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„Hosszú évek óta várjuk, de végre megtörtént az első fontos lépés: megjelent 
az EU-s közbeszerzési értesítőben a váci Duna-híd előkészítő tanulmányának 
pályázati felhívása.” – jelentette be közösségi oldalán a váci térség országgyű-
lési képviselője.

Sokak reménye szerint talán nem is a távoli jövőben a kompot felváltja a váci Duna-híd

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő
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Rétvári: Megjelent a váci Duna-híd előkészítő 
tanulmányának pályázati felhívása

Bölcsődék napja: 
Dunakeszin Tóth-Gréczy 

Korinna vehette át 
„Az év kisgyermek nevelője” 

elismerést
Nagymaroson régóta megoldatlan, hogy a Kittenberger Kál-
mán Általános Iskola diákjainak – főleg rossz időben – a mai 
kor elvárásainak is megfelelő körülmények között tartsák 
meg a tornaórákat – írta közösségi oldalán a város ország-
gyűlési képviselője. 

Tóth-Gréczy Korinna, a városi Napsugár Bölcsőde meg-
nyitása óta csoportvezetőként dolgozik az intézmény-
ben, akinek az önkormányzat által adományozott okle-
velet Dióssi Csaba polgármester adta át. A kitüntetett 
pedagógust Tuzson Bence országgyűlési képviselő vi-
rággal köszöntött e jeles alkalomból.

Tornacsarnok épül 
Nagymaroson

„A pályázat tartalma a váci új Duna-híd elő-
készítésére Döntés előkészítő Tanulmány, Ta-
nulmányterv, Környezeti Hatástanulmány el-
készítése és a környezetvédelmi engedélyezte-
tésre történő benyújtása a 11. sz. főút és az M2 
sződligeti csomópont közötti szakasz elsődle-
ges vizsgálatával, illetve a Tahi-híd kapcsolatára 
épülően, de az összes számba jöhető, más átve-
zetési pontok vizsgálatára is kiterjedően mind-
két ágon, a hajózhatósági-, árvíz- és vízbázis vé-
delmi követelmények figyelembe vételével.” – is-
mertette Rétvári Bence.

Az országgyűlési képviselő kifejtette: „A fő-
ágon várhatóan – az átkelés helyétől függően – 
minimálisan 600 méter szerkezeti hosszúságú 
és a hajózási paramétereknek megfelelő, mini-
málisan 120-180 méteres hídnyílásokkal épített 
hídszerkezet előkészítése szükséges. Vizsgálan-
dó a Tahi kisági kapcsolat a 11 sz. főútig. Mind-
két Dunaágon legalább 2-2 átvezetési ponton 

végzendő geotechnikai fúrásokkal is meg kell 
alapozni az átkelési hely megválasztását. Hidan-
ként legalább 3 különböző hídszerkezet vizsgá-
lata alapján kell javaslatot tenni, ezeket a kap-
csolódó úthálózati nyomvonallal együtt, lát-
ványterveken, a kiválasztásra kerülőt animáci-
óval is be kell mutatni.

A vizsgálatokat környezetvédelmi- és forgal-
mi szempontokból minden esetben egymással 
kölcsönhatásban együttesen kell elvégezni.

A szakasz tervezett hossza kb. 16 km új, egy-
befüggő út, szükséges körforgalom/útcsatla-
kozás kialakításának vizsgálatával, alternatí-
vák feltárásával a Szentendrei-Dunaág kereszte-
zésére is, az optimális forgalmi hálózati szerep 
és az érzékeny környezeti körülmények és a ke-
rékpárúti hálózatba kötés szem előtt tartásával. 
Tervezőnek Közúti Biztonsági Hatásvizsgálatot 
is készítenie kell.” – derült ki Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselő tájékoztatójából.

„A kormány ezért döntött ar-
ról, hogy új tornatermet épít 
a nagymarosi diákoknak, és 
ehhez 783 millió forint kor-
mányzati forrást biztosít. Az 
egyedi adottságú terepviszo-
nyok és a különösen értékes 
iskolaépület miatt egyedi ter-
vezés szükséges a tornacsar-
nok megvalósításához. Ha-
marosan egy modern, ízléses, 
környezetbe illő épülettel bő-
vül az iskola a diákok és szü-
lők örömére, mely a diákokon 
kívül a nagymarosiak sport 

és közösségi rendezvényei-
nek is új helyszínt biztosít-
hat! Gratulálunk a település-
nek!” – olvasható dr. Rétvári  
Bence országgyűlési képviselő 
Facebook bejegyzésében.

A „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű feje-
zeti kezelésű előirányzat forrásból megvalósuló beruhá-
zás célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand meg-

újuljon. A konstrukció második ütemében Verőce szabadvízi 
strandjának fejlesztése nagyobb részt már megvalósult. A jelen-
legi fejlesztési ütemben a felújított strand turisztikai vonzerejé-
nek fenntartható fejlesztése és európai szinten is versenyképes-
sé tétele a fő cél.

A beruházás keretében megvalósuló szolgáltatások egy ré-
sze a családok pihenését könnyíti meg a baba-mama szoba lé-
tesítésesével, ahol zavartalan lehetőség nyílik a család legki-
sebbjeinek szoptatására, altatására, a baba és a mama tisztál-
kodására.

A strand kényelmi szolgáltatásai is bővülnek mobil-és elektro-

mos kerékpár töltő pontokkal, valamint a wifi lefedettség növe-
lésével.

A természet közeli pihenést segítendő 100 nm-el növekszik a 
zöldterület, mely alatt ergonomikus napozóágyak kerülnek kihe-
lyezésre.

A strandolók tájékoztatását segítendő telepítésre kerül egy 
kombinált információs tábla és hangosító rendszer, valamint a 
biztonságos pihenést segítendő értékmegőrző szekrények kerül-
nek telepítésre a családi mosdók előterében és a kamerarendszer 
is bővítésre kerül.

A szolgáltatások bővítése mellett a vízpart szilárd burkolatú 
megközelítése és a csapadékvíz-elvezetés javítása valósul meg.  

A támogatás intenzitása 100 százalék, a projekt befejezésének 
időpontja: 2021. május 31.

Megvalósul a verőcei strand-
fejlesztés következő üteme

Verőce Község Önkormányzata Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy2030 Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. 
ütem c. pályázaton 29,45 millió Ft támogatási összegben részesült – olvasható község önkormány-
zatának honlapján.
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Tényleg jó dolog az állami 
otthonfelújítási pályázat? 

