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Varga Mihály: az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű 

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 4. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Ma 840 település működtet bölcsődét 
– A legújabbat Őrbottyánban avatták fel

1,3 milliárdos fejlesztés a dunakeszi 
Lighttech gyártóüzemében 

Rétvári Bence: Több százmilliárd forint 
állami támogatás a kistelepüléseknek 

Folytatás az 5. oldalon

Dr. Kodácsy Tamás református lelkész 
gyújtotta meg az első adventi gyertyát Dunakeszin

- A kormány családpolitiká-
jának eredményeként ma 
840 település működtet 
bölcsődét, a 2010-es 326 
települési bölcsődéhez ké-
pest - mondta az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak (Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára november 27-én 
Őrbottyánban.

- Az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű, mind az ellátásbiz-
tonságot, mind a növekedési képességet illetően - mondta Varga Mihály 
pénzügyminiszter a dunakeszi Lighttech Kft. legújabb beruházásának 
átadásán november 30-án. A támogatott projekt keretében a Lighttech 
Lámpatechnológiai Kft. UVC lámpa gyártási kapacitását növelte. Az 1,3 
milliárd forintos beruházáshoz a cég mintegy 1 milliárd forint támoga-
tást kapott az Egészségipari Támogatási Program (ETP) keretében. Az 
UVC Germicid lámpa a víz és a levegő vegyszermentes sterilizálását, csí-
rátlanítását biztosítja.

Advent első vasárnapján Benkő Tamás önkormányzati képvi-
selő köszöntötte a dunakeszi családokat, a gyerekeket, a fel-
nőtteket, akik az esős, szomorkás időjárás ellenére is kiláto-
gattak a Casalgrande térre, hogy az első adventi gyertyagyúj-
tás lélekmelengető élményének részesei lehessenek.

A Magyar Falu Program kereté-
ben országszerte a több százmilli-
árd forintos állami támogatásnak 
köszönhetően jelentősen fejlőd-
tek az 5 ezer főnél kisebb létszá-
mú települések az elmúlt időszak-
ban – jelentette be a minap dr. Rét-
vári Bence Vácdukán, ahol a telepü-
lés polgármesterével felavatták a 
felújított és kibővített polgármes-
teri hivatalt és három – 600 méte-
res szakaszon – felújított, aszfal-
tozott utcát. A térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselője elmondta, 
hogy Vácdukán az elmúlt időszak-
ban 371 millió forint értékű fejlesz-
tés valósult meg, mellette folya-
matban a sokmilliárdos iskolabőví-
tési projekt.

Fellobbant az első 
adventi gyertya 

a Casalgrande téren

Az önkormányza-
ti képviselő bejelen-
tette, hogy a rossz 
időjárás miatt a kul-

turális, zenés műsorok többsé-
gét kénytelen volt lemondani a 
városi önkormányzat. Elma-
radt – többek között – a koro-
navírus-járvány előtti adventi 
rendezvények egyik legkedvel-
tebb programja, az óvodások 
műsora, de nem léphetett szín-
padra a fiatal, ám igen népsze-
rű Peter Šrámek sem.

– Radvánszki Editnek és 
táncos lábú hölgytársainak 

köszönhetően még sem ma-
radunk zene és tánc nélkül 
– konferálta fel a színpad-
ra a REdit Közösségi Öröm-
tánc Klub vezetőjét és tagja-
it Benkő Tamás. Mint elhang-
zott Radvánszki Edit és társai 
a Dunakeszin immár hosszú 
évek óta működő karácsonyi 
ajándékdoboz akcióhoz csat-
lakozva gyűjtöttek adományt, 
melyet Gál Gellért Ákosnak, 
a Dunakeszi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetőjé-
nek adtak át.

– Varga Mihály a gyártóvonal át-
adásán hangsúlyozta, hogy ebben a 
szektorban jelentős innovációs erő 
és nagyon komoly szellemi tőke van, 
ami képes arra, hogy a világpiacon is 
állja a versenyt. A kormány célja a ha-
zai egészségipari kapacitás növelése, a 
magyar cégek részesedésének emelé-
se az egészségügyi beszállítók piacán, 
valamint az egészségipar exporttelje-
sítményének növelése - tette hozzá.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy 

minden egészségipari fejlesztés a ma-
gyar egészségügyi szolgáltatások 
színvonalát is javíthatja.

Hangsúlyozta: "a kormány és a cé-
gek együttműködésével az elmúlt 
másfél évben tulajdonképpen új ipar-
ág jött létre Magyarországon", az ETP 
országszerte 83 helyszínen hajtott és 
hajt végre beruházást, a program ré-
vén 87 milliárd forint értékben való-
sultak meg kapacitásfejlesztések. 

Hős István Zsolt ügyvezető igazgató bemutatja a legújabb terméküket Varga Mihály pénzügyminiszternek

Három utca kapott 
aszfaltburkolatot Vácdukán
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Megújult és kibővült a községháza épülete Vácdukán

Tuzson Bence: településeink az országos átlagnál jóval jobban fejlődnek

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: Az itt élőkért dolgozunk, egy olyan példaértékű közösségért, 
amelyben kicsik és nagyok számára adott a biztonság, a folyamatos fejlődés és a stabil jövő

Nagyon jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg alig néhány év alatt, amelyek egytől 
egyig a helyi emberek életét teszik könnyebbé, de a legfontosabb, hogy a gyermekeink 
jó körülmények között fejlődhetnek és tanulhatnak, ez jelenti ugyanis térségünkben az 
igazán jelentős előrelépést – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a 
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, ebben 
az időszakban régiónk tovább erősödött, és ezt a helyzetünket, miszerint mi vagyunk az 
ország húzóereje, a továbbiakban is megőrizzük.

– Így, az év vége táján általában már 
összegezni kezdjük a mögöttünk ha-
gyott esztendőt, én azonban most még-
is kitágítanám kicsit ezt az időszakot: 
Ön mit emelne ki a mögöttünk hagyott 
évekből? 

– Büszke vagyok arra, hogy körzetünk 
az elmúlt időszakban az ország leggyor-
sabban fejlődő térségévé vált, és ezt a ki-
emelt helyzetünket ebben az évben is to-
vább erősítettük. Agglomerációs régi-
óként számunkra az egyik legnagyobb 
kihívás itt helyben a közlekedés infra-
struktúrájának fejlesztése. Éppen ezért 
kiemelten kezelek minden olyan ügyet 
és lehetőséget, ami ennek az ágazatnak 
a fejlesztését szolgálja. A térség lakói-
val közös munkánk eredményeként a 
mögöttünk hagyott különösen eredmé-
nyes időszakban átadtuk az M2-es autó-
út régóta várt szakaszát, amelyet 2x2 sá-
vosra bővítettünk, összekötőutat építet-
tünk Göd és Dunakeszi között, számos 
útszakaszt és járdát megújítottunk vagy 
biztonságosabbá tettünk Erdőkertesen 
és Fóton. Büszke vagyok arra is, hogy 
már kényelmesebb vonatok járnak tér-
ségünkben, hiszen elsőként nálunk áll-
tak forgalomba KISS emeletes motor-
vonatok. Megépítettük az EuroVelo6-
os kerékpárutat Dunakeszin és Gödön, 
és Csomádon is új bicikliutat adtunk 
át. Minden olyan területen, amely az itt 
élők közlekedésének biztonságát szolgál-
ja, komoly előrelépéseket tettünk.

– Korábban úgy fogalmazott, hogy 
összetartó közösségünk tovább erősö-
dött ebben az időszakban. Melyek en-
nek az erősödésnek a legfontosabb ele-
mei?

– Nagyon sokat dolgoztunk azért, 
hogy a térség települései valódi közös-
séget alkotó, dinamikusan fejlődő, aktív 

városokká és falvakká váljanak. Ez egy 
közös munka eredménye. Hogy csak né-
hány példát említsek, Erdőkertesen két 
ütemben kiépítettük a Béke utcát, a te-
lepülés középső területén megoldottuk 
a csapadékvíz-elvezetést, valamint meg-
újult a járda is a Fő úton. Veresegyhá-
zon katolikus gimnáziumot építettünk, 
a Kálvin téri református általános isko-
lát pedig egy tornacsarnokkal és további 
tantermekkel bővítettük. Fóton új épü-
letbe költözött a Waldorf iskola, és meg-
építettük a katolikus Gondviselés óvo-
dát. Tudom, hogy hosszú lehet ez a fel-
sorolás, de kérem, engedje meg, hogy 
tovább folytassam: Dunakeszin – az 
M2-es autóút már említett 2x2 sávosra 
bővítése mellett – új csomópont és több 
körforgalom épült. Felújítottuk és bőví-
tettük a Dunakeszi Szakorvosi Rende-
lőintézetet. Energetikai felújításon esett 
át a Radnóti Miklós gimnázium, új óvo-
da és bölcsőde épült Alagon, megújult és 
bővült a Krisztus Király Római Katoli-
kus Általános Iskola, valamint megépült 
a Nyíltvízi Edzőközpont is. Gödön pe-
dig az Oázis lakóparknál új egészséghá-
zat építettünk, kilenc tanteremmel bőví-
tettük a Németh László általános iskolát. 
Újjáépítettük a Kincsem óvodát, ami így 
jelenleg az ország egyik legnagyobb óvo-
dája.

