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Orbán: július 1-jéig meghosszabbítja
a kormány az üzemanyag- és
az élelmiszerárstopot
- A kormány úgy döntött,
hogy július elsejéig meghosszabbítja az üzemanyagra és az egyes élelmiszeripari termékekre
vonatkozó árkorlátozó intézkedéseket - jelentette
be a miniszterelnök szerdán – írta az MTI a miniszterelnök szerdai bejelentése után.

O

rbán
Viktor
a
Fac e b o ok- old a l á r a
feltöltött
videóban
közölte: a kormány szerdai
ülésén foglalkozott az üzemanyagárak és az élelmiszerárak kérdésével. Hangsúlyozta: egész Európában nőnek az
árak, aminek elsődleges oka a
háború, és amíg a háború nem
ér véget, addig az árak nőni
fognak.
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Csomádon sporttelep, Dunakeszin
diáknegyed, Gödön egyetem
Az itt élő emberek pontosan tudják, hogy csak békében lehet
építkezni és fejlődni – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Nagyon sok feladat áll még előttünk, ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy folytassuk
a közös munkát – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki példaként említette a csomádi sporttelep fejlesztését, amely hamarosan elkészül, továbbá a Dunakeszi Diáknegyedet és a gödi Huzella Kertet, amelynek nyomán
a település a közeljövőben újra egyetemi várossá válhat. Mindig is az volt a célom, és a továbbiakban is azt szolgálom majd, hogy az itt élő kicsik és nagyok mindennapi életét szebbé és
Folytatás a 3. oldalon
jobbá tegyem – nyilatkozta lapunknak a képviselő.

"Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül Magyarországon,
a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje az áremelkedések
következményétől" - jelentette ki
a kormányfő, hozzáfűzve, ezért
alkalmaznak az üzemanyag és
néhány alapvető élelmiszer esetében is árkorlátozást, illetve ársapkát, ezeknek a határideje
azonban hamarosan lejár.

"Ma döntenünk kellett, mi
legyen. Úgy döntöttünk, hogy
július elsejéig mindkét esetben
meghosszabbítjuk az árkorlátozó intézkedéseinket, tehát
mind az üzemanyag ára, mind
a kiválasztott élelmiszeripari
termékeknek az ára július elsejéig változatlan marad. Mindent megteszünk, hogy védjük
a családokat" - hangsúlyozta
Orbán Viktor.

Veresegyházi egyeztetésen: Tuzson Bence, Varga Mihály és Pásztor Béla

Tisztelt Választópolgárok! Németh László napon avatták
Ezúton is köszönöm, hogy kitüntettek bizalmukkal, és újraválasztottak országgyűlési képviselőjüknek árpilis 3-án. A döntés súlyát mutatja, hogy mind a részvétel, mind a támogatás mértéke kiemelkedően magas volt. Az 55,5%-os végeredmény sokezer szavazattal több, mint négy éve.

fel az ökotantermet Gödön

A nyugdíjasok kérdeztek,
a polgármester válaszolt

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos ünnepségén a lelkes gyerekek tapsviharral ünnepelték az oklevelet kapó és a programban részt
vevő társaikat.

A

z iskola névadója 1901.
április 18-án született,
és ehhez kapcsolódóan
rendezik meg évente a Németh
László napot. Az író lánya, Németh Magda, ahogy az intézmény vezetője, Bajkó Ildikó köszöntőjében említette, az idén
sajnos gyengélkedése miatt nem
tudott eljönni az eseményre, jóllehet egész télen készült rá – írja

a godihirnok.hu. Ott volt viszont
a vendégek között Tuzson Bence államtitkár, a térség újraválasztott országgyűlési képviselője, Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó
főszerkesztője és Mocsai Árpád,
a Duna Dráva Cement Kft. (az
ő pályázatukon nyertek kétmillió forintot az ökotanteremhez)
gyárigazgatója.