Tuzson Bence: Elismerés és köszönet jár 
az óvodapedagógusok áldozatos munkájáért

Aki nyitott szemmel jár a Dunakanyarban, észreveheti, hogy nálunk is be-
indult a felújítási szezon. Ehhez a „lázhoz” nagyban hozzájárult az idén 
év elején elindított otthonfelújítási állami támogatás bevezetése is. De va-
jon ez tényleg olyan kedvező, mint amilyennek hangzik? Erről kérdeztük a 
gödi újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. vezetőjét, Juhász Attilát. 

- Az 50%-os állami otthonfelújítási támogatás 
bevezetése mennyiben módosította az idei felújí-
tási szezont? 

- Mi azt látjuk, hogy elsősorban a homlokzati 
nyílászárók cseréje, a tetőfelújítás, a csempe-szani-
ter, homlokzati szigetelés és a kertépítés kapott a 
megszokottnál nagyobb lendületet. 

- Hogyan tudják mérni, hogy az ezek utáni ke-
reslet az otthonfelújítási támogatásnak köszön-
hetően élénkült meg?  

- Mi már jóval a támogatás tényleges életbe lépé-
se előtt felmértük annak várható hatásait a kivite-
lezők és az építtetők körében is. Az ezekből nyert 
információkra és más belső kutatásokra alapozva, 
több mint egy hónapja elindítottunk egy rendha-
gyó, „Otthonfelújítási támogatás teljes körű ügyin-
tézése” nevű szolgáltatást – ennek az óriásplakát-
jával, vagy internetes hirdetéseivel talán már talál-
koztak az olvasók. Az igényfelmérések során rá-
kérdeztünk arra, hogy ki mire szeretné fordítani 
az igényelt támogatást.  

- Az említett szolgáltatás miért rendhagyó? 
Úton-útfélen találkozhatunk már az állami tá-
mogatásról szóló információs forrásokkal… 

- Valóban. Mi is úgy látjuk, hogy akik komolyan 
fontolgatják a munkálatok megkezdését, azok egé-
szen sok forrásból tudnak informálódni.

Mi azonban építőanyag kereskedők révén azt 
szerettük volna elérni, hogy az érdeklődők tény-
leg a legjobbat hozhassák ki a támogatás kínálta 
lehetőségből. Az építőipari szakértelem, a felhasz-
nálandó építőanyagok mellé oda szerettük vol-

na adni azt a tudást-asszisztenciát is, ami segít el-
igazodni a támogatás igénylésével járó bürokra-
tikus útvesztőben is. Így ennek a szolgáltatásnak 
a keretében a témában otthonosan mozgó profi 
szakértőink személyes konzultációk során, szinte 
kézenfogva vezetik végig az ügyfeleket az igénylés 
minden folyamatán, a jogosultság ellenőrzésén túl 
egészen az igénylés benyújtásáig. 

- Önök elsősorban Észak-Pest megyében ismer-
tek, ha jól tudom. A környékbeli felújítási kedv 
növekedése valós, vagy csak délibáb? 

- Abszolút valós. A fent említett szolgáltatás 
iránt is zömében a vonzáskörzetünkből érdeklőd-
nek és több száz család regisztrált rá az elmúlt he-
tekben.

- Milyen tanácsot tudna adni azoknak, akik 
még csak fontolgatják a felújítást? 

- Egyrészt nyilván, hogy látogassanak el web-
oldalunkra, a piramisepitohaz.hu-ra, és infor-
málódjanak a szolgáltatásunkról, másrészt pe-
dig azt javaslom, figyeljék az alapanyagárak ala-
kulását, mert a megnövekedett kereslet miatt je-
lentős áremelések várhatóak az építőanyag gyár-
tóktól. Az dönt jól, aki mihamarabb lép, ez igaz 
a kivitelezői kapacitások lekötésére is. Egy év 
eleji kivitelezői kutatásunk alapján jellemzően 
2-4 hónapra előre le vannak kötve a mesterem-
berek, megítélésünk szerint ez a kapacitáshiány 
pedig csak nőni fog a jövőben.  Igyekezzenek na-
gyon alaposan informálódni a támogatás igény-
lésének mikéntjeiről, mert hiánypótlásra csak 
egyszer van lehetőség.

– Ön nemrég a 21. század követel-
ményeihez méltó, előremutató kez-
deményezésnek nevezte azt, hogy a 
dunakeszi Aranyalma tagóvoda is 
bekapcsolódik az Ovis Labdaprog-
ramba. Milyen hasznát látja ennek 
városunk és a közösség szempont-
jából?

– Ez nemcsak egy előremutató 
kezdeményezés, hanem sokkal több 
annál: egy nagyon fontos eredmény. 
Hiszen elég csak arra gondolnunk, 
hogy a nevelők, az óvodapedagó-
gusok kezében van az egészséges 
társadalom és a jövő kulcsa, a kor-
mánynak pedig az a feladata, hogy 
az ehhez – vagyis az ő munkájuk-
hoz – biztosítsa a szükséges eszkö-
zöket. Éppen ezért nagyon örülök 
annak, hogy a dunakeszi Arany-
alma tagóvoda is bekapcsolódik a 
nagyon népszerű Ovis Labdaprog-

ramba, amit kisebbfajta sikertör-
ténetnek tartok. Az ezzel járó ké-
pességfejlesztő eszközöket, labdá-
kat, megkülönböztető mezeket és 
összehajtható kapukat tartalmazó 
csomagok pedig hozzájárulnak ah-
hoz, hogy közelebb hozzuk a csalá-
dokhoz és a gyermekekhez a moz-
gás szeretetét, növekszik a sporto-
ló fiatalok száma, javul az egészségi 
állapotuk, és egyáltalán nem mel-
lékes az sem, hogy kialakul az igé-
nyük a rendszeres testmozgásra. Ez 
pedig már így önmagában is elég ok 
arra, hogy ezúton is megköszön-
jem az óvodapedagógusok áldoza-
tos munkáját!

– A művészet világnapján je-
lentős elismerésben részesült tér-
ségünk egyik kiemelkedő alkotó-
ja, akit Ön személyesen is köszön-
tött ebből az alkalomból. Meglátá-

sa szerint milyen súllyal van jelen a 
kultúra térségünk mindennapi éle-
tében?