– Gödön jelenleg is több fejlesztés van 
folyamatban. Mi lesz a Huzella Kert 
sorsa?

– Az ELTE Füvészkerttel együttmű-
ködésben készítjük elő a Huzella Kert 
felújítását. Ezzel hozzájárulunk majd 
ahhoz, hogy ez a különleges természeti 
adottságokkal rendelkező terület a széle-
sebb látogatóközönség számára is hozzá-
férhetővé váljon, és a város egyik neve-
zetességeként vonzza ide a túrázókat, ér-

deklődőket, és persze akár egy-egy hét-
végi kirándulásra a családokat is. 

– Egy fásítási program is kezdődött 
a városban. Miért csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez?

– Igen, elindítottunk egy folyamatot, 
amelynek részeként összesen tízezer fát 
ültetünk el Gödön. Az egyedülálló fásí-
tási program célja a véderdő telepítése. 
Várhatóan március 15-ig végzünk ezek-
kel a munkálatokkal. A terület nagysá-
ga, amelyet betelepítünk a Nemeskéri 
Kiss Miklós út mellett, összesen két hek-
tár.

– A kormány célkitűzései között sze-
repel a családok folyamatos megerősí-
tése. Milyen lépésekkel, intézkedések-
kel folytatódik ez az intézkedéssorozat?

– A kormány döntései hozzájárulnak 
ahhoz, hogy hazánk több fontos terüle-
ten is előre léphessen, mert meggyőző-
désünk szerint Magyarországnak előre 
kell mennie, nem pedig hátra. A nyolc-
vanezer forintos nyugdíjprémium mel-
lett pedig a teljes tizenharmadik havi 
nyugdíjat biztosítja a kormány jövő feb-
ruárban. Tavaly áprilisban döntöttünk 
úgy, hogy a járványhelyzetben a csalá-
dokat és a gazdaságot segítő mentőcso-
mag részeként az időseket is támogat-
juk azzal, hogy visszaépítjük a baloldal 
által elvett tizenharmadik havi nyugdí-
jat. Jelentős előrelépés az is, hogy január-
tól kétszázezer forintra nő a minimálbér 
és kétszázhatvanezer forint lesz a szak-
munkás minimálbér. A minimálbér így 
magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal 
által fizetett 2010-es átlagbérnél.

– A családok helyzetét mennyiben ja-
víthatja a bejelentett szja-visszatérítés?

– A családi adó-visszatérítés csak-
nem kétmillió szülőt érint. A magyar 
gazdasági növekedés mára az egyik leg-

gyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, 
hogy a kormány visszafizesse a befize-
tett szja-t. Ellentétben a baloldallal, mi 
a családok támogatásában hiszünk, és 
nem akarunk terheket tenni a vállukra, 
ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világ-
válság idején megtették. Jól emlékszünk 
erre az időszakra. A gyermeket nevelő 
családok és a nyugdíjasok mellett a fiata-
lokat is segítjük: januártól nem kell jöve-
delemadót fizetniük a huszonöt év alat-
tiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal 
emelkedik a keresetük. A fiatalok adó-
csökkentését gazdaságunk kiváló telje-
sítménye teszi lehetővé. Emlékezzünk 
csak arra, hogy mit üzent a fiataloknak 
a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc, 
amikor kormányon volt. Szó szerint 
azt mondta: „El lehet menni Magyaror-
szágról! Itt lehet bennünket hagyni.” Mi 
azért dolgozunk, hogy a fiatalok, az utá-
nunk következő nemzedékek itthon bol-
doguljanak. Magyarországot előre kell 
vinni, nem pedig hátra. Éppen ezért fon-
tos, hogy megvédjük az elért eredménye-
inket, és ne hagyjuk, hogy a múlt embe-
rei újra megragadják a hatalmat.

– Az előre lépő Magyarországon tér-
ségünk továbbra is az ország húzóereje 
maradhat?

– Meggyőződésem, hogy igen. Mi 
ugyanis továbbra is azon dolgozunk, 
hogy a lehető legjobb életkörülményeket 
és feltételeket biztosítsuk az itt élő lakos-

ságnak. Gondoljunk csak arra, hogy az 
elmúlt időszakban az egészségügyi fej-
lesztések közül tizenöt nagyszabású be-
ruházást valósítottunk meg térségünk-
ben: rendelőket újítottunk fel, új egész-
ségházakat építettünk, orvosi eszközö-
ket szereztünk be, vagy említhetném az 
újonnan kialakított mentőállomást és az 
új mentőautót is Dunakeszin. Csömörön 
elkészült az új egészségház, az egyházak-
kal kialakult kiváló együttműködésünk-
nek köszönhetően református templom 
és gyülekezeti otthon is épült. Csomá-
don bicikliút épült a község és a vasút-
állomás között. Nagyon fontos fejleszté-
sek valósultak meg a nevelési és oktatá-
si intézményekben is, amelyek közül né-
hányat már említettem, de több új böl-
csődét, óvodát és iskolát építettünk, vagy 
éppen a meglévőket bővítettük és újítot-
tuk fel. Körzetünkben jelenleg nyolc is-
kolafejlesztési projekt van folyamatban, 
és tizenöt már befejeződött. Hamarosan 
négy új iskola épül a régióban: Csömö-
rön, Veresegyházon, Gödön és Dunake-
szin. Nagyon jelentősek ezek a fejleszté-
sek, mert egytől egyig a helyi emberek 
életét teszik könnyebbé, de ami a legfon-
tosabb, hogy legféltettebb kincseink, a 
gyermekeink jó körülmények között fej-
lődhetnek és tanulhatnak. Ez jelenti tér-
ségünkben az igazán jelentős előrelépést.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Az elért eredményeink a lakosság jólétét szolgálják

Az Emmi parlamen-
ti államtitkára a saj-
tótájékoztatón ki-
emelte: a kormány 

célja, hogy a kistelepüléseken 
élők is ugyanolyan színvona-
las közszolgáltatásokat vehes-
senek igénye, mint a nagyvá-
rosok lakói. Jó példa erre Vác-
duka is, ahol a korábbi fejlesz-
téseknek és a most átadatott 
bővítéseknek köszönhetően 
minden igényt kielégítő kör-
nyezetben tudja kiszolgálni a 
lakosságot a polgármesteri hi-
vatal, és az épületben működő 
szolgáltatások. Jobb minőségű 
utakon közlekedhetnek a Vác-
dukán élők.

- Teljes mértékben indokolt 
volt az utak felújítása, a polgár-
mesteri hivatal bővítése, ener-
getikai felújítása, a nyílászárók 

cseréje, az egészségház és az 
egykori kúria épületének fel-
újítása, amelyben immár szép 
környezetben tarthatják a ren-
dezvényeket – hangsúlyozta.

Rétvári Bence ismertette, 
hogy az elmúlt időszakban 371 
millió forint értékű fejlesztések 
valósultak meg Vácdukán. Pél-

dáként elmondta: járdaépítésre 
11 millió forintot, a több ütem-
ben – korábban - megvalósított 
belterületi útfelújításokra 48,5 
millió forintot, mini bölcsőde 
létrehozására és fejlesztésére – 
két ütemben - összesen 50 mil-
lió forintot nyert a település. 
Közösségi térfejlesztésre – ösz-

szesen – 57,1 milliót fordítha-
tott az önkormányzat – sorolta 
az országgyűlési képviselő.

Hozzátette: többször több 
millió forint szociális tűzifa 
támogatást kapott a település, 
játszótér fejlesztésre 7 millió 
forintot, orvosi eszköz fejlesz-
tésre, vásárlásra 2 millió forin-
tot kapott Vácduka. 

- A ma felavatott faluház fel-
újítására -, melyben a polgár-
mesteri hivatal is működik – 
közel 50 millió forint állami tá-
mogatást nyert Vácduka, míg a 
három utcában végzett felújítá-
sokra 36 millió forintot – jelen-
tette be Rétvári Bence, aki alá-
húzta: az itt felsorolt 371 millió 
forint értékű fejlesztések mel-
lett folyamatban van egy sok-
milliárdos projekt, melynek 
keretében tantermekkel és tor-
nacsarnokkal bővül az iskola. 

Makkos László polgármes-

ter köszönetet mondott Rétvá-
ri Bencének és a kormánynak a 
fejlesztések megvalósításához 
nyújtott támogatásokért, a pá-
lyázati lehetőségekért, mert – 
mint fogalmazott - nélkülük 
nem tudna fejlődni a település. 

- Egy kistelepülésnek na-
gyon kevés saját forrása van 
arra, hogy ilyen fejlesztéseket 
meg tudjon valósítani. A pá-
lyázatok nagy lehetőséget ad-
tak Vácduka számára is. Így 
tudtuk a már említett fejleszté-
sek mellett a polgármesteri hi-
vatal most átadásra kerülő 100 

négyzetméteres bővítését meg-
valósítani. Két új irodát és két 
dokumentumtárat alakítot-
tunk ki, a képviselő-testület is 
kulturált környezetben ülésez-
het, a tanácskozást élőadásban 
tudjuk közvetíteni – húzta alá a 
település polgármestere.

