Dunakanyar Régió

2022.
április 14.KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
1
MEGJELENIK

Dunakanyar Régió
INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 8. szám

2022. április 14.

Régiónkban is az országos trend érvényesült a választáson

Fölényes
győzelmet aratott
Rétvári Bence
és Tuzson Bence
Szűkebb pátriánkban, a Pest megyei 4. számú
és az 5. számú választókerületben is az országos választási eredményekhez hasonlóan a kormánypárti országgyűlési képviselő-jelöltek győzelmével zárult az április 3-i választás. Mindkét választókerületben megőrizte országgyűlési
képviselői mandátumát a választáson a FideszKDNP színeiben újrainduló Rétvári Bence és
Tuzson Bence, akik fölényes győzelmükkel erős
felhatalmazást kaptak munkájuk folytatásához
Folytatás a 2. oldalon
a választópolgároktól.

Rétvári Bence

Átadták a Dunakeszi
Járási Hivatal új épületét
- Átadták a Dunakeszi Járási Hivatal új törzshivatali épületét március 25-én. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a beruházással korszerű épületbe, egy helyre tudott költözni a hivatal.

Megújult Vác-Alsóváros vasúti megállója

A program keretében új
utasbeállók,
utastájékoztatási- és kamerarendszer
telepítése, továbbá térvilágítás és a peronbútorok cseréje valósult meg - jelentette be március 31-én, a helyszínen tartott tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Vác országgyűlési képviselője és Nyiszter Tamás, a MÁV beruházási vezérigazgató-helyettese.
Folytatás a 3. oldalon

A kormányablak után átadták a hivatal új törzsépületét is

K

özölte, az elmúlt
években a kormány
erőteljes közigazgatás-fejlesztési programot indított el, aminek 2016ban intenzív szakasza kezdődött: mintegy 500 épület újult
meg 46 milliárd forintból.
A közelben található új dunakeszi kormányablak tavaly őszi
átadása után a most megnyíló modern épület is komfortos
körülményeket biztosít mind a
munkatársaknak, mind az ügyfeleknek - mondta.
Az államtitkár emlékeztetett arra is: a pandémiás helyzetben a területi közigazgatás jelentős szerepet vállalt, vezényelve a világjárvány elleni küzde-

lem teljes logisztikai folyamatát.
Az ukrajnai háború újabb kihívások elé állítja az országot - folytatta -, csaknem ötszázezer menekült érkezett Magyarországra, és a helyzet hosszú időre jelent feladatot az önkormányzatoknak, az államnak, továbbá
a civil és karitatív szervezeteknek.
Tuzson Bence, Pest megye
5. számú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Dunakeszi térsége fejlődik az országban
a legdinamikusabban. A járásban is számos jelentős változás
történt az utóbbi időszakban fűzte hozzá.
Folytatás a 3. oldalon

Tuzson Bence

Folytatás a 8. oldalon

Indulhat a szakképzés Dunakeszin
Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerület
és a Váci Szakképzési Centrum vezetői és Tuzson Bence
országgyűlési képviselő írta
alá április 1-jén azt az együttműködési
megállapodást,
melynek célja, hogy az épülő
dunakeszi diáknegyed átadása előtt, már a 2023/24-es
tanévben
elindulhasson
a szakképzés Dunakeszin.
Folytatás a 4. oldalon

A megállapodást
aláírásával szentesítette:
Szabóné Forgács Gabriella,
Tuzson Bence, Dióssi Csaba,
Dudás István, Papolczi Emőke
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Régiónkban is az országos trend
érvényesült a választáson

Fölényes győzelmet aratott
Rétvári Bence és Tuzson Bence

Rétvári Bence támogatottsága folyamatosan emelkedik
Folytatás a címlapról

A

Pest megyei 4. számú
választókerületben imponáló fölénnyel győztes Rétvári Bence (FideszKDNP) támogatottságát és helyi beágyazottságát jól tükrözik
az április 3-i országgyűlési képviselő-választás eredményének a számai. A váci központú választókerület 34 településén élő választópolgárok összesen 87 szavazókörben adhatták
le a voksukat, melyek közül 85
szavazókörben Rétvári Bence
győzött.
A választókerületben leadott
55 443 érvényes szavazatból

táson megjelent 56 választópolgárból 26 fő, míg Rétvári Bencére 25 tésai polgár voksolt.
Tuzson Bence a harmadik
ciklusát kezdheti el
az Országgyűlésben
A Pest megyei 5. számú, Dunakeszi központú választókerületben magabiztos győzelmet
aratott a Fidesz-KDNP színeiben újrainduló Tuzson Bence,
aki a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselő választáson
immár a harmadik egymást
követő voksoláson nyerte el a
választópolgárok bizalmát, akire 34 390 fő, a választáson meg-

zókörben. Sokatmondó lehet az
is, hogy a Samsung-gyár közvetlen környezetében lévő Újtelepen is Tuzson Bence győzött, akire az ott élő választópolgárok 48,92 százaléka, míg
Dorosz Dávidra 31,18 százalékuk szavazott.
Dunakeszi 30 szavazóköréből 21-ben Tuzson Bence nyerte a választást, akire 12 149 választópolgár szavazott, míg kilenc körzetben többséget szerző
Dorosz Dávidra 11 806 választó
voksolt, ám ezt a végeredményt
jelentősen befolyásolta, hogy
a 10. számú szavazókörben a
helyi választópolgárok szavazatai mellett ebben a körzetben összesítették a Pest megyei
5. számú választókerület valamennyi külképviseleti és átjelentkező szavazatát is.
Mindkét választókerületben
hét-hét képviselő-jelölt szállt
ringbe a választópolgárok voksaiért.
Pest megye mind a 12 választókerületében a Fidesz-KDNP
jelöltje nyerte el a képviselői
mandátumot.
Az országos választás eredményeként a Fidesz-KDNP 135
mandátumot nyert el, melyből
87-et egyéni választókerületekben, míg 48-at a pártlistára leadott szavazatok alapján. A 199

XXIV. évfolyam 8. szám

Semmi sem állíthatja meg
a fejlődésünket
Az itt élő emberek, térségünk lakossága a békét és
a biztonságot választotta, nemet mondott a káoszra,
az acsarkodásra, és nemet mondott az elvek nélküli hatalmi
törekvésekre – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence
Dunakeszit és térségét nagyszerű, szorgalmas emberek lakják, egy példaértékű igazi közösség, amely az elért eredményeivel is példát mutat az egész országnak – fogalmazott
a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési
képviselője, aki az április 3-i választásokon meggyőző fölénnyel kapott újabb négy évre
mandátumot erre a pozícióra. Így továbbra is ő képviseli érdekeinket az Országgyűlésben.
Mint mondta, az eddig elvégzett munka folytatására készül az előttünk álló időszakban,
vagyis, ahogyan eddig is, úgy ezután is azon dolgozik majd, hogy régiónk hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége maradjon.