– A kultúrát és az előadóművé-
szeteket nagyon hátrányosan érin-
tette a koronavírus-járvány, hiszen a 
színházak zárva tartottak, nem lehe-
tett koncertezni, és nem volt alkalom 
arra sem, hogy kiállításokat látogas-
sanak az érdeklődők, elmaradtak te-
hát a megszokott és kedvelt progra-
mok. A fokozatos nyitással azon-
ban, minden reményeink szerint, 
hamarosan már ezek is újra elérhe-
tővé válnak majd. Peti Sándor fotó-
művész, akit személyesen köszön-
töttem a művészet világnapja alkal-
mából kapott elismerése átvételekor, 
munkásságával ugyancsak hozzájá-
rul térségünk országos ismertségé-
hez, illetve kulturális életünk fejlő-
déséhez. Meggyőződésem ugyanis,  

Sikertörténetek a közvetlen 
környezetünkből

Fontos, hogy közelebb hozzuk a családokhoz és a gyermekekhez a mozgás szeretetét, 
mert ezáltal nemcsak a sportoló fiatalok száma növekszik majd, hanem javul a felnövek-
vő nemzedékek egészségi állapota is, és egyáltalán nem mellékes az sem, hogy kialakul 
az igényük a rendszeres testmozgásra – így kommentálta a lapunknak adott interjúban 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője azt, 
hogy a dunakeszi Aranyalma tagóvoda is bekapcsolódik az Ovis Labdaprogramba. Kér-
désünkre válaszolva a politikus beszélt arról is, hogy szerencsések azok az emberek, 
akik olyan környezetben élnek – mint térségünkben is –, amelyben egyre gazdagabb a 
művészeti élet, s ahol színvonalas művészek színesítik a város programjait, mert így lét-
rejöhet egy olyan művészeti közeg, amelyben az alkotók egymást motiválják.

hogy szerencsés emberek élnek ott 
– esetünkben tehát Dunakeszin –, 
ahol egyre gazdagabb a művésze-
ti élet, s ahol színvonalas művészek 
színesítik a város programjait, mert 
itt létre tud jönni egy olyan művészi 
közeg, amelyben egymást is motivál-
ják az alkotók. Peti Sándor kulturális 
és közéleti munkálkodása, a tíz éve 
megalakult DunArt Képzőművésze-
ti Egyesület megalapításában és ve-
zetésében vállalt meghatározó sze-
repe, szociális érzékenysége méltán 
tette őt alkalmassá arra, hogy mi-
niszteri elismerő oklevélben része-
süljön a művészet világnapján, ami-
hez ezúton is csak gratulálni tudok. 
Büszke vagyok arra, hogy az általam 
képviselt régióban ilyen kiemelkedő 
alkotók és művészek élnek!

– A kormányzat jelentős figyel-
met fordított az elmúlt időszakban 
az állatvédelemre. Ezzel kapcsolat-
ban jelentősebb fejleményekre szá-
míthatunk a közeljövőben?

– Az állatvédelem közös ügyünk, 
ehhez nem férhet kétség, és ezt az 
álláspontot következetesen képvi-
seljük is az intézkedéseinkben, dön-
téseinkben. Nemrég felkerestem a 
Befogad-LAK Állatmentő Alapít-
ványnak a választókerületemhez 

tartozó Erdőkertesen működő te-
lepét, ahol Mittó Gabi, a telephely 
üzemeltetője vezetetett körbe. Be-
szélgettünk a menhely mindennap-
jairól, feladatairól, valamint a ma-
gyar kormány által indított és az 
elmúlt hónapokban sikeresen le-
bonyolított online állatvédelmi 
konzultációról is. Egyetértettünk 
abban, hogy az állatvédelmi tör-
vény megalkotása során minden-
képpen figyelembe kell venni az ál-
lattartók véleményét, s nagy segítsé-
get jelentenek majd ebben a nemrég 
lezárult konzultáció eredményei is. 
Szeretném felhívni a figyelmet en-
nek a konzultációnak a mottójára, 
miszerint: „Tegyünk együtt a fele-
lős állattartásért!” Mindenki, aki 
kitöltötte a kérdőívet és válaszolt az 
abban megfogalmazott kérdések-
re, napjainkban, s ebben a korona-
vírus-járvánnyal terhelt időszakban 
is teljes joggal érezheti úgy, hogy 
tett egy fontos lépést a felelős állat-
tartás érdekében, és persze azért is, 
hogy hazánkban megfelelő szabá-
lyozást dolgozhassunk ki az összes 
olyan témában, amelyik valamilyen 
módon kapcsolódik ehhez.

– Többször is említette be-
szélgetésünkben a koronavírus- 

járványt. Mire számíthatunk most, 
a fokozatos nyitás időszakában? 

– Végre kinyithattak a kiülős 
vendéglői teraszok. Már csaknem öt 
hónapja, november eleje óta zárva 
voltak az éttermek és hasonló szóra-
kozóhelyek. Most, a fokozatos nyi-
tás politikája mellett, újra dolgoz-
hatnak. Ez az első lépés, amit annak 
köszönhetünk, hogy hazánkban 
már három és fél millió embert ol-
tottak be a koronavírus elleni védő-
oltással. Amikor elérjük a négymil-
liós átoltottságot, a korlátozó intéz-
kedések újabb enyhítése várható, és 
akkor már a belső terek is kinyithat-
nak. Nagyon fontos, hogy fokozato-
san haladjunk, akárcsak az, hogy 
minél többen regisztráljanak az erre 
a célra létrehozott Vakcinainfo.gov.
hu internetes oldalon. Nagyon fon-
tos, hogy regisztráljanak, mert a je-
lenlegi helyzetben csak a védőoltás 
számít, csak a vakcinával vehetjük 
fel eredményesen a harcot a koro-
navírus-járvánnyal szemben. Most 
együtt és felelősséggel tehetünk 
azért, hogy minél hamarabb vissza-
kapjuk a régi életünket.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A dunakeszi Aranyalma tagóvoda is bekapcsolódik a nagyon népszerű Ovis Labdaprogramba
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Turbucz Elizának gratulál 
Dióssi Csaba polgármester

A kitüntetett Tóth-Gréczy Korinna

- Pár év múlva már közel 400 
hasonló intézmény működött 
világszerte – ismertette a törté-
nelmi tényt a polgármester. 

Dióssi Csaba felidézte a ma-
gyarországi bölcsőde 1852. áp-
rilis 21-i megnyitásának előz-
ményeit, a szervezőmunkában 
kitüntetett szerepet magára 
vállaló Brunszvik Júlia szemé-
lyiségét, és korszakalkotó tevé-
kenységét. 

Majd arról beszélt, hogy a 
város azzal is kifejezi tiszteletét 
az óvodaalapító Brunszvik Te-
réz és a bölcsődealapító unoka-
húga, Brunszvik Júlia emléke 
előtt, hogy az Alagligetben lévő 
bölcsődéhez és óvodához veze-
tő utca neve Brunszvik. 

- Napjainkban nagyobb igény 
van a bölcsődékre, mint egyko-
ron, ezért csak az elmúlt tíz év-
ben két bölcsődét építettünk a 

városban. A harmadik bölcső-
de építésére már benyújtottuk a 
pályázatunkat. Nem kisebb célt 
tűztünk ki, mint azt, hogy min-
den dunakeszi bölcsődés korú 
gyermeknek ne csak helye le-
gyen az intézményben, hanem 
minden szolgáltatást és nevelést 
ugyanolyan magas színvona-
lon megkapja, mint itt, a Nap-
sugár Bölcsődében, melyet két 
éve avattunk fel – hangsúlyoz-
ta a polgármester, aki kiemel-
te: nemcsak a fejlesztésekre, az 
intézmények épületeinek szín-
vonalára, hanem az itt dolgozó 
kollektívára is nagyon büszkék 
lehetnek. 