Makkos László elmondta: a 
három utcában 600 méter sza-
kasz kapott aszfaltréteget, ahol 
indokolt volt, vízelvezető árkot 
is építettek. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári Bence: Több százmilliárd forint 
állami támogatás a kistelepüléseknek 

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Makkos László 
polgármester ismertette a legújabb vácdukai fejlesztéseket
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Az est főszereplői

Takács Edit, a Duna-
keszi Programiroda 
munkatársa kedves 
szavakkal köszöntöt-

te az ünneplő közönséget, örö-
mét fejezte ki, hogy sokan el-
jöttek az adventi rendezvény-
sorozat nyitó programjára, 
akiknek boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánt a város nevé-

ben. Bejelentette, hogy az ün-
nepélyes gyertyagyújtás mind 
a négy vasárnap 16 órakor lesz, 
melyet kulturális programok 
követnek.

A köszöneté az első szavam 
– kezdte ünnepi megnyitóját 
Seltenreich József. Az önkor-
mányzati képviselő elismerését 
és köszönetét fejezte ki mind-

azoknak, akik munkájukkal, 
támogatásukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Barátság úti la-
kótelep szívében, a Casalgrande 
téren megnyílhatott az adventi 
vásár, és ide kerülhetett a „fan-
tasztikus jégpálya.”

Megköszönte az autósok 
megértését és türelmét, akik-
nek a jégpálya részére elfoglalt 
50 parkolóhely miatt egy kicsit 
távolabb kell parkolniuk, de re-
méli, hogy az adventi hangulat 
és az ünnepi környezet mind-

ezt kárpótolja. Befejezésül na-
gyon boldog ünnepeket kívánt 
Dunakeszi valamennyi polgá-
rának.

A jégpályát a Fazekas isko-
la két tanulója, Halász Csenge 
és Koczka Zsófia műkorcsolya-
bemutatójával és a VSD jég-
korong szakosztályában jég-
korongozó fiatalok meccsével 
nyitották meg.

A bemutatók után a műjég-
pályát „elfoglalták” a korcso-
lyázás szerelmesei, akik öröm-
mel és kipirult arccal siklottak 
a tükör sima felületen. 

A Casalgrande téren ki-
nyitottak az ünnepi díszeket, 
ajándéktárgyakat forgalma-
zó faházikók is, hosszú sorok 

kígyóztak a kürtőskalácsot, 
a lángost, a laskát, a krump-
lis lepényt, és a finom ízesíté-
sű forralt teát és bort kínáló 
pultoknál.

A gyerekek sokaságát von-
zotta a Portéka Színpad műso-
ra. Majd később, az első adven-
ti fellépő, Komonyi Zsuzsi köz-
kedvelt dalokkal, kedvességé-
vel ünnepi hangulatot csempé-
szett az emberek szívébe…

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Köszöntőjében Farkas Pál 
intézményvezető öröm-
mel mondta el, hogy 

hosszú idő után ismét lehetőség 
nyílt kiállítást rendezni az isko-
lában. Ráadásul ének, zenei és 
verses műsorra is sor kerülhet. 
A kiállító művészről elmondta, 
hogy immár a második tanév-
ben a Dunakeszi intézményhez 
tartozó fóti művészetoktatási 
intézmény grafikatanára.  

Az eredetileg festőnek készü-
lő művész kitanulta az ötvös-
művességet, majd újabb tanul-
mányok s a mesterképző elvég-
zése után a könyvek birodalmá-
ba érkezett. Maczkay Zsaklin 
művészeti író arról is beszélt 
tárlatnyitójában, hogy a gyer-
mekkönyvek felé kisfia szüle-
tése után fordult, innen datáló-
dik mesekönyv-és a gyermek-
verses kötetek illusztrálása. A 

Trapp mesekönyvvel 2011-ben 
elnyerte az Év illusztrátora (az 
Év Gyermekkönyve) díjat. 

Egykori iskolájában Fóton 
ma már ő tanít rajzot a gyere-
keknek. Művei ma már Európa 
számos országában ismertek. – 
Edit rajzai és festményei vala-
mi egészen finom, nosztalgikus 
bájt hordoznak magukban. Ké-
pekbe öntött mesevilág – fogal-
mazott összegzésként a kiállí-
tott alkotásokról.

A teljesség igénye nélkül mik 
láthatók a képeken? Kígyóval 
zsonglőrködő macska, zongo-
rázó és gitározó, bohém mada-
rak és még sok más elképesztő 
szerzemény, amelyekről beszél-
ni nehéz, ezeket látni kell a mű-
vészeti iskolában január 31-ig a 
Harangozó Katalin által rende-
zett tárlaton. (A kiállítás támo-
gatói: Csákó Józsefné, Dunake-
szi Városvédő- és Városszépítő 
Egyesület.) 

A megnyitót színvonalas mű-
sor tette gazdagabbá. Fellép-
tek: Lengyel Anna és Lengyel 
András versmondók, a Duna-
keszi Radnóti Miklós gimná-
zium tanulói, Arnóczki Leven-
te és Makrai Nátán zongora-
növendékek (Felkészítő taná-
ruk: Pálos Grácia),Busa Gabri-
ella és Turpinszky-Gippert Béla 
operaénekesek, akik nagyszerű 
műsoruk zárásaként az adven-
ti ünnep alkalmából Wolf Péter 
Ave Maria című művével zárták 
a tárlatnyitó rendezvényt. Zon-
gorán kísért Korényi Judit. 

A művészeti iskolában decem- 
ber 8-án 18 órakor a Rosette 
vonósquartett koncertjére vár-
ják a zenekedvelőket.

Katona M. István
A szerző felvételei

Dióssi Csaba bejegyzé-
séből megtudhatjuk, 
hogy a csomagolás-

ban a Sztehlo Gábor Evangé-
likus Szeretetszolgálat gondo-
zottjai segítettek, akik jól szer-
vezett munkával néhány nap 
alatt meg is töltötték mind a 

7200 karácsonyi ajándéktáskát.  
– Kérem, fogadják olyan sze-
retettel, mint amilyennel ké-
szült! Áldott ünnepi készülő-
dést kívánok mindenkinek! – 
írja Dióssi Csaba.

Folytatás a címlapról

– Még a pandémia előtt, 2019-
ben szerveztem meg első alka-
lommal a Régimódi táncmu-
latságot, melyre az ország szá-
mos városából érkeztek tánco-
sok, akik belépődíjukat felaján-
lották a rászoruló dunakeszi 
gyerekeknek. Idén is gyűjtöt-
tünk, mert – mint a családse-
gítő egykori vezetője – bizton 
tudom, hogy a leginkább rá-
szoruló gyerekekhez jut el az 
adományunk – fogalmazott 
Radvánszki Edit, aki boldog 
karácsonyt kívánt a megaján-
dékozott gyerekeknek.

Szabó József önkormányzati 
képviselő, egyházügyi tanács-
nok, a karácsonyi ajándékdo-
boz akció életre hívója és ál-
landó szervezője köszönetet 
mondott az adományért a Re-
dit Közösségi Örömtánc Klub 
tagjainak, akiknek és a jelenlé-
vőknek áldott adventi ünnepe-
ket kívánt.

– A gyerekeknek ajándé-
kot, a felnőtteknek pedig ka-
rácsonyi táncot hoztunk, me-
lyet önökkel együtt szeretnénk 
eltáncolni – invitálta a közön-
séget Radvánszki Edit, akinek 
kérését megfogadva többen is a 
klub tagjait követve táncoltak.

A kedves hangulatú közös-
ségi tánc után dr. Kodácsy Ta-
más református lelkész mondta 

el ünnepi gondolatait, melyek a 
karácsonyi szeretetről, a gyer-
mek Krisztus születéséről, az 
ünnepi készülődésről, Zakari-
ás történetét idézve az illatál-
dozatról szóltak. Dr. Kodácsy 
Tamás szerint, karácsonyra 
készülve is nagyon sok zaj vesz 
körül bennünket, amiket nem 
szívesen hallunk, szeretnénk 
lehalkítani, ezért azt kívánta, 

hogy „belül a lelkünkben csön-
desek lehessünk, belül a lel-
künkben, csendben maradva, 
Istenre tudjunk figyelni.”

A református lelkész ünnepi 
gondolatait egy adventi imád-
sággal zárta, majd Szabó Jó-
zseffel közösen meggyújtották 
az első adventi gyertyát a város 
karácsonyfáján.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megnyílt a karácsonyi vásár és a jégpálya

„Mesélő” tárlat

Már kézbesítik a karácsonyi 
ajándékcsomagot 

a dunakeszi nyugdíjasoknak

Dunakeszi Casalgrande térén november 27-én, szombat délután három órakor ünnepélyesen 
is megnyílt az adventi vásár és a műjégpálya.

