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Rétvári: a rendkívüli helyzet ellenére
2020-ban is látványos volt a fejlődés a térségben
Egy éve mindenkinek más tervei voltak a 2020-as év kapcsán, de a rendkívüli helyzetben rendkívüli döntéseket kellett hozni – ezekkel a szavakkal kezdte 2020-as évértékelőjét
Rétvári Bence, Pest megye 4. számú
választókerületének országgyűlési
képviselője, aki úgy véli: a térségbe érkező kormányzati támogatások
méretén nem látszik meg, hogy a világban gazdasági válságot hozott a
tavalyi év.
Folytatás a 3. oldalon

Rétvári Bence: A fejlesztések mellett a tavalyi év egyik nagy sikere a dunakanyari hajójárat elindítása volt

Több százmillió
Félsorompót kapott forintos csatornaépítés
Dunakeszin
a vasúti átjáró

Több halálos baleset után

Korábban több baleset is történt Nagymaroson abban a vasúti átjáróban, ahol most a MÁV egy félsorompós átkelőt alakított ki, a régebbi fényjelző készülék helyett. Az elmúlt években több, halálos áldozatot is követelő baleset volt. Ezért Rétvári Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője
szorgalmazta, hogy fejlesszék az átkelőt. Biber
Anett, a MÁV szóvivője kiemelte: a vasúttársaság
az elmúlt öt évben 15 milliárd forintot fordított az
átjárók fejlesztésére.
- Nagyon fontos, hogy az emberek biztonságát megóvjuk, a kormány számára is kiemelten fontos, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse
magát, ezért fontos, hogy azoknál a vasúti átkelőhelyeknél,
ahol láthatóan az elmúlt időszakban balesetek történtek, s
ezek akár halálos kimenetelűek
is voltak, ott megóvjuk az embereket attól, hogy a későbbiekben
ne történhessen ilyen baleset.
Ezért a legutóbbi baleset után
rögtön megkerestem a MÁV-ot,
akik vissza is jeleztek, hogy intézkedni fognak annak érdekében, hogy megelőzzük a későbbi baleseteket – mondta Rétvári
Bence a helyszínen.
Az országgyűlési képviselő kiemelte: a Dunakanyarban egyre
többen élnek, sokan költöznek a
környékre, ezért az itt lakók biztonsága nagyon fontos.

A MÁV szóvivője, Biber Anett
elmondta: a nagymarosi szakaszon maximum 100 kilométer/
órás sebességgel közlekedhetnek
a vonatok, amelyek elég sűrűn
közlekednek a vonalon.
- Az elmúlt öt évben nagyságrendileg 15 milliárd forintot fordított a vasút arra, hogy valamilyen módon fejlessze ezeket az
útátjárókat. Itt, ebben az esetben a már meglévő fénysorompó, tehát fényjelző készülék egy
fél csapórudas sorompóval, fél
sorompóval egészült ki, mind a
két irányban. Ez a fejlesztés zajlott több helyen is az országban,
a fényeket LED-izzókra cseréltük ki, illetve még vannak olyan
érzékelő elemek a sínekben,
amelyek a vonatok közlekedését
pontosan tudják érzékelni, jelezni, ezeket is cseréltük.
Folytatás a 4. oldalon

Milliárdos
fejlesztések a Pest
megyei óvodákban
Tuzson Bence: A közétkeztetésben is
terítékre kerülnek a különböző magyar
tájegységek hagyományos farsangi fogásai

Január 12-én újabb jelentős fejlesztés vette kezdetét Dunakeszin, ahol a város két
fiatal városnegyedében, az alagi Tóvárosban és a szomszédos Toldi lakóparkban
közel egy kilométer hosszú csapadékvízelvezető csatorna épül. A beruházás összköltsége meghaladja a 350 millió forintot,
melynek 85 százalékát pályázaton nyerte
el Dunakeszi, míg a fennmaradó 15 százalékot az önkormányzat saját erőforrásból
Folytatás a 4. oldalon
biztosítja.

Nemcsak fejlesztik az étkezési kultúrát,
de ugyanakkor népszerűsítik a hazai, friss
alapanyagok felhasználását is, és törekednek a hagyományos ételek korszerű
elkészítésére – részletezte Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője annak a közétkeztetési szakácsversenynek
a célkitűzéseit, amelynek elvállalta a fővédnökségét. A politikus beszélt arról is,
hogy több száz bölcsődei férőhely jöhet
létre Csomádon, Csömörön, Dunakeszin,
Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon annak a pályázatnak köszönhetően,
amelyre február végéig jelentkezhetnek a
fenntartók. A nyugdíjasok már most februárban vastagabb borítékot vehetnek a kezükbe, hamarosan pedig teljes jövedelemadó-mentességet biztosít a kormány a huszonöt évnél fiatalabbaknak is.
Folytatás a 3. oldalon
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Rétvári: a rendkívüli helyzet ellenére
2020-ban is látványos volt a fejlődés a térségben
Folytatás a címlapról
2020. sajnálatosan a koronavírus
járvány éve volt. Rétvári Bence a
járványt illetően az összefogást
tartja a legfontosabbnak. – Ismét bebizonyosodott, hogy Magyarországon senki nincs egyedül. Számíthatunk egymásra és
a Kormányra – mondta, majd
felidézte: a váci Jávorszky Ödön
Kórház az Egészséges Budapest
Program keretében több mint
800 millió forint értékben kapott új orvosi műszereket és informatikai eszközöket, melyek
a járvány elleni védekezés során
különösen hasznosak voltak. Kiemelte, hogy pont a járvány előtti hónapokban cserélték le az intenzív osztály teljes orvosi eszközállományát, így a betegeket
már a legkorszerűbb orvosi műszerekkel tudták kezelni.
A képviselő köszönetet mondott azoknak az önkénteseknek
is, akik a járvány mindkét hul-

láma alatt segítettek az idős, veszélyeztetett embereknek. S kitért arra is, hogy az egész ország büszke lehet a váci Celitron
gyár mérnökeire és dolgozóira,
az üzemben ugyanis világszínvonalú lélegeztetőgépeket gyártanak.
Rétvári Bence külön kiemelte,
a Kormány munkahelyvédelmi
bértámogatása a választókerületében 107 cégnél 2142 alkalmazott munkahelyét segített megmenteni – több mint 314 millió forintos állami támogatásból
–, a munkahelyteremtő bértámogatásnak köszönhetően pedig mindeközben 101 cégnél 136
új álláshely jöhetett létre - több
mint 157 millió forint állami támogatásból. Vác mindkét tekintetben kiemelt támogatást kapott: a munkahelyvédelmi bértámogatásból 67 cég részesült,
a munkahelyteremtőből pedig
hatvankettő.
Csak az oktatási-nevelési in-