Dióssi Csaba köszönetet 
mondott a dolgozók elmúlt évi 
tevékenységéért, külön kiemel-
ve, hogy szakmai, pedagógiai 
tevékenységük mellett a koro-
navírus-járvány elleni védeke-

zésből is jelesre vizsgáztak. El-
ismeréssel szólt Szabóné Ónodi 
Valéria, a Dunakeszi Óvodai és 
Humánszolgáltató Központ és 
Könyvtár vezetőjének irányí-
tó, szervező tevékenységéről is, 
aki mögé egy emberként sora-
koztak fel a bölcsődei és óvodai 
dolgozók. 

- Önöknek nem csak a kor-
látozásokat kellett elviselniük, 
de helyt kellett állni a munka 
frontján is. Köszönöm önök-
nek a megszokott magas szín-
vonalú tevékenységüket, és a 
veszélyhelyzetben tanúsított 
együttműködésüket, az oltások 
szervezésében nyújtott teljesít-
ményüket – mondta elismerés-
sel a hangjában.     

Az ünnepségen a város or-
szággyűlési képviselője, dr. Tu-
zson Bence ötgyermekes édes-
apaként is méltatta a bölcsődei 

dolgozók mindennapos áldo-
zatos tevékenységét. 

A bölcsődei dolgozók azok, 
akikkel minden nap szeretet-
teljes légkörben és biztonság-
ban vannak kisgyermekeink, 
mialatt mi dolgozunk. Ezért 
a szeretetért és biztonságért 
nem lehetünk eléggé hálásak – 
hangsúlyozta a képviselő, aki 
szerint ezt a tevékenységet hi-

vatástudat nélkül nem lehet jól 
végezni.

Azt szeretnénk, hogy a böl-
csődei dolgozók erkölcsi meg-
becsültsége mellett az anya-
gi megbecsültsége is minél na-
gyobb legyen. Ezért évről évre 
nő a bölcsődei dolgozók jutta-
tása, idén pedig a kormány be-
vezette a kisgyermeknevelők 
számára a helyettesítési díjat, 

amely valódi segítség és elis-
merés azoknak, akik kettő he-
lyett állnak helyt - mondta.

„Az év kisgyermek nevelő-
je” elismerést idén Tóth-Gréczy 
Korinna vehette át, akinek tevé-
kenységét Szabóné Ónodi Valé-
ria méltatta, aki a laudációban 
többek között kiemelte:

„Korinna 2018 szeptembere 
óta dolgozik városunkban dip-
lomás kisgyermeknevelőként. 
Munkáját a Fóti úti bölcsődé-
ben kezdte, majd 2019 augusz-
tusában vállalta, hogy tapasz-
talatával segíti a Napsugár Böl-
csőde elindítását.

A Napsugár Bölcsőde meg-
nyitása óta csoportvezető kis-
gyermeknevelőként irányít-
ja az egyik gondozási egység 
szakmai tevékenységét, ezen 
kívül bölcsődevezető-helyet-
tesként is számíthatok lelkiis-
meretes munkájára.”

A város által adományozott 
oklevelet Dióssi Csaba polgár-
mester adta át Tóth-Gréczy 
Korinnának, akit Tuzson Ben-
ce virággal köszöntött e jeles 
alkalomból. (Vetési)

Fotó: KesziPress

A Napsugár Bölcsődében rendezett ünnepségen Dióssi Csaba polgármester 
bevezető gondolataiban a 19. század évtizedeinek gazdaságáról, a nagy- 
ipari termelés fejlődésével együtt megjelenő munkaerő-keresletről, a nők 
munkába állásával párhuzamosan megmutatkozó gyermek elhelyezési 
gondokról beszélt, melyre válaszként a világon elsőként, 1844-ben Pá-
rizsban megnyitották az első bölcsődét. 

Bölcsődék napja: Dunakeszin Tóth-Gréczy Korinna vehette át 
„Az év kisgyermek nevelője” elismerést

A városi pályázatra 62 rajz érkezett, 
melyeket a nagyközönség a 
Facebookon is rangsorolhatott 

tetszése szerint – derült ki Nyíri 
Márton, környezetvédelemért felelős 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
köszöntőjéből.

A rajzpályázat fő témája a Duna és kör-
nyezete, a víz, mint létfenntartó elem volt 
– ismertette a Dunakeszi Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskolában történelmet és rajzot taní-
tó pedagógus. 

A beérkezett pályázatokat, két peda-
gógus, Dusza Tibor és Majtényi Alíz bí-
rálta el, melyeknél három fő szempontot 
vettek figyelembe: megfeleljen a pályá-
zati kiírás témájának, emellett vidám-

ságot, optimizmust, jókedvet tükröz-
zön, és harmadik elvárásként pedig azt 
fogalmazták meg, hogy egyértelműen  

a gyerekek alkotásával pályázzanak.  
Dióssi Csaba polgármester gratulált a 
rajzpályázaton induló gyerekeknek, a 
legjobb alkotások készítőinek, a rajzta-
nároknak, a szülőknek és nem utolsó sor-
ban a pályázat ötletgazdáinak és lebo-
nyolítóinak. 

- Az egész világ számára nagyon fon-
tos téma és érték a víz. A nagy folyó men-
tén fekvő Dunakeszi rendkívül jó vízi 
adottságokkal rendelkezik, ami különö-
sen nagy érték a számunkra – fogalma-
zott a polgármester.

Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy a 
jelenlegi nehéz időszakban is meg tudták 
szólítani a lakosságot, amiben a gyerekek 
mellett partnerek a szülők is, ami kifeje-
zésre jutott a szép pályamunkákban is, 
melyekhez szívből gratulált.

Mindkét korcsoportban a díjazottak 
oklevelet és ajándékutalványt vehettek át. 
Plusz jutalomként a közönség-díjas és a 
két első helyezett alkotását óriás plakáton 
is bemutatják a városban. 

Az óvodások korcsoportjában a közön-
ség díját Busniák Botond nyerte el. Első 
helyezett Kis Regina Nóra, második Ki-
rály Dominik Sándor, harmadik Braun 
Eliza lett.

Az iskolás kategóriában első helye-
zést ért el Turbucz Eliza, második helyen 
Riskó Róbert végzett, míg a képzeletbe-
li dobogó harmadik fokára Tamás Ivett 
„állhatott” fel.

