrendelést és a közlekedők türelmét.
A nemzeti színű szalag átvágásával
ünnepélyesen is átadták a forgalomnak a
négyágú körforgalmi csomópontot.
Lapunk kérdésére Popele Julianna, a
polgármesteri hivatal beruházási osztályvezetője elmondta, hogy a körforgal-

mi gyűrű külső sugara 20 méter, a belső
sugara pedig 15 méter, amely belső járható gyűrűvel épült. A csomópont tervezése során fontos szempont volt, hogy az
M2 autóút esetleges forgalmi korlátozása, vagy zárása esetén biztosítható legyen
a konténereket szállító, kb. 17,5-18 méter
hosszú kamionok biztonságos mozgása
is. - A közvilágítás kiépítése nem volt része a projektnek, de védőcső elhelyezésével biztosítottuk a későbbi kiépítés lehetőségét – mondta az osztályvezető.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
Légi felvétel: Makai Viktor
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Rétvári: a világ szegényein nem
a migrációval lehet segíteni
Magyarország a bevándorlás ügyében egyértelműen megfogalmazta álláspontját - mondta az államtitkár. A világ szegényein helyben kell segíteni, erre az Európába telepítés, a migráció nem megoldás - hangoztatta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Váci Polgári Est április 25-i rendezvénye előtt tartott sajtótájékoztatón.

A gyermekeink és unokáink
jövőjéről is döntünk május 26-án

Sohasem volt még olyan, hogy Európában
európai ügyről szavaztak volna
– mondta Tuzson Bence a gödi lakossági fórumon
Az Európai Unióban nincs centrum és periféria, ezért a többi országnak is
tudomásul kell vennie, hogy Közép-Európa egyenrangú partnere a Nyugatnak – mondta el lapunknak nyilatkozva Trócsányi László, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője, amikor az április 30-i gödi lakossági fórumhoz kapcsolódva hazánk helyzetéről és az uniós szintű érdekérvényesítő
képességéről kérdeztük. Tuzson Bence, választókerületünk országgyűlési
képviselője arról beszélt a rendezvényen, hogy a bevándorlás kérdése Európában csak egy tünet, de most ennél sokkal többről van szó, és sokkal többről – a jövőnkről is – döntünk majd május 26-án a szavazófülkékben.

N

agyon fontos, hogy olyan képviselők kerüljenek be az Európai Parlamentbe, akik a mi értékrendünket képviselik – mondta Markó
József, a város polgármestere, a kedden délután
Gödön megtartott lakossági fórumon, amelynek vendége volt Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókerület országgyűlési képviselője, és Trócsányi László igazságügyi miniszter, a
Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője.
A polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy bízik abban, hogy a város lakossága átlátja ezt a helyzetet.

Dr. Trócsányi László

Olyan választás előtt állunk, amilyen előtt
még sohasem – ezekkel a szavakkal kezdte felszólalását Tuzson Bence az április 30-i rendezvényen. Arra alapozva fogalmazott így, hogy szerinte az európai parlamenti választások mindig
valamilyen hazai, belföldi, vagyis nemzeti kérdésről szóltak: előfordult, hogy az adott pillanatban regnáló kormány népszerűségéről vagy
népszerűtlenségéről nyilatkoztak a voksolók,
más esetben pedig az ellenzék felemelkedéséről,
de sohasem volt még példa arra, hogy Európában európai ügyről szavaztak volna az emberek.

Mint mondta, most május 26-a lesz az első olyan
eset, amikor valóban európai kérdésről lesz szó
az európai parlamenti választásokon.
Tuzson Bence, a Fidesz országjárásának gödi
állomáshelyén kitért arra is, hogy a kampányban nagyon sok szó esik a bevándorlásról – és
szerinte is ez a legfőbb kérdés –, azonban „a bevándorlás kérdése Európában csak egy tünet.
Sokkal többről kell majd döntenünk a szavazófülkék magányában: a jövőnkről van szó! A
gyermekeink és az unokáink jövőjéről” – fogalmazott a képviselő.
Egy olyan európai közösséghez tartozunk,
amelyben természetesen van földrajzi differencia nagy, közepes és kis országok között, azonban mindenkinek az érvelését és pozícióját figyelembe kell venni a döntéshozatali folyamatokban – mondta el az est vendége, Trócsányi
László listavezető lapunk kérdésére válaszolva,
amikor arról érdeklődtünk, hogy mit ért a tagállamok egyenrangúsága alatt, s hogy mit jelent ez
magyar szempontból. „Nagyon sokan úgy képzelik el az Európai Uniót, hogy vannak az alapító országok, amelyek elmondják, hogy mit kell
tenni, és a periférián lévő államoknak pedig az
a feladatuk, hogy kövessék ezeket az iránymutatásokat. Mi nem tudunk azonosulni ezzel a
felfogással, hiszen a szerződések is kimondják,
hogy a tagállamok egyenjogúak. Mi azért akartunk ehhez a közösséghez tartozni, hogy az asztal mellett ülve valóban el tudjuk mondani a véleményünket, és ezért is örülök annak, hogy
van egy visegrádi együttműködés, amelyik ma
már komoly erőt képvisel. Hiszen hatvanötmillió polgárról beszélünk, ha összeadjuk a négy ország lélekszámát. Így Közép-Európának is van
egy saját hangja, amit az európai közösségen belül érvényre kell juttatnunk. Tehát az unióban
nincs centrum és periféria, ezért a többi országnak is tudomásul kell vennie, hogy Közép-Európa egyenrangú partnere a Nyugatnak” – mondta lapunknak Trócsányi László.
Szabó Palócz László
Fotó: Ligeti Edina

R

étvári Bence (KDNP),
a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy
Magyarország a bevándorlás
ügyében egyértelműen megfogalmazta álláspontját: megvédi az ország határait és ellenzi
azt a fajta szervezett betelepítést, amit Brüsszelből próbálnak ránk erőltetni.
Az ENSZ kimutatásai szerint
hárommilliárd ember él szegénységben, azaz napi két dollárnál kisebb összegből. Ennek
a hárommilliárd embernek
évente körülbelül nyolcvanmillió gyereke születik, azaz
ennyivel növekszik a szegénységben élők száma - mutatott
rá a politikus.
Rétvári Bence elmondta, ha
közülük évente egymillió embert Európába és ugyanennyit
az Amerikai Egyesült Államokba telepítenek, az nem oldja meg a problémát, de a fogadó országoknak közbiztonsági
kockázatot és olyan gazdasági tehertételt jelent, ami veszélyezteti képességüket a további
segítségnyújtásra.
"A világ szegényeinek támogatására a helyes út az, amit a
Hungary Helps program kö-