774 millió forint állami támogatásból épült fel
a váci Reménység atlétikai centruma

tézményekre több tíz-, sőt esetenként több százmilliós nagyságrendben nyertek el támogatást a települések választókerületben. Például a penci
Cserhátliget Általános Iskola bővítéséhez további 169 millió forintot biztosított a kormány, Sződligetre pedig a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítéséhez 220 millió forint vissza
nem térítendő támogatás érkezett, és az iskolabővítés hamarosan el is készül. Vácon 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból újulhat meg és bővülhet
a Bernáth Kálmán iskola. Szokolya az óvodaépület felújítására
újabb csaknem 68 millió forintot kapott, Őrbottyánban pedig
479 millió forintos támogatással
épül új bölcsőde – és ezzel a sor
még közel sem teljes.
– A korábban megindult,
nagy volumenű projektek közül
idén kettő is befejeződött. Átadtuk a Piarista Kilátó Központot és a Vanyek Béla Sportcentrumot Vácon – hívta fel rá a figyelmet az országgyűlési képviselő. Rétvári Bence felidézte,
az egykori váci ferences kolostor épületének teljes körű felújítását 2 milliárd forinttal támogatta az állam. A benne működő Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ célja,
hogy a váci, és a váckörnyéki
fiatalok
pályaorientációját,
munkaerőpiaci elhelyezkedését és integrációját segítse, különös figyelemmel a fogyatékkal
vagy valamilyen akadályozottsággal élő fiatalokra. A szeptem-

Óriási sikere volt a tavaly indult dunakanyari hajójáratnak, melyen 120 ezren utaztak
ber elején átadott Reménység atlétikai központ is 774 millió forintos kormányzati támogatással jöhetett létre, melynek eredménye a megújult pálya, futókör
és egy magas színvonalú, összesen 1240 négyzetméteres, kétszintes épület.
Mind a helybéliek, mind pedig a Dunakanyarba látogatók szempontjából jó hír Rétvári Bence szerint, hogy egyre
több emeletes vonat közlekedik
a Dunakanyarban, immár nem
csak Vácig, hanem egészen Szobig. Az emeletes vonatok száma
idén és jövőre tovább emelkedik.
A tavaly indult dunakanyari hajójárat óriási siker volt, 120 ezren utaztak rajta. A királyréti és
a kemencei kisvasút is megújul

1,5 milliárdos kormányzati forrásból. Fontos új fejlesztések előkészítésének megindításáról is
döntött a kormány: az M2-es autópálya meghosszabbításának el
kell érnie a határig, Vácnál pedig
hidat kell építeni a Dunán.
Fontos előrelépés a turisztikai támogatások terén, hogy Zebegény az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően az 500
millió forintos helyett végül 900
millió forintos támogatásban
részestült a Magyar Turisztikai
Ügynökségen keresztül. Vác pedig a korábban már eldöntött és
a püspökségnek juttatott 4 milliárd forintból lehet még csalogatóbb a turisták számára.
– Ha már a Börzsöny és a Dunakanyar látnivalóiról beszé-

lünk, érdemes még megemlíteni az új kilátót a Várhegyen és a
kismarosi Sváb Emlékezet Centrumot. Akárcsak azt, hogy a járvány két hulláma között nagy sikerrel rendeztük meg a második
Börzsöny Ringet, és első alkalommal rendezték meg Vácdukán a Nemzeti Vágta előfutamát
– jegyezte meg a térség országgyűlési képviselője.
Ha 2020. a járvány éve volt,
akkor 2021. a védőoltás éve lesz.
Azért dolgozunk nap mint nap,
hogy minél hamarabb biztonságban legyen minden ember
egészsége, és az élet újra visszatérhessen a régi kerékvágásba.
Addig is vigyázzunk egymásra!
Nagy Áron
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence: A közétkeztetésben is terítékre kerülnek a különböző magyar tájegységek hagyományos farsangi fogásai

Milliárdos fejlesztések
a Pest megyei óvodákban

Folytatás a címlapról

M

integy kétmilliárd forinttal
támogatja a magyar kormány
Pest megyei bölcsődei férőhelyek létrehozását, jelenleg ekkora keretösszegű pályázati lehetőség áll rendelkezésre – mondta el a lapunknak adott
nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzati vagy egyházi fenntartók január 27-től
február 26-ig jelentkezhetnek erre a felhívásra. A részletekről szólva hozzátette
még: az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás minimális összege húszmillió, maximális értéke pedig hatszázmillió forint.
„Ezzel a támogatással Pest megyében,
így tehát a választókerületem településein – Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon is – több száz bölcsődei férőhely jöhet létre. A kormány az elmúlt
években százhetvenmilliárd forinttal támogatta a bölcsődei férőhelyek bővítését, aminek eredményeként jelenleg
másfélszer annyi hely van, mint 2010-

ben. A kabinet a kisgyermekes családok
helyzetének javítását szolgáló férőhelybővítés mellett folyamatosan növeli a
bölcsődei dolgozók elismerését, és a bölcsődei finanszírozást is évről évre emeli” – nyilatkozta lapunknak a képviselő.
Megjelent a 2021-22-es közétkeztetési szakácsverseny hivatalos kiírása,
amelyre március 19-ig jelentkezhetnek
azok a csapatok, amelyek feladata ezúttal valamely magyar tájegység hagyományos farsangi ételsorának elkészítése
lesz. Felvetésünkre, hogy a többfordulós
verseny egyik fővédnökeként mit ajánlana azok figyelmébe, akik még csak
most fontolgatják a jelentkezést, Tuzson
Bence úgy válaszolt, hogy a résztvevőknek – az évszakhoz köthető szokások, hagyományos ízek megőrzése mellett – törekedniük kell az ételek korszerűsítésére, az étkezési kultúra fejlesztésére, valamint a hazai, friss alapanyagok népszerűsítésére is. Mint mondta, a
közétkeztetés korszerűsítését előmozdító ötleteik megvalósításához a versenyzők a versenyt támogató szervezetek
által delegált, elismert szakmai mentorok segítségét vehetik majd igénybe. A közétkeztetési szakácsversenyt

egyébként immár nyolcadik alkalommal szervezi meg együttműködésben a
Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Nébih.
A szervezők az ország minden részéből várják azoknak a három plusz egy
fős csapatoknak a nevezését, amelyek a
versenykiírásban megadott szempontok
alapján vállalják egy felnőtteknek szánt
háromfogásos ebéd megtervezését, elkészítését és tálalását – biztatott mindenkit az indulásra a verseny egyik fővédnöke, aki felhívta a figyelmet arra is,
hogy a menü nettó nyersanyagköltsége
adagonként legfeljebb hatszázötven forint lehet.
Kérdésünkre, hogy kimondhatjuk-e
végre, hogy sikerült megfékezni hazánkban a koronavírus-járvány második hullámát, Tuzson Bence úgy válaszolt, hogy jó kilátásokra és reményre
adhat okot, hogy az operatív törzs által
közölt legfrissebb számok szerint most
már többen gyógyulnak meg, mint ahányan elkapják a fertőzést. Mint mondta, úgy tapasztalják, hogy folyamatosan nő Magyarországon az oltás iránti bizalom – amit egyértelműen pozití-