Március 28-án megnyitották a nagyközönség előtt a gödi Huzella-kertet,
melyben hazánk legnagyobb botanikuskert-beruházása kezdődött

A
Tuzson Bence a családjával együtt adta le a szavazatát

30 747 fő, a választópolgárok
55, 46 százaléka voksolt Rétvári Bencére, míg a második helyen végzett, az ellenzéki összefogás színeiben induló Inotay
Gergelyre közel 12 ezernél is
kevesebben, 18 759 fő, a választáson megjelentek 33,88 százaléka szavazott.
A két politikus támogatottsága közötti jelentős különbséget
jól mutatja, hogy a 34 település
87 szavazóköréből mindössze
két helyen tudott győzni Inotay
Gergely. A váci alpolgármester
saját városának 30 szavazóköréből csak a 24-es számú deákvári körzetben kapott 12 szavazattal (369) többet, mint a kormánypárti Rétvári Bence (357).
Tésán még ennél is minimálisabb különbséggel, mindösszesen 1 szavazattal végzett az élen
Inotay Gergely, akire a válasz-

jelentek 46,30 százaléka szavazott. Második helyen, az ellenzéki összefogás közös jelöltje,
Dorosz Dávid végzett, aki 31
228 választópolgár, a szavazók
42,04 százalékának a támogatását nyerte el.
A Pest megyei 5. számú választókerület 7 településen leadott 74 278 érvényes szavazatból Tuzson Bence 3162 szavazattal kapott többet, mint
Dorosz Dávid.
Tuzson Bence kihívója,
a Párbeszéd kampányfőnöke,
Dorosz Dávid volt, akinek – sokat szerint – a választókerületben Göd volt a politikai fellegvára, erős bástyája, ám a választás végeredménye ezt nem igazolta vissza, hiszen a város 17
szavazóköréből 12-ben Tuzson
Bence győzött, míg az ellenzéki
összefogás jelöltje csak 5 szava-

fős Országgyűlésben, Orbán
Viktor egymás után negyedszer is kétharmados többséggel
alakíthat kormányt.
Az ellenzéki összefogás,
a
DK–Jobbik–LMP–MSZP–
Momentum–Párbeszéd listán
38 mandátumot nyert el, míg
19 mandátumot egyéni választókerületben elért győzelmével szerzett. Az 57 mandátumszám hatfelé oszlik, a legerősebb a DK frakció lesz.
A pártlistára adott szavazatok alapján a Mi Hazánk Mozgalom is bejutott a parlamentbe, 6 képviselővel alakíthat
frakciót Toroczkai László pártelnök.
Egy mandátumot szerzett
listán a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.
Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt

z itt élő emberek
a békét és a biztonságot választották, nemet mondtak a káoszra, az acsarkodásra, nemet
mondtak az elvek nélküli hatalmi törekvésekre – fogalmazott Tuzson Bence, térségünk
újraválasztott
országgyűlési
képviselője, amikor arra kértük, hogy értékelje lapunknak
a választási eredményeket. „Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával támogatta azt a közös munkát, amit az elmúlt években elvégeztünk, és hozzájárult ahhoz, hogy továbbhaladjunk
azon az úton, amelyen elértük,
hogy Csomád, Csömör, Erdőkertes, Dunakeszi, Fót, Göd
és Veresegyház térsége, vagyis
a Pest megyei 5-ös számú választókerület hazánk legdinamikusabban fejlődő térségévé
váljon! Ez egy olyan meggyőző eredmény, amelyet nem érhettünk volna el összefogás és
együttműködés nélkül, és amit
mindenképp meg kell őriznünk a továbbiakban is. Egyúttal szeretném megköszönni
mindenkinek, aki munkájával
és igyekezetével segítette a közös sikerünket!” – mondta Tuzson Bence.
A választásokon is bebizonyosodott, hogy körzetünk lakói ragaszkodnak ahhoz, hogy
térségünkben továbbra is adott
legyen a mindennapok nyu-

galma, az alkotó munka, a tervezhető és kiszámítható jövő
– folytatta a képviselő –, pontosan tudják az emberek, hogy
csak békében lehet építkezni,
fejlődni. Mint mondta, ez az
oka annak is, hogy „továbbra is
elsődleges szempont számunkra, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédságunkban
folyó háborúból, és hogy megőrizzük a stratégiai nyugalmunkat.” Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy minden erőnkkel segítjük és támogatjuk
a bajbajutottakat, adománygyűjtést szervezünk a megsegítésükre, befogadjuk és ellátjuk a
menekülteket, de nem küldünk
sem katonákat, sem fegyvereket
Ukrajnába. A béke megőrzése a
további fejlődésünk és az elért
eredményeink megőrzésének
garanciája – tette hozzá.
Minden erőmmel azon vagyok, hogy folytassuk a közös
munkát, nagyon sok feladat
áll még előttünk – mondta lapunknak Tuzson Bence.
A képviselő beszélt arról
is, hogy Dunakeszit és térségét nagyszerű, szorgalmas emberek lakják, egy példaértékű igazi közösség. „Munkámmal mindig is az volt, és továbbra is az a célom, hogy az itt
élő kicsik és nagyok mindennapi életét szebbé és jobbá tegyem. Ezért dolgoztam, és a jövőben is ezért fogok mindent
megtenni. Mert a bizalmat bi-

zony minden egyes nap ki kell
érdemelni!” – fogalmazott
a képviselő, aki szerint a további fejlesztések irányait az elmúlt
évek eredményei tulajdonképpen már kijelölték számunkra. Mint mondta, az egészségügyi és oktatási, közlekedési fejlesztéseket kell továbbvinnünk, bölcsődéket, óvodákat és
iskolákat építünk. Tuzson Bence hangsúlyozta azt is, hogy
több ilyen fejlesztés jelenleg is
folyamatban van régiónkban:
gondoljunk csak az ország legnagyobb oktatási beruházására, a Dunakeszi Diáknegyedre,
vagy hazánk legnagyobb botanikuskert-beruházására, a gödi
Huzella Kertre, amelynek köszönhetően a település ismét
egyetemi várossá válhat. Emellett megújulnak az egészségügyi intézményeink, Fóton új
egészségházat építünk, Veresegyházon folytatjuk az iskolabővítést, mindeközben nagy
hangsúlyt fektetünk a zöld beruházásokra is, a természetés környezetbarát fejlesztésekre is – sorolta az eredményeket a képviselő, aki már az elmúlt ciklusokban is azt tapasztalta, hogy régiónk egy nagyon
tudatos közösség, a fiatalok és
a fiatal családok igénylik a környezetkímélő megoldásokat,
a természetbarát szempontokat.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Átadták a Dunakeszi
Járási Hivatal új épületét
Folytatás a címlapról
Elmondta, a most átadott épület a legkorszerűbb
járási hivatal az országban. Beszélt arról is: a helyszín lehetővé teszi, hogy a tervek szerint a későbbiekben kormányzati jellegű központ tudjon létrejönni a vasútállomás közelében, a Verseny utcában. A felújított vasútállomás, az új kormányablak, az új járási hivatal és a megújult környezet az
itt élők életminőségének javításához járul hozzá mondta.
Kitért arra is, hogy elkezdődött az ország legnagyobb középiskolai mintaberuházása, melyben egy
gimnázium és egy technikum biztosítja majd a fiatalok oktatását, melyben uszoda és tornacsarnok is
lesz. Szeptembertől már két osztály számára elkezdődik a tanítás a járási hivatal korábbi épületében.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott emlékeztetett: elsőként az ügyfelek kiszolgá-