Zárszóként Nyiri Márton elmondta, 
hogy a rajzpályázatot jövőre is meghirde-
ti az önkormányzat.   (Vetési) 

Fotó: KesziPress

Gyermekrajzokon az emberiség 
legnagyobb kincse, a víz

Az emberiség számára a legnagyobb kincs az életet jelentő víz. Dunakeszin így mi sem 
volt természetesebb, hogy az önkormányzat a Zöld Dunakeszi Program keretében a Víz 
világnapja alkalmából rajpályázatot hirdetett a város óvodásai és az általános iskola alsó 
tagozatos tanulói részére, melynek április 26-án volt az ünnepélyes eredményhirdetése 
Dióssi Csaba polgármester irodájában.

„A megnövekedett gyalogos- és ke-
rékpárforgalom miatt szükségessé 
vált az egyre népszerűbb dunai sza-
kaszon a sétálók számára egy 3 mé-
ter széles külön járdát építeni a Duna 
soron, hogy mindenki biztonságo-
san közlekedhessen” – jelentette be 
még a beruházás elindítása előtt kö-
zösségi oldalán Dunakeszi polgár-
mestere.  

Dióssi Csaba arról is tájékoztatta a 
lakosságot, hogy a viacolor burkola-
tú járda a Rév út és a Liget utca köz-
ti Duna soron épül meg a gyalogosok 
számára. A jelenlegi – ugyancsak 3 
méter széles viacoloros út – pedig to-
vábbra is megmarad a kerékpárforga-
lom és az útszakasz mellett lakók au-
tós közlekedésére. Ebben, a régi sáv-
ban halad az EuroVelo 6 nemzetközi 
kerékpárút forgalma is. 

A bejelentést követően a lakosság 
részéről számos észrevétel jelent meg 
a város közösségi oldalain, melyekre 
reagálva Tóth Eszter, Dunakeszi város 
főkertésze szakmai tájékoztatójában 
kijelentette, hogy mindösszesen öt fát 
vágnak ki, melyek közül három pél-
dául a tavalyi nagy viharban megsé-
rült, állapotuk rossz, már több ízben 
visszacsonkoltak, korhadtak. Mint 
ígérte: az épülő sétány nyomvonala, 
ahol lehet, kikerüli a nagyobb fákat. 
A kényszerűségből kivágottak helyett 
újakat ültetnek.

A kivitelező Penta Kft. munkatár-
sainak keze nyomán már kezd ki-
rajzolódni az új Duna-parti sétány, 
amely mellett láthatóan a kertészek is 
elkezdték az új fák telepítését. 

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Épül a viacolor burkolatú 
sétány a Duna-parton

Már javában épül a dunakeszi Duna soron az a 3 méter széles 
sétány a gyalogosok számára, amelyen a fejlesztésnek köszön-
hetően a jövőben biztonságosan, a kerékpárosok és az ott la-
kók gépjárművei számára fenntartott, jelenlegi úttól elkülöní-
tett, önálló járdán sétálhatnak majd.

Nyiri Márton alpolgármester 
köszöntötte a díjazottakat és szüleiket
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Szabóné Ónodi Valéria, a DOHSZK vezetője

A piktogramok felfestését a polgármester 
és az ügyvezető igazgató kezdte

Lengyel Péter és Bartók MáriaAz ország más intézményeihez hasonló-
an mi is heteken keresztül ügyeleti rend-
szerben biztosítottuk az óvodai ellátást 

– mondta érdeklődésünkre Szabóné Ónodi Va-
léria. A Dunakeszi Óvodai és Humánszolgálta-
tó Központ és Könyvtár vezetőjétől megtudtuk, 
hogy általában 90-110 gyermek vette igénybe az 
ügyeleti ellátást. 

- Az iskolák alsó tagozataihoz hasonlóan mi 
is hétfőn nyitottuk meg óvodáinkat. Informáci-
óm szerint nagyon sok szülő kérte, hogy egy-két 
hétig még maradhasson otthon a gyermeke. Az 
óvodások esetében ezt a kérést sokkal egysze-
rűbb teljesíteni, mint az iskolásoknál, ahol fon-
tos, hogy a tanulásban senki ne maradjon le. A 
város óvodáiba április 19-én, hétfő reggel a gye-
rekek 46-47 százalékát hozták be a szülők. Mi-
niszteri utasításnak megfelelően nem vonunk 
össze csoportokat, hogy minél jobban csökkent-
sük a kontaktok számát – emelte ki a DOHSZK 
vezetője. Szabóné Ónodi Valéria hozzátette: 
minden gyermeket szeretettel várnak vissza, és 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
lehető legbiztonságosabb környezetbe érkezhes-
senek.

A helyi sajtónak adott nyilatkozatában beje-
lentette, hogy a városban valamennyi óvónő és 
pedagógia asszisztens felvette a munkát.

A központi protokoll szerint belépéskor meg-
mérik az érkezők testhőmérsékletét, minden öl-
tözőben kézfertőtlenítőt helyeztek el, aminek 
használatát a szülőktől is kérik. 

- A szülőktől azt is kérjük, hogy szájmaszkban 
érkezzenek, és ügyeljenek arra is, hogy az előírt 
távolságot betartsák. Szerencsére a szülők döntő 
többsége mindenben együttműködő – összegez-
te az elmúlt két nap tapasztalatait Szabóné Óno-
di Valéria, a DOHSZK vezetője.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A társadalmi felelősség-
vállalás jegyében szerve-
zett akció résztvevői stíl-

szerűen vonattal érkeztek a Du-
nakeszi Járműjavítóból az első 
helyszínre, a MÁV Dunakeszi-
Nagyállomásra, ahol Wein And-
rás ügyvezető igazgató elmond-
ta, hogy az év elején védőmasz-
kokat osztottak az utazóközön-
ségnek. Ezúttal pedig a történel-
mi időket megélt vasútállomás 
mellett az üzem szomszédságá-
ban lévő Dunakeszi-Gyártelep 
Vasútállomás és a 2-es főút Liget 
utcai megálló gyalogos átkelőjé-
ben festik fel a közlekedés biz-

tonságára figyelmeztető pikto-
gramokat. 

Elmondta: a jelzések arra fi-
gyelmeztetik a gyalogosokat, 
hogy átkeléskor ne használják 
a telefonjaikat, ne hallgassa-
nak zenét, ne használjanak fül-
hallgatót, ne menjenek túl kö-
zel a peron széléhez és minden 
esetben nézzenek körül. A vas-
úti csomópontoknál a pikto-
gramok a kijelölt átkelőhelye-
ket jelzik.