Dunakeszin tavaly több százmillió forint állami támogatásból
és jelentős önerőből épült fel az alagi Aranyalma Óvoda
vumként értékelt –, és az egészségügyi
dolgozók, valamint a szociális otthonokban lakók beoltása után következnek a hatvan év feletti, krónikus betegségben szenvedők, akik több mint
1,7 milliónyian vannak hazánkban. A
magyar egészségügy a járvány napjaiban bizonyosságot adott a felkészültségéről, nem omlott össze, és egyetlen
ember sem maradt ellátatlanul – tette hozzá a politikus, aki arra kért mindenkit, aki még nem regisztrálta magát
a védőoltásra, hogy szánja rá azt a néhány percet, amennyi ehhez szükséges,
mert természetes érzés, hogy „mindannyian vissza akarjuk kapni a régi életünket”, ezt pedig a vakcina szolgál-

ja leginkább és a leghatékonyabban.
Időközben a magyar kormány megkezdte a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítését, így a februári borítékban
már egy heti nyugdíjjal több lesz – emlékeztetett a politikus, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a kabinet elindította hazánk valaha volt legnagyobb
lakásfelújítási és otthonteremtési programját. Legkésőbb 2022. január 1-től teljes jövedelemadó-mentességet kapnak
a huszonöt év alattiak, mert fontosnak
tartjuk, hogy a nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: KesziPress

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

Dunakanyar Régió

4

Igazgatói szemmel az online oktatásról
és a Radnóti gimnázium felújításáról
„A diákok közvetlen motiválása az oktatásunk alapja” – emelte ki az országos listán rendszeresen az élmezőnyben szereplő Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója, Nyíri Istvánnal. Az igazgatót az online oktatás hatásairól és
az oktatási intézmény jelenleg zajló felújításáról kérdezte laptársunk a Dunakeszi Polgár. A városi magazinban megjelent interjúból idézünk.

Nyíri István igazgató
- Az online oktatás eltér a korábbi évtizedek oktatási hagyományitól, amikor a tanárok és diákok közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A jól bevált tantermi oktatás, tanulás során fellépő interakciók elmaradása
mindenképpen gond. Az iskolának csak az egyik feladata a tanítás, az új ismeretek átadás és a
számonkérés. Legalább ennyire
fontos diákok nevelése, a kortársakkal való együttélés elsajátíttatása – jelentette ki Nyíri István.

- Az online oktatást, az online
tanulást meg kell ismerni, meg
kell tanulni a pedagógusnak és
diákoknak egyaránt. A tavaszi
időszakban, mi már az első perctől fogva átálltunk erre a rendszerre. Sokat kellett és kell mai
napig tanulnunk ezt az új munkaformát. Összességében azonban sikeresnek tartom az átállását a Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnáziumban. Ezt a szülők és a
diákok is visszaigazolták.
- Jenleg az iskolának 22 osztálya van, 773 tanulóval. Csak
az alsó négy osztály (5-8.) jár
be, és vesz részt kontaktoktatásban. A tanárok vegyesen oktatnak, vagyis online módon és
kontakt módon is tanítanak. A
tavalyi tanévet sikeresen be tudtuk fejezni, annak ellenére, hogy
a tanév végét digitális oktatással
zártuk. Az iskola eredményeiben nem látszik romlás, visszaesés – emelte ki az igazgató.
Az interjúban Nyíri István kitért a gimnázium, a sportcsarnok energetikai felújítására is:
„Az iskola új tetőszigetelést, új

nyílászárókat és külső hőszigetelést kap. Korszerűsítik a fűtési rendszert illetve a szellőzést.
Októberben kezdődött és nyár
közepéig, végéig tart, több ütemben. Jelenleg az első és második
ütem folyik, a sportcsarnok és az
öltözők területén zajlik a munka. Az oktatást és a korszerűsítési munkálatokat egyidőben
kell végeznünk. Összehangoljuk a tanítást a kivitelezési munkálatokkal – mondta a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója, aki hozzátette: a munkálatok
üteme nem változott meg azzal,
hogy kevesebb diák van az iskolában. A kettő nem befolyásolja egymást. A beruházásokat a
polgármesteri hivatal, az önkormányzat nyomon követi, megfigyeli, mint az épület tulajdonosa, heti rendszeres megbeszéléseken képviselteti magát. Biztos
vagyok abban, ha szükséges lesz,
a polgármester úr segítségére –
mint eddig is – számíthatunk.
Egyelőre a folyamatok kedvezően haladnak előre.
Szeredi Helga

Rétvári: fontos, hogy rend és
tisztaság legyen Magyarországon
- Fontos, hogy rend és tisztaság legyen Magyarországon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Vácrátóton,
ahol csaknem hárommillió forint kormányzati támogatással számol fel illegális hulladéklerakókat az önkormányzat.

Több halálos baleset után

Folytatás a címlapról

Félsorompót kapott
a vasúti átjáró

A fejlesztés a közlekedők biztonságát szolgálja

- Összesen 172 sorompó, útátjáró volt érintett az elmúlt öt
évben ilyen fejlesztésekben és
további fejlesztések is vannak
tervben - mondta.
- Három vasúti átjárója van
Nagymarosnak, a Köböl-völgyi, ami közelebb van Nagymaroshoz, ez a középső, ez a
Hatlópataki, illetve Kismaros szélén a Jánoshegyi átjáró.
Most a Hatlópataki átjáró lett
kiegészítve egy félsorompóval.
Én nagyon köszönöm az itt lakók, az ide látogatók nevében,
hogy ez meg tudott épülni és bízom abban, hogy a másik két átjárónál is hasonló fejlesztések
fognak megtörténni – mondta
Heinczinger Balázs a település
polgármestere.
A vasúti fejlesztés 24 millió
forintjába került a MÁV-nak.
Furucz Anita