Folytatás a címlapról

A

z országgyűlési képviselő beszédében azt
hangsúlyozta, hogy a
vasút legnagyobb kihasználtsága manapság az elővárosi közlekedésben mutatkozik és egyre többen közlekednek
vonattal, ha igazán korszerű kényelmi szolgáltatásokat tud biztosítani a szolgáltató vasúttársaság. Ezt a folyamatot erősítheti
az is, ha a Vác-Alsóváros megállónál újabb parkolók épülnek. Hazánk vasúti közlekedésében kiemelt szerepe van
– mint ahogy a kezdetekkor is
– a Budapest-Vác-Szob vonalnak, amit az is bizonyít, hogy
elsőként ezen a szakaszon álltak üzembe a KISS emeletes vonatok – mondta Rétvári Bence.
Bejelentette: Vác-Alsóváros
vasúti megállóhelyen összességében 277 millió forintos fejlesztés valósult meg. A munkák
során kijavították az aluljáróból
a peronra vezető lépcsősorokat,
megoldották a csúszásmentesítést, a tetőfedés cseréjét, új korlátokat szereltek fel, a peronokon új padokat, szemétgyűjtő-

lásán kívántak javítani, ezért jött létre előbb a kormányablak, s "csak utána gondoltunk magunkra",
azaz legyen minden szervezeti egység egy épületben, ami jelentős könnyebbséget jelent az ügyfelek
számára is.
A kormányhivatali rendszer létrehozásának az
volt a célja, hogy "kevesebben legyünk, hatékonyabbak legyünk és 21. századi körülmények között legyünk. Ezért jött létre például most ez az
épület" - fogalmazott a kormánymegbízott.
Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) polgármester egyebek mellett arról beszélt, hogy ha vannak jó célok,
jó elképzelések, ha van lelkes és agilis országgyűlési képviselő és vannak olyan kormányzati intézmények, amelyekkel jól lehet együttműködni, akkor minden megvalósítható, melyre példa a most
átadásra kerülő járási hivatal törzsépülete.
Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Dr. Tarnai Richárd, György István, dr. Tuzson Bence, Dióssi Csaba

Megújult Vác-Alsóváros vasúti megállója

Vác-Alsóváros vasúti megállóhelyen évente 400-500 ezer utas száll fel vagy le

ket helyeztek ki. Korszerű digitális eszközök és korszerű hangosbemondó rendszer segíti az
utazók tájékoztatását, két darab
három modulos és két darab
egymodulos fedett utasbeállót
építettek, új lámpatesteket helyeztek ki.
A vasúti közlekedés társadalmi jelentőségéről és a beruházás fontosságáról szólva kifejtette: az aktív korú lakosság körében negyven százalékra tehe-

tő a Vácról a fővárosba ingázók
aránya, ami nagyon jelentős –
húzta alá.
- Ezért sem mindegy, hogy
az aktív korú utasok és az alkalomszerűen vonatra szállókat
milyen körülmények fogadják
a nagyobb állomásokon és a kisebb megállóhelyeken egyaránt
- mondta Rétvári Bence, aki
örömét fejezte ki, hogy a Dunakanyar számos településén – így
például Vác-Alsóváros mellett

Sződligeten is – jelentős felújítást, korszerűsítést hajtott végre
a MÁV Zrt., amelyért köszönetet mondott a vasúttársaság vezetőinek.
A vasúttársaság kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás szolgáltatási színvonalának
emelését, amelynek fontos eleme az állomási környezet szépítése, kulturáltabb utasforgalmi terek kialakítása. Ennek érdekében Vác-Alsóváros meg-

állóhelyen összesen nettó 277,5
millió forintos beruházásban
valósultak meg karbantartási
és felújítási munkálatok az elmúlt egy évben, a MÁV FKG
és külső partnerek kivitelezésében – mondta Nyiszter Tamás, aki hozzátette: a megállóhely biztonsága érdekében térfigyelő kamerákat telepítettek
több helyre. - Vác-Alsóvárosra
három új jegykiadó automata
is kikerül még tavasszal, a ki-

helyezéshez szükséges előkészítést is most végezték el – emelte ki a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a főváros és Vác között a
járvány előtti időszakban évi
közel 3 millióan, de még 2020ban és 2021-ben is több mint
másfél millióan utaztak ezen a
szakaszon, Vác-Alsóváros megállóhelyen pedig 4-500 ezer utas
száll fel vagy le.
A korszerű járművek forgalomba állításával jelentősen javult a menetrendi stabilitás
a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon. Köszönhetően az emeletes KISS vonatok lényegesen jobb menetdinamikájának,
gyorsabb utascseréjének az állomási tartózkodási idők rövidültek.
Nyiszter Tamás bejelentette: május közepétől idén is elindul a Jégmadár expresszvonat, mellyel átszállás nélkül lehet utazni egészen szeptember
közepéig a Balatonhoz.
(B. Szentmártoni)
Fotó: MÁV Zrt.
és KesziPress

326 millió forint állami támogatással
42 férőhelyes bölcsőde létesült Kismaroson
Március 31-én, az ünnepélyes avatón Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője bejelentette,
hogy az állam 326 millió forinttal támogatta a Kismarosi Családi Bölcsőde felújítását és bővítését, melyben az
eddigi 14 gyerek helyett immár 42 bölcsődés kisgyermek elhelyezése biztosított.

- Számos fejlesztés és beruházás, így
ez az új bölcsőde is jól példázza, hogy
családbarát országot építünk. Három
gyönyörű szép, jól felszerelt csoportszoba fogadja a kicsiket. Az igényes
környezet, a zöldterasz egyedi kényelmet biztosít a gyerekek és a felnőttek
számára egyaránt – ismertette Rétvári Bence.
Az Emmi parlamenti államtitkára az elmúlt 12 év mérlegét megvon-

va elmondta, hogy 2010-ben az ország
326 településen 668 bölcsőde működött, míg napjainkban 850 településen 2325 bölcsőde van az országban.
Hozzátette: az elmúlt évtizedben
319,5 milliárd forintot fordított a magyar állam bölcsődék, óvodák építésére, fejlesztésére. Majd arról beszélt,
hogy fontosnak tartják a bölcsődékben dolgozók anyagi megbecsülését,
akiknek a bérét idén 20 százalékkal
megemelték.
- A bölcsődei férőhelyek növelésével elősegítjük az édesanyák visszatérésének lehetőségét a munka világába
– fűzte hozzá.
A pályázati lehetőségekről szólva
a Magyar Falu Program vidékmegtartó jelentőségét hangsúlyozta.
– Az új pályázati lehetőség révén

megvalósított fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően több mint
ezer településen fordult meg a csökkenő lakosságszámot kifejező trend.

Ezeken a kistelepüléseken ma már
nem csökken a lakosság létszáma,
hanem növekszik, mert kiépülnek
a mindennapi élethez nélkülözhetet-

len ellátórendszerek, szolgáltatások –
ismertette a pozitív fordulat hatásait.
Rétvári Bence bejelentette, hogy
Kismaros Község Önkormányzata
a napokban kihirdetett TOP-Plusz
pályázaton 300 millió forintot nyert
óvodai férőhely bővítésére.
Neubauer Rudolf polgármester ismertette, hogy 2018-ban kezdődött
el a bölcsőde bővítéséről a közös gondolkodás a helyi döntéshozók és szakemberek körében, amely az összefogás, a kormányzati támogatásnak köszönhetően 2022. március 31-én vált
teljessé az egykori családi házban kibővített és gyönyörűen felújított 42 férőhelyes bölcsőde átadásával.
A község polgármestere köszönetét és elismerését fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak az új bölcsőde
megvalósításához.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Nyári színház Dunakeszin
A Valahol Európában című musical premier előadása előtt sajtótájékoztatón jelentette be Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára, Tuzson Bence kormányzati államtitkár, Dunakeszi országgyűlési képviselője és Dióssi Csaba, a város
polgármestere, hogy Dunakeszi nyár címmel nyári színházi programsorozatot szerveznek augusztus első két hetében a Duna-parti Katonadombon.