Folytatás az 3. oldalon

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere

Írásunk a 4. oldalon

Rétvári Bence harmadik alkalommal vehette át
az országgyűlési képviselői mandátumát a választók bizalmából

K

épviselőként mindig a
magyar nemzet érdekeit fogom szem előtt
tartani, és a választókörzet
minden polgáráért fogok dolgozni. Nekünk Magyarország
az első, nekem a Váci és Szobi Járás lakói a legfontosabbak. Innentől már nem a pártpolitika számít, hanem a közös célok.
Köszönöm azoknak, akikkel az elmúlt években is együtt
dolgozhattam az itt élőkért,
velük együtt sikerült 78 milliárd forintnyi forrást a helyben
élők javára fordítani. A követ-

kező négy évre sem kisebbek
a terveink.
A legfontosabb most megvédeni Magyarország békéjét
is biztonságát, lépéseket tenni a rezsiárak emelkedése ellen, a benzinár emelkedése ellen, a kamatok emelkedése ellen, melyek a háború miatt
minden európai országos sújtanak.
Rám továbbra is számíthatnak, aktív képviselői munkával kívánom megszolgálni az
újbóli és kiemelkedő bizalmat!

Rétvári Bence
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Eljárt az idő a 3G-internetet
használó mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a mobilkészülékeinket, mára azonban
a felhasználók többségénél a mobilinterneté lett a főszerep. Ez viszont hamarosan működésképtelenné válik azokon az eszközökön, amelyek 3G-mobilinternetet használnak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti az elavult készülékek korszerűbbre cserélését.

A

legnagyobb szolgáltatók bejelentették, hogy idén fokozatosan megszüntetik a 3G-hálózataikat, hogy kapacitásaikat teljes egészében a gyorsabb
és jobb minőségű internetelérést biztosító 4Gés 5G-hálózatok építésére fordítsák. A Magyar
Telekom az év második felére az egész országban
megszünteti a 3G-t, a Yettel pedig 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb lekapcsolási hullámot.
A szolgáltatók célja, hogy a lakosság mindebből
semmit ne érzékeljen. Ugyanakkor fontos változás, hogy ezután a régi típusú készülékek nem
fognak tudni csatlakozni a mobilinternet-hálózathoz. Aki csak telefonálásra és sms-ezésre
használja 3G-képes mobilját, annak nem szükséges készüléket cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik viszont
a 3G-készülékeken mobilinternetes adatforgalmat is használnak, azoknak érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 4Gés 5G-képes mobiltelefonra. Enélkül ugyanis –
otthoni wifi hiányában vagy az utcára kilépve –
elérhetetlenné válnak az internetes böngészők,
az üzenetküldő appok vagy például a GPS-alapú navigáció is.
KIK JOGOSULTAK A TÁMOGATÁSRA?
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező
természetes személy, aki olyan 3G-s vagy 2G-s
mobilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy

5G-képes okostelefonra cserélni, amelyen 2021.
július 1. és december 31. között legalább egyszer
sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy sms-t küldött.
HONNAN TUDHATJUK,
HOGY KÉSZÜLÉKÜNK MILYEN
HÁLÓZATON MŰKÖDIK?
Kérhetjük a hazai szolgáltatók és kereskedők segítségét is valamennyi, a programban résztvevő
szaküzletben, az üzletek mindegyikében egyúttal igénybe is vehető a támogatás az új készülék
megvásárlásához. Ha azonban előzetesen szeretnénk megbizonyosodni a készülékünk képességeiről, mi magunk is megtehetjük telefonunk beállításai között. Ehhez részletes segítség
és pontról pontra követhető útmutató a www.
netrefel.hu weboldalon található.
Ha készülékünk 3G-hálózaton működik, akkor érdemes készüléket váltanunk, amelyhez
most bruttó 20 000 forintos támogatást nyújt
az NMHH készülékcsere-támogatási programja. Ráadásul előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy kereskedő további kedvezményt is ad
az árból, vagy kedvező részletfizetési konstrukciót kínál, így erre is érdemes rákérdezni
vásárláskor.
A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedők üzleteiben veheti igénybe. A program részleteiről bővebben a www.netrefel.hu weboldalon
olvashat.
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Csomádon sporttelep, Dunakeszin
diáknegyed, Gödön egyetem
Az itt élő emberek pontosan tudják, hogy csak békében lehet
építkezni és fejlődni – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán
és Tuzson Bence országgyűlési képviselő
Folytatás a címlapról
– Az Ön vendége volt április végén Varga Mihály pénzügyminiszter Veresegyházon, azon
a rendezvényen, amelyen sok
más téma mellett a közeljövő
legfontosabb célkitűzéseiről is
beszéltek. Miért tartja fontosnak ezeket a találkozásokat?
– Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, segítségét és támogatását, aki munkájával és igyekezetével hozzájárult a közös
sikerünkhöz. Meggyőződésem,
hogy büszkének kell lennünk
nemcsak térségünkre és azon
belül a településeinkre – Csomádra, Csömörre, Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre
és Veresegyházra –, de egymásra is, az itt élő emberek sokaságára és sokszínűségére, a közösségünkre, valamint arra, hogy
együtt egy olyan helyet, egy
olyan térséget alkottunk meg,
amelyben jó élni, ahová mindig
jó megérkezni, s ahol mindig jó
lenni. És különösen jó itt otthon
lenni! Ezután is azon dolgozom
majd, hogy régiónk hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége maradjon. Az itt élő emberek
az idén áprilisban a békét és a
biztonságot választották, nemet
mondtak a káoszra, az acsarkodásra, nemet mondtak az elvek nélküli hatalmi törekvésekre. Mi pedig megvédjük a magyar családokat azáltal is, hogy
július 1-ig meghosszabbítottuk az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot, ez utóbbi pedig
különösen fontos az agglomerációs régióban, ahol nagyon sokan vannak olyanok, akik napi
szinten ingáznak autóval a fővárosi munkahelyükre, majd
pedig délután onnan haza, a
családjukhoz.
– Miben látja az elért eredmények zálogát, vagyis mi az,
ami hozzásegítette régiónkat
ahhoz, hogy hazánk legdinamikusabban fejlődő térségévé
váljon?
– Már eddig is olyan jelentős eredményeket értünk el térségünkben, amelyek közelébe
sem juthattunk volna összefogás és együttműködés nélkül,