Wein András kiemelte: a Du-
nakeszi Járműjavító fennállása 
alatt mindig is igyekezett hoz-
zájárulni környezete fejlődésé-

hez, a városban élők kulturális 
és sportéletének gazdagításához. 
- Akciónkkal az üzemünkben 
gyártott, vagy felújított vasúti 
személykocsit használók figyel-
mét szeretnénk felhívni a köz-
lekedésbiztonság jelentőségére – 
tette hozzá. 

Dióssi Csaba polgármester, 
miközben megköszönte a du-
nakeszieket segítő akciót, arról 
beszélt, hogy az 1926 óta mű-
ködő Járműjavító élete a kez-
detektől összefonódott a tele-
pülésével. Mint fogalmazott: a 
hetvenes, nyolcvanas években, 
amikor fénykorát élte az üzem, 
szinte nem is történt semmi Du-
nakeszin az akkor 3 ezer em-
bert foglalkoztató Járműjavító 
nélkül. Örömmel mondta, hogy 
napjainkban reneszánszát éli az 
üzem, melynek ékes bizonysága 
pl. az Egyiptomi Nemzeti Vasút-
társág 678 vasúti kocsi gyártásá-
ra szóló megrendelése. 

A polgármester köszönetet 
mondott a Járműjavító közéle-
ti szerepvállalásáért, a városban 
működő civil közösségek támo-
gatásáért.

A rövid beszédek után az ügy-
vezető igazgató és a polgármes-
ter felfestették az első piktogra-
mokat, melyek sorát az üzem 
munkatársai folytatták.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Újra kinyitottak az óvodák

Piktogramokkal segítik 
a gyalogosok közlekedésbiztonságát   

Újra fogadják a kicsiket az óvodákban. A gyerekek és az óvónők mellett 
a szülők többsége is várta már az újranyitást. Jó ütemben halad az oltá-
si program hazánkban, melynek köszönhetően április 19-én újra megnyíl-
tak az óvodák kapui. Az eddigi ügyeleti ellátást felváltotta a teljes körű 
működtetés. 

A 2021-es esztendő az Európai vasút éve. E jeles esemény alkalmából  
a 95 éve működő Dunakeszi Járműjavító piktogramfestő akciót szerve-
zett, mellyel a biztonságos vasúti és közúti közlekedésre kívánják felhívni 
a gyalogosok figyelmét a város három forgalmas átkelőhelyénél.

– Negyedik éve, hogy az ön-
kormányzat kezdeményezésé-
re létrehoztuk a játszótér fel-
ügyeletet. Feladata a gyerme-
kek biztonságának és a játszó-
terek játékainak a megóvása. 
Bevezettük az éjszakai zár-
va tartást is. A nyitási és zárá-
si időpontok jelenleg a járvány 
függvényében változhatnak, 
de általában a nyári időszak-
ban reggel 8-tól 21 óráig, télen 
18 óráig vannak nyitva. Olyan 
játszótereken, ahol nincs térvi-
lágítás, sötétedéskor már be-
zárható.  Kivétel az Ordass La-
jos parkban lévő játszótér, ahol 
sportolási lehetőség is van fu-
tópályával, és sok felnőtt mun-
ka után, az esti órákban igényli 
a sportolást, számukra a kivi-
lágított pályán este 10-11 óráig 
lehetőség van edzéseket tartani

– Hogyan választották ki a 
játszótéri felügyelőket? 

– Az akkor még önkormány-
zati képviselő Sipos Dávid al-
polgármesterrel körbejártuk 
a területet és kerestünk olyan 
ismerősöket, főként nyugdíja-
sokat, akik szívügyüknek te-
kintik a játszóretek állapotá-
nak a megvédését, és a gyere-

kek kulturált szórakozásának 
biztosítását. A felügyelet 15 fő-
vel alakult meg, tevékenységü-
ket munkaköri leírás alapján 
végzik. Főként minden olyan 
rendellenességre kell figyelni, 
amely a játékok használatából 
adódóan balesetet idézhet elő. 
Ha meghibásodást észlel, azt 
jelzi az önkormányzat, illetve a 
Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. felé. Jelenleg 20 játszó-
tér van Dunakeszin, és 16 ját-
szótéri felügyelő dolgozik a vá-
ros területén. Néhány helyen 
nem láttuk indokoltnak felü-
gyelő alkalmazását. 

– Sajnos voltak olyan ese-
tek, amikor főleg éjszaka, fia-
talok magukról megfeledkez-
ve a játszótéren randalíroz-
tak. Ilyenkor mit kell tenni a 
felügyelőnek? 

– Igen, előfordult, főként az 
éjszakai időben, hogy a tizen-
éves fiatalok megfékezésére 
több esetben sor került. Az ön-
kormányzat rendelkezése sze-
rint a felügyelőnek nappal a 
közterület felügyeletet kell ér-
tesíteni, éjszaka a rendőrséget 
a 112-es melléken. Jó kapcso-
latunk van a Dunakeszi Városi 

Polgárőrséggel valamint a Du-
nakeszi Bod-Reflex Kft.-vel, ők 
is több esetben közreműködtek 
az éjszakai rongálások elhárí-
tásában. 

– A játszóterek fejlesztése, 
karbantartása folyamatos. Je-
lenleg az önkormányzat Tóth 
Eszter főkertész koordinálásá-
val nagy súlyt fektet a játszóte-
rek fásítására is. Az előforduló 
hiányosságokra, vagy a szülői 
igényekre a városgazdálkodá-
si osztály reagál. Dióssi Csaba  
polgármester és Sipos Dávid 
rendszeresen érdeklődnek a fe-
lügyelők munkájáról. A kivá-
lasztott személyek egytől egyig 
megfeleltek és megfelelnek a 
rájuk bízott feladatra, biztosít-
ják a gyermekek szórakozásá-
nak nyugodt körülményeit. 

    A Tóvárosban Bartók Má-
ria vigyáz arra, hogy a város 
egyik legjobb játszóterén min-
den rendben legyen.  

– Nekem nagyon tetszik ez 
a feladat, szívügyemnek tekin-
tem. Nyolcadik éve lakunk itt, 
még Bocsák Istvánné, akkori 
képviselő kért fel erre a feladat-
ra. Volt eleinte egy-két problé-
ma a kamaszokkal, de nem en-
gedhetjük meg, hogy kárt te-
gyenek a játékokban. Ha látok 
meghibásodott játékot, jelzem, 
és elviszik javításra, vagy cseré-
re. A gyerekek és a szülők már 
jó ismerőseim, a Marci kutyá-
mat is kedvelik. A tó mellett 
kiváló, hangulatos a játszótér, 
sok gyermekes szülő hozza el a 
csemetéjét, ha jó az idő. Ami-
kor meghirdetik a köztisztasá-
gi napot, külön kiplakátolom, 
és felteszem a Facebookra is. 
Aztán összejönnek a szülők és 
közösen megtisztítjuk a kör-
nyéket. Szeretem ezt a munkát. 