XXIV. évfolyam 8. szám

DunakesziEye is része a május 1-i attrakcióknak Dunakeszin, a Katonadombon. A
színpadon a kicsiknek a Napvirág Együttes és a Görömbő
Kompánia, míg a nagyobbaknak, felnőtteknek a Triász
és az Érzés zenekar érkezik
koncertekkel. Gasztroudvar,
kézműves vásár és sok-sok
játék is várja a látogatókat.

Tavaszi majális a Katonadombon

J
Fekete Péter, Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Petneházy Balázs, a Dunakeszi Teátrum vezetője

"Dicsőség a színház csinálóknak, mert egy bolond időszakon vagyunk túl, ahol az egészségügy és számos szervezet mellett a kultúra szereplői is erős bázisként állták a sarat a pandémia
idején. Magyarország egyetlen fillért sem vett el
a kultúrától, és ez Európa szerte példaértékű" –
fogalmazott Fekete Péter, aki elismeréssel szólt
Tuzson Bence aktív lobbi tevékenységéről és köszönetét fejezte ki, hogy felhívta a figyelmét Dunakeszi helyi értékeire, gazdag kulturális életére,
színházára, TérZene programjára.
Tuzson Bence köszönetet mondott a nyári színházi program megvalósításához nyújtott
pályázati támogatásért, amely – mint fogalmazott - megfelelő helyre került. Dunakeszin pezsgő kulturális élet van, amely 2017 óta, a Dunakeszi Teátrum megalakulásától folyamatosan fejlődik. A színes programok, a József Attila Művelődési Központ épületének felújítása, TérZene

estek mind ezt bizonyítják. A Nyári Színház hagyomány lehet a városban, hiszen a Dunakeszi
Teátrum a korábbi években is magas színvonalú
darabokat vitt színre – emelte ki Tuzson Bence.
"Dunakeszi város születésnapi rendezvénysorozatának nyitánya a péntek esti színdarab,
ami egyben bepillantást is enged a nyári színház
produkcióiba. Dunakeszi méltán büszke szimfonikus zenekarára, a színházára, iskolai színjátszó csoportjaira. Köszönet Tuzson Bencének és
Fekete Péternek, hogy sokadik alkalommal kaphattunk támogatást a kulturális programokra.
A Dunakeszi Teátrum jó partner abban, hogy
a közönség magas színvonalú igényeit kiszolgáljuk" - emelte ki Dióssi Csaba az április 1-jén tartott ünnepi sajtótájékoztatón.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

ó reggelt, Dunakeszi! Május
1-jén, reggel 7 órakor a Koncertfúvósok Mozgókoncertjére
ébredhet a város, így akár a családok már 9 órára megérkezhetnek a Katonadombra, ahol népi
játékok, állatsimogató, vidámpark, ugrálóvár és kézművesek
portékái várják őket.
A színpad a nap folyamán tele
lesz mesével, tánccal, zenével,
kacagással. Délelőtt a Napvirág
Együttes és Görömbő Kompánia programjai ejtik ámulatba
a kicsiket és nagyokat, érdemes
már délelőtt kilátogatni, mert
rengeteg lufi is lengedez majd
a bejáratnál.
A délutáni programsort
a cheerleaderek nyitják, majd
a Fazekas Iskola növendékei tartanak német nemzetiségi néptánc bemutatót, őket a Kőrösi
Táncegyüttes csoportja követi.
A pontos időpontokkal hamarosan jelentkezünk.
A
gyerekműsorok
után
a könnyű rock órái kezdődnek,

15 órától a Triász veszi át a színpadot, majd 17.30-tól az Érzés
Zenekar érkezik a bakancsos
Edda számokkal.
A nap folyamán a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai bűn- és balesetmegelőzési
programokkal,
fegyverbemutatóval, rendőrautóval és interaktív foglalkozásokkal készülnek. És Dunakeszin elsőként a
majálison szerepel az óriáske-

rék, amelyen madártávlatból csodálhatjuk meg a Dunát és két
partját, valamint az alattunk elterülő várost. A gasztroudvar
is tartogat majd újdonságokat,
a streetfood szerelmesei is válogathatnak a finomságokból.
A belépés mindenki számára ingyenes.

Szeredi Helga

Fotó: KesziPress
archív felvételei

Cseréljük a hétköznapok Indulhat a szakképzés
Dunakeszin
zaját TérZenére!
Folytatás a címlapról

E

Újraindul a TérZene Program Dunakeszin, a következő
7 hétben a Casalgrande tér és a Katonadomb ad otthont
a klasszikus zenének.

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

A

z Emmi Kultúráért Felelős
Államtitkársága azért hívta életre a TérZene Programot, hogy valamennyi 5000 fő
feletti településre eljusson az élő
klasszikus zene. A parkokban, köztereken megvalósuló eseménysorozat koncepciója, hogy a felcsendülő muzsika természetessé, a mindennapok részévé váljon az emberek számára – írja a dunakeszi.hu.
A tavaszi TérZene programsorozat április 8-án indult Dunakeszin és hét héten át tart. Péntekenként a Casalgrande téren 17:00 órai,
a Katonadombon 18:30 órai kezdettel hallhatják a zenerajongók
a színvonalas művészekből álló formációkat: Dunakeszi Szimfonikus
Zenekar, Volver La Vida, Dunakeszi Rézfúvós Kvintett, Váci Ifjúsági
Fúvószenekar, Trio Brillo, Ad Hoc
Énekegyüttes.

gyüttműködési megállapodás született Dunakeszi Város polgármesterének irodájában arról, hogy
amint a minisztériumi engedély is megérkezik, elkezdődik
az épülő IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc
Szakgimnázium neve alatt az
oktatás, felmenő rendszerben.
Mai napon írta alá Dióssi Csaba polgármester, Tuzson Bence
országgyűlési képviselő, Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerület igazgatója, valamint a Váci Szakképzési Centrumtól Dudás Tibor kancellár
és Papolczi Emőke főigazgató az
együttműködési megállapodást.
Mint Tuzson Bence az aláírás
alkalmával elmondta, ezzel a lépéssel még az épületek megépülése előtt megkezdődhet a szakirányú oktatás Dunakeszin,
a Bárdos Lajos Általános Iskola épületének egy szárnyában,
melyben eddig a Dunakeszi Járási Hivatal működött. „Az iskola tervezése előtt felmérést végeztünk a szülők körében, hogy
milyen iskolatípusra és milyen
tantárgyakra lenne igazán szükségük a fiataloknak. Az ő javaslatukra döntöttünk a gimnázium és a technikum megépülése mellett, amelyben informatikát, közgazdaságot, gépészetet