ezt az energiánkat pedig mindenképp meg kell őriznünk a
továbbiakban is. Körzetünk lakói ragaszkodnak ahhoz, hogy
régiónkban továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma, az alkotó munka, a tervezhető és kiszámítható jövő, és én
képviselői munkámmal tovább-

dig mindennapi képviseletükkel igyekszem segíteni, jobbá és
könnyebbé tenni mindennapjaikat. Nagyon tanulságos beszélgetést folytattunk, amelyből számos további lehetőség is kirajzolódott, amelyek megvalósítása további szép és kiemelkedő
eredményeket hozhat térségünknek. A Gödöt érintő javaslatairól
és az előttünk álló időszak teendőiről hasonlóan igen tartalmas
beszélgetést folytattam az olimpikon Kammerer Zoltánnal, aki
lokálpatriotizmusáról is ismert.
Dunakeszin zajlik az ország legnagyobb oktatási beruházása, a
Diáknegyed, és Kammerer kezdeményezte, hogy a gödi fiatalok
érdekeit is vegyük figyelembe a
tervezésnél. A komplexum sportcsarnokoknak, sportpályáknak
és a külső-belső közösségi tereknek köszönhetően rendezvényhelyszínként is működik majd.
Központi támogatással olyan
mértékű beruházás valósul meg,
amilyenre az elmúlt száz évben
nem volt példa régiónkban. A fejlesztés mértéke és jelentősége indokolja azt is, hogy az elképzelésekhez kapcsolódva Kammerer

Dr. Kisida Elek sebészprofesszor
dunakeszi otthonában fogadta Tuzson Bencét
ra is ezt fogom garantálni a számukra, hiszen pontosan tudják az emberek, hogy csak békében lehet építkezni, fejlődni.
Minden erőmmel azon vagyok,
hogy folytassuk a közös munkát, nagyon sok feladat áll még
előttünk. Mindig is az volt a célom – és a továbbiakban is azt
szolgálom majd –, 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 bizony minden
egyes nap ki kell érdemelni!
– Hogyan látja a megkezdett
fejlesztések irányait, mire számíthatunk a közeljövőben?
– Hadd említsem most elsőként azt, hogy hamarosan befejezzük a csomádi sporttelep fejlesztését. Stipka István önkormányzati képviselővel épp a napokban tartottunk terepszemlét
a helyszínen, és elégedetten állapíthattuk meg, hogy jó ütemben halad a beruházás. Fóton
ugyanakkor egészségházat építünk, Dunakeszin pedig Kisida
Elek sebészprofesszorral, a város díszpolgárával, régi barátommal találkoztam. Mindketten az
erős közösségekben hiszünk: ő
az emberek gyógyításával, én pe-