Mesekönyvek fantasztikus illusztrációiból nyílt meg Szalma Edit grafikusművész, illusztrátor 
„Egyszer volt, hol nem volt…” című kiállítása december elsején a Dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében.

A csomagok elkészültek, a gye-
rekek útra keltek az idősek ka-
rácsonyi ajándékával. A követ-
kező napokban, hetekben min-
den 65 év feletti dunakeszi 
lakoshoz megérkezik a megle-
petés – írja közösségi oldalán 
Dunakeszi polgármestere.

Fellobbant az első 
adventi gyertya 

a Casalgrande téren

Komonyi Zsuzsi 
a közkedvelt dalokkal és 
a kedvességével ünnepi 
hangulatot varázsolt az 

emberek szívébe
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A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar művészei ezúttal is nagy sikert arattak nívós előadásukkal

Folytatás a címlapról

- A csapadékvíz tározót két het-
ven méteres cső beiktatásával 
mentesitjük, melyeket az úttest 
alatt és két ingatlan területén ve-
zetünk át a kis tóhoz – tájékozta-
tott Bártfai Mihály. 

A Penta Kft. műszaki csoport-

jának vezetője elmondta, hogy a 
hirtelen lezúduló nagy mennyi-
ségű csapadékot nem tudja fogad-
ni a víztározó, ezért egy túlfolyót 
építenek. 

– Ez a megoldás megakadályoz-
za, hogy a megtelt tározóból ki-

folyó esővíz elöntse az utcát 
vagy rosszabb esetben a kör-
nyező ingatlanokat – mondta 
a szakember, aki szerint a két 
40 centiméteres vezeték meg-
oldja a problémát. 

 Ezt hangsúlyozta közös-
ségi oldalán a körzet önkor-
mányzati képviselője is. Sipos 
Dávid alpolgármester szerint 
is véglegesen megszűnhetnek 
a felhőszakadások után kelet-
kező utcai tavak. A politikus 
a Postnak azt mondta: „a Tó-
városban a csapadékcsator-
na-építés után itt még komoly 
gondok voltak, mert másik 
irányból is jött a víz. Ezt most 
végre megoldjuk.”

Bártfai Mihály arról tájékoztat-
ta a Dunakanyar Régió szerkesz-
tőségét, hogy a munkával a dec-
ember 6-ával kezdődő héten vé-
geznek.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

- Az évente elültetésre kerülő 1000 fa mellett az 
utak- és a kerékpárút építésekor közel 18 000 kisebb 
méretű fát ültettünk el az elmúlt időszakban – je-
lentette be a térség országgyűlési képviselője, aki 
szerint fontos, hogy gondoljunk a jövőnkre és cse-
lekedjünk az élhető környezetünk megteremtéséért. 

- Dunakeszi bár a Dunára épülő, de nem egy 
zöld város, ezért minden polgárának és azoknak is, 
akiknek a köz érdekét kell szolgálniuk, igenis zöl-

díteni kell ezt a várost. Ezért fontos ez a fa ülteté-
si program. A fa ültetése a jövőről szól! Aki elültet 
itt egy fát, az a gyerekeinek, az unokáinak a jövő-
jére gondol, értük cselekszik – fogalmazott Tuzson 
Bence, aki Tóth Eszter városi főkertésszel és a két 
alpolgármesterrel, Sipos Dáviddal és Nyíri Márton-
nal együtt a zuhogó esőben is nagy lelkesedéssel ül-
tette a páfrányfákat. (Vetési)

Fotó: KesziPress

S hogy melyek voltak a neve-
zetes évfordulók? Giuseppe 
Verdi, a nagy olasz zeneszer-
ző 120 éve hunyt el. A kompo-
nistától három opera egy-egy 
részletét hallhattuk, köztük 
a 150 éve bemutatott Aida II. 
felvonásának fináléját, mely-
ben felcsendült a közismert 
Győzelmi induló is.

Camille Saint-Saëns francia 
zeneszerző, karmester, zongo-
rista 100 éve halt meg, a zene-
kar a Haláltánc című különle-
ges szimfonikus költeményével 
tisztelgett emléke előtt. A zene-
darab virtuóz hegedűszólóját a 
zenekar koncertmestere, Do-
bai Szabolcs szólaltatta meg.

A 140 éve született Bartók 
Béla, a XX. század kiemelkedő 
magyar zeneszerzője, aki 90 
éve alkotta meg a zenekar által 
megszólaltatott Magyar képek 
című zenekari művét, mely-
nek öt tételét korábbi zongo-
radarabjaiból válogatva fűzött 
újabb ciklusba a mester.

Antonin Dvořak cseh zene-

szerző 180 éve született, tőle a 
nyolc tételből álló Szláv tán-
cok első tételét, majd ráadás-
ként a nyolcadik tételét adta 
elő nagy sikerrel a szimfoni-
kus zenekar.

A hangversenyt követően 
Farkas Pált kérdeztük arról, 
hogyan telt el az idei év a zene-
kar életében? – Májustól tud-
tunk érdemileg koncertezni – 
mondta a karmester.

– A nyár folyamán sok fellé-
pésünk volt, illetve a járvány-
helyzet miatt elhalasztott kon-
certeket pótoltuk. Sajnos újra 
érezzük a járvány hatását, ifjú-
sági hangversenyeink marad-
nak el emiatt, külföldi turnénk 
is meghiúsult. A közelmúltban 
a pozsonyi rádióban elkészült 
a negyedik koncertfelvéte-
lünk. Ez a feladat azért külön-
leges számunkra, mert nyilvá-
nos koncertet rögzítenek, ezért 
nagy koncentrálást igényel.

– Készülünk már az újévi 
koncertekre, reméljük, hogy 
a tervezett fellépéseink az or-

szág különböző településein 
megvalósulhatnak. A soroza-
tot Dunakeszin január máso-
dikán kezdjük. Az első rész-
ben a hagyományos Johann 
Strauss művek mellett ha-
zai szerzők közismert és ked-
velt operettjeinek részleteit 
szólaltatjuk meg. A hangver-
seny második részében musi-
cal- és filmzene-részletek sze-
repelnek majd műsorunkban. 
A hangversenyen természete-
sen sztárfellépőkben sem lesz 
hiány. Mint mindig, most is 
úgy szerkesztjük a nagysza-
bású és elegáns műsort, hogy 
minden korosztály találjon ér-
deklődésének megfelelő zenei 
csemegét.

– Februárban folytatjuk a 
bérleti hangversenyeinket, 
emellett több ifjúsági kon-
cert vár ránk, mert számunk-
ra nagyon fontos, hogy a fia-
talok körében népszerűsítsük 
a klasszikus zenét.

Katona M. István
A szerző felvétele

Megszűnik a csapadékvíz-elvezetés 
problémája a Tóvárosban

Tuzson: aki fát ültet, 
az a gyermeke jövőjére gondol

Népszerű klasszikusok a nagy sikerű koncerten

November utolsó hetének első napján megkezdődött az újabb csapadékvíz-elvezető csator-
na építése Dunakeszin. A Penta Kft. szakemberei a Tóvárosban a Kassa utca és a Szabadka 
utca találkozásánál két darab 40 centiméter átmérőjű, 70 méter hosszú csövet helyeznek el, 
melyek a megtelt víztározóból a tóvárosi kis tóba vezetik a nagy esőzésekkor felgyülemlett 
csapadékot. 

Dunakeszi közterein évente 1000 fát ültet el az önkormányzat – mondta csütörtök reggel Tuzson Ben-
ce országgyűlési képviselő, aki a város két alpolgármesterével és főkertészével több páfrányfenyőt ül-
tetett el a Katonadombon, az EuroVelo 6 kerékpárút közelében.

Különleges évfordulók jegyében rendezett „Népszerű klasszikusok” címmel koncertet nov-
ember 26-án a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál vezényletével a VOKE József At-
tila Művelődési Központban. A hangverseny a sikeres Farkas Ferenc Bérlet második előadá-
sa volt.

Varga Mihály: az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű 

1,3 milliárdos fejlesztés a dunakeszi 
Lighttech gyártóüzemében 

A miniszter szerint a program fontos 
eredménye, hogy 4.0 ipari technológiai 
váltásra is sor került, emellett a fejleszté-
sek meg tudják védeni a munkahelyeket.

A dunakeszi beruházás nyomán a 
Lighttech egészségügyi és oktatási intéz-
ményekben használható UVC levegőfer-
tőtlenítő berendezéseket gyárt majd, ame-
lyeknek kiemelt jelentőségük van például 

koronavírus-fertőzések terjedésének meg-
akadályozásában is. A miniszter emlékez-
tetett arra is, hogy az új kapacitás egyben 
lehetőséget is jelent a hazai tudástőke gya-
rapítására és a nemzetközi versenypozíci-
ók javítására.

Tuzson Bence, a térség fideszes ország-
gyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy 
Dunakeszi az ország egyik leggyorsabban 
fejlődő városa, amihez innovatív embe-
rek és vállalkozások kellettek. A Lighttech 

Kft. képes volt meglátni a lehetőséget, a 
kormány pedig a cég mögé állt, a válla-
lat Dunakeszi az első számú munkahely-
teremtője - mondta.