és elektronikát mindenképpen
tanulhatnak majd a diákok” –
fejtette ki Tuzson Bence. Hozzátette, Magyarországon a Dunakeszi Diáknegyed egyedülálló középiskolai komplexum
lesz, amely egyben egy mintaprojekt is.
Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum kancellárja megerősítette, hogy a jelen megállapodással a 2023/24-es tanévben
1-1 osztályt már el tudnak indítani, amelyek a gimnáziumok
megépülése után az új épületben folytatják tanulmányaikat.
Mint magyarázta, a technikum
azt jelenti, az érettségi megszerzése után a diákok 13. osztályban okleveles technikusi képzést szereznek, amellyel a munkába állást és a továbbtanulást is
választhatják.
Dióssi Csaba polgármester
hangsúlyozta, számára fontos
szempont volt, hogy ne csak akkor induljon el az oktatás a két új
középfokú oktatási intézményben, amikor az épületek felépültek, hanem már korábban. Ehhez épp a legjobbkor készült
a Pest Megyei Járási Hivatal dunakeszi törzshivatala, ahová így
beköltözhetett az addig a Bárdos
Lajos Általános Iskola alsó tagozatos épületében működő járási hivatal. Ennek köszönhetően az önkormányzat biztosítani tudja a tanítás helyszínét, ahol

csak vissza kell alakítani a tantermeket. Mint felidézte, szakmunkásképzés 2007-ig volt Dunakeszin, ahol most újraindulhat a szakképzés, csak sokkal magasabb szinten, színvonalon. “Évente 500 diák végez
a dunakeszi általános iskolákban, de egyetlen gimnáziumunkban eddig csak évente 72en tudtak helyben továbbtanulni. A képzések elindulásával ez
a szám minimum a kétszeresére
nő. Amint pedig mindkét iskola
felépül, több száz család mindennapjai válnak majd könnyebbé” –
mondta a polgármester.
A megállapodás aláírásakor az is kiderült, már zajlik egy átszervezési eljárás
a Radnóti Miklós Gimnáziummal is, amely a IV. Béla Király
Gimnázium
tagintézményeként két osztállyal indulna már
a 2022/23-as tanévben, szintén a Bárdos épületében. A pozitív minisztériumi döntés esetén, nyáron lefolytatnának egy
pótfelvételi eljárást, amelyen két
osztályban összesen 72 diáknak
biztosítanak majd helyet. Nyelvi előkészítő indulna, amely abból a szempontból könnyebbség, hogy néhány tanár felvételét kell csak lebonyolítani, egyelőre komplett tanári kart még
nem igényel az oktatás.
Szeredi Helga
Fotó: KesziPress
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Családi nap
a születésnap jegyében
Egy család életében a legfontosabb ünnep a családtagok születésnapja. Egy település életében ugyancsak fontos évforduló a várossá válására való megemlékezés. Dunakeszi születésnapjára, a 45. évfordulóra – melynek megünneplése fontos esemény volt – a település apraját-nagyját a Katonadombra invitálta az önkormányzat, egy ünnepi családi napra.

A

Közkedvelt volt a város tortája

borongós időjárás ellenére délelőtt gyermekes
családok sokasága lepte
el a Katonadombot. Elsősorban
a jövő nemzedékének, a mostani kisgyermekeknek szerzett
sok örömet a számtalan retró
játék, a falusi múltat idéző terménybemutató és a házi állatok
látványa. A retró játékok közül
a legnépszerűbb volt a zúgó ládavasút, a termények közül különösen izgalmas volt a kukoricamorzsolás, és ugyancsak
gyermekek sokaságát vonzotta
az állatsimogató.
Különféle tápanyagokban
gazdag italokat kóstolhattak
gyermekek, felnőttek a Dunamenti Regionálás Vízművek
Zrt. sátránál, ahol a víztakarékos életmódról is sok szó esett.
A Diófa Nagycsaládosok Egyesülete sátrában Pásztohy Panka meseíró olvasott fel a kisgyermekeknek.

A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, dr.
Kerekes Dóra helytörténész vezette nagy sikerű kvízjátékon
a település múltjának ismeretéről tehettek tanúbizonyságot
a versenyzők. A legjobb eredményt Tóth Eszter, a város főkertésze érte el.
Látható volt a városba érkezett Szent Korona installáció, s
az érdeklődőknek Woth Imre,
a Magyar Királyi Koronaőrök
Egyesületének elnöke mutatta
be ezt a különleges látványosságot.
A nagyszínpadon fellépett
a Maszk Bábszínház valamint a Matiné Zenekar. Sajnos
kora délután eleredt az eső, így
a szabadtéri programoknak
vége lett. A közönség a nagyszínpad előtti sátor alatt gyülekezett, itt ugyanis elkezdődött a kora délutáni program.
Bevezetőben Piros Krisztina

előadásában elhangzott Dunakeszi dala.
Felidézte Dunakeszi fejlődésének fontos állomásait Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelten
szólt a korábbi iskolaépítésről,
a Diáknegyedben megépülő
két új középiskoláról és azokról a korszerűsítésekről, melyek nyomán a település egyre
élhetőbb.
Nyíri Márton alpolgármester hirdette ki a Zöld Dunakeszi Program jegyében az óvodások valamint általános iskolások számára meghirdetett
rajzpályázat eredményét. A
nyerteseknek a díjakat Tuzson
Bence, a közönség díjat Tóth
Péter, a DMRV Zrt. kommunikációs referense adta át.
Ezt követően a Veni Vidi
Vici Alapítvány képviselője megköszönte a városvezetésnek az elmúlt négy évben
nyújtott támogatást. Helyet
kaptak a sérült gyermekek oktatására a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában, anyagi támogatást
kaptak többek között a kupakgyűjtő akció segítségével.
2019-ben egy rendezvény keretében többek között az egyik
sérült gyermek, Bálint találkozott Gera Zoltán labdarúgóval, melyről Nánási Pál fotóművész készített egy felvételt.
Ezt a fotót kinagyítva most átadták a neves labdarúgó jelenlétében Dióssi Csaba polgármesternek, aki elismerés-

Piros
Krisztina

sel beszélt az alapítvány tevékenységéről. Vámos Róbert, a
Dunakeszin jól ismert grafikusművész, akinek alkotásai
számos helyen láthatók, egy
Dunakeszi 45 elnevezésű táblaképet adott át Dióssi Csabá-

nak, aki zárszóként elmondta, hogy 1977. április elseje óta
igazi lokálpatrióták dolgoztak
a településért, és szóljon a taps
mindazoknak, akik az elmúlt
negyvenöt évben a közösségért tevékenykedtek.

Az édesség kedvelői örömére sor került a város tortája kiosztására, majd a családi nap
a Bagossy Brothers Company
koncertjével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei

A város polgármestere elismeréssel beszélt a Veni Vidi Vici Alapítvány tevékenységéről

1,2 milliárd forint állami támogatás új tagóvoda,
kerékpárút fejlesztésre, energetikai korszerűsítésre
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2021 végén indult
el a 2021-2027 programozási időszak uniós pályázati felhívásain, amelyek közül három beadványra már meg is érkezett a pozitív válasz. Három kiíráson a város eddig 1.208.299.898
Ft támogatást nyert el. A részletekről Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője és
Dióssi Csaba polgármester tartott sajtótájékoztatót az Aranyalma Tagóvodánál.
– Újabb jó hírt kapott a városunk, három pályázatunkat sikeresen bírálták el, összességében több mint egymilliárd
200 millió forintos összegről
van szó – mondta a polgármester. Majd így folytatta: – Ennek
a legnagyobb eleme egy új tagóvoda építése, ami az Aranyalma Tagóvoda folytatása lesz.
Ezzel azt a régi célunkat tudjuk
megvalósítani, hogy minden
dunakeszis gyerek már olyan
intézménybe járhasson, amely
eredendően óvodának épült.
Köszönetet mondott Tuzson
Bence országgyűlési képviselőnek, aki segítette ezt a folyamatot az ötlettől a jelen pillanatig. – Biztosak lehetünk abban, hogy ez a beruházás megépül, és négy csoportszobával
120 gyermek befogadására lesz
alkalmas. Egyebek mellett 20,8
kWp teljesítményű napelemes

rendszer telepítésére és új parkolóhely kialakítására is lehetőség nyílik. A tervek szerint
az építkezés 2023 első félévében indul és 2024-ben birtokba is vehetik a gyermekek az új
óvodát.
A folytatásban elmondta, hogy 300 millió forintból
a kerékpárút-hálózat bővítése történik meg. Ennek eredményeként össze tudják kötni
az EuroVelo 6 hálózattal a Fő
úton haladó kerékpársávot, így
az ipari parkhoz is könnyebb
lesz eljutni a dolgozóknak, illetve a bevásárlóközpontba
a vásárlóknak. Köszönetet
mondott mindenkinek, aki
részt vett a pályázat megálmodásában, kidolgozásában és
a döntési folyamatban.
– Nagy lépést tettünk előre
azzal, hogy Dunakeszi városa
újabb jelentős összeget nyert el