Katona M. István  
A szerző felvétele

Játszótér felügyelet 
működik Dunakeszin
Dunakeszi Város Önkormányzata fontos feladatának tartja, hogy a gyer-
mekek szabadidejüket korszerű, tetszetős, az igényeknek megfelelő ját-
szótereken töltsék. Szórakozásuk biztonságára és a játékeszközök álla-
gának megóvására játszótéri felügyeletet alapítottak. Mióta működik a 
felügyelet és milyen feladatai vannak a felügyelőknek? Ezzel a kérdéssel 
kezdtük a beszélgetést Lengyel Péterrel, a játszótér felügyelők csoport-
vezetőjével. 
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Megteltek az éttermek teraszai 
Dunakeszin, Gödön és Sződligeten is

Öt dunakanyari település összefogott 
a turisztikai adottságainak fejlesztésére

Pénteken a koronavírus elleni vakcinákkal beoltottak száma meghaladta 
a 3,5 milliót, melynek következtében – a kormány ígéretének megfelelően 
– szombaton kinyithattak a teraszok.

Dunakeszi: a szabad strand terasza 

Sződliget: Korzó Bisztró 

Göd: Duna Csárda kerthelyisége

A sikeres, és az utóbbi he-
tekben felgyorsított, 
ütemezett magyar ol-

tási programnak köszönhető-
en szombaton végre megnyit-
hattak az éttermek teraszai. A 
hónapok óta várt nyitást és a 
rendkívül kellemes tavaszi idő-
járást kihasználva a Dunaka-
nyarban működő éttermek te-
raszai is megteltek vendégek-
kel a hétvégén.  

Három Duna-parti települé-
sen – Dunakeszi, Göd, Sződli-
get – néztünk körbe vasárnap 
kora délután. A nagy érdeklő-
dés és a vendégek sokaságának 
biztos jele volt, hogy a Duna-

parti éttermek közelében lévő 
parkolók mellett az utcák is 

zsúfoltak voltak a parkoló gép-
kocsiktól.

Dunakeszin, a nagy siker-
nek örvendő Duna-parti sza-
bad strandon működő Wawe 
Box Grill Bár és a Mi a Kavics 
Strand Bisztró teraszán szem-
mel láthatóan jó étvággyal fo-
gyasztották a finomságokat a 
vendégek. Többségük nagyon 
nyitott volt, örült, hogy újra a 
kedvelt éttermük teraszán, a 
Duna közelségében ebédelhet-
tek, még abban is partnerek 
voltak, hogy mindezt egy fotón 
is megörökítsük.

Egyébként Dunakeszin – 
szinte az egész partszakaszon 
– több étterem is kínálja szol-

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:  

Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Bertalan László nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

környezetben eladó 55m2 alapterületű társasházi lakás. 
Első emeleti, két egész szobás, erkélyes, 

egyedi fűtésű lakás irányára: 30.000.000 forint. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 20 564 9240

Kövesse 
lapunkat 
a Facebookon is!

     

Ennek érdekében Nagy-
maros, Kismaros, Szo-
kolya, Verőce és Kós-

pallag önkormányzatai alapí-
tó tagként csatlakoztak 2021. 
április 16-án „A BÖRZSÖNY 
KAPUJA Innovációs Klasz-
ter” együttműködési megál-
lapodáshoz.

Az együttműködésünk cél-
ja, hozzájárulni a térség inf-
rastrukturális, kreatívipa-
ri, kulturális, egészségipa-
ri, sportiparági és turizmus-
ipari fejlődéséhez, a források 
hatékony felhasználásához, a 
létrehozott fejlesztési értékek 
hosszú távú fenntartásához, 

új és fenntartható munkahe-
lyek létrehozásához, összes-
ségében a gazdasági, a kul-
turális és társadalmi hozzá-
adott értékek régiókban való 
növekedéséhez – jelentette 
Grauszmann György, Verő-
ce polgármestere a község kö-
zösségi oldalán.

Szövetség a Börzsöny kapujában 

A Dunakanyar turisztikai adottságainak fejlesztésére egyre több forrás áll 
rendelkezésre, mind az önkormányzatok, mind a térség gazdasági szerep-
lői részére, melynek elnyeréséhez nélkülözhetetlen a régiós szintű együtt-
működés – adta hírül Verőce hivatalos közösségi oldala.

APRÓHIRDETÉS

• Sződligeti telephelyre, belföldi fuvaro-
zásra azonnali kezdéssel B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, PÁV vizsgával, 
GKI kártyával rendelkező (akár nyug-
díjas) gépkocsivezetőt keresünk, ál-
landóra, vagy beugróba. Érdeklődni:  
06-30/552-7332-es telefonszámon lehet.

gáltatásait, így pl. a Rév Büfé, 
de említhetjük a több évtize-
des szakmai múlttal büszkél-
kedő Csurgó Büfét is, hason-
lóan közkedvelt a Part Cafe is.

Göd egyik legkedveltebb ét-
terme a Duna Csárda, amely 
ízletes ételei mellett, hatalmas 
kerthelyiségével, és a kisgyer-
mekes családok nagy öröméra 
játszótérrel várja vendégeit.

Itt is ugyanaz volt a helyzet, 
mint Dunakeszin, parkolni 
csak a nagyon távoli utcákban 
lehetett, hiszen sokan válasz-
tották ezt a Duna-parti étter-
met is egy kellemes beszélgetés 
mellett elköltött ebédre. Volt 
olyan baráti társaság, mely-
nek tagjai Vácról látogattak el 
Gödre, hogy a kellemes tavaszi 
időben az étterem teraszán fo-
gyasszák el a vasárnapi ebédet.

Sződligeten az Üvegház Ét-
terem mellett a Korzó Bisztró 
is nagyon sok vendéget vonz, 
amely talán két éve nyitott ki. 
Közös vonásuk, hogy mindkét 
étteremben nagyon jól főznek, 
és kedves, udvarias a kiszolgá-
lás. A Korzó Bisztró fiatal fel-
szolgálója érdeklődésünkre el-

mondta, hogy szombaton va-
lósággal megrohamozták őket. 
A gyönyörű időben közel 120 
vendéget szolgáltak ki.   

Bárkit is kérdeztünk, óriá-
si volt az öröm és a bizakodás, 
hogy végre elindultunk a sza-
badságot jelentő hétköznapok 
irányába, amely azonban – tet-
ték hozzá többen is – csak ak-
kor lesz maradandó érték, ha 
mindenki betartja a védekezés 
szabályait.

Mint ismert a járványügyi 
szabályoknak megfelelően a 
pincéreknek minden esetben 
viselniük kell a szájmaszkot, a 
vendégeknek, amíg az aszta-
loknál ülnek, ugyan nem kell 
maszkot viselniük, de amint 
felállnak, onnantól kezdve, 
igen. 