Több százmillió forintos
csatornaépítés Dunakeszin
Folytatás a címlapról

A

két lakóparkban, az utóbbi években gyakran
okozott gondot a hirtelen lezúduló nagy men�nyiségű csapadék, amely elöntötte a pincéket,
de több lakásban is okozott kárt. Az új csatorna a Toldi
lakóparkból, a Huszka Jenő utcában – a Kacsóh Pongrácz köztől - indul és a Kossuth Lajos utca egy részét
érintve fordul a Tóvárosba, ahol a Kolozsvár utcában
haladva éri el a Tisza utcát, ahol csatlakozik a már meglévő városi gerinchálózatba, amely a Dunába szállítja a
csapadékvizet.
Mint azt a körzet önkormányzati képviselőjétől, Sipos Dávid alpolgármestertől megtudtuk, a kivitelező
Penta Kft. munkatársai két csapatot alkotva, két irányból, egymással szemben, a Kolozsvár utcában és a Huszka Jenő utcában kezdték el a csatorna építését, hogy az
új vezeték közepénél találkozzanak.
Az alpolgármester kifejtette; „A Huszka Jenő utcában a közművek elhelyezkedése megengedi, hogy az út-

burkolat alatt épüljön a csatorna, így itt a munkálatok
egyetlen előkertet és fát sem fognak érinteni. A kitermelt földet a Huszka Jenő utca 8. előtti közterületen tárolják ideiglenesen, cserébe a beruházás végén a területet rendezi a kivitelező.” – tette hozzá Sipos Dávid alpolgármester.
A Dunakanyar Régió megkeresésére Somodi István,
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának
vezetője elmondta: A Tisza utca és Kismarton utca között 1000 milliméter átmérőjű, onnan pedig 800 milliméteres vezetéket építenek ki a szakemberek. Az új csatorna Huszka Jenő utcai végpontjánál, a Kacsóh Pongrácz köznél vízelvezető rácsokat is elhelyeznek. „A csatorna építése miatt a Kossuth Lajos utcánál lévő buszmegállót ideiglenesen áthelyezzük. A Huszka Jenő
utcában a felbontott utat teljes szélességében újraaszfaltozzuk, mivel a felület nagyobbik része megbontásra
kerül. A beruházást a kivitelezést végző Penta Kft. augusztusban adja.” – mondta az osztályvezető.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Televíziós sorozat készül
a Dunakeszi sztorikból

R

étvári Bence a térség
KDNP-s országgyűlési képviselőjeként az egyik lerakó mellett tartott sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: a kormány támogatásával Vácrátótról 200 köbméternyi illegális hulladékot szállíthat el
az önkormányzat.
Úgy fogalmazott: a környezetvédelemről nem csak beszélni kell,
hanem cselekedni is, nem elég az,
ha valaki a pártlogóját zöldre festi,
vagy a közösségi médiában a környezetvédelemről ír.
A kormány soha nem látott mértékű 13 milliárd forintos programmal járul hozzá az illegális hulladéklerakók felszámolásához - emelte ki.
A program célja, hogy megszűnjenek a környezetet szennyező, sok
helyen utak mentén, erdőben, különböző elhagyatott részeken található illegális hulladéklerakók, ahová egyebek közt már nem működő
hűtőszekrényeket, mosógépeket, televíziókat, illetve bútorokat és más
hulladékot is leraktak. Hozzátette: ezeket a kormány és az önkormányzatok egy átfogó programban
együtt számolják fel.
A térség országgyűlési képviselője újságírói kérdésre kijelentette:
- A Tisztítsuk meg Magyarországot!
és a TeSzedd! program mind-mind
olyan kezdeményezések voltak az
elmúlt 10 évben, amelyek akár belterületen, utcák mentén, elhagyatott területeken, illegálishulladék
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Dr. Kerekes Dórával, a dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével nyakunkba vesszük a várost, hogy a képernyőkön elevenítsük fel a település történelmét.

Vácrátót kilenc illegális hulladéklerakót
számol fel állami segítséggel
lerakóknál, vagy csak szemetes területeken segítenek az országot tisztábbá tenni. Aki aktívan részt vesz
egy önkéntes akcióban, vagy segít
abban, hogy gépi erővel felszámolják a nagyobb illegális hulladéklerakókat, akkor ő maga is sokkal
jobban odafigyel arra, hogy a környezetében élők se szemeteljenek.
Minden ilyen akció egy pozitív spirált indít be. Egy zöldebb, igényesebb szemléletet, hogy minél kevesebben dobják le a szemetet akkor,
amikor megvan annak a rendeltetésszerű helye. Sőt ma már szelektíven is sokkal több helyen lehet
hulladékot lerakni, amiből azután
újra alapanyag lehet, ami Magyarországnak, a gazdaságnak nagyon
fontos. Én úgy gondolom, hogy
minden ilyen akció, amely a diákok
körében, vagy a lakosság körében
megvalósul, az mind-mind segít
abban, hogy tisztább is legyen Ma-

gyarország és a környezetvédelemre is minél többen figyeljenek oda –
húzta alá Rétvári Bence, az Emmi
parlamenti államtitkára.
Spiegelhalter László (FideszKDNP), Vácrátót polgármestere elmondta: a mintegy hárommillió forintos kormányzati támogatásból
kilenc illegális szemétlerakóhelyről
szállítanak el több mint 200 köbméternyi hulladékot.
Emellett az önkormányzat vállalta, hogy a „közkedvelt” illegális
szemét lerakóhelyeken vadkamerákat és figyelemfelkeltő táblákat helyeznek ki, melyen feltüntetik, hogy
az illegális szemétlerakás azonnali
feljelentést von maga után - közölte a polgármester a településtől távol eső erdőben tartott sajtótájékoztatón, ahol azonnal megkezdték az
illegálishulladék elszállítását.
V. I.
Fotó: KesziPress

D

ecember elején jelent meg
a Dunakesziről szóló legújabb kiadvány, a Dunakeszi sztorik. A kötet 55 izgalmas és
érdekes történetet dolgoz fel, amelyek rendhagyó módon segítenek
megismerni a várost.
A könyvben olvasható színes
történetek nyomán a Telekeszi TV
helytörténeti videók forgatásába
kezdett dr. Kerekes Dórával, a dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével, aki egyben a kötet szerkesztője és 32 sztori szerzője is. Így kerestem fel a
Telekeszi TV riportereként Kerekes
Dórával a Dunakeszi Járműjavítót,
ahol arról az aranykocsiról mesélt
nekünk, amely itt készült 1938-ban
azért, hogy a Szent Jobbot a vasúthálózat segítségével végig vigyék az
országon, és több településen is bemutathassák a lakosságnak. Beszélgetésünk alkalmával azt is felidézte,
hogy bár az eredeti aranykocsi megsemmisült a második világháborúban, tavaly a Dunakeszi Járműjavítóban elkészítették a másolatát,
amely a Magyar Nemzeti Múzeum