– fogalmazott Tuzson Bence. –
Három komoly projekt valósul
meg, de a választókerület egészében is több mint három és
fél milliárd forint az az összeg,
amit pályázatokon elnyertek
a különböző önkormányzatok.
Azért is nagy jelentőségű a pályázat, mert Dunakeszin mindig arra koncentráltunk, hogy
olyan beruházásokat valósítsunk meg, amire az embereknek igényük, szükségük van,
és életminőségüket is javítja.
Nem véletlen, hogy ez az ország legdinamikusabban fejlődő települése.
A továbbiakban arról szólt
a képviselő, hogy az óvoda bővítésre 800 millió forintot fordíthatnak.
A kerékpárút-bővítés jelentősége az EuroVelo 6 és a Pallag
utcában lévő ipari terület ös�szekötése, ahol nagyon sokan

Négy csoportszobás, 120 férőhelyes óvoda épül

dolgoznak és lehetőség nyílik a
munkahelyet kerékpárral elérni. Ezen az úton a BKK járatok
is elérhetővé válnak. A tervezett nyomvonal hossza 2,3 km
lesz, a munkálatok várhatóan
2023 első félévében kezdődhetnek el. Ez a beruházás 300 millió forintból valósul meg.
Végezetül szólt még a harma-

dik jelentős, energiahatékony
beruházásról is, amelyek valójában épületfelújítások lesznek.
Közülük az egyik a Krajcár utcában, a Közüzemi Kft. ügyfélközpontja, amely olyan szinten
újul meg, hogy szinte nulla lesz
az enerigafelhasználás. Régi
adósságként megvalósul a temetőben lévő ravatalozó épület

és a főépület energetikai korszerűsítése. Ezekre a beruházásokra a Közüzemi Kft. több
mint 108 millió forint állami
támogatást nyert el. A kivitelezés legkésőbb 2023 elején kezdődhet el.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Megtisztítjuk Vácot!
Mint már ismeretes egy több évtizede húzódó illegális szemétlerakóhely megszüntetése volt
a célja a Zöld Dunakanyar Alapítványnak, melynek már eddig is több sikeres természetvédelmi projektje volt.

A

z alapítvány a Zöld Dunakanyar
Program keretében, már támogatta a környékbeli óvodákat madárodúk kihelyezésével, valamint
magaságyásokat és komposztálókat is adtak a
közösségeknek, hogy ezzel is elősegítsék a környezetvédelem és természet védelmének kialakulását a fiatalokban.
Jelenleg egy komposztáló program van folyamatban a lakosság részére, így hívják fel a figyelmet az otthoni hulladékok további felhasználására.

„fecskepelenka”-t alkalmazva, még a fészek alatti fecskepiszok is felfogható.
Szabó Csaba, az alapítvány kurátora elmondta: „Az alapítvány fő programja a Zöld Dunakanyar Program, melynek célja, hogy a Dunakanyarban található településekkel együttműködve természet- és környezetvédő intézkedéseket hajtsunk végre. A gyermekek és fiatalok
környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre, valamint kulturális
örökségünk védelmére történő nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak beszéljünk, hanem te-

Makkos László, Vácduka polgármestere,
Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Szabó Csaba, az alapítvány kurátora

Több sikeres projektűket folytatva a fecskék csökkenő számának veszélyére is szeretnék felhívni elsősorban a gyerekek, fiatalok figyelmét.
„A hazai fecskeállomány 2000-2010 között
összeomlott, az ezredforduló első évtizedének végére az állománycsökkenés meghaladta a
60%-ot. A tendencia sajnos nem fordult meg, viszont közben nagyot változott a világ.” Forrás:
MME
Az alapítvány jóvoltából több település polgármesterével együttműködve műfecskefészkeket helyeznek ki, hogy ezzel is segítsék a madarakat és felhívják a figyelmet, arra is, hogy

gyünk is a környezetük védelméért. Ne csak beszéljünk a környezetünk védelméről, a természetvédelemről, hanem tegyük a hétköznapok
részévé. A természetvédelem, a jövőnk és a jelenünk szempontjából nem mindegy, hogy mit
csinálunk és hogyan.”

pályázat segítségével egy több ezer köbméteres
illegális hulladéklerakót sikerült felszámolniuk,
mely Vác határában egy önkormányzati területen helyezkedett el.
Ez az ismeretlen tettesek által több év alatt felhalmozott hulladék már a hatóságok számára
sem volt ismeretlen, megszüntetésére fel is szólították az önkormányzatot, sőt már büntetés
kiszabását is kilátásba helyezték, amennyiben
a szemét elszállítása nem történik meg.
Az év elején az alapítvány megkezdte a projekt lebonyolítását és egy erre engedéllyel rendelkező céggel közösen sikerült több ezer köbméter hulladékot az arra kijelölt lerakóhelyre el-

TÖBB EZER KÖBMÉTER
ILLEGÁLIS HULLADÉKOT SZÁMOLTAK FEL

Már több kisebb szemétszedési akció is lezajlott
a program keretében, de az ITM által kiírt „Tisztítsuk meg az Országot!” egyedi kérelem című

szállítaniuk. A hosszú folyamat elején kitermelték a hulladékot. A markolók külön szedték az
apró építési törmeléket, a nagyobb betonelemeket, a kommunális hulladékot, és a többi hulladékot, majd szétválogatták, osztályozták őket.
A legtöbb folyamat gépiesítve volt, de kézi munkaerő is kellett ahhoz, hogy a projekt sikeresen
befejeződhessen. A válogatásra azért volt szükség, hogy minden kitermelt hulladék a megfelelő lerakóhelyre tudjon eljutni.

A területet sikerült az eredeti állapotba vis�szaállítani. A szemét újbóli lerakásának megakadályozására figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki és megfigyelő kamerarendszer is kiépítésre kerül.
SOKAT SEGÍTHET
A HULLADÉKRADAR ALKALMAZÁSA

Felhívják a figyelmet egy nagyon hasznos alkalmazásra.
„A HulladékRadar alkalmazás használatával bejelenthetők a környezetet elcsúfító, szennyező, illegálisan elhelyezett
hulladéklerakatok - akár településen belül,
akár külterületen. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett rendszer alkalmas arra, hogy fotókkal és egyéb, a hulladék fajtájára és mennyiségére, valamint megközelíthetőségére vonatkozó információk megadásával a területileg illetékes hatóság tudomást szerezzen az illegális
hulladéklerakásokról, ezáltal intézkedni tudjon annak felszámolásáról a környezet megtisztítása érdekében.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy a régi hűtőnek és a felújítás utáni sittnek nem a város szélén, vagy az erdőben van a helye, akkor telepítse
a HulladékRadar applikációt, hogy a segítségével közösen tisztítsuk meg Magyarországot!”
Forrás: https://hulladekradar.hu/
A Zöld Dunakanyar Alapítványnál nem csak
beszélnek a természetvédelemről, hanem cselekednek is, ezért is kezdődhetett meg ennek a
projektnek a kivitelezése is – hangsúlyozta Szabó Csaba.