Rétvári Bence és Azbej Tristan

vet, azaz helyben segíteni. Ha
a nyugat-európai országok segíteni akarnak, azt az utat kell
követniük, melyet Magyarország követ, az igazi segítség a
helyben nyújtott segítés politikája. A migráció kockázatokkal jár és nem tud valódi eredményeket elérni" - jelentette ki
az államtitkár.
Azbej Tristan, az üldözött
keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps program
megvalósításáért felelős államtitkár felidézte, hogy 2016-ban
a nyugati országok közül elsőként Magyarország indított
programot az üldözött keresztények megsegítésére.
Közölte: a Hungary Helps
nevű kezdeményezés keretében a Közel-Keleten "több országban és a szubszaharai térségben járulunk hozzá", hogy a
vallásuk miatt üldözött közösségek megmaradjanak.
Elmondta, hogy a Srí Lankán a keresztény közösségeket ért iszlamista támadás áldozatainak a magyar kormány
húszmillió forintos gyorssegélyt ajánlott fel. Az adományt
a gyerekáldozatoknak és az árvaságra jutott gyerekeknek továbbítják a helyi egyházi veze-

tők, illetve a keresztény közösségek.
A sajtótájékoztatót a Váci
Polgári Est lakossági fóruma
követte, melyen Fördős Attila
polgármester tartott bevezetőt.
Ebben cáfolta az egyik ellenzéki politikusnak azt az állítását,
melyben kétségbe vonta az önkormányzat 2018. költségvetési év zárszámadásáról tett polgármesteri nyilatkozat egyik
tartalmi elemét. Fördős Attila -, mint a Zöld Híd elnöke –
tájékoztatta a hallgatóságot a
térségi hulladékszállítás átvilágítása során feltárt hiányosságokról és a területen elért
eredményekről. Később Rétvári Bence adott teljes körű áttekintést az elmúlt időszakban
a választókerület településein
megvalósított fejlesztési eredményekről. Ezt követően Azbej
Tristan tartott – nagy érdeklődéssel kísért - előadást a Hungary Helps program eredményeiről, arról a szinte egyedülálló magyar kezdeményezésről, melynek keretében hazánk
helyben nyújt segítséget az üldözött keresztényeknek, az újjáépítésben.
MTI/A szerk.
Fotó: KesziPress
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Újabb kormányablakot A magyar gazdák petíciója
a nemzet érdekét szolgálja
avattak Vácon

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által elindított online és papíralapú petícióval a
2020 utáni közös agrárpolitikából (KAP) Magyarországnak jutó források
megőrzésének társadalmi támogatottságát kívánják demonstrálni az Európai Bizottság és az Európai Parlament felé, melyet napjainkig 180 ezren
írtak alá – jelentette ki Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke április 29-én, Vácrátóton. A váci és szobi járás falugazdászai, gazdálkodói és polgármesterei számára rendezett fórum Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője szimbolikusnak nevezte a gazdák bátor ös�szefogását a közös cél érdekében, akik nem féltek a támadásoktól sem.

A kormányablakban 2500 ügytípust intézhetnek az állampolgárok
Folytatás a címlapról

Célunk, hogy ezt a legmagasabb színvonalon végezzük –
szögezte le a megyei kormánymegbízott.
Fördős
Attila
(FideszKDNP), Vác polgármestere kiemelte; „Magyarország jogállam. A közszolgáltatás javát, akkor szolgáljuk legjobban, ha a jogszolgáltatás mellett megjelenik az erkölcsösség
és az igazságosság is. Ez a szolgáltatás alapvetően meghatározza a lakosság közhangula-

tát, folyamatosan hatással van
az egyénre és a társadalomra.”
Hozzátette: az önkormányzat
örömmel vett részt a beruházás előkészítésében, s adott át
helyiségeket az állami szolgáltatás bővítéséhez.
A Dunakanyar Régió kérdésére dr. Maruszki Gábor, a Váci
Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a város harmadik kormányablaka 117 millió forintos állami beruházással valósult meg, melynek területe közel kétszáz négyzetméter. Aka-

dálymentesített bejárat fogadja
az ügyfeleket az új kormányablakban, ahol két – jól elkülönített - helyiségben, összesen 15
munkapultnál 2500 ügytípusban szolgálják ki a polgárokat. A hivatal vezetője jó érzéssel jelentette ki -, ami a megyeszékhelyek kivételével egyedülálló hazánkban -, hogy Vácon
immár három kormányablak
fogadja a város és a környező
települések lakóit és a gazdasági élet szereplőit.
MTI/Vetési Imre

Balczó Zoltán és Bana Tibor
Vácott kampányolt
Balczó Zoltán, aki jelenleg
is európai parlamenti képviselő, Bana Tibor pedig a
párt alelnökeként – mindketten indulnak a májusi
választáson – arról beszéltek, hogy a Jobbik szerint
egy új Európára van szükség, amelyben a jelenleg
még nagy különbségek a
régiók között fokozatosan
kiegyenlítődnek.

A

keleti országokban élők
felzárkóztatása a bérezésben és a nyugdíjakban elkerülhetetlen feladat,
csakúgy, mint a szociális vívmá-

nyok megerősítése, fejlesztése.
Emellett azonban szükség van
egy európai ügyészségre, hogy
az uniós pénzek a korrupció révén ne vándoroljanak a politika

által támogatott magánszemélyek zsebébe – hangzott el Vácott, a Széchenyi utcai utcafórumon megtartott sajtótájékoztatón – írja a vaci-naplo.hu.

A fórum látogatóit veterán mezőgazdasági munkagép kiállítással fogadták a helyi gazdák

A

rendezvényre érkezőket Lukács Pál helyi
gazdálkodó és társai
veterán mezőgazdasági munkagépeinek látványos
kiállítása fogadta, akik megismerhették, hogy egykoron milyen eszközök segítették a gazdák mindennapi munkáját.
Zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel a művelődési ház színházterme, akiket Lukács Balázs,
a KDNP helyi elnöke köszöntött, kihangsúlyozva a fórum
szakmapolitikai jelentőségét. A
fiatal politikus a magyar gazdák
és a nemzet szempontjából döntőnek nevezte a közelgő EU parlamenti választást, aki szerint a
petícióval és markáns politikai
érdekérvényesítéssel el kell érni,
hogy ne csökkenjenek a KAP támogatások.
Rétvári Bence, a fórum házigazdája elismeréssel szólt a magyar gazdák és az őket támogatók összefogásáról, amely szép
példája annak, hogy segíteni kell
egymást a közös cél megvalósítása érdekében. Szimbolikusnak nevezte az összefogását. –
Tízmillió ember érdeke, hogy
sikeres legyen a petíció – húzta
alá, az Emmi parlamenti államtitkára.
Rámutatott; a magyar mezőgazdaság hatékonysági mutatói az EU 28 tagállama között
a negyedik legjobb, amit elősegített a hitelprogram, az ÁFA
csökkentés és az agrártámogatási rendszer is. Az elmúlt években 176 ezer sikeres agrárpályázat segítette a magyar gazdákat,
akik támogatása a jövőben sem
csökkenhet az EU határain kívülről érkezők érdekében a források brüsszeli átcsoportosítása
miatt. – Ezért fontos, hogy olyan
képviselőket küldjük Brüsszelbe, akik ez ellen határozottan
fellépnek – érvelt Rétvári Bence.
Az elmúlt években elkezdett
úton kell tovább haladni, amit
bizonyít a magyar gazdatársa-