Készül az újabb epizód: Szeredi Helga riporter
és dr. Kerekes Dóra helytörténész Kovács Zsolt kamerája előtt
kezelésében áll és a Magyar Vasúttörténeti Parkban látható.
De sétáltunk a Budai Nagy Antal
utcán is, ahol az 1800-as években I.
Ferenc József császár és magyar király is több alkalommal is végigkocsikázott lipicai lovak húzta hintóján, hogy a révhez érve, a fogatot
hátrahagyva Kluk Mátyás kompjával átkeljenek a Szentendrei-szigetre, és a szigetmonostori erdőben apróvadra vadásszanak.
A legutóbbi forgatáson azt is megtudtuk, hogy miként épülhetett fel
a mai városháza bal oldali szárnya

paradicsomból. „Nagy öröm, hogy
be lehet mutatni az érdeklődőknek
a modern eszközökkel a régi korok
történetét” – mondta a forgatáson
Kerekes Dóra. A Telekeszi TV által
útjára indított sorozat minden héten
kedden jelentkezik új résszel, amelyet az adott héten naponta háromszor megismételnek, reggel 7, déli 12
és este 8 órai kezdettel. A nem kábeltévé előfizetők a műsort a Telekeszi
TV online felületén, vagy Facebook
oldalán, illetve YouTube csatornáján
is megtekinthetik.
Szeredi Helga
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Megújul a dunakeszi
Szent Imre templom előtti tér
Amikor 1937-ben, az Eucharisztikus Kongresszust megelőző évben elkészült templomunk harangtornya és három harangja, a templom építését szervező hívek joggal voltak büszkék összefogásuk
eredményére. A három harang közül, a középsőnek, a 404 kg-os Szent Imre harangnak egyik oldalára ezt a feliratot írták: "Isten dicsőségét hirdeti e harang s bizonyítja, hogy hittel, szeretettel és
összefogással a kicsi dolgokat is naggyá lehet növelni".
Hit, szeretet és összefogás,
melyből akár templom is épülhetett akkor.
2019 év elején, 80 évvel a
templom használatba vétele
után, hasonló összefogással és
egy komoly állami pályázati támogatással sikerült megújítani
a templom teljes belső terét és
gépészetét - Kecskés Attila plébános atya irányításával. Megújultak részben a templomra
oly jellemző gyönyörű asztalos ipari munkák is, a szószék,
az áldoztatórács, a beltéri nyílászárók.
Ennek a nagyszerű felújításnak a végén azonban a padok
már nem újulhattak meg, valamint az oldalsó lócák és az igényes fa falburkolat sem készül-

hetett el. Elképzelés maradt az
eredeti tervek alapján soha el
nem készült mennyezeti faragások befejezése is, a középső,
legnagyobb részben a templom
központi elemévé váló Patrona
Hungariae alakjával együtt.
A 2020-as év vége felé megkezdett második felújítási, fejlesztési etapban adatott ezen
feladatok elvégzésére is lehetőség, szintén állami pályázati támogatás keretében.
Ezen munkálatok részeként
valósulhat meg a templom
előtti, eddig zárt terület megnyitása a Szent Imre tér felé,
valamint a templomkertben a
játszótér elavult fa játékainak
újakra cserélése a kerti szaletli valódi közösségi hellyé bőví-

Újjászületett
az egyházi iskola
Kívül-belül megújult, kibővült, korszerűsödött és
megszépült Dunakeszi egyházi iskolája, a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, melyet megtekintett Dióssi Csaba polgármester és
Erdész Zoltán alpolgármester. Deézsiné Teleki Ágnes igazgatónő büszkén vezette körbe a politikusokat a megszépült iskolában, amelynek felújítása 2018-ban kezdődött egyházi támogatásból.

E

nnek az évnek szeptemberében kezdte meg működését a Krisztus Király
Római Katolikus Általános Iskola négy évfolyamon öt osztállyal ebben a felújított szárnyban.
„A 2019-20-as év során, így
2020 novemberében vehettük
birtokba az aulával, tornateremmel, kápolnával, tantermekkel
kibővített új épületrészeket. Elkészült a hátsó udvar, a sportpálya, a parkoló, a szülők jóvoltá-

dagíthatjuk városunk oktatási életét, segíthetjük családjainkat a hitéletben” - árulta el a felújítással kapcsolatban az igazgatónő.
Az épületben helyett kapott
egy nagy tornaterem, egy fényárban úszó aula csocso asztalokkal és olvasó sarokkal, amelynek azonban legfőbb ékessége
egy belsőépítész által tervezett
fából készült díszfal. A tornaterem mellett az iskolában található egy tornaszoba is és sa-

ból műfüves borítást kapott az
előkert. Számomra, aki a régi
épületben is dolgoztam pedagógusként, nagy öröm volt látni,
átélni a város legrégebbi, egykor egyházi iskolaként működő
épületének újjászületését, kibővülését. Hálásak vagyunk, hogy
ilyen csodálatos környezetben
építhetjük közösségünket, gaz-

ját kápolna, valamint szülői ös�szefogás eredményeként egy ízlésesen és stílusosan kialakított
pihenő szoba a tanárok számára. Ennek legfőbb ékessége az a
dicsőségfal, amelyet a diákok és
tanárok közösen állítottak ös�sze az iskolában oktató tanárok
munkájának méltatására – írja a
dunakeszi.hu.

tése és a kert hátsó bejáratának
kialakítása a tavasz folyamán.
A tér nyitását és bővülését
egyházközségünk részéről az a
gondolat motiválta, hogy az elszigetelődést mutató zárt terület helyett egy a városba, a város életébe nyíló ajtóvá váljék
templomunk kapuja.
Az új tér terveit HartmannSánta Judit készítette, egyházközségünk tagjának, Ölbey Istvánnak - a templom teljes belső
terének megújulását megtervező belsőépítész barátunknak iránymutatásával. A terv egy
modern, mégis a templom tömegéhez és külső megjelenéséhez tökéletesen alkalmazkodó
tér kialakítását tette lehetővé.
Az építkezés részeként megújul

a fából készült Szent Imre szobor, megújult a kőkereszt talapzata, maga a kereszt kissé el
is fordult, így a téren összegyűlők felé mutatva az értünk önmagát feláldozó Krisztust.
A térre padok, valamint sok
növény kerül, amelyek mindenképpen emelni fogják a tér
szépségét. A templom előtti terület közepén egy időkapszula
kerül elhelyezésre, amelyben a
templom elkészülte után 80 évvel történt hatalmas felújítási
munkálatokról és az azt lehetővé tevő összefogásról megemlékező irat fog helyet kapni.
Nem titkolt célja a tér kialakításának, hogy szépen fejlődő
városunkban egy új közösségi
tér is létrejöjjön tavaszra, mely

az alagi városrésznek egy olyan
szeglete lesz, ahol jó megállni,
lehetőség van leülni és mindennapi rohanásaink között
egy rövid időt eltölteni akár a
szentmisék után, akár mielőtt
betérnénk a templomba, akár
csak úgy. Szeretnénk meghívni
az embereket arra, hogy a megnyílt téren keresztül lépjenek is
be templomunkba és találkozzanak Krisztussal.
A megújuló tér lehetőséget teremt majd természetesen

olyan közösségi együttlétek,
egyházzenei és egyéb igényes
programok
megszervezésére, amelyekkel kilépve a templom falai közül szintén közelebb hozhatjuk az embereket az
Úristenhez. Levente templom
lévén nekünk Szent Imréseknek feladatunk is a fiatalok felé
való nyitás, hiszen városunk is
missziós terület.
Ölbey Ágnes
Fotó: KesziPress

Online koncert a Magyar Kultúra Napján
Dunakeszin a jelenlegi vírusos időszakban sajátos módon ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját.
A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadásában, Farkas Pál karnagy vezényletével három klasszikus
zeneművet rögzített a Telekeszi TV. A felvételt – melyen Dióssi Csaba polgármester köszönti a város
lakosságát – január 22-én tekinthetik meg 18 órától Dióssi Csaba Facebook oldalán.