(X)

Elkészültek a felajánlott komposztáló
ládák, melyeket Szabó Csaba
és Rétvári Bence mutattak be
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Élményeszközökkel és akadálymentesítéssel
bővül a dunakeszi szabadstrand

Folytatódik a dunakeszi szabadstrand fejlesztése, elindult az V. ütem. Sikeres pályázatnak köszönhetően 29,93 millió forint állami támogatásból valósul meg a STR5-PM-003 azonosító számú projekt, amelynek részeként a 2017-ben megnyitott dunakeszi dunai szabadstrand sporteszközökkel és akadálymentesítéssel fejlődik tovább.

A

dunakesziek kényelmét
és biztonságát szolgálja majd a vízi- és pihenőeszközök bérlésének lehetősége, az akadálymentesítés érdekében tervezett taktilis vezetősáv
kiépítése, a kerékpáros szervízoszlop telepítése és a mentőmellények biztosítása. A szabadidősés sporttevékenységek nyugodt,
kellemes környezetét térfigyelő kamerák kihelyezése, virágosítás, füvesítés és öntözőrendszer telepítése teszi lehetővé – írja
a dunakeszi.hu.
A vízi- és pihenőeszközök kö-

zött megtalálhatóak lesznek kajakok, kenuk, SUP-ok és napozóágyak is.
Dunakeszi Város Önkormányzata a fenti feladatokra
a korábbiakhoz hasonlóan 100%os támogatást nyert a Dunakeszi
Duna Szabad strand fejlesztése című pályázati projektre, így
a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program V. üteme is elkezdődhetett. A munkálatok várhatóan május 31-ig tartanak, így még
a nyári szünet előtt birtokba vehető a terület és az új eszközök is.
Fotó: KesziPress

Nyílt napot tartottak
a Vanyek Béla Sportcentrumban
Különböző oktatási intézmények és hivatalok, kisebb,
nagyobb cégek képviselőit
látták vendégül a napokban
a Vanyek Béla Sportcentrumban a már száz éves múltú
Váci Reménység Egyesület
és a létesítményt üzemeltető
nonprofit kft. vezetői.

A

z alig másfél éve átadott
impozáns létesítmény
üzemeltetői rögtön az
induláskor rendkívül nehéz
helyzetben találták magukat
a COVID-világjárvány miatti korlátozások okán, az enyhítések elrendelésekor tehát szinte a nulláról újra kellett kezdeni
a sportcentrum „belakását”, az

itteni lehetőségek megismertetését a nagyközönséggel.
A nyílt nap bevezetéseként Kovács Őrs Levente, a VRE elnöke
azzal köszöntötte a szép számban
megjelent érdeklődőket, hogy az
egyesület sportbázisául szolgáló
létesítmény teljes mértékben nyitott bárki számára, s bíznak benne, hogy egyre többen igénybe
veszik majd a jövőben az itteni lehetőségeket.
Fábián Fédra, az üzemeltető társaság ügyvezető-igazgatója elöljáróban megemlítette: az
egyesület és a kft. vezetői, munkatársai többnyire szülőként is
kapcsolódnak a VRE-hez, a klub
különböző
szakosztályaiban
sportoló gyerekeik révén.

– Ez egy stabil alapokon
nyugvó közösség, és az egyik fő
célunk az, hogy minél szélesebb
körben megmutassuk az értékeinket, hiszen küldetésünk, hogy
ne hagyjuk elveszni, elkallódni, az internetes világ bűvkörébe veszni a fiatalokat. Itt meg
lehet állni egy kicsit a rohanó világban, fel lehet fedezni
a közösségi lét szépségét, meg
lehet tapasztalni egy egészségesebb életmódot. Természetesen
mindezt az alapító Vanyek Béla
kanonok örökségét megbecsülve, vallási, erkölcsi támogatást
is nyújtva igyekszünk megvalósítani, vonzóvá tenni – hangsúlyozta Fábián Fédra.
Aztán külön, külön ismertette

Widex U30 teljes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk
időpontot!
06 (70) 317 6881

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
GÖD

Kincsem park

Az akció 2022. 05. 13-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljes körű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés
megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és az
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával
történik.

GOD/22/04DR1

A kültéri atlétikai pálya az
edzéseken, szabadidős sportoláson túlmenően méltó helyszíne
lehet hazai- vagy akár nemzetközi versenyeknek.
Az ősgyepes labdarúgópályán
van, hogy egyszerre több korosztályos utánpótláscsapat focis-

Az új épület és a futópálya kiváló edzési és versenyzési
lehetőséget biztosít a sportolók számára
ség kiválóan alkalmas például
jóga-, torna- és egyéb mozgásterápiás foglalkozások megtartására is.

ta palántái edzenek, s természetesen bajnoki mérkőzéseket, focitornákat is lehet itt rendezni.
Ribáry Zoltán

A halláskárosodás
korai észlelése

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK
AKCIÓ

a sportcentrum különböző részeinek lehetőségeit.
A Szikora Gyula nevét viselő
csarnokrész fő funkciójának megfelelően atlétikai sportversenyek
és edzések színhelyéül szolgál, de
emellett alkalmas akár több száz
fős rendezvények és kulturális
események (bálok, koncertek, esküvők, szalagavatók, bemutatók)
megrendezésére is.
A futófolyosó a hétköznapokon edzések lebonyolítására szolgál, illetve – elsősorban az őszitéli hidegebb időszakban – alternatív sportolási helyszínt biztosíthat a nagyközönségnek is.
A konditerem alapfelszereltséggel rendelkezik, a kft. kínálta lehetőségek között itt tarják az

egyre népszerűbb saját testsúlyos
edzéseket.
Az emeleten rendelkezésre áll
egy kisebb társalgó helyiség, szép
kilátással a Naszály-hegyre.
Az emeleti vívóterem a tágabb régió legkorszerűbb ilyen
speciális edzőterme, de a helyi-

A hangok minden ember életében jelentős szerepet töltenek be. Hangokkal kommunikálunk, hangok által fogjuk fel az információkat, élvezzük a természet hangjait, zenét hallgatunk. A hangok figyelmeztetnek bennünket a veszélyhelyzetekben is. Sokan azonban a halláscsökkenést az időskorral, vagy a zajos munkahellyel hozzák ös�szefüggésbe. Tény, hogy ezeknél a személyeknél nagyobb arányban fordul elő halláscsökkenés, de nem lehet kizárni a genetikailag öröklődő, vagy valamilyen betegség
folytán szerzett halláscsökkenést sem.

S

okan nem figyelnek a korai jelekre, de ezekben az esetben gyanakodhatunk halláscsökkenésre:
Mindig hangosabbra állítja a TV-t, mint az az Önnel
együtt élők számára még
komfortos lenne.
Sokszor visszakérdez
csendes körülmények
között egy beszélgetés
közben.
Egy nagyobb társaságban nehezen, vagy
nem tudja követni a beszélgetést.
Zajban nehezen érti a közvetlenül Ön mellett álló személy beszédét,
félreért szavakat.
Ha a fenti jeleket tapasztalta már valaki, akkor tudja, mennyi plusz energiába kerül, kikövetkeztetni a nem hallott információkat és ez milyen sok felesleges stresszt és fáradtságot okoz.