dalom megerősödése, szervezettsége, és hatékony tevékenysége, amely másfélszeresére
nőtt. Országszerte 309 termelői
piac jött létre, az emberek bizalma megnőtt a magyar áruk iránt
– mondta az országgyűlési képviselő. Hozzátette: napjainkban
200 ezer család gazdálkodik hazánkban, melyek alkalmazottainak keresete 2010 óta nettó 66
százalékkal emelkedett. – Család és hazaszerető emberek, akik
hozzánk hasonlóan a munkában hisznek – mondta Rétvári
Bence, aki befejezésül azt kérte,
hogy május 26-án olyan EP képviselőket válasszanak, akik számára a nemzet érdeke mindennél fontosabb.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke bejelentette, hogy határozottan kiállnak amellett, hogy az európai
migrációs helyzet kezelése alapvetően demográfiai és társadalmi probléma, és jóvátehetetlen
szakmai és etikai hiba volna az
új hétéves agrárköltségvetés terhére finanszírozni. Az elvonás
közvetve azzal a következmén�nyel járna, hogy kevesebb forrásból kellene ugyanazt a minőségű alapanyagot és élelmiszert
előállítani, ami pedig a termelői és a fogyasztói árak emelkedését hozná maga után. A drágábban előállított termékek pedig nem tudnák felvenni a versenyt az EU-n kívüli importból,
lazább szabályozási környezetből származó, kétes minőségű
élelmiszerekkel.
Ezt pedig nem fogadhatjuk
el, hiszen fejlődési pályán van
a magyar mezőgazdaság, melynek export képessége másfélszeresére nőtt, 50 ezerrel több ember dolgozik az ágazatban. A
magyar költségvetés 2019-ben
100 milliárd forinttal támogatja
a gazdákat. – Az unió szabályai
által meghatározott támogatási mértéket maradéktalanul kihasználjuk – ismertette az elnök,

aki hozzátette, hogy pl. többszörösére nőtt a baromfi és a sertés
ágazat támogatása.
Győrffy Balázs kiemelte, hogy
a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban 40 százalékkal több
agrártámogatást „vívott ki” az
Orbán kormány, mint amen�nyit 2007 és 2013 közti tervezési időszakban kaptunk. Ennek
köszönhető, hogy évente mintegy 400 milliárd forint támogatás érkezik az unióból közvetlen
kifizetéssel a magyar gazdáknak. A beérkezett források ötven százalékát technológia fejlesztésekre fordítják. A vidékfejlesztési programban pedig 1300
milliárd forint áll rendelkezésre
– hangzott el.
Győrffy Balázs igényesen felépített szakmai előadásában kitért – sok egyéb mellett – a földtörvényre, az öntözés fontosságára, melyet a következő tíz évben évente 17 milliárd forinttal
támogat a kormány, az 5 %-os
ÁFA gazdasági és törvényességi jelentőségére, a modernizáció
előnyeire.
Eladásának legfontosabb üzenete az volt; „Ha mi nem állunk
ki magunkért, akkor senki sem
áll ki értünk” – hangsúlyozta
az eddig aláírt 180 ezer petícióra is utalva. – Visegrádi négyek
vagy Európai Unió, ilyen opció
nincs – válaszolt egy gazda kérdésére. – Az unióban kell ki állni Magyország érdekeiért, bátran és felkészülten meg kell vívni a szakmapolitikai és a diplomácia küzdelmeket – szögezte le
Győrffy Balázs.
Spiegelhalter László, Vácrátót
polgármestere is az érdekérvényesítés és az összefogás jelentőségét hangsúlyozta, aki úgy véli,
hogy van jövője a magyar mezőgazdaságnak, amit környezetéből vett például is igyekezett alátámasztani.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Sok érdeklődőt vonzott
az Európa fesztivál
Ezúttal Varga Miklós volt a május elsejei forgatag délelőtti sztárfellépője,
akinek előadását nagyon sokan hallgatták a Duna-parti zenepavilon előtt
felállított színpadnál.

A
Sportmajális Dunakeszin
Párbajtőrt fogott a polgármester
A Dunakeszi Koncertfúvósok zenés ébresztője után a sportos kedvű kicsik és nagyok sokasága kerekedett fel a városban, elindult a Katonadombra, hogy részt vegyen a Decathlon futóversenyen, és az egész napos
sportmajális rendkívül gazdag programjain.

A

gyönyörű Duna-parti szabadidő központban idén is lufikkal köszöntötte
a sportmajálisra kilátogatókat Dióssi
Csaba. A polgármesterről köztudott, hogy imád sportolni, rendszeresen úszik,
fut, kerékpározik és teniszezik. Ezúttal számára
egy új sportággal, a párbajtőrvívással ismerkedett meg. Az olimpiai bronzérmes Somfai Pétertől vett leckét, aki nagyon nagy elhivatottsággal
mutatta be az egyik legeredményesebb magyar
olimpiai sportág, a párbajtőr vívás alapjait. Péter szerint -, aki elárulta, hogy gyermekkorában
Zorró látványos vívásai szerettették meg vele a
sportágat - Dióssi Csaba kiváló adottságokkal
rendelkezik, igazi sportember.

Seltenreich József városi sportigazgató rendkívül
sikeresnek értékelte a sportmajális programjait,
melyek iránt óriási érdeklődés mutatkozott. Annak pedig külön örült, hogy Dunakeszin több

Dióssi Csaba és Somfai Péter

ezer fiatal sportol, akik fejlődését kiváló szakedzők segítik a VSD szakosztályaiban. – Méltán
nevezik Dunakeszit, a sportok városának – tette
hozzá érthető büszkeséggel.
Kilátogatott a sportmajálisra az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert is, aki a sportolni vágyó fiatalokat a Városi Sportegyesület Dunakeszi szakosztályában várja edző társaival
együtt - mondta lapunknak.
Somfai Péter érdeklődésünkre elmondta,
hogy sikeres sportpályafutása alatt - különböző időszakokban több példaképe is volt -, ám ha
egyet kell mondani, akkor ő Kulcsár Győző!
A vívás mellet a VSD többi szakosztályai is –
összesen tizenöt van - bemutatkoztak a sportmajálison, melyek képviselői egész nap várták az
érdeklődőket. A kiválóbbnál kiválóbb bemutatók sokaságát – a küzdő sportoktól kezdve a labdarúgáson, a kézilabdán, a korfballon, a sakkon,
az úszó-, és vízilabdán át egészen az akrobatika csoport, a légies könnyedséggel táncoló kislányok látványos produkciójáig - élvezhette a rendezvényre kilátogató több ezer ember.
Óriási sikerre volt a női és férfi szkander versenynek, a világ kupa győztes Kovács Péter bemutatójának, aki sokak unszolására nagy nehezen mégis csak vállalt egy mérkőzést, s az őt kihívó ellenfelét – mint az várható volt - könnyeden győzte le.
Népszerű volt az amerikai football játékosok
„összecsapásai, egymásnak feszülései”, Kundlya
Zsófia cheerleaders lányainak látványos légi parádéja is. Az asztaliteniszezők asztalánál Lindner
Ádám, a VSD ob első osztályú felnőtt csapatának
szakosztályvezetője mutatta be az érdeklődő fiataloknak; hogyan kell stílusosan és eredményesen forgatni az ütőt. A Dunakeszi Kajak Klub és a
sárkányhajó légió nyílt napot tartott a vízparton.