Dióssi Csaba polgármester
Magyar Kultúra Napja 1989 óta, ha nem is piros betűs, ám mégis olyan
ünnep, amely a figyelmet évezredes kultúránk maradandó értékeire irányítja. Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én ezen a napon fejezte
be Szatmárcsekén nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Mindennapi életünkben, akik számára
fontos a kultúra, e napon talán elolvasnak egy verset, meghallgatnak egy zeneművet, ha tehetik,
megnéznek egy klasszikus képzőművészeti alkotást, és még sorolhatnánk, hányféle kulturális értékkel kerülhetnek – talán azért
nem csupán egyetlen napon – közeli kapcsolatba.
A hagyományos újévi koncertre most sajnos nem került sor. A
városvezetés fontosnak tartotta, hogy ezt az ünnepet klasszikus zeneművek megszólaltatásával juttassák el az otthonokba. A
szimfonikus zenekar három különösen értékes magyar zenedarabot választott. A műsor Erkel
Ferenc Ünnepi nyitányával kezdődik, ezt követi Liszt Ferenc

A

Les Préludes című monumentális műve, végül elhangzik Erkel Ferenc Hunyadi László című
operájának Palotása. A felvételre
a VOKE József Attila Művelődési Központban került sor. A zeneszámok hangulatát növelte a színházterem korszerű sajátos men�nyezetvilágítása.
A koncert Dióssi Csaba polgármester köszöntőjével kezdődik. Hangsúlyozta, hogy munkatársaival együtt fontosnak tartják, hogy a kulturális szórakozás,
jelen esetben az online koncert,
most se hiányozzon a lakosság
otthonából. Bejelentette, hogy
a Művészetek Házának megépítéséről idén születhet meg a kormánydöntés. (A teljes köszöntő a
koncert adásba kerülése kezdetén
hallgatható meg.)
A felvételt követően megkérdeztük Farkas Pált, hogy a járványhelyzethez hogyan alkalmazkodik a zenekar, illetve igazgatóként, mutassa be a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola jelenlegi működését.
– A zenekar életében másodszor játszik szerepet a vírus. Nagyon sok koncertünk maradt el,
tavasszal mintegy harminccal lettünk rövidebbek, most pedig számításaink szerint negyven fellépésünk marad el. Természetesen
a Farkas Ferenc bérlet műsorait valamikor pótoljuk, de aktuális
programok, mint a hagyományos
egész estés Újévi koncert, vagy
éppen a Mindenszetekre tervezett
Rekviem sajnos elmaradnak. Abban reménykedünk, hogy a jó idő
beálltával, talán májustól el tudjuk kezdeni a szabadtéri koncer-

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
teket. Nagyon fontos számunkra a köröndi koncertsorozat is, és
ha az időjárás lehetővé teszi, szeretnénk különböző városi tereken
is megjelenni és zenével kedveskedni a lakosságnak. Bízunk benne, hogy mire eljön a szeptember,
elkezdhetjük a kőszínházi programjainkat is. Érezzük mi is, hogy
a közönségnek nincs kikapcsolódási lehetősége, nincsenek közösségi programok. A mostani online koncertnek örülünk, ugyanis az önkormányzat kérte, hogy
a Magyar Kultúra Napját így ünnepeljük meg, és bízunk benne,
hogy ezt az ajándékunkat sikerrel közvetítjük a dunakeszi polgároknak.
– A Dunakeszi Farkas Ferenc
Művészeti Iskolában amit csak lehet, megpróbálunk hagyományos
formában tanítani. Azonban nálunk is kizárta a törvény a középiskolásokat, hogy bejárjanak az iskolába, ők online módon részesülnek oktatásban. Sajnos azonban

nincsenek bemutatkozási lehetőségek, kiállítások, a zenei versenyek, növendék hangversenyek.
Az épületünk nagyon csendes lett,
nincs a megszokott zsibongás, a
zenével teli hatalmas élet. Bízunk
benne, hogy ennek azért vége lesz
és talán májusban már a hagyományos növendék koncerteket is
meg tudjuk tartani. Örvendetes
viszont, hogy a vírushelyzet ellenére jelenleg hétszáz növendékünk van, amit a majdani Művészetek Házában szeretnénk ezerre növelni. És abban is bízunk,
hogy tavasszal újra tudunk ifjúsági koncerteket tartani az iskolákban, eljuthatunk az óvodákba is
egy kis ismeretterjesztéssel és azzal a szándékkal, hogy már a kisgyermekek érdeklődése is a zene
felé forduljon.
Az online koncert felvételét a
Telekeszi TV január 22-én 18 órakor közvetíti.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Egy főorvos véleménye
a koronavírus elleni oltásról

Pedagógusok a jövő
pedagógusaiért
„Amikor tudatosítjuk a másik emberben azt, hogy hiszünk benne, rejtett szépsége napvilágra kerül, és talán mindenki számára jobban
láthatóvá válik.” Jean Vanier gondolatai különleges útmutatót adnak
minden szülő és pedagógus számára, akik a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatában értékes segítséget szeretnének nyújtani.

A Sződligeten élő, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Urológiai Osztályának
osztályvezető főorvosát, dr. Böszörményi-Nagy Gézát a koronavírus elleni oltásról kérdezték a ZöldLIget Közösség Facebook oldalán induló
Köztünk él – interjúrovatban.
- Sződligeten is sokan tartanak a
koronavírus elleni vakcinától és
bizonytalanok abban, hogy beoltassák-e majd magukat. A községünkben élő Dr. Böszörményi-Nagy
Géza, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját.
Őt kérdeztük az oltással kapcsolatos véleményéről, tapasztalatairól.
Sok tévképzet, irracionális félelem
élhet bennünk, sződligetiekben is a
koronavírus elleni oltással kapcsolatban, bizonyára vannak köztünk
olyanok, akik kifejezetten oltásellenesek. Ön itt élő, gyakorló orvosként mit gondol minderről? Fontos,
hogy beoltassuk majd magunkat?
- Őszintén nem is értem, mi a
baj az oltással, én alig vártam! Ahelyett, hogy örömtüzeket gyújtanánk,
hogy végre itt a kezünkben a bajainkra megoldást hozó vakcina, ahelyett, hogy örvendeznénk, hogy végre ki tudunk kerülni ebből a lehetetlen helyzetből, néhányan még mindig kételkednek, téveszméket kergetnek és terjesztenek. Szerencsére
egyre több embert meg lehet győzni,
de mivel az oltás nem kötelező, nehéz
megmondani, mi a helyes út az emberek meggyőzésére: ahogy a gyermeknevelésben is sokszor nehéz eldönteni, hogy ha erőteljesen szólunk
rá a gyerekre, vajon nem az ellenkező hatást érjük-e el vele? Az biztos,
hogy a hiteles, hatékony kommunikáció ebből a szempontból alapvető
fontosságú.
Sajnos, még egészségügyi dolgozók között is akadnak, akik nem oltatják be magukat. De akinek már
megvolt az a szörnyű élménye, hogy
látott szenvedni és meghalni beteget