Hősi István Zsolt ügyvezető igazgató 
köszöntőjében egyebek mellett arról be-
szélt, hogy a beruházás lehetőséget te-
remtett egy innovatív, nagy hatékonyságú 
Germicid lámpacsalád kifejlesztésére.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő
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- Három hete volt az épü-
let műszaki átadása és az igé-
nyesen kialakított, parkosí-
tott környezeté. Napjainkban 
az irodák berendezésén, a bú-
torok, a technikai eszközök és 
felszerelések elhelyezésén dol-
gozunk. Ez a munka várható-
an két hetet vesz igénybe, ami 
azt jelenti, hogy a jövő év ele-
jén műszaki és funkcionális 
szempontból egyaránt készen 
áll az ügyfelek fogadására a 
hivatal új épülete – tájékozta-
tott Imre Zsolt, aki azonban 
a megnyitás pontos időpont-
ját még nem tudta megmon-
dani, mivel erről a kormány-
hivatal dönt.  

- Az új épületben nemcsak a 
járási törzshivatal - a hatósá-
gi osztály és a gyámhivatal -, 
hanem a földhivatal is helyet 
kap. Praktikusan ez azt jelenti, 
hogy a földhivatal jövő év ele-
jén a Vasút utcából átköltözik 
ide, a Verseny utcába. A törzs-
hivatal pedig – a jelenlegi he-

lyéről - a Bárdos iskola épület-
szárnyából érkezik az új kor-
mányzati negyedbe – ismertet-
te a tervszerű változásokat a já-
rási hivatal vezetője.

- Pár száz lépésre található a 
kormányablak, ami azt is jelen-
ti, hogy a törzshivatal új épüle-
tének megnyitásával a Verseny 
utcában teljessé válik az úgy-
nevezett kormányhivatali ne-
gyed, ahol az építéshatósági 
ügyektől kezdve a földhivata-
li ügyeken át, a hatósági ügye-
ken, gyámhatósági ügyeken 
keresztül szinte valamennyi ál-
lamigazgatási ügyet egy helyen 
tudnak intézni az ügyfelek.

Imre Zsolt a hatalmas épület 
külső környezetéről elmondta, 
hogy az északi végénél igénye-
sen kialakított körparkot hoz-
tak létre, míg a déli oldalon -, 
ahová egyébként eredetileg a 
földhivatal épületét tervezték, 
ám forráshiány miatt a törzs-
épületben helyezték el – füve-
sítették a felületet.

- Sajnos pénzszűke miatt nem 
épülhetett meg a földhivatal 
épülete, a helyén jelenleg zöld-
felület van. Az önkormányzat-
tal és a MÁV-val érdemes to-
vábbgondolni a hely hasznosítá-
sát, egy újabb parkolót kiépíteni, 
mert a MÁV Nagyállomás és a 
kormányablak mellett lévő P+R 
parkoló már most kevésnek bi-
zonyul. A járási hivatal megnyi-
tásával újabb helyekre lesz igény 
a lakosság kulturált kiszolgálása 
érdekében – fogalmazott Imre 
Zsolt.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári Bence az őr-
bottyáni Gyermek-
sziget Bölcsőde ün-
nepélyes átadásán 

arról beszélt, hogy a kormány 
több mint 400 millió forint-
tal támogatta a gyermekintéz-
mény építését, de már folya-
matban van a következő böl-
csőde tervezése is, akárcsak a 

környező településeken, ahol 
szintén olyan gyorsan telnek 
meg a bölcsődei férőhelyek, 
hogy az egyik bölcsőde építé-
sét követi a másik.

Elmondta, hogy országo-
san jelentősen megnövekedett 
a házasságkötések száma is, 
amíg 2010-ben 35 500 házas-

ságkötés történt, addig 2020-
ban már 67 ezer. A teljes ter-
mékenységi arányszám, amely 
a gyermekvállalási kedvet mu-
tatja, a 2010-es 1,2-ről mostan-
ra 1,59-re emelkedett, amelyet 
10 év erőteljes családpolitikájá-
val sikerült elérni - fűzte hozzá 
az államtitkár.

A parlamenti államtitkár 
beszélt arról, hogy Őrbottyán 
az elmúlt években különböző 

beruházásaira, iskola, óvoda, 
bölcsőde és más infrastruktu-
rális fejlesztésekre több, mint 
egymilliárd forint támoga-
tást kapott, amiben még nincs 
benne az épülő általános is-
kolához nyújtott kormányzati 
támogatás.

Rétvári Bence elmondta, 

hogy az új bölcsődével 13 új 
munkahely és 48 új bölcsődei 
férőhely jött létre.

Szabó István, Őrbottyán pol-
gármestere elmondta, hogy a 
402 millió forintot meghaladó 
állami támogatást még az elő-
ző önkormányzati ciklusban 
nyerte el a város, amiért köszö-
netet mondott a magyar kor-
mánynak és elődjének, Kmetty 
Károlynak, valamint a kép-
viselő-testület akkori tagjai-
nak. Elismeréssel a hangjában 
szólt az új bölcsőde környeze-
tének kialakítását anyagilag és 
önzetlen közösségi munkával 
támogató vállalkozásokról és 
magánszemélyekről. – Közös 
összefogással minden akadályt 
legyőztünk, és most itt állunk, 
örömmel és jóérzéssel telve 
avatjuk fel a város új bölcsődé-
jét – jelentette ki Szabó István, 
aki szerint igényes, szép mun-
kát végeztek a kivitelezők.

Jelentős napként vonul be 
Őrbottyán történetébe 2021. 
november 27-e, hiszen a böl-
csőde mellett e napon avatták 
fel ünnepélyesen Őrbottyán és 
Csomád között a 2103 jelű or-
szágos közút – két ütemben – 
felújított, aszfaltborítású 1,9 ki-
lométeres szakaszát, valamint 
a város Babits Mihály utcáját, 
melyet 19 millió forint állami 
támogatásból újítottak fel. 

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress 

Öt év után ismét megrendezésre került 
a Sződligeti Jubileumi Alapítvány és 
helyi civilek összefogásával a mézes-
kalács falu.

Az első adventi vasárnap délutánján nagy sür-
gés-forgás volt a Nagyboldogasszony-templom 
előterében. Fúró, kalapács, kábelek, létra, aszta-
lok, dobozok, fényfüzérek halmazából mézeska-
lács illatfelhőből, valódi hópelyheket, fellegeket 
imitáló vattapamacsok között az összeszokott 
csapat többórás munkájával egy mesevilág bon-
takozott ki, elkészült a Mézeskalácsfalu.

A szervezők szeretnék elkerülni, hogy egy-
szerre sokan legyenek a kiállító térben, ezért a 

mézeskalács falu a teljes adventi időszakban 
megtekinthető 10-18 óráig a katolikus templom 
előterében.

Demény Kati (0627.hu)

Az év elején már a Dunakeszi 
Járási Hivatal új épületében 

fogadják az ügyfeleket

Mézeskalács falu várja a látogatókat

Dunakeszin a felújított és kibővített MÁV Nagyállomás épületében a közelmúltban nyílt meg 
a kormányablak. A kormányzati negyed kialakításának újabb jelentős állomásaként várható-
an jövő év elején már a Dunakeszi Járási Hivatal impozáns, egyemeletes törzsépületében is 
intézhetik ügyeiket a járás településein élő polgárok. Az állami beruházásban megvalósított 
modern épület műszaki átadása megtörtént – nyilatkozta lapunknak Imre Zsolt, a járási hi-
vatal vezetője.

Ma 840 település 
működtet bölcsődét 

– A legújabbat Őrbottyánban avatták fel

Folytatás a címlapról

48 férőhelyes bölcsődét avattak Őrbottyánban

A lakosság várhatóan az év elejétől már a járási hivatal új törzsépületében intézheti ügyeit

A hivatal mellett Igényesen kialakított közparkot építettek

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Oláh Barbara 
intézményvezető és Szabó István polgármester avatta fel 

a 402 millió forint állami támogatásból épített új bölcsődéjét
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A minimálbért, hivata-
los nevén a kötelező 
legkisebb munkabért 
minden munkaválla-

lónak ki kell fizetni, aki főállású 
dolgozóként van bejelentve. En-
nél kevesebbet nem kaphat egyet-
len alkalmazott sem, függetlenül 
attól, hogy mi a munkaköre, fel-
adata, illetve, hogy milyen vég-
zettsége van.

Arról is döntés született a múlt 
hónap során, hogy milyen felté-
telekkel és mikortól léphetnek át 
a kisvállalkozások az egyetemes 
szolgáltatásba, amely kedvezőbb 
energiatarifákat biztosíthat szá-
mukra.

Mindkét döntés a legérzéke-
nyebben talán a mikro- és kisvál-
lalkozásokat érintheti, de mivel 
a részletes rendeletek még nem 
ismertek, ezért a Vác és Vidé-
ke Ipartestület égisze alá tartozó 
ilyen vállalkozók is érdeklődéssel 
várják a kihirdetést.