Erre pedig mindenki vigyá-
zott, hiszen végre a családok, 
baráti társaságok együtt fo-
gyaszthatták el az oly régen vá-
gyott ínyencséget, ízlelhették 
a frissen csatolt sör különle-
gességét a gyönyörű szabadté-
ri környezetben…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az öt település önkormányzatának vezetői 
sokat remélnek az összefogásban rejlő lehetőségektől

Olvassa a város 
legfrissebb és 

legfontosabb híreit 
a 25 éve alapított 
Dunakeszi 

Polgár 
városi magazin 
Facebook 
oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar
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Kiss Levente hősiesen küzdött az üzbég óriás ellen

Harminckilenc új bringa- és görpark épül országszerte, 
ebből három a váci járásban

Junior Eb-ezüstérmesünk, 
és felnőtt magyar bajno-

kunk, az UTE Madárfészek 
Ökölvívó Akadémia tanít-
ványa, Kiss Levente indiai és 
orosz ellenfelét legyőzve a leg-
jobb négy közé jutott az ifjú-
sági világbajnokságon vasár-
nap, kedden pedig a program 
zárómeccsét vívhatta.

Az üzbégek junior Ázsia-
bajnok és felnőtt nemze-
ti ezüstérmese, a 200 centis 
óriás Dzsahongir Zokirov el-
len húzhatott kesztyűt a dön-
tőbe jutásért. Levente türel-
mesen kezdett, próbálta lop-
ni a távolságot a sokkal maga-
sabb üzbéggel szemben az első 
percben.

Levi egy remek horoggal je-
lezte az első menet közepén 
mi lehet a nyerő taktika az üz-
bég ellen, és próbálta hasonló 
módon meglepni riválisát.

Zokirov hosszabb kezei-
vel dolgozott, és próbálta tar-
tani a távolságot, legtöbbször 
mindezt sikeresen tette. Az 
első menetet követően mind 
az öt pontozónál az üzbég 
ökölvívó vezetett, de Leven-
te nem adta fel a küzdelmet, 
a szokásos nagy szívvel ment 
előre, de mindezt okosan, tak-
tikusan tette.

Zokirov jól forgott le a nehe-
zebb helyzetekből, sebességben 

is felvette a versenyt a magyar 
ökölvívóval. Levi próbált moz-
gásból gyorsan ütni, és ez akkor 
sikerült, amikor az üzbég stati-
kusan leragadt előtte. Zokirov 
testen is többet próbálkozott, de 
a második menetben Levi mi-
nimum egyenrangú ellenfele 
volt az üzbégnek.

Levi megpróbált többet dol-
gozni a harmadik menetben, 
de a fiatalabb üzbég még friss-
nek bizonyult, és a védekezé-
se is rendezett volt, nem esett 
szét, mint a magyar ökölvívó 
eddigi ellenfelei. A vége 4-1-
es megosztott pontozás lett 
az üzbégnek, így Kiss Leven-
te ifjúsági világbajnoki bronz-

érmet szerzett – számolt be a 
boxing.hu a dunakeszi sporto-
ló mérkőzéséről.

„Nagyon erős volt az üzbég, 
ezt el kell ismernem, alaposan 
felkészültem belőle a meccs 
előtt, így nem lepett meg. A 
második menetben az egyik 
testütése nagyon erős volt, 
azt megéreztem. Nem ütöt-
tem eleget a mai mérkőzésen, 
többet kellett volna minden-
képpen így utólag, de kiad-
tam magamból mindent. Most 
ennyi sikerült, világbajnoki 
bronzérem a vége, dolgozom 
tovább,” nyilatkozta a ringből 
lejövő világbajnoki bronzér-
mesünk.

A kormánybiztosi iroda a Magyar Ke-
rékpáros Turisztikai Szövetség 
(MAKETUSZ) bevonásával 2021-ben is 

Országos bringapark programot hirdetett azzal 
a céllal, hogy Magyarországon minél nagyobb 
számban és minél magasabb színvonalon álljon 
rendelkezésre a sportolni vágyók számára brin-
ga- és görpark.

A kormánybiztosi iroda az 50 százalékos 
önrész mellett idén 558 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt ilyen létesít-
mények építésére, így 36 új bringapark és 3 
görpark épül az országban 1,1 milliárd forin-
tot meghaladó értékben. A hozzájárulási ösz-
szegeket nem kizárólag a bringaparkok építé-
sére, hanem a közvetlen környezetükben fel-
épülő, felújítandó infrastruktúra fejlesztésére 
is fordíthatják a jelentkezők. A program lebo-
nyolítója az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesz-
tési Központ (AÖFK).

A tájékoztatás szerint a támogatásra min-
den olyan önkormányzat, önkormányzati szerv, 
nemzetipark-igazgatóság, erdészeti szervezet, 
sportegyesület, natúrpark, egyházi szervezet, il-
letve egyéb civil- és gazdasági szervezet jelent-
kezhetett, amely többek között vállalta, hogy be-
ruházását legkésőbb 2022. március 31-éig meg-
valósítja. Hozzátették, hogy az Országos bringa-
park program iránt hatalmas volt az érdeklődés, 
végül 39 jelentkező nyert támogatást.

A létrejövő parkokkal a kormány célja az volt, 
hogy az alapvetően óvodás és alsó tagozatos 
korú gyermekek számára épült. Hagyományo-
sabb játszóterekből már kinőtt fiataloknak ne 
a digitális világ legyen az egyetlen alternatíva a 
szabadidő eltöltésére - közölték.

Pest megyében bringapark épül Biatorbágyon, 
Budakeszin, Cegléden, Nagymaroson, Vácott, 
Vácrátóton. Görparkok Fóton és Törökbálinton 
létesülnek.

A dunakeszi Kiss Levente nagy 
szívvel bokszolva bronzérmes 
az ifjúsági világbajnokságon

Kormányzati támogatással 
épül bringapark Vácon, 

Nagymaroson és Vácrátóton

A nyolcadik versenynapon egyetlen magyar léphetett ringbe a kielcei ifjú-
sági világbajnokságon, a már biztosan érmes Kiss Levente. Legnagyobb 
tehetségünk az üzbégek klasszisa, Dzsahongir Zokirov ellen is bizonyí-
tott, közel volt a következő nagy skalphoz, de szoros vereségét követően 
így is világbajnoki bronzérmet vehet majd át.

Több mint 1,1 milliárd forintból 39 új bringa- és görpark épül az Aktív Ma-
gyarország programban 2022 tavaszáig - közölte az Aktív Magyarorszá-
gért Felelős Kormánybiztosi Iroda.

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

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

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.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL

citroenvac.hu