magyar rockzene állócsillagának számító énekes hat dalt
adott elő, s egy-egy
szerzemény előtt vagy után is
fontos gondolatokat fogalmazott meg a nemzeti egység, a
hazaszeretet, az egymásért érzett felelősség jelentőségéről.
Varga Miklós muzsikus barátja, a Madách Imre Művelődési Központ igazgatója, Retzler Péter: Zene és játék
című szerzeményével indított,
aztán előadta az István, a király című rockopera "Oly távol
vagy tőlem és mégis közel"...
refrénű dalát, majd a "Bárhol
is vagyunk, összetartozunk..."
refrénű szerzemény következett, utána Petőfi: Nemzeti
dala, majd az "Európa", zárásul pedig a Honfoglalás című
film betétdala, a "Kell még egy
szó".
A művész a dalok közvetítette gondolatok mellett megfogalmazta többek között, hogy
széthúzásunk egyre terhesebb,
önpusztítóbb, pedig nagyon
szükségünk van egymásra, az
anyaországban élőknek a határon túliakra és fordítva, bár
szavai szerint lelki értelemben
inkább a Magyarországon élő
nemzettest tagjai szorulnak
erősítésre hazafiság, a közösséget építő áldozatvállalás tekintetében.
Varga Miklós azt is megemlítette, hogy nekünk az úgynevezett Európa ház csak akkor
lesz igazán otthonos, ha minden elszakított nemzetrészt be
tud fogadni.
- Hiszem, hogy Magyarországnak, nemzetünknek nem
csupán múltja és jelene van,
hanem jövője is - mondta búcsúzóul a nagy sikert arató
népszerű énekes.
A majális forgatagában
számos körhinta, étel-ital
árus csábította a járókelőket, a kicsik csillámtetová-

Katáng együttes

lást, arcfestést is kérhettek.
A folytatásban, a délutáni Európa fesztivál programjában közreműködtek a
Silverstar Művészképző Iskola növendékei, a Katáng zene-

park kialakítása, de ezen a napon már megtekinthették a járókelők Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész
műveit - fontos tudni, hogy a
műegyüttes hamarosan reflek-

Varga Miklós

kar, a Chameleon Jazz Band, a
Crockodeal és a Luxembourg
Rádió együttesek.
Nem tartozott a majális
programjába a Duna-parti sétányon helyet kapott szobor-

toros megvilágítást is kap, illetve térfigyelő kamera üzembe állítása szavatolja a kőszobrok biztonságát.
Ribáry Zoltán

Még hosszasan lehetne sorolni, hogy kik kápráztatták el a közönséget, hiszen bárkivel beszéltünk; kivétel nélkül elismeréssel szóltak a jól
szervezett rendezvényről, a sportmajális rendkívül színes és látványos programjairól. A majálisozók természetesen idén is megvásárolhatták
a kézműves termékeket, megízlelhették a gasztronómiai finomságokat. A gyerekek számára
pedig – mint minden évben – ezúttal a játékok
arzenálját vonultatták fel a szervezők a kicsik
nagy örömére. A Katonadombra kilátogatók ezrei a sport és gasztronómia legjava közül válogathattak a sportmajálison, akik kora este az
Írigyhónaljmirigy fergetes koncertjével együtt
zárták a szép emlékű napot.
(Vetési)
Fotó; KesziPress
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A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 69 millió Ft támogatást
nyert a Magyar-Indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (Magyar-Indiai TÉT) című pályázati felhívás keretében „DEM-AID: Innovatív demencia elleni gyógyszerfejlesztés” című pályázattal. A 90 millió Ft-os
összköltségvetést meghaladó projektből új molekula portfóliót fejleszt a cég.
Több idegrendszeri betegség (Alzheimer kór, Parkinson kór, Senil Demencia, Schizophrenia) molekuláris alapja, hogy a neuronok közti kommunikáció hatékonysága megváltozik a szinaptikus receptor szám csökkenés miatt. Mivel a felsorolt betegségek gyakorisága az öregedő társadalomban gyorsan növekszik és a Világon csak az Alzheimer kórós betegek becsült száma ma 45 Millió, az EUban 9 Millió, ami 2030-ra 14 Millióra emelkedhet, a Schizofréneké is több milliós (általában a lakosság 1%-a), a betegségek gyógyítása nagyon sürgős és fontos lenne. Ezzel szemben áll, hogy a felsorolt idegrendszeri betegségekre oki, molekuláris terápia nem létezik, a meglévő gyógyszerek vagy
hatástalanokká válnak, vagy súlyos mellékhatásokat okoznak, de magát a betegséget nem gyógyítják, hanem ideiglenesen lassítják A projekt egy új célpontra, a receptorok defoszforilláéciójának specifikus gátlására ígér kifejleszteni egy molekula portfóliót. Az innovatív ötlet lényege, hogy nem
az enzimaktivitást, hanem a receptorokhoz való specifikus kötődést szeretnék gátolni kötőhely inhibitor peptidekkel. A hatásmechanizmus lényege, hogy a normál körülmények közt NMDA és
AMPA receptorokhoz kötődő STEP, idegrendszer specifikus defoszforillázok gátlása csökkenti a
receptorok internalizációját és ezáltal, növeli a szinaptikus transzmisszió hatékonyságát. A kutatást a CRU Hungary Kft. és a Institute of Chemical Technology, Matunga Mumbai Gyógyszerfejlesztési Karával közösen valósul meg, az indiai fél a magyar fél in vitro hatékony peptidjei alapján peptidomimetikumokat fejleszt. Ez a közös peptid és peptidomimetikum molekula portfólió a
gyógyszeripari résztvevők felé piacképes termék, mivel új célpontra fejlesztett új elven működő memóriajavító molekula várományos. Fontos továbbá, hogy az exploratív fejlesztést a két kollaboráló
fél végezze el. A preklinikia kutatási eredményként értelmezhető molekula portfóliót a gyógyszeripar nagy résztvevői felé kívánjuk értékesíteni. A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a
www.cruint.com oldalon olvashatnak.
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Játékos április a szabadban!
A Duna-Dráva Cement Kft. a hagyományokhoz híven idén is megrendezte középiskolás diákok
számára két fordulós környezetvédelmi vetélkedőjét, ezúttal ismét a Váci Cementgyárban. Áprilisban további kültéri aktivitással is bővítette társadalmi felelősségvállalási programját.

A

DDC fenntarthatósági törekvésein keresztül évek óta aktívan tesz a környezete védelméért, természeti kincseink
megőrzéséért. Anyavállalatának, a HeidelbergCement
Groupnak a nemzetközi környezetvédelmi stratégiájához illeszkedően célul tűzte ki többek között az ökológiai lábnyom csökkentését,
a körkörös gazdaság ösztönzését és elkötelezett az őt körülvevő közösségek szociális
és gazdasági fejlődésének támogatása iránt.