– Alapvetően azt kell tudni, 
hogy a minimálbér és a kötele-
ző bérminimum az érdekegyez-

tető tanács döntése alapján szüle-
tik, ami egy háromoldalú testület, 
a munkaadói érdekképviselet, a 
munkavállalói érdekképviselet és 
a kormány képviselői alkotják. Az 
Ipartestületek Országos Szövetsé-
ge is része ennek az egyeztetésnek 
munkaadói oldalról, tehát kvázi 
részt vettünk, képviselőink részt 
vettek a döntéselőkészítésben. A 
most szóban forgó kérdésben már 
a nyáron elkezdődtek a tárgyalá-
sok, és a kormány mindig is azt 
mondta, hogy döntse el a két ol-
dal, aztán a törvény majd alkal-
mazza a megállapodásban rögzí-
tetteket. Tehát egyrész ismert volt 
a terv, másrész a folyamatnak így 
közvetve részesei voltunk mi is – 
emelte ki elöljáróban Buchwald 
Imre. 

Klucsik József elnök hangsú-
lyozta: az ipartestület tagságát 
alapvetően mikrovállalkozások, 
egyéni vállalkozók alkotják, s en-
nek a körnek is van két szegmen-
se, egyrészt az úgynevezett „szol-
gáltatók” (például fodrászok, 
kozmetikusok, stb.), akik csak kis 

számban képviseltetik magukat a 
testületben, az összes többi vál-
lalkozásnál, vállalkozónál pedig 
tudvalevőleg ma már egy szak-
munkás a szóban forgó összeg 
alatt nemigen vállal el munkát.  

Buchwald Imre végzett egy 
gyors kalkulációt:

– Ha a 260 ezret visszaosztjuk 
húsz munkanapra, az napi tizen-
háromezer forint bruttó, ezer-
hatszáz forintos órabér szakkép-
zett munkavállalóknál, és példá-
ul az építőiparban ennyi pénzért 
segédmunkást sem lehet találni, 
nemhogy szakmunkást, mester-
embert – mondta végeredmény-
ként. 

Hozzátette: a vállalkozási dí-
jak, az alkalmazottak kifizeté-
se kapcsán az elmúlt években 
elég sok olyan intézkedés tör-
tént, amelyek a gazdaság fehéríté-
sét szolgálják, s itt kiemelte min-
denekelőtt az informatikai rend-
szert, ami olyan szintre fejlődött, 
hogy jóformán még el se indult a 
gyárba az alapanyag, de már kö-
vetni lehet, hogy hol van, tehát 

innentől kezdve nagyobb mér-
tékben védve vannak az érintet-
tek az ügyeskedő praktikáktól, 
így a tisztességesen dolgozó ipa-
rosoknak nem kell  a feketén dol-
gozó kontárokkal harcolni.

– Figyelembe kell venni továb-
bá, hogy könnyítések is vannak a 
bért terhelő járulékok terén, tehát 
ha van is még, aki minimálbéren 
van és fel kell emelni a bérét, azok 
esetében is érvényesülnek a ked-
vezmények, de azoknál is, akiket 
eleve nem érint a kötelező bér-
emelés, lévén, hogy nagyobb ösz-
szeget kapnak kézhez. Magyarán 
vannak olyan vállalkozások, aki-
ket csak a pozitívumok fognak 
érinteni a szociális hozzájárulá-
si adó csökkentése, a szakképzési 

hozzájárulás eltörlése révén. A mi 
tagságunk zöménél a maximális 
foglalkoztatottság nem haladja 
meg a tíz főt, sőt vannak itt jócs-
kán egy-két-három főt foglalkoz-
tatók, náluk ez most nem elsőren-
dű kérdés, de nagy valószínűség-
gel januártól, illetve az első jövő 
évi kifizetéseket tekintve febru-
ártól sem válik azzá – folytatta 
még Buchwald Imre.

Az ipartestületi vezetők ezzel 
szemben kiemelték: a kisvállal-
kozásokat sokkal érzékenyebben 
érinti a gazdasági környezet ala-
kulása az alapanyagárak, az ener-
giaköltségek növekedése, az Eu-
ro-árfolyam változása tekinteté-
ben, hiszen ezt szinte napról-nap-
ra érzékelik, ezek sokkal több fej-

fájást okoznak számukra, mint a 
bérek kérdése.

– Épp ezért ki kell még emel-
ni azt az energiaárak emelkedé-
se kapcsán, hogy a kormányin-
fón elhangzottak alapján a mi ér-
dekképviseleti körünkbe tarto-
zó vállalkozások is bemehetnek 
az egyetemes energiaszolgálta-
tás hatálya alá. Még sok a kérdő-
jel, de annyi biztos, hogy amelyik 
cégnek lehetősége nyílik váltani, 
annak érdemes, hiszen nagy ösz-
szegeket takaríthat meg. Ennek a 
lehetősége kapcsán kapjuk iga-
zán az érdeklődéseket mostaná-
ban – zárta a kérdéskört Klucsik 
József elnök. 

Ribáry Zoltán

Dunakeszi is ré-
sze a demonstrá-
ciós programnak, 
november közepén 

4 hétre üzembe állt az MAN 
elektromos szóló autóbusza a 
BH HEROS LEK Kft. jóvoltá-
ból. A HUMDA Magyar Au-
tó-Motorsport és Zöld Mobili-
tás-fejlesztési Ügynökség Zrt. 
által biztosított, különlegesen 
felmatricázott jármű két kü-
lönböző, útvonalon közleke-
dik, hogy az egész városba el-
jusson, ezáltal minél többen ki 
is próbálhassák.

A jármű akkumulátor-kapa-
citása 480 kWh, mely a Prog-
ramban részt vevő autóbusz 
közül a legnagyobb, így a 250, 
de akár a 300 km feletti távol-
ságok biztonságos megtétele 
garantált. A busszal egyszerre 
80 fő szállítható.

A projekt dunakeszi indulá-
sa előtt az MAN oktatót is biz-
tosított, aki két napon át ké-
szítette fel azt a három kijelölt 
sofőrt, akik a busz vezetésé-
re jogosultak. A tesztüzemben 
forgalomba állított buszon a 
többi helyi járattal megegye-
zően mindenki díjmentesen 
utazhat.

Az MAN Lion’s City 12E tí-
pusú buszt Dunakeszi előtt 
Kaposváron és Veszprémben 
is tesztelték, a két városban 
összesen 9629 km-t tettek meg 
a busszal. Kaposváron napi át-
lagban 173 km-t, míg Vesz-
prémben 160-at. Kaposváron 
az önkormányzat kérésére a 4 
hetes tesztidőszakot egy héttel 
megtoldották. A két városban 
átlagosan 45-50%-os töltött-
séggel érkeztek vissza a bu-
szok üzemzárásra, de mikor 

220 km körüli távokat tettek 
meg, akkor is 30% környékén, 
így bátran kijelenthető, hogy 
valós körülmények között a 
250-300 km-es távokat is ké-
pes megtenni. 

Dunakeszin az autóbusz 
éjszakai töltését a Swarco 
Traffic Hungária Kft. biztosít-
ja. A Circontrol Raption 100 
típusú töltő 100 kW csúcstelje-
sítmény leadására képes.

Az e-buszok telepítése egy 
városban az integrált mobili-
tási stratégia részeként lehe-
tőséget kínál a meglévő busz-
rendszer átgondolására, a 

szolgáltatás minőségének javí-
tására, a közlekedés és a városi 
tér kölcsönhatásának és a vá-
ros imázsának, élhetőségének 
javítására.

A buszok üzembehelye-
zésével a városok nem csak 
tisztább levegőjű, kevésbé zaj-
szennyezett egészségesebb 
környezetet hozhatnak lét-

re lakóik számára, hanem az 
üvegházhatású gázkibocsátá-
suk csökkentésével hozzájá-
rulhatnak a klímaváltozás el-
len folytatott küzdelemhez.

Milyen hatással lesz a kötelező béremelés 
a kisvállalkozókra? – kérdeztük a váci ipartestületnél 

HUMDA Zöld Busz Mintaprojekt Dunakeszin

A november eleji kormányinfón elhangzott bejelentés szerint 2022. januártól a havi bruttó mi-
nimálbér összege 200 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 260 000 forintra emelke-
dik. Ezek az összegek azoknak járnak, akik főállásban dolgoznak, azaz napi nyolc órát, a pon-
tos definíció szerint heti 36 óránál többet.