ettől a vírustól, az nem kételkedik.
Bizonyos helyzetekben, mondjuk
egy transzplantációs klinikán, ahol
a betegek immunrendszert gyengítő gyógyszereket kapnak és egy influenzába is belehalhatnak, nemcsak
elvárt és a megelőzés szempontjából csodálatos lehetőség az oltás, hanem kötelező is. A probléma az, hogy
ezen a ponton a betegek biztonsága,
a társadalom érdekei ütközhetnek
a szabadságjogokkal, azt kellene eldönteni, hogy mi a fontosabb: a mi
szabadságunk vagy a beteg és a társadalom biztonsága? Az én válaszom
egyértelmű: csakis a betegek biztonsága állhat az első helyen!
- Sok ember attól tart, hogy az új
vakcina hosszabb távon, egy-két, öt
év múlva valami drámai mellékhatást okoz majd.
- Ez teljesen tudománytalan felvetés! Az első három hónapban lehet
maximum szövődménye az oltásnak, hiszen ennek a technológiának
épp az a lényege, hogy ilyen hos�szú távú hatás nem lehetséges. Az oltást követően ugyanis, mint egy jégdarab „olvad el” a beadott anyag, lebomlanak azok a nukleotidok, amik
a messenger RNS-t, az oltóanyagot
alkotják.
- És vajon a három hónapon belüli mellékhatások súlyossága milyen
fokú lehet? Vannak, akik attól félnek, hogy az oltás után összeesnek
és meghalnak.
- Ez teljesen megalapozatlan aggodalom, most már több millió embert
oltottak be a világban, senki nem
halt meg, nem lenne szabad ilyen irracionálisan tartani az oltástól. Mellékhatása természetesen lehet ennek
az oltásnak is, mint minden gyógyszernek, nekem is két napig fájt a ka-

rom az oltás helyén. De hát ez velejár,
ahogy mondani szokták, a jó orvosság keserű.
- Tényleg, mikor lesz a második
oltása?
- Január 27-én 13 órakor kapom
meg a második adagot, ugyanúgy
a kórházban, ahol dolgozom, mint
első alkalommal, alig várom! Szeretném, ha én is és a családtagjaim és a
betegeim is biztonságban lehetnénk.
- A védettség kialakulása mikor
várható?
- A védettség már az első oltást
követő 12. napon is bizonyos mértékben, úgy 50-60%-ban megjelenik, ezt követően pedig 90% fölötti
mértékűre nő a második oltást követő két héttel.
- És vajon mennyire lesz tartós a
védettsége?
- Hat hónap a biztos, a többit nem
tudhatjuk még, mert nincs még elegendő tapasztalat róla, de valószínűsíthető, hogy tartós védettség alakul
ki. És van tudományos kutatás most
már arra vonatkozóan is, hogy a mutálódott vírusokkal szemben is hatékony lesz az oltás.
- Itt, Sződligeten is sokan voltunk
már koronavírusosak, aki már átesett a betegségen, szükséges, hogy
beoltassa magát?
- Aki volt már koronavírusos, annak a védettsége körülbelül 3 hónapig tart, ezt követően az ő oltásuk is
ugyanúgy indokolt, mint akiknek a
szervezete még nem találkozott a vírussal, hiszen a védett állapotot továbbra is biztosítani kell.
- A tömeges oltás kezdete Ön szerint mikorra várható?
- Ez sok mindentől függ, az –
egyébként ütemesnek tűnő - oltóanyag beszállítás mellett többek kö-
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zött attól is, hogy milyen hajlandóság lesz az emberekben az oltásra.
Ha marad az oltóanyagból megfelelő
mennyiség, meg lehet kezdeni a sorban következő csoport oltását, ahogy
a szociális intézményekben ez már
zajlik is, párhuzamosan az egészségügyi dolgozók oltásával.
- Itt Sződligeten fog majd a háziorvos oltani?
- Ötezer háziorvosi rendelő került
kijelölésre az országban, mint lehetséges oltópont. Ha a sződligeti háziorvosok jelezték, hogy alkalmasak a körülmények az oltás beadására, akár heteken belül megkezdődhet
itt is az oltás. Egy adag oltóanyagból
általában 5 embert lehet beoltani. Ez
praktikusan úgy néz ki, hogy akkor
kezdik meg az oltást, ha mindan�nyian ott vannak már a helyszínen,
mert várakozni nem célszerű. A beadást követően 30 percig kell megfigyelésre ott maradni.
- Végezetül sződligetiként mit
üzen a lakótársainak az oltással
kapcsolatban?
- Legyünk okosak ebben a tekintetben is, és éljünk a lehetőséggel!
Ne felejtsük el azt se, hogy a gyerekeinket hány betegség ellen oltatjuk
be, és hogy ők ezért élhették az életüket eddig is békességben, egészségben, akárcsak mi magunk is, hiszen nem volt se himlőjük, se torokgyíkjuk, nem kellett átesniük a szamárköhögés vagy a TBC gyötrelmein. Észre kell vegyük, hogy a jólétünk
alapja a jól működő oltási rend, ez tehát nem egy új út, hanem évtizedek
óta járunk rajta! Ne térjünk le róla
most sem!
Máthé Zsuzsa

A

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán
harminc esztendeje kiemelten tekintünk olyan pedagógusok képzésére, akik értik és megértik a személyre hangolt figyelem fontosságát, és általa a képességek kibontakoztatásának érzékeny lehetőségeit, hiszen a megtapasztalt mintát ők is tovább adják a gondoskodásukra
bízott gyermekeknek. Olyan képzési légkört teremtünk, amelyben hallgatóink lényeges szakmai-elméleti ismeretekkel gazdagodhatnak, ezek
gyakorlati alkalmazásában segítséget kaphatnak, közben személyiségük
fejlődését is megtapasztalhatják.
Intézményünk tehetséggondozó szemléletét írásunkban a gyermekek
életkorához kapcsolódóan foglaljuk össze, a pedagógusképzés különböző
területei mentén összegezzük.