Zöld Alternatíva Vetélkedőnek.
Április 26-án ötödik alkalommal rendezték meg a
Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Napot. Az elmúlt
években a Váci, illetve a Beremendi Cementgyár környékén élő középiskolások
izgalmas és elgondolkodtató feladatok segítségével, egy
csipet humorral fűszerezve ismerkedhettek meg a cég
működésével.
A vetélkedő első fordulóját április elején tartották,
amely a vállalat egyik új kez-

Éppen ezért több kezdeményezést is útjára indított
az elmúlt évek, évtizedek során: a Zöld Megoldás-pályázatot, a DDC a Tehetségekért
ösztöndíjprogramot vagy a
Zöld Alternatíva Vetélkedő
és Nyílt Napot. 2019-ben pedig tovább bővítette az aktivitások körét.
Töretlen a népszerűsége a

deményezésére, a DDC Zöld
Város Programra épült. A regisztrált csapatok a cementgyárral és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, majd a váci
KRESZ-park területén növényeket és fákat ültettek, végezetül pedig „Land art”ot készítettek. Az esemény
sztárvendége Puskás Peti

Az új elnök levezetésével
tanácskozott
a Zöld Híd társulás
Kilencvenegy település vezetője vett részt az Észak-Kelet Pest
és Nyugat-Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás taggyűlésén, április
17-én. Így a társulás határozatképes volt. A települések vezetői
a döntéseikkel a törvényességi és jogszerű működés feltételeit
megteremtették, rendezték a pénzügyi és gazdasági működés
alapjait és a személyi változásokról is szavaztak.

volt, aki lelkesen támogatta
a Zöld Alternatíva Vetélkedő
versenyzőit.
A DDC számára fontos, hogy a kétnapos (április 5-6.) önkéntes program
során elültetett fák és növények az idő előre haladtával
is gondozva legyenek, ebben
megbízott szakemberek és
DDC-s munkavállalók fognak segíteni, akik folyamatosan öntözik és gyomtalanítják majd a területet.
Az április végi döntőbe jutó 6 legjobb csapat az
ügyességi feladatok mellett
a környezettudatos cementgyártással, valamint az alternatív tüzelőanyagok használatával kapcsolatos feladványokat oldott meg. A csapatok kreativitásukat is megmutathatták a cementes
zsákokból készített ruhák és
a DDC-s cementből készített
beton ékszerek divatbemu-

tatóján. Végül a Boronkay
György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium diákjainak Betonkay fantázia nevű csapata bizonyult a
legjobbnak. Második helyezett lett a Váci Madách Imre
Gimnázium Evolurkók csapata, míg a harmadik helyen
a Boronkay György Műszaki
Szakgimnázium és Gimnázium csapata, az Axolotlok
végzett. Munkájuk elismeréseként értékes nyereményeket vihettek haza.
A
vetélkedőről
készült részletes beszámoló a
DDC honlapján is elérhető:
www.duna-drava.hu/zoldalternativa
Az új társadalmi felelősségvállalási kezdeményezésről részletek szintén a vállalat honlapján találhatóak:
www.duna-drava.hu/zoldvaros

A

társulás a minősített többség szabályainak megfelelően a Zöld Híd B. I. G. G. ügyvezető igazgatónak nevezte ki Hajnal Zsolt Andrást. Az új igazgató az
elmúlt évtizedekben vezetőként több
fővárosi nagyberuházásban, köztisztasági rendszerek üzemeltetésében,
hulladékhasznosító mű létrehozásában is részt vett. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél szakmai vezetőként és
vezérigazgató-helyettesként is dolgozott. A társulás alelnökének, Medvácz
Lajost, Balassagyarmat polgármesterét választották, mint a legnagyobb
lélekszámú, Nógrád megyei település
vezetőjét a tagok közül.
Bag kiválási szándékáról nyilatkozott az ülésen, amelyet a tagok elfogadtak, így a település december 31éig gyakorolhatja jogait a társulásban.
A korábbi elnök, Gémesi György kifogásolta a 2018-as és a 2019-es költségvetéssel kapcsolatos beszámolót. A
gödöllői polgármester szerint elnöksége idején nem kapta meg azt a támogatást, amely a megfelelő finanszírozáshoz szükséges.

A 116 települést (113 önkormányzatot) ellátó társulás elnöke, Fördős Attila
elmondta: a korábbi elnök összehasonlításában egy teljes körű gazdasági évet
hasonlított össze egy háromnegyed évi
következő évvel. A finanszírozás különbsége döntően ebből adódott.
- Az adatszolgáltatás elégtelen volt.
A rendszer nem ismerte az önköltségi
számítást és a kontrollingot. Ezeknek
a hiányosságoknak volt köszönhető,
hogy az NHKV 881 millió forint túlfinanszírozást mutatott ki a szolgáltatást végző társulás cégénél. Később
fény derült arra, hogy az adatszolgáltatás nem teljeskörű volt a Zöld Híd
B.I. G.G. részéről. A tevékenység költségeinek nem a valós értékei kerültek
a felügyeleti szerv felé, ez súlyos szakmai hiba – mondta Fördős Attila.
A váci polgármester hozzátette: a
következő társulási ülés témája lesz a
rövid-, közép- és hosszú távú tervek
megbeszélése is. A cél az, hogy a megtakarítási lehetőségek feltárása után a
minőségi szolgáltatás a társulás cégének irányításával mielőbb helyreálljon – olvasható a váci városháza sajtóközleményében.
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Bölcsődék napja

XXI. évfolyam 9. szám

Jubileumi ünnepség

A tervekben sárkányhajózás is szerepelt, ám a kedvezőtlen időjárás miatt
ez elmaradt a Bölcsődék napja idei ünnepségén, melyet rendhagyó módon
a Duna-parti strand területén rendeztek meg Dunakeszin.

A

z április 23-án
megtartott eseményen Dióssi Csaba
polgármester köszöntötte a bölcsődei intéz-

végrehajtott szakmai látogatások során tapasztalhatok –
fogalmazott Szabóné Ónodi
Valéria, a DÓHSZK igazgatója. – Örvendetes, hogy min-

portjába járó gyermekeket. A
szülőkkel jó kapcsolatot alakít ki, szívesen kérnek tőle
tanácsot, amit meg is fogadnak. Az újonnan érkező kol-

Németh Magdolna

Bajkó Ildikó

A névadó születésének 118., az iskola fennállásának 110. valamint a tanintézmény névfelvételének 40. évfordulója tiszteletére április 17-én Jubileumi ünnepséget rendeztek a Gödi Németh László Általános Iskolában és
Alapfokú Művészeti Iskolában.

A

A kitüntetett Rutkai Tünde és Dióssi Csaba polgármester

mények dolgozóit. Bevezetőben rövid áttekintést tartott
a bölcsődék magyarországi
történetéről.
– Magyarországon egyedülálló a gyed és a gyes rendszere, Nyugat-Európában hasonlóra nincs példa – mondta
a polgármester. – Ez nagyon
jó rendszer, viszont sokan
vannak, akiknek gyermekük születése után vissza kell
menni dolgozni. Ennek érdekében egyre fejlettebb bölcsődei rendszert szeretnénk létrehozni. Városunkban most
épül egy új bölcsőde, amely
szeptembertől megkezdi működését. Köszönöm a bölcsődei közösségnek az előkészületekben való közreműködést, hiszen a meglévő három
intézmény mellett egy negyedik beindítása nagyon komoly erőforrás átcsoportosítással jár. Ezzel is tovább gazdagodik majd városunkban a
kisgyermekek ellátása.
– Én is szeretném megköszönni azt a magas színvonalú
munkát, melyet az évről évre