A közösségi közlekedést új, környezetbarát alapokra 
helyező Zöld Busz Program első lépéseként indult el a 
HUMDA Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt, amely-
nek célkitűzése elektromos buszok helyi közlekedés-
be történő beillesztése szemléletformálási céllal a vidé-
ki nagyvárosokban, tapasztalatgyűjtés a járműbeszer-
zés és -használat, valamint az infrastruktúra-kiépítés 
és töltés terén. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv 
egyik legfontosabb részét képező Zöld Busz Program-
ban a kormány a következő években 36 milliárd forin-
tot fordít arra, hogy környezetbarát autóbuszok és önjá-
ró trolibuszok közlekedjenek a nagyvárosokban. A cél a 
helyi közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz-állo-
mány cseréje a hazai buszgyártás ösztönzésével, az üze-
meltetett buszok átlagéletkorának, a buszos közlekedés 
károsanyag-kibocsátási értékeinek és fenntartási, üze-
meltetési költségeinek csökkentése, továbbá az utazási 
szolgáltatások minőségének javítása.
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E kötet nem szimplán egy 
helyi történelemkönyv, 
hanem azontúl a Sződ-

ligeti arcképcsarnok fejezetben 
egyesíti 395 elhunyt személyről 
egy helyi arcképcsarnok adata-
it, és a teljesség igénye nélkül 60 
még élő kortársunkról közli egy 
sződligeti ki kicsoda informa-
tív életrajzi lexikonját is. Itt töb-
bek között jeles személyek, iparo-

sok, kereskedők, intézményveze-
tők, pedagógusok, tudományos 
kiválóságok, sportolók, Sződlige-
ten született, élt, élő vagy elhunyt 
személyek, világháborús sebesül-
tek és hősi halottak, sződligeti kö-
tődésű hétköznapi „hősök”, csa-
ládjuk és életpályájuk nyomába 
eredhetünk. A kötet emléket állít 
azoknak a kiválóságoknak, akik 
nem ritkán hosszú évtizedekig  

Sződliget és az ott élők ügyét 
szolgálták. 

A szerző és a társszerző – Mi-
halik Bernadett – két és fél éve 
gondolta úgy, hogy felhívja az itt 
lakók figyelmet arra: „Az em-
lékezet értéket ment!” Érdeklő-
désük a település és az itt lakók 
sorsa iránt az ember természetes 
kíváncsiságából fakadt. Ennek a 
könyvnek a fő küldetése a tudo-
mányos alapokon nyugvó köz-
érthető és hiteles ismeretterjesz-
tés. Azonban szerzőként járatlan 
útra merészkedtek, mivel Sződ-
liget múltjáról átfogó forrásmű 
eddig még nem született. Objek-
tívek, mértéktartók, ugyanak-
kor szkeptikusok és kritikusok 
voltak minden adattal, infor-
mációval és helyi „legendával” 
kapcsolatban. Vezérgondolatuk 
a forráskritika és a tudományos 
megalapozottság volt.

A könyvet a település lakói-
tól kapott fotókkal tették látvá-
nyossá, így elmondható, hogy 
nem két, hanem – az adatközlők 
száma miatt – legalább 140 szer-
zője van a településről szóló ka-
rácsonykor megjelenő reprezen-
tatív albumnak. Elmondható, 
a tanulmányt illusztráló képes 
anyag teszi még érthetőbbé és 
élményszerűvé a könyvet. Nem 
hiába tartja a mondás: „Egy kép 
többet mond ezer szónál.”

E könyv közművelődési jelen-
tősége mellett remélhetőleg hoz-
zájárul ahhoz, hogy a jelen kor 
sződligeti polgárában tovább 
erősödjön a lokálpatriotizmus 
érzése.

Hasznosak a települési ér-
téktárak, mert az ott la-
kók büszkeségét erősíthetik. 

„Lám mennyi értékünk van!”, s et-
től kezdve bizonyára jobban meg is 
becsülik azokat, amik mellett lehet, 
hogy sokan egyszerűen elmentek, év-
tizedekig észre sem vettek.

Most már ott tartunk, hogy tudo-
mányos elemzések is készülnek ko-
rábban elhanyagolt értékeink, illet-
ve az azokkal történő törődéssel kap-
csolatban. A Budapesti Gazdasági 
Egyetem Pedagógia Tanszéke állított 
össze egy tartalmas tanulmányköte-
tet e témában. Egyelőre három, kör-
nyékünkön található települést: Fó-
tot, Gödöt és Vácot tanulmányozták 
a települési értékek (kulturális-, épí-

tett- és természeti értékek) viszonyla-
tában. Mindezt a Helyi értékek nyo-
mában című kötet könyvbemuta-
tóján tárták a nyilvánosság elé nov-
ember 19-én. A szerzők és közremű-
ködők jelenléte és számos előadás 
színesítette a rendezvényt. 
A felmérés során kérdőíves elemzést 
is készítettek. A véleményt adó sze-
mélyek kiválasztása során gondosan 
ügyeltek a különböző iskolai végzett-
ségűek, az életkorok, valamint a férfi 
és nő arányra, továbbá, hogy legyen 
köztük kellő számú őslakos és beköl-
töző. A tanulmány kifejezetten ke-
reste azt az összefüggést, hogy a he-
lyi értékek ismerete és a településhez 
való kötődés között mennyire szoros 
a kapcsolat.

Néhány érdekesség a kötetből:

Göd 271 lakos véleményét össze-
gezték. A gödi értékek ismertsége 
sorrendben: 

1. Gödi Duna-part, 2. Duna-parti 
kerékpárút, 3. Gödi termálvíz és ter-
málfürdő, 4. Homoksziget és árté-
ri erdő, 5. Kincsem versenyló és Kin-
csem Telep, 6. Gödi láprét, 7. Szakáts 
kert, 8. Csokoládés Tekerge (Kaka-
ós Csiga Fesztivál), 9. Füvészkert, 10. 
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, 11. 
Gödi villák, 12. Önkéntes Tűzoltó 
Szertár.

Vác 420 személy véleményének ösz-
szegzése szerint a váci értékek is-
mertsége:

1. Duna-part, 2. Diadalív, 3. Kő-
szentes híd, 4. Váci Világi Vigalom, 
5. Liget, 6. Hétkápolna kegyhely, 7. 
Fehérek temploma, 8. Barokk bel-
város, 9. Duna-parti kerékpárút, 10. 
Szabadságharc (Honvéd emlékmű), 
11. Püspöki palota, 12. Vác Városi 
Evezős Klub.

Fót 200 fő véleménye alapján a fóti 
értékek ismertsége:

1. Somlói galuska, 2. Somlyó tó, 
3. Károlyi kastély és park, 4. Fóti 
Somlyó, 5. Fáy Présház, 6. Szeplőte-
len Fogantatás Templom, 7. Fóti ge-
rezdes paradicsom, 8. Fóti Ősz (Szü-
ret és Paradicsom Fesztivál), 9. Káro-
lyi Huszárok és Tavaszi Hadjárat, 10. 
Németh Kálmán Emlékház és kert, 
11. Fóti kórus, 12. Suum Cuique te-
lep.

Természetesen nem csak ennyi helyi 
értéket tartanak nyilván a nevezett 
települések, de a kiadványban csak a 
12 legismertebb helyi értéket állítot-
ták rangsorba. 

A több mint 200 oldalas tanul-
mánykötet a fentieken kívül számos 
érdekes és tanulságos elemzést tar-
talmaz, sőt előremutató gondolatokat 
az értéktár bizottságok számára. Ma-
gánembereknek, helyi lakosoknak 
pedig izgalmas felismerésekre ad le-
hetőséget a kiadvány olvasása. 

 Windhager Károly

A Vác Városért Alapítvány – Kucsák Gá-
bor elnök kezdeményezésére – novem-
ber 13-án építészeti szemléletű isme-
retterjesztő konferenciát rendezett an-

nak érdekében, hogy az érdeklődők jobban átlát-
hassák, milyen rendkívüli jelentőségű rekonst-
rukció kezdődött el pár hónapja a dómban.

Az ötletgazda mellett a konferencia levezető el-
nökeként dr. Varga Lajos segédpüspök is köszön-
tötte a megjelenteket, kiemelve, hogy a székes-
egyház történelmi-, építészettörténeti-, liturgia-, 
dogma- és kultusztörténeti emlékhely is egyben, s 
mint ilyen, Vác egyik legfontosabb építészeti kin-
cse, öröksége.

Marton Zsolt váci megyéspüspök levélben üd-
vözölte a konferencia szervezőit és résztvevőit, 
egyebek mellett kiemelve:

„Templomaink a kultusz végzésének helyei, 
központi szerepet töltenek be a közösségi isten-
tiszteletben és a szentségek kiszolgáltatásában, és 
gyakran igen nagy művészeti értéket képviselő 
alkotásokban gazdagok. Ezért az épített öröksé-
gen belül is első helyet foglalnak el az egyházban. 
A templomok közül kiemelkedik a püspök szék-
temploma, vagyis a székesegyház. Miként a neve 
is jelzi, itt található a püspök széke, más szóval ka-
tedrája, amely a püspök tanítóhivatalának és egy-
házkormányzati hatalmának jele. Ugyanakkor 
mindazok egységének a jele, akik ugyanabban a 
hitben alkotnak egységet, amelyet a püspök, mint 
a nyáj pásztora hirdet. Az egyházmegye életében 
ennek az egységnek a megvalósulását kiemelke-
dően fontosnak tartom és ennek hangsúlyozására 
építünk a székesegyházunkban mozdíthatatlan új 
főoltárt is a jelenlegi, mozgatható fa oltár helyére."

A piarista gimnázium dísztermében rendezett 
konferencián öt szakmai előadást hallhattak az 
érdeklődők, ezek közül dr. Jernyei Kiss János mű-
vészettörténész, egyetemi docens, illetve legin-
kább Velledits Lajos festő, vezető restaurátor elő-
adása kapcsolódott legszorosabban a lassan fél éve 
tartó restauráláshoz.