Zoltán olimpikon néhány olyan
gyakorlatias javaslattal jelentkezett, ami hozzájárulhat ahhoz,
hogy gödi gyerekek és fiatalok is
élvezhessék ennek a beruházásnak az előnyeit. A neves sportoló
koncepciója szerint a két település közreműködésével és összefogásával kellene külön buszjáratot indítani, valamint egy erre
a célra épülő bicikliútra is szükség lenne, amelyeknek köszönhetően a gödi diákok közvetlenül a Diáknegyedhez juthatnak
el biztonságos körülmények között. Mindezek olyan javaslatok,
amelyek megvalósítását nemcsak érdemesnek látom fontolóra venni, de máris felkaroltam,
és hasonló megoldásokkal igyekszünk ugyanezt kiterjeszteni a
környező településekre is. Nem
kevésbé fontos az sem, hogy hazánk legnagyobb botanikuskertberuházásának köszönhetően, a
gödi Huzella Kert révén a település a közeljövőben ismét egyetemi várossá válhat, ami ugyancsak emeli majd térségünk országos rangját. Olyan fontos eredményeknek tartom mindezeket,
amelyek minden okot megadnak
nekünk a büszkeségre.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Németh László napon avatták fel
az ökotantermet Gödön

Az ökoiskolát Bajkó Ildikó, Bereginé Antal Csilla, Mocsai Árpád, Tuzson Bence és Juhász Attila avatták fel
Folytatás a címlapról

Tuzson Bence beszéde elején megkérdezte a gyerekeket, szeretnek-e ebbe az iskolába járni és várják-e az
ökotantermet. Mindkét kérdésre zúgott az IGEN! „Öröm
ezt hallani, mert tudjátok, én
egy olyan családban nőttem
fel, ahol botanikusok voltak,
akik természettel foglalkoztak, így magamba szívtam azt
a hangulatot, ami a természetnek a hangulata” – mondta a
képviselő, és megemlítette,
hogy Németh László sajkodi
háza most az ő családjának a
nyaralója, ahol nagyon jól ös�szekapcsolódik a természet és
az irodalom. „Ez egy nagyonnagyon szép helyen, egy erdőben lévő kis ház. Amikor az
ember eljön ide és meglátja,
hogy ti is ilyen helyen tanulhattok majd, kint a szabadban
és magatokba szívjátok azt a

tudást, ami a természet szeretetével kapcsolódik össze, az
bizony nagy öröm.”
Tuzson Bence szót ejtett a
Huzella-kertről is, melyben a
fejlesztések után lesz egy tanulórész, ahol a gyerekek csinálhatnak például saját szappant
gyógynövényekből. Nemsokára ott is lehet majd órákat tartani – tette hozzá.
Köszöntőt mondott Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó főszerkesztője is, aki nagyon kötődik az iskola névadójához,
és évek óta ő adja a kitüntetetteknek az ajándékkönyveket is.
Tuzson Bence, Bajkó Ildikó,
Sebestyén Ilona és Mocsai Árpád oklevelekkel is megköszönték az ökotanterem létrehozását, és oklevelet kaptak azok

a tanulók is, akik tanulmányi
versenyeken vagy a sport terén
értek el szép sikereket.
A napot zenei programok
színesítették és két kortárs
táncelőadás zárta az ünnepség
sportcsarnoki részét.
A program az udvaron folytatódott az ökotanterem átadá-

mai ünnepség. Németh László
tanárember volt, és ez a kollégáimat is nagyban befolyásolta
az ünnepi műsor összeállításában. Azt gondolom, olyan gondolatokat idéztek Németh Lászlóról, melyek a mai napig megállják a helyüket. Külön öröm,
hogy ma volt a kilenc új tante-

Az iskola idén is színvonalas műsorral emlékezett Németh Lászlóra

sával és a hagyományos faültetéssel. A fát a nyolcadikosok az

idén rendhagyó módon az új
terem mellett ültették el.
Az ünnepség után Bajkó Ildikó így értékelte a napot a
godihirnok.hu-nak: „Nekünk
nagyon felemelő érzés volt a

rem műszaki átadása, ezekben
az oktatás szeptemberben kezdődik majd el. Addig, az építkezés harmadik ütemében, a
többi közt fákat fogunk ültetni – visszapótoljuk azokat, melyeket ki kellett vágni az új épület miatt. Az ökotantermet pedig már holnaptól használatba
is vehetik a gyerekek, mivel a
kerítést elbontjuk a műszaki átadás után.”
Bereginé Antal Csilla, az
ökoiskola megálmodója azt
mondta az ünnepség után:
„Nagy öröm, hogy most megkaptuk az Örökös Ökoiskola
címet. Ez nem csak büszkeség, hanem felelősség is egyben. Nagyon örülünk, hogy az
ökotanterem is elkészült, és ezzel hozzájárulhatunk a gyerekek
fenntarthatósági neveléséhez”.
Fotó: Varga Ákos