Ha ez a szituáció folyton fennáll,
előbb-utóbb a halláscsökkenéssel élő
személy kerülni kezdi azokat a helyzeteket, ahol nehezen boldogul,
ez pedig elszigetelődéshez
vezethet.
Látható tehát, hogy
a
halláscsökkenés
életünk minden területére kiterjed: befolyásolja a társas
kapcsolatokat, az iskolai és munkahelyi
előremenetelt, és ezeken keresztül jelentősen
befolyásolja az életminőséget
is. Ezért olyan lehetetlen elhinni a statisztikát, mely szerint az első halláscsökkenésre utaló jelek megjelenésétől
számítva átlagosan 7 év telik el, mire
valaki hallásvizsgálatra megy, és diagnosztizálják a halláscsökkenését, majd
megkezdődik a rehabilitáció. Ez alatt a

7 év alatt -, mely során az agyunk nem kapja
meg a hangokat - bizonyos agyi pályák ennek
következtében elkezdhetnek leépülni, és befolyásolni fogják a beszédmegértési képességeket. Hosszú távon növelheti a demencia kialakulásának esélyét.
Ezért nagyon fontos, hogy a fenti panaszok
megjelenése esetén, amilyen hamar csak lehet,
keressen fel egy audiológiát, és kérjen egy ellenőrző hallásvizsgálatot.
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Közel ezer induló rajtolt el
a VIII. Futakeszin
A rendkívül hideg, három fokos időjárás sem tántorította el a futás szerelmeseit, akik közül közel ezren rajtoltak el a VIII.
Futakeszi április 2-án rendezett versenyén. A régió egyik legnagyobb futógáláján idén is rajthoz állt a város országgyűlési képviselője, Tuzson Bence és Dióssi Csaba polgármester is, akihez hasonlóan alpolgármestere, Sipos Dávid is a 10 kilométeres távot teljesítette. Az indulók között volt – többek között – Dunakeszi egyik büszkesége, az ifjúsági Európa-bajnok futó, Huller
Dániel is, de ott volt 4 éves kisfiával Suhajda Szilárd is, aki azóta már elutazott Nepálba, hogy meghódítsa Földünk 4. legmagasabb csúcsát, a 8516 méteres Lhocet.

Idén is Bíró György volt a ceremóniamester

Feltűnően sok szülő is kint
volt a repülőtéren, akik többsége az ovis futáson induló kislányát vagy kisfiát kísérte el.
Egyikük volt Suhajda Szilárd,
Magyarország egyik legismertebb hegymászója, aki érdeklődésünkre elárulta, hogy nagyon
jó kihívásnak tartja a Futakeszi
teljesítését, bár ő elsősorban terepen, a Pilisben, a Börzsönyben, a Mátrában szokott futni,
ami remekül segíti a felkészülését. A Dunakeszin élő ismert

hegymászó április 6-án indult
Nepálba a Magyar Lhoce Expedíció keretében, hogy Földünk
4. legmagasabb csúcsán, a 8516
méteres Lhocen - mint fogalmazott - „vendégeskedjen”.
Jó volt hallgatni dr. Benyőcz
Gergely és Suhajda Szilárd bölcs
gondolatait és látni a sok-sok
boldog embert, akik számára
nagyon sokat jelent a sportolás,
a futás.
Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt
és KesziPress

MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:
A Futakeszi a régió egyik legnagyobb
és legtöbb futót vonzó tömegsportversenye

A

rendező Dunakeszi Sportigazgatóság ezúttal is, ahogy
Dunakeszin mondják, „odatette” magát, volt látványos bemelegítés és minden,
ami egy jó hangulatú futáshoz
kell. Öröm volt látni a lelkes
sportemberek arcáról sugárzó
elszántságot, amely a kilométerekkel futott versenyben sem
igazán változott.
Idén is három távon – 2,5 km,
5 km, 10 km – mérhették össze
fizikai állóképességüket az indulók. De ezúttal sem maradhatott el az ovis futás.
A férfiak 10 kilométeres,
40 éven felüliek mezőnyében
dr. Benyőcz Gergely ért elsőként célba, akit két gyermeke
és felesége óriási ovációval köszöntött.
- Milyen volt a futás?
- Remek, már nagyon készültem, hogy újra megízleljem
a siker ízét. Jó az eredményem
is, jóval 40 perc alatt teljesítettem a 10 km-es távot – mondta hetyke bajusza alatt a doktor úr.
– Ez milyen eredménynek
számít?
– Egyéni csúcsnak, úgyhogy
nagyon boldog vagyok, hiszen
a korosztályomban megnyertem a versenyt.
– Mi a vonzó a futásban, önt
mi inspirálja?
– Engem iszonyatosan kikapcsol, egy flow-élmény,
megszűnik minden más, csak
én vagyok, gondolkodom, kikapcsolódom,
feltöltődöm.
Imádok futni.
– Milyen állóképesség kell
a 10 kilométeres táv teljesítéséhez, megnyeréséhez?
– Nagyon alaposan és tudatosan kell készülni. Én például tinédzser koromban sportoltam, aztán abbahagytam 1520 évre és 3 évvel ezelőtt kezd-

tem el újra az akadály- és a mezei jellegű futást. Igaz csak
hobbi szinten. Volt egy tervem,
hogy 40 percen belül szeretnék futni és ez ma bőven összejött. 1996-ban itt, a lóversenypályán nyertem országos mezei futóbajnokságot, ez nagyon
kellemes emlékem. Ez motivált, hogy 30 évvel később újra
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

nyerjek. Sikerült, a Jóisten és a
családom velem volt – mondta
boldog mosollyal az arcán.
Tuzson Bencét, aki idén az
5 km-es távot teljesítette, a
nagyszínpadon a futás, a sportolás jótékony hatásáról kérdezte a két műsorvezető, Fábián Nikoletta és Bíró György, akiknek
mindenkihez volt egy kedves,

bíztató és elismerő mondata.
Kijárt a gratulációból Dióssi
Csabának is, aki két fiával és
feleségével együtt futotta le
a 10 kilométert 60 percen belül. A számos sportágnak hódoló városvezető örömét fejezte ki,
hogy a kellemetlen időjárás ellenére is több százan indultak az
idei Futakeszin.

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ,
K ARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
K AZÁNGÉPÉSZ /
K AZÁNKEZELŐ

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség
és/vagy legalább 1 éves
gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Feltétel: - kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent: - csőszerelő,
villanyszerelő, lakatos
képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely

Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési
képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen
Párzsi Attila karbantartási
vezetőnél
(mobil: 30 9706 491)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos
és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias
munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu
e-mail címre várjuk
a titkárságon.
KÖZTERÜLETI
SEGÉDMUNK ÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási,
hulladékszedési munkavégzés
- részvétel
a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános
Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót,Göd)
- jogosítvány
Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél
(mobil: 30 628 3206) vagy
e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

FŐKÖNYVELŐ

Főbb feladatok:
• szállító számlák
ellenőrzése, könyvelése,
• szállító, vevő folyószámla
egyeztetés koordinálása
• főkönyvi könyvelési,
egyeztetési feladatok,
• áfa bevallás koordinálása,
• bérszámfejtési feladatok
támogatása
• kimutatások készítésének
koordinálása,
• szabályzatok nyilvántartása,
aktualizálása,
• ISO 9001:14001 integrált
irányítási rendszer
minőségbiztosítási megbízottal
együttműködés
• év végi zárás, üzleti terv,
beszámolók elkészítése
Elvárások:
regisztrált mérlegképes
könyvelői végzettség,
önálló munkavégzés,
több éves szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeretek
(MS Office)
3-5 év szakmai tapasztalat

Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
tb ügyintézői végzettség
belső auditor végzettség,
vezetői tapasztalat
hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat.
Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
fiatalos, lendületes csapat,
egyéb juttatások- Cafeteria.
A jelentkezéseket fényképes
önéletrajzok formájában,
fizetési igény megjelölésével
e-mailben várjuk
a kozuzem@dkkozuzemi.hu
e-mail címre
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