Dr. Jernyei Kiss János előadásában a székesegy-
ház 18. századi freskó együttesének képi prog-
ramjára fókuszált, s többek között kiemelte:

„A székesegyház Maul-bertsch festette freskó 
együttesének középpontjában a Mária látogatá-
sát ábrázoló főoltárképen az ég felé forduló, hála-
énekét zengő Mária áll. Átszellemült alakja szoros 
tematikus kapcsolatban van a Szentháromságot 
imádó mindenszenteknek a kupolában megjelenő 
képével, hiszen a Magnificatban Isten országának 
eljövetelét és önnön megdicsőülését énekli meg, 
pontosan azt, amit a mennyezeti freskó ábrázol. A 
Szűz tehát a vizitáció jelenetében egy jellemzően 
tridentinus szerepben – a vallásos tapasztalat ke-
resésében példát nyújtva – mint elragadtatott lát-
nok tűnik fel. A fő oltárkép így a hagyományoktól 
eltérően nem a templom címünnepét (Nagybol-
dogasszony) jeleníti meg, hanem összetettebb, ál-
talános hitigazságokra intő és hívői viszonyulásra 
tanító pasztorációs szerepet tölt be”. 

Velledits Lajos a székesegyház javában tartó res-
taurálása kapcsán megemlítette, hogy itt már be-
szélni lehet a Maulbertsch palettáját jellemző szí-
nekről, hiszen immár rendelkezésre állnak azok 
a laboratóriumi vizsgálati eredmények, amelyek 
pontosan meghatározzák a dóm kupola felületén 
előforduló pigmenteket.

A vezető restaurátor hangsúlyozottan méltatta 
az architektúra festő elődök és mai kollégái mun-
kájának jelentőségét, mint fogalmazott a pers-
pektíva-szerkesztéstől a motívumok festéséig el-
képesztő precizitást igénylő feladatuk volt és van 
a templomdíszítésben. 

Ribáry Zoltán

Sződliget múltjáról 
mesélnek a könyvlapok

Fóti, gödi és váci értékek nyomában

Új, mozdíthatatlan főoltár is 
készül a dómban a történelmi 
léptékű belső felújítás során

A MESÉLJ NEKEM SZŐDLIGETRŐL! – SZŐDLIGETI ARCKÉPCSARNOK (A–Zs) című tizenkettedik könyvé-
nek megjelenésével köszönti a tavaly 70 éve önálló Sződligetet a településtörténeti kutató, Volentics 
Gyula. Első publikált írása után 23 évvel, két évtizedes anyaggyűjtés, Sződ és Göd történetének meg-
írását követően újabb könyvet írt a magyar kultúra lovagja címmel kitüntetett író. Sződliget posta-, 
egyház-, vasút-, család- és ipartörténeti előtanulmányainak megírása után összeállította a Duna-parti 
nagyközség monografikus, képes történelemkönyvét is. A közel 500 oldalas, 1500 illusztrációt és 120 
táblázatot tartalmazó könyvben, 41 alcím alatt, 266 szócikkben a fontosabb eseményeket, helyszíne-
ket, intézményeket, egyesületeket ismerhetjük meg.

Ma már minden valamire való településen működik értéktár bizottság, amelynek feladata a helyi értékek felku-
tatása, nyilvántartása, s ha egyiket - másikat igazán kiemelt fontosságúnak tartják, akkor felterjesztik a megyei 
értéktárba. Persze ezt kellően indokolni kell, jelezve, hogy nem csak azon a településen, hanem szélesebb kör-
ben, megyei szinten is érdemes lenne nyilván tartani. A következő lépcső, ha országos jelentőségű értékről van 
szó, bekerülhet a Nemzeti Értéktárba, ami már közel van a Hungarikummá, nemzeti kinccsé nyilvánításhoz. Mind-
ez az utóbbi évtizedben terjedt el Magyarországon, de nemzetközi szinten is bevált gyakorlat. 

Hónapokkal ezelőtt – a kormány csaknem 4 milliárd forintos címzett támogatásával – meg-
kezdődött a váci Nagyboldogasszony székesegyház átfogó (rekonstruáló, szépítő és korsze-
rűsítő) belső felújítása. Amennyiben, ha minden a tervek szerint alakul, a jövő évben, a dóm 
felszentelése 250. évfordulójának esztendejében végeznek a munkával a restaurátor meste-
rek és más szakemberek. 

Könyv kerül a karácsonyfa alá
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Bajkó Ildikó igazgató

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

Adminisztrátor-raktáros

Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek 

- adminisztratív területen szerzett gyakorlat

Feladatok:
• Raktári bevételezések, kiadások kezelése, 
számítógépes rendszerben való rögzítése

• mérlegjegyek, szállítólevelek 
nyilvántartása, számlák kiállítása, 

kapcsolódó adatszolgáltatások kezelése
• analitikus nyilvántartások 

vezetése excelben
• gépjárművek tankolása

• munkaruha nyilvántartás vezetése
• leltározásban való részvétel

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú 
munkahely

- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

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

Kövesse 
lapunkat 

a Facebookon is!
     

Házi zenei versenyt 
rendeztek novem-
ber 23-án az isko-
la Dísztermében, 

a következő napon tanári ki-
állításnak és gála estnek adott 
otthont a település József At-
tila Művelődési Háza, novem-
ber 25-én pedig a jubileumi hét 
záróünnepségére került sor a 
tanintézmény Dísztermében, 
valamint az „Álmaim iskola-
udvara” mottójú rajzpályázat 
díjátadójára.

Az ünnepséget Nevelő-
Szavári Anita igazgatóhelyet-
tes, a művészetoktatás vezető-
je nyitotta meg. 

– Bár én csak  hetedik éve le-
hetek részese mindannak, amit 
itt, Gödön művészetoktatás-
nak nevezünk, nagyon büsz-
ke vagyok arra a sokrétű mun-
kára, mellyel nap mint nap va-
lami újat alkotunk, adunk át 
növendékeinknek, legyen az 
táncművészeti, képzőművé-
szeti vagy zeneművészeti óra. 
Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik létrehozták is-
kolánkat, valamint azoknak, 
akik a művészetoktatás szelle-
miségét életben tartják és to-
vábbadják növendékeinknek – 
mondta az igazgatóhelyettes.  

Bajkó Ildikó igazgató asz-
szony felidézte a művészetok-
tatás „őskorát”. Az egyes mű-
vészeti ágak korábban szak-
körként működtek, rajz, tűz-

zománc, virágkötészet és nép-
tánc foglalkozásokat tartottak 
sorolta az igazgató. A Dunake-
szi Zeneiskola tagozataként pe-
dig zongora- és hegedűoktatás 
folyt a régi Lenkey utcai épü-
letben és Alsógödön.

Az iskola vezetése, tantestü-
lete és az önkormányzat támo-
gatásával az 1995/96-os tan-
évben elindulhatott a művé-
szeti képzés zene-, képző- és 
táncművészeti ágakban. – Kö-
szönet illeti a művészeti isko-
la elindításáért néhai Borbély 
Magdolna ének-zene szakos ta-
nárnőt, az egykori iskolaveze-
tést, Lukács Istvánnét, Dajká-

né Tóth Ágnest és Kovács Gab-
riellát. 

Jeles dátum 1995. október 
25. Ekkor vette fel a tanintéz-
mény jelenlegi nevét. A zeneis-
kolában 125 növendék tanult, 
a képző- és táncművészetre 
138 tanuló jelentkezett. A mű-
vészeti iskolában pedig nyolc 
pedagógus oktatott. Az iskola 
2007-ben kapta meg az akko-
ri Oktatási Minisztériumtól a 
„Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” 
címet, 2020-ban pedig kiemel-
kedő szakmai elismeréseként 
Elismerő oklevelet kapott az 
iskola prof. dr. Kásler Miklós-
tól, az Emberi Erőforrások mi-
niszterétől. 

– Jelenleg 517 tanuló és 25 
pedagógus tartozik a művé-
szetoktatáshoz, de a felvéte-
li adatok, a szülői igények és a 
létszámok növekedése miatt 
további álláshely bővítés szük-
séges – mondta befejezésül az 
igazgató asszony. 

A rajzpályázat eredménye-
ként Szabóné Forgács Gabri-
ella, a Dunakeszi Tankerüle-
ti Központ igazgatója és Bajkó 
Ildikó 31 diáknak adta át a dí-
jakat. 

Ezt követően színvonalas ta-
nári koncertet hallgatott meg a 
közönség.

Katona M. István
A szerző felvételei    

Negyedszázados a gödi 
művészetoktatás

Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepelték meg a Gödi Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatásának 25 éves jubileumát. 

APRÓHIRDETÉS
• Simson, Csepel, Pannónia, stb. (régi) 
motorkerékpárokat vásárolnék gyűjtemé-
nyembe! Üzemképtelen állapotban is! 06-
70/252-6258.

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

A tanárok nagy sikerű koncerttel örvendeztették meg a közönséget