Igazgatóság
és ügyfélszolgálati
iroda:
Krajcár u. 16.
www.dkkozuzemi.hu
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Nagy Rita vehette át
A nyugdíjasok kérdeztek,
a polgármester válaszolt az Év kisgyermeknevelője díjat
A járványhelyzet miatt két év szünet után április 20-án találkozott ismét a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulóklub tagságával Dióssi Csaba polgármester, hogy az előre összeállított kérdéseikre válaszoljon.

Nagy elismerés dicséretet kapni olyan intézményi közegben, ahol mindenki nagyon magas
színvonalon végzi a munkáját. Dunakeszin az Év kisgyermeknevelőjét a városi bölcsődék vezetői és a DÓHSZK vezetője, Szabóné Ónodi Valéria választják ki már 2010 óta, akinek a bölcsődék napján adják az elismerést.

Csoma Attila (b1), dr. Pál Miklós, Dióssi Csaba, Laczkó Szilvia,
Tóth Eszter és Szabó Zsolt tájékoztatta a nyugdíjasokat
Folytatás a címlapról

A

VOKE József Attila
Művelődési Központ
színháztermét teljesen
megtöltötték a nyugdíjasok,
akiket köszöntve Zupka Sándor elnök bejelentette, hogy a
taglétszámuk jelenleg 313 fő.
Elmondta, hogy készül egy
közösségfejlesztő terv, amely
megvalósulása után átformálja, a jelenkor igényeihez igazítva megújítja a klub tevékenységét.
A nyugdíjas közmeghallgatáson jelen volt Csoma Attila önkormányzati képviselő, idősügyi tanácsnok, dr. Pál
Miklós a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója, Szabó Zsolt, a
városüzemeltetési osztály vezetője, Tóth Eszter városi főkertész, Laczkó Szilvia, a lakosságszolgálati osztály, közismerten ügyfélszolgálat vezetője.
Az elmúlt évek fejlesztéseiről szólva sok mindenről beszélt a polgármester.
Csak kiemelten, az eredmények között említette a Krisztus Király Római Katolikus
Iskola teljes felújítását és megnyitását. Teljes felújítás történt
a szakorvosi rendelőintézetben, a Dunakeszi MÁV Nagyállomás épületében és itt nyílt
meg a kormányablak. Mellette
elkészült a járási hivatal többszintes modern törzsépülete.
Elmondta, hogy jelenleg már
négy sportcsarnok üzemel a
városban, de még nincs megállás. Bejelentette, hogy hamarosan átadásra kerül a régi
okmányiroda helyén a Dunakeszi Technikai Kiállítás,
amelyen majd az ország talán legnagyobb gyűjteménye
tekinthető meg. Végül szólt
a Dunakeszi Diáknegyedről,
amely az ország legnagyobb
középiskolai beruházása lesz,
és befejezését 2025-re datálta a polgármester, de szeretnék, ha már egy évvel korábban megkezdhetné működését legalább a gimnázium. Az
Alag-Ligeti lakóparkban megépül még egy négy csoportos

bölcsőde, ezzel a város teljes
bölcsőde igényének eleget tudnak tenni.
Számos kérdés érkezett a
polgármesterhez. Többen kérdezték, hogy miért nem kapnak Dunakeszi Kártyát az ide-

Tóth Eszter elmondta, hogy
a Kegyeleti parkban két sétányt létesítenek és lehetőség van régi sírokat „örökbe
fogadni” gondozásra. Az utcai fák gallyazásával kapcsolatban arról szólt, hogy ezt a