denkinek fontos a szakmai
fejlődés, a kéréseket, javaslatokat megfogadják, lehetőség
szerint alkalmazzák a munkában. A következő nevelési
évben az új intézmény szakmai kihívásainak minden bizonnyal eleget fognak tenni.
Az idei elismerés átadása
előtt Dióssi Csaba elmondta, hogy a jutalmazott, fiatal
kora ellenére kivívta felettesei
és a szülők elismerését azzal a
szakmaisággal és szeretettel,
ahogyan a gyermekekkel foglalkozik. Érzelmileg, szakmailag nagyon felkészült. A
laudációban – melyet az igazgató asszony ismertetett – elhangzott, hogy a kitüntetett 2015 óta dolgozik a Fóti
úti bölcsődében. „Tapasztalatait korábban gyermekotthonban és bölcsődében szerezte. A munkaközösség fontos tagja, szinte azonnal beilleszkedett. A gyermekek felé
nyitott, empatikus hozzáállás jellemzi. A spontán érés
maximális figyelembe vételével neveli-gondozza a cso-

légáit tudásának maximális
átadásával tanítja be és segíti
őket a beilleszkedésben. Kreatív ötleteivel a bölcsőde nélkülözhetetlen mozgatórugója. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan képezi magát, a közelmúltban sikeres
alapszintű jelnyelvi tolmács
vizsgát tett, melyet középfokon folytat. A múlt évben sikeres felvételi vizsgát tett az
Apor Vilmos Főiskola Csecsemő- és Kisgyermeknevelő
Szakon, melyet a jövő év júniusában fejez majd be. Nyugodt, kiegyensúlyozott munkatárs, aki munkáját tudása
legjavával végzi.”
Az „Év kisgyermek nevelője” elismerést Rutkai Tünde,
a Fóti úti Bölcsőde dolgozója
vehette át a polgármestertől.
Az ünnepség befejeztével
a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola növendékei látványos produkcióját tekinthették meg a jelen lévők.
Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu

z iskola Balázsovits János Sportcsarnoka megtelt az ünneplő diáksággal. Bajkó Ildikó intézményvezető köszöntötte a megjelentek között Németh Magdát, az író leányát, Szabóné Forgács
Gabriellát, a Dunakeszi Tankerületi Központ
igazgatóhelyettesét, Markó József polgármestert,
dr. Pintér György alpolgármestert, dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, dr. Nagy Attila aljegyzőt, Sebestyén Ilonát, a Nap kiadó alapító főszerkesztőjét és tulajdonosát, az intézmény jelenleg
már nyugdíjas vezetőit és pedagógusait. Idézte
Lami Pálnak, a Budapesti Németh László Gimnázium nyugalmazott igazgatójának, a Németh
László Társaság alelnökének üzenetét, melyben
azt kívánta, hogy az író minőségeszményéhez
méltó legyen az ünnep.
Ünnepi beszédében az intézményvezető as�szony felidézte a 110 éves iskola történetét, kiemelve többek között, hogy 2007-ben megkapták a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Elmondta, hogy fokozatosan növekszik a diáklétszám, tíz év alatt
120-al nőtt, így jelenleg 851 tanulója van az intézménynek. Az elmúlt két évben megszépült
az iskola, felújították az energetikai hálózatot, a
konyhát és több tantermet. Jelenleg a Wifi hálózat korszerűsítése van folyamatban. Felidézte
Németh Lászlóné Ella néni emlékezetes iskolalátogatásait, melyet később leányai folytattak s
ők alapították meg a Németh László díjat. Judit
és Csilla a közelmúltban hunyt el.
Köszöntőjében Markó József többek között
arról szólt, hogy az iskola a város egyik büszkesége és a névválasztás méltó volt az intézmény
magas színvonalú működéséhez. A diákok tanulmányi versenyeken, a művészetekben és a
sportban nyújtott teljesítményei viszik a város
hírnevét. Azt is elmondta, hogy a növekvő tanu-

lólétszám is indokolja, hogy várhatóan jövőre elkezdődhet a kilenc tantermes bővítés. Emellett
új 24 tantermes iskola is épül a volt golfpályán.
Németh Magda arról a közelmúltban megjelent könyvről beszélt, amely az író 1925-31 közötti családi életéről, és írói pályafutásának kezdetéről szól. Németh László irodalmi munkássága mellett negyven évig pedagógusként is tevékenykedett s erről az időszakról emlékezett
meg Sebestyén Ilona.
Az intézményvezető asszony bejelentette,
hogy elkészült az Online Jubileumi Évkönyv,
valamint a Sikeres Innovációk Tárháza. A továbbiakban a Németh László hét különböző versenyei díjainak átadása történt meg.
Az ünnepség során a művészetoktatásban
résztvevők műsorának részeként a kortárstánc
tanszak 3. évfolyamos tanulói mutatták be „A
rózsák lelke” című szép és látványos produkciót. Szólót táncolt Pataki Mandula Anna. A táncosok Boldog Mónika tanárnő vezetésével a
Magyar Látványtánc és Sportszövetség Budapesten megrendezett területi kvalifikációs versenyén kategóriájukban I. helyezést értek el. A
színjátszók és Palya Kristóf tanár prózai műsora arról szólt, hogy mit jelent a Németh László
iskola diákjának lenni. Az előadást összeállította és betanította Birkás Mónika, Bőléné Tóth Ágnes, Niedermüller Julianna és Székelyné Moldvay
Natália. Meghallgathatta a közönség az iskola
énekkarának különleges előadását Sipos Bulcsú
Kadosáné vezényletével.
Végezetül folytatva az emlékfa hagyományát,
az épület előtti kertben a négy végzős osztályt
képviselő diákok elültettek egy tujafa csemetét,
majd kora este a művésztanárok hangversenyével zárult az idei ünnepség.
Katona M. István
A szerző felvételei

Göd: Életműdíjat vehetett át Koncz Gábor színművész
Április 22-én, hétfőn először osztottak ki életműdíjakat
a Magyar Filmhét
megnyitóján, ahol
a szakma legnagyobbjai vehették
át az elismerést,
köztük a Gödön élő
Kossuth- és Jászai
Mari-díjas
Koncz
Gábor színművész.

A

ndorai Péter, Bánsági Ildikó, Bodrogi
Gyula, Koncz Gábor
és Venczel Vera művészi pályáját ismerte el életműdíjjal a Magyar Filmakadémia Egyesület április 22-én az
5. Magyar Filmhét nyitóeseményén a budapesti Corvin
moziban.
A Varga Viktor ötvösművész
által megalkotott életműdíjakat első alkalommal adták át.
A tervek szerint a filmakadémia a jövőben minden évben
életműdíjban részesít öt olyan
művészt, akik nevüket beírták
a magyar filmtörténelembe.

"A film fiatal művészeti ágként is kitörölhetetlen hatással bír egy ország képére" mondta el a díjátadón Karas
Monika, az NMHH Médiatanácsának elnöke. Ha a tehetség találkozik a jó csapatmunkával, abból születik meg az értékes, időtálló film. Magyarország pedig nem szűkölködik értékes
filmekben. Fontosnak tartjuk, hogy szóhoz és mozgóképhez jussanak a tehetséges emberek, az ő tehetségük kibontakoztatása ugyanis közérdek, a magyar közkincset gyarapítja - tette hozzá.