A kisgyermekkori tehetséggondozás – a csecsemőés kisgyermeknevelők, valamint az óvodapedagógusok szerepe

Különleges helyzetben van, aki egy kisgyermek fejlődésében gyorsabb előrehaladást, a világ felfedezése iránti nagyobb nyitottságot, elmélyült figyelmet, majd egyre magasabb szintű eredményességet tapasztal. A csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint az óvodapedagógusok feladata
leginkább az érzelmi biztonság, a bizalom élményének megalapozása, és
erre építve a képességek szabad kibontakozásának támogatása. Képzéseink a pedagógus-hallgató kapcsolat által is hozzásegítenek ezek megéléséhez, az érdeklődés, a felfedezőkészség támogatásához, ezzel az eredményesség megtapasztalásához.

A tanítók szerepe a tehetséggondozásban

A gyermekek felnövekedésének folyamatában előrehaladva egyre nagyobb
szerepet kap a felfedezett információk hasznosulása egy-egy tartalmi kör
mentén is. A feladat iránti elkötelezettség, a gondolkodási funkciók és további készségek gazdagodása lényeges segítséget jelent a kibontakozásban.
Tehetségprogramjaink megvalósítása során ugyancsak követjük ezen sajátosságokat, valamint a tehetséggondozás alapelveit: az erős oldal támogatása mellett meg kell valósuljon a gyenge oldal segítése és a szabadabb kibontakozás tudatos megvalósítása egyaránt.

A hittanoktatók és kántorok szerepe a tehetséggondozásban

Egyházi egyetemünkön hitéleti képzéseink hallgatói fontos szerepet töltenek be későbbi hivatásukban a lelki megerősödés támogatása, s általa a képességek kibontakozása területén. Bízunk abban, hogy ez a szellemiség is
hozzájárul a tehetségek minél szélesebb körű gondozásához.
Szeretettel hívjuk és várjuk az intézményünkben pedagógussá válni, ismereteiben és készségeiben tovább fejlődni kívánó érdeklődőket, kollégákat több képzési helyszínen és támogatással kísérve (https://tfk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/alapkepzesek.html).

ELADÓ lakás Vácon!

Prof. Dr. Pap Ferenc – Fehér Ágota
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Női kézilabda Európa-liga

Végig vezetve győzött a Vác

A Váci NKSE 33-29-re nyert az orosz Zvezda Zvenyigorod otthonában a női kézilabda Európa-liga
csoportkörének második fordulójában. A magabiztos győzelmet arató váciak egyszer sem voltak
hátrányban a csehovi mérkőzésen – írja az MTI.

E

redmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport: Zvezda
Zvenyigorod (orosz)-Váci NKSE 29-33 (12-17)
A csoportkör mezőnyének legalacsonyabb átlagéletkorú keretével rendelkező vendégek közül Grosch Vivien, Kuczora
Csenge és Triffa Ágnes is hiányzott.
Az oroszoknak tíz perc után időt kellett kérniük, mert a Vác
támadásban és védekezésben is jobban kezdett, így 6-3-ra ellépett ellenfelétől. A viszontagságos utazás fáradalmai a folytatásban sem látszottak a magyarokon, akik összeszedetten kézilabdáztak, és tovább növelték az előnyüket. A váciak Kácsor Gréta és
Diószegi Nikolett vezérletével már nyolc találattal is vezettek, ám
a Zvezda egy 4-1-es sorozattal fejezte be az első félidőt.
A felkészületlennek tűnő hazaiak sokáig a második félidőben

sem tudtak négy gólnál közelebb kerülni ellenfelükhöz, mert a jól
védekező magyarok a gyors ellentámadások végén rendre betaláltak, így magabiztosan őrizték előnyüket. A hajrában mindkét
kapu előtt több hiba csúszott a vendégek játékába, ezt a Zvezda két
3-0-s sorozattal kihasználta, de az egyenlítésre nem volt esélye.
A mezőny legeredményesebb játékosa Diószegi Nikolett volt,
aki tíz lövésből kilenc gólt dobott, Kácsor Gréta pedig 12 kísérletből nyolcszor talált be.
Az első csoportmeccsén döntetlent játszó Siófok KC vasárnap a
francia Fleury Loiret vendége lesz, az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Vác pedig január 23-án, szombaton 16 órakor a dán
Herning-Ikast csapatát fogadja zártkapus találkozón, ám a Sport1
TV élőben közvetíti a mérkőzést.
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2 millió eurót
adtak az egykori
gödi labdarúgóért

A válogatott Szalai Attila a ciprusi Apollon
Limasszol labdarúgócsapatától a török
Fenerbahcéhoz igazol. Szalai Gödön kezdett el
futballozni, majd Vácra, később pedig a Vasas
SC utánpótlás csapatához került.

A

ciprusi klub honlapjának pénteki közleménye szerint a vezetőség
megegyezett az isztambuli csapat illetékeseivel a magyar hátvéd átigazolásáról. Szalai hamarosan Isztambulba utazik,
hogy részt vegyen az ilyenkor
szokásos orvosi vizsgálatokon,
és véglegesítse a szerződését.
Azt nem közölte az Apollon,
hogy a Fenerbahce mekkora
összegért vásárolta meg Szalait, akinek 2023 nyaráig volt érvényes szerződése eddigi klubjánál - írja a godihirek.hu.
A 22 éves középhátvéd Gödön kezdett el futballozni,

MUNKAERŐ FELVÉTEL

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Gondnok

Lakatos

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb
javítások, karbantartás, kerti munkák
végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés
hétfőtől péntekig
Feltétel:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót,Göd)
Előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos
és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés Párzsi Attila
karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek,
szerelvényeink telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos
feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri
feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés Glasza Gábor
vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: +36-30-628-3206) vagy
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Rakodó segédmunkás
Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási
munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél (mobil:
+36-30-628-3206) vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Távfűtési területre kazángépész /
kazánkezelő
Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely

majd Vácra, később a Vasas
SC utánpótlás csapatához került. Aztán az osztrák Rapid
Wien utánpótlásában nevelkedett, majd két évet Mezőkövesden töltött, mielőtt 2019
nyarán Ciprusra igazolt. Az
Apollon színeiben az Európaliga-selejtezőben három, a bajnokságban két gólt szerzett.
A
nyolcszoros
válogatott futballista új csapata, a
Fenerbahce 17 forduló után
második a török bajnokságban, de csak rosszabb gólkülönbségével szorul a Besiktas
mögé.
Fotó: hirado.hu

Távfűtési területre csőszerelő,
karbantartó
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség
és/vagy legalább 1 éves gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen
Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil:+36-30-9706-491)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és
hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Az önéletrajzukat
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.
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