A 313 fős nyugdíjas klub tagjai
ezúttal is élénk érdeklődést
mutattak a város mindennapi élete,
az önkormányzat döntései, tervei iránt

iglenesen bejelentett lakosok.
Elmondta: az állandó lakcímmel bejelentett lakosok után
kap a település bizonyos normatívát. Ezzel is erősíteni szeretnék a településhez való kötődést. A MÁV gyártelepi egykori szakmunkásképző épület
hasznosításával kapcsolatban
arról szólt, hogy a tervek szerint idősek otthona létesülne,
az átalakításhoz keresnek vállalkozót. A gödi Tescónál terveznek gyalogátkelőhelyet létesíteni, ez a Fő út rekonstrukciójával párhuzamosan valósul meg. A művészetek házával kapcsolatban elkészültek
a tervek, keresik a kivitelezőt,
ha ez megvan, akkor kerül
kormány elé döntésre a terv.
A szakorvosi rendelőintézetben zömében idősebb orvosok dolgoznak, a kapacitás
korlátozott, ezért van várakozási idő, de ez egy hónapnál
azért nem hosszabb, mondta
dr. Pál Miklós. Némi iróniával
jegyezte meg, hogy ha „erre
jár egy fiatal orvos”, azt igyekeznek megtartani. Magán
orvosi beutalóval nem tudnak
beteget fogadni, hangsúlyozta
egy kérdésre válaszolva.

munkát az ELMÜ munkatársai végzik, a vezetékektől való
előírt 3 méteres távolságot betartva, sajnos nem szakszerű
a gallyazás. Kezdeményezés
történt, hogy bizonyos területeken ezt a munkát a város végezze el.
Csoma Attila többek között
bejelentette, hogy a város balatoni üdülőjében lehetőség van
szezon előtti és utáni pihenésre nyugdíjasoknak. Az első
turnus június 4-én kezdődik,
majd szeptember 3-tól is lehetőség lesz pihenni. Egy korábbi felmérésre utalva elmondta, hogy a város idős lakossága
összességében elégedett a település nyújtotta szolgáltatásokkal. Nagy örömmel fogadták, hogy a szakorvosi rendelőintézetben rendezett senior
szűrőnap teljes sikert aratott.
Remélik, hogy ezt sikerül a jövőben is évente egyszer megtartani. Végezetül Dióssi Csaba köszönetet mondott a kérdésekért, hiszen jó volt tisztázni a felmerült problémákat.
Egy év múlva pedig ismét sor
kerülhet hasonló találkozóra.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az elismerést Dióssi Csaba polgármester és Sipos Dávid alpolgármester adták át Nagy Ritának

A

z idei kitüntetett, Nagy
Rita 2018-ban kezdett
Dunakeszin dolgozni
és jelenleg a Kincsem Bölcsőde vezetőhelyettese, csoportvezetője, aki mindig lelkesen,
maximálisan végzi munkáját.
Nagyon vidám, kedves, nyitott személyiség, jó csapattag,
ezt igazolja az is, 2020-ban a
Kincsem Bölcsődében a munkatársak az év dolgozójának
választották – méltatta a fiatal óvodapedagógus szakmai
tevékenységét, emberi kvalitásait Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSZK vezetője.
Az elismerést Dióssi Csaba
polgármester és Sipos Dávid
alpolgármester adták át Nagy
Ritának.
Nagyon fontos feladatot látnak el nap, mint nap a peda-

gógusok, Dunakeszin 70 éve
vannak bölcsődei férőhelyek –
mondta köszöntőjében a polgármester. – Szerencsére ez az

4 bölcsőde fogadja szeretettel
a családok legapróbb tagjait. A
bölcsődék fejlesztése is folyamatos városunkban, hamaro-

A bölcsődei dolgozók szakmai konferencián vettek részt

évek során folyamatosan növekszik, jelenleg Dunakeszin

san indul a Napsugár Bölcsőde
bővítése 4 csoportszobával önkormányzati forrásból és pályázaton elnyert állami támogatásból.
„Egy olyan szolgáltatásnak,
ahová a legdrágább kincsüket
teszik az emberek, mindig is
kimagaslónak kell lennie. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
Magyarország legnagyobb nem
megyei jogú városában ez en�nyire sikeresen működik” –
emelte ki beszédében Dióssi
Csaba polgármester, aki az önkormányzat nevében köszönetet mondott a bölcsődei dolgozók példás tevékenységéért.
A Napsugár Bölcsődében
tartott városi ünnepség keretében a Dunakeszin tevékenykedő közel hatvan bölcsődei
dolgozó szakmai konferencián vett részt, akik színvonalas
előadásokon, konzultációkon
cserélték ki tapasztalataikat,
filmvetítésen nyerhettek betekintést a hazánkban elsőként
1852. április 21-én megnyitott budapesti bölcsőde színes
történetébe, az alapítók életútjába, megismerhették az elmúlt 170 év során megvalósult