Novák Emil, a filmhetet szervező Magyar Filmakadémia
Egyesület ügyvezető elnöke elmondta: öt éve 30 filmes
szakember alapította az egyesületet, amelynek ma már
385 tagja van. Az elmúlt öt év
alatt pedig nemcsak gazdaságilag vált sikeressé a magyar
filmipar, de művészileg is kiemelkedő alkotásokat hozott
létre. Az elnök beszédében a
januárban elhunyt Andy Vajnának mondott köszönetet a
pozitív változásokért.
Az est zárásaként a
Camerimage operatőri fesztiválon nagy sikerrel bemutatott

Fényképezte Zsigmond Vilmos című portréfilmet láthatta a közönség.
A Magyar Filmakadémia Egyesület által a Magyar Nemzeti Filmalap és az
NMHH Médiatanácsa támogatásával megrendezett filmhétre idén rekordszámú nevezés érkezett, így a kísérő programokkal együtt hét kategóriában összesen 203 filmet vetítenek a Corvin moziban. Idén
először az egyre népszerűbb
televíziós sorozatok is helyet
kaptak a filmhét programjában és díjat kapnak a sorozatok is – írta az MTI.

Koncz Gábor színművész
Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI
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Táncvarázs a főterén

„Ha táncolsz, élsz! Ha élsz, táncolsz!”
A tánc az élet ünneplése. Táncoljanak velünk, hogy őszinteséget találjanak, tovább adják, kifejezzék és ünnepeljék azt! – többek között e csodás gondolatokkal invitálta a közönségét Dunakeszi főterére Nagy Márta, az EtvieDanse szakmai vezetője, a Magyar Táncművészeti Egyetem táncpedagógusa, hogy Radvánszki Edit ötlete alapján együtt ünnepeljék a Tánc világnapját .

A

Tánc világnapját április 29-én ünneplik
világszerte, ám Dunakeszin már ma,
április 28-án táncra perdültek
több százan a IV. Béla király
téren, ahol a dunakeszi rendezvény ötletgazdája, és fő szervezője, Radvánszki Edit senior
táncoktató, a REDIT Örömtánc Klub vezetője köszöntötte a közönséget, melynek soraiban többen is voltak, akik
a fővárosból vagy más településekről érkeztek a városba. Kicsik és nagyok sokasága jött el, hogy együtt éljék át a
közöstánc lélekemelő varázsát,
akik között ott volt Dióssi Csaba polgármester is, aki ezúttal
táncolni jött, hiszen párjával
aktív résztvevői a Nagy Márta
által vezetett tánccsoportnak.
Radvánszki Edit rövid köszöntőjében elmondta, hogy
hagyományteremtő ötletének
megvalósításában segítőtársakra talált Nagy Mártában, az
EtvieDanse szakmai vezetőjében, Gyúró Tamás táncpedagógusban, a Dunakeszi Farkas
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoport vezetőjében, és Horváth Zsófia vezetőedzőben. Külön elismeréssel és
köszönettel szólt a Dunakeszi
Programiroda segítő együttműködéséről.
Radvánszki Edit – mint fogalmazott – küldetésének tartja a táncot, a tánc oktatását,
amely egy csodálatos mozgásforma. „A világon nincs
jobb közösségépítő tevékenység, mint a tánc!” – monda,
majd a rendezvény legfontosabb üzenetét egy 1940-es újságban megjelent idézettel fejezte ki; „… Táncolni kell tehát
mindenkinek, mert ez a legnemesebb lelki torna, a fáradt
idegeknek a legjótékonyabb áthangolása. Ha élsz, táncolsz, ha
táncolsz, élsz!”
S e szép gondolatokat követően a négy táncpedagógus vezetésével a több száz táncoslábú
„elfoglalta” a hatalmas főteret,
ahol egymás után ismerhették
meg, s majd közösen táncolták el a különböző stílusú tán-

Nagy Márta táncpedagógus és a táncoló dunakesziek

cokat, melyek óriási közösségi
és sikerélménnyel ajándékozta
meg valamennyijüket. A lélek,
és a test harmóniája boldogsággal töltötte be a főteret.
A rendkívül jó hangulatú –
több órás – közöstánc után boldogan nyilatkozott lapunknak
Radvánszki Edit, aki elmondta, hogy számára is örömteli
meglepetést hozott a Tánc világnapja dunakeszi rendezvénye. – Nagyon örülök, hogy
nemcsak az „én senior lányaim”, a REDIT Örömtánc Klub
tagjai, hanem Nagy Mártának
és Gyúró Tamásnak köszönhetően a fiatalos lendület, és
a néptánc is szerepet kapott a
programunkban, melyet nagyon sokan kedvelnek.
A mai óriási sikerre mi sem
nagyobb bizonyság –, amit la-

punknak elsőként árult el
Radvánszki Edit –, hogy az őszi
Dunakeszi Feszt közönségét
is szeretnék egy közös táncos
programmal megajándékozni.

De addig se felejtsék el: „Ha
táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz!”
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!

(Hungária házban,
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Várom Önöket
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A dunakeszi sportmodellről
a Digi Sportban
Dunakeszi hosszú évtizedeken át Budapest árnyékában élt. Dolgozni, sportolni, szórakozni is a fővárosba jártak az ott élők. 2011 óta azonban olyan dinamikus növekedésnek indult a város, ami megkövetelte a fejlesztéseket az élet minden területén. Ennek legszebb példája a sportoktatás, amely
egyedülálló módon példa nélküli, amit napjainkban már dunakeszi sportmodellként emlegetnek –
hangzott el a Digi Sport Reggeli Start című műsorában.

- Honnan
jött az ötlet
és
pontosan
mi az a
Dunakeszi sportmodell,
amit ha jól
tudom, a Magyar
Olimpiai
Bizottság is észrevett
és példaként mutogat? – kérdezte Dióssi Csaba polgármestertől a műsorvezető, Zelinka
Ildikó.
- Nem volt ez előre kitalálva, hogy Dunakeszi a sportok
városa lesz, és lesz egy ilyen
modell. Talán onnan indult
az egész; fontosnak tartottuk
és célkitűzésként fogalmaztuk
meg, hogy, a Duna menti Dunakeszin minden ember tanuljon meg úszni. Akkoriban
ez igazán újszerű vállalás volt,
mert Dunakeszinek nem volt
tanuszodája, és ezért a diákokat szervezett formában Káposztásmegyerre vittük úszásoktatásra. Az olimpiai bajnok
úszó, Kovács Ágnes és szakmai
stábja garantálta, hogy minden gyerek elsajátítja az úszás
alapjait. Nagyon jól együttműködünk a dunakeszi iskolákkal, nagyon nagy volt a nyitottság, emiatt aztán bekerült
a tanrendbe is az úszásoktatás.
Emellett az is jó hír, hogy már
több mint egy éve elkészült a
városi tanuszodánk is.
- Mi volt előbb? Az, hogy
kellett egy sportprogram, vagy
az, hogy a létesítményeket elkezdték fejleszteni? Mi vonzotta a másikat?
- Az az igazság, hogy párhuzamosan ment a kettő. A városi uszoda több évtizedes vágya és igénye volt a dunakeszieknek. A kérdés szinte folyamatosan napirenden volt, míg

végre sikerült mego l d a nu n k .
Eg y má st
erősítő folyamatról beszélhetünk,
ami az úszásoktatással indult,
majd a mindennapos
testnevelés előnyeit felismerve különböző sportágakat sikerült beépíteni az iskolai tanrendbe. Elsőként a helyi tenisz
klub jelentkezett, hogy ők szívesen vállalják az első osztályos tanulók teniszoktatását,
és a sikerük, az ötlet népszerűsége miatt egyre több sportág képviselői ismerték fel az iskolai testnevelés keretében rejlő oktatás lehetőségét, és előnyeit – mondta a polgármester,
aki ezt követően részletesen ismertette az iskolák és a sportágak, szakosztályok eredményes együttműködését.
Az országos hírnévre szert
tevő Dunakeszi sportmodell
keretében évekkel ezelőtt indították útjára az Ovi-foci programot, amely ma már három
óvodában működik. Az általános iskola első osztályában
a már említett teniszoktatás
szerepel, a másodikosoknak a
Magyarországon is új sportágként bevezetett korfball kínál
sportolási lehetőséget. Harmadikban az úszásoktatás mellett
a kézilabda és a judo a választható sportág.
- Mindegyik nagyon népszerű. A gyerekek és szüleik is
nagyon nyitottak, akik örömmel fogadták a bővülő sportolási lehetőségeket – ismertette
Dióssi Csaba, aki a műsorban
elmondta azt is, hogy az óvodások számára Újpesten biztosították a korcsolyaoktatását.
– A korcsolyázás is nagyon

népszerű a kicsik és a felnőttek körében. Ezért, immár több
éve, hogy az adventi időszakban a főtéren felépítjük a fedett jégpályát, melyen november 1-től január 31-ig ünnepi környezetben hódolhatnak
kedvenc sportáguknak a dunakesziek. A korcsolyaoktatás létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

teremtette a sportolás lehetőségét az önkormányzat, akik
a sportpályákon kocoghatnak,
futhatnak, igénybe vehetik a
szabadtéri fitnesz pályát, vagy
a több funkciós műfüves pályákat.
Az interjú végén a riporter
azt a kérdést feszegette, hogy
a program milyen hatással van
az emberekre, az eredmények
visszaigazolják-e, hogy jó gondolat volt-e a sport ilyen színtű
támogatása?
- Az eredmények, a sportoló fiatalok, és felnőttek számának imponáló növekedése egyértelműen azt igazolja, hogy
igen. Az egész sportkoncepciót arra a stratégiai megállapodásra építettük, melyet Dunakeszi egy régi egyesületével kötöttünk, amely onnantól kezdve Városi Sportegyesület Dunakeszi néven működik. Az
önkormányzat ezt az egyesületet támogatja, amely annyira vonzó, hogy noha még csak
pár év telt el és máris közel három ezer igazolt versenyzője
van. A VSD 15 szakosztályában, 23 sportágban elsősorban
az utánpótlásnevelésre és tömegsportra koncentrálunk. Ez
a terepünk, a gyerekekkel sze-

Dióssi Csaba és Kovács Ágnes

egy újpesti egyesület jelentkezett a csereoktatásra. Már van
jégkorong szakosztályunk is.
Sőt, vannak olyan fiatalok is,
akik egyesületi formában, magasabb szinten korcsolyáznak
– hangsúlyozta a polgármester.
A műsorvezető, Zelinka Ildikó felvetésére; - Ez azt is jelentheti, hogy a klubok, az egyesületek az élsport számára „kicsemegézik” a legjobbakat?
- Azt gondolom, valahogy ez
együtt működik. A mi szándékunk az volt, hogy minél több
sportágat megmutassunk a
gyerekeknek és iskolarendszerbe vezessük be mindezt. Azt
szeretnénk, ha ez a mozgáskultúra már egészen kiskortól része lenne a gyerekek életének –
válaszolta Dióssi Csaba.
A beszélgetés során az is kiderült, hogy a gyermeküket elkísérő szülők számára is meg-

retnénk foglalkozni. Célunk,
hogy minél több sportolót bevonzunk a mozgás világába,
ami azonban azzal is jár, hogy
ez a fajta bázis előbb utóbb egy
komoly versenysport centrummá fejlődik. Méltán mondják
rólunk, hogy Dunakeszi sportok a városa – mondta Dióssi
Csaba polgármester, aki befejezésül említést arról is, hogy
megkezdődött két kézilabdacsarnok építésének az előkészítése.
A jó idő beköszöntésével
májusban idén is folytatódik
a Duna-parti Katonadombon
a Mozdulj Dunakeszi tömegsport rendezvény, melyen heti
három alkalommal országos
hírű fitnesz és aerobik oktatókkal együtt sportolhatnak a dunakesziek.
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Újra a NBI-ben a Váci
KSE férfi kézilabdacsapat

Bajnokcsapatot épített
Skaliczki László
mesteredző
Skaliczki László vezetőedző és szakmai stábja egy év
után visszavezette az NB I-be a Váci KSE férfi kézilabdacsapatát. Noha Stranigg Jánosék hat pont előnnyel
magabiztosan vezetik a bajnokságot az NBI/B Nyugati
csoportban, ám még két szerényebb képességű együttes, és a jelenleg a dobogó 3. fokán álló csapat elleni
találkozó hátra van. De nem kell hozzá nagy bátorság,
hogy kijelentsük: a Váci KSE-től már senki nem veheti
el a bajnoki aranyérmet. Ön is így látja? - kérdeztük dr.
Schoffer Attilától, az egyesület elnökétől?

- Igen, hiszen már matematikailag sem lehet minket utolérni, így egy év szünet után újból
az első osztályra készülhetünk.
- Az eredmény azt bizonyítja, hogy az egykori szövetségi
kapitány remek szakmai érzékkel ötvözte a feltörekvő tehetséges fiatalok és a rutinosabb, tapasztaltabb játékosok
tudását, ambícióját. Ez lehet
a szakmai siker alapja?
- A szakmai siker titka a
munka, a munka és a munka.
A mester részéről, hogy megkövetelte a megalkuvás nélküli
munkát, míg a játékosok részéről, hogy elvégezték azt.
- Mit jelent az egyesület jövője szempontjából, hogy újra
a legmagasabb osztályban
szerepelhetnek a 2019/2020as bajnokságban?
- Mindent, hiszen egy lapra
tettük fel az egyesület jövőjét,
hogy újból első osztályúak lehessünk.
- A bajnokság megnyerésé-

vel ahhoz is hozzájárultak,
hogy a vidéki városok közül
egyedül újra csak Vácnak van
NBI-es női és NBI-es férfi kézilabdacsapata. Büszkék rá?
- Büszkék vagyunk, hiszen
lokálpatrióták vagyunk és
számunkra Vác és a régió az
első.
- Egy lépcsőfokkal feljebb
lépnek, újabb, és nagyobb kihívások várnak a Váci KSEre. Lesznek változások a játékoskeretben, melyet majd továbbra is Skaliczki László irányít?
- A Mesternek még további egy éves szerződése van.
Mivel egy évvel ezelőtt titkon
bíztunk, hogy adminisztratív
úton az első osztályú maradhatunk, így a játékoskeretet ,
már akkor úgy alakítottuk ki,
hogy minimális erősítéssel az
NBI-ben való indulásra is alkalmas legyen. Egy év elteltével sem látom ezt másképp, így
a legfőbb célunk a játékoskeret
egyben tartása.
(Vetési)

Vetési Imre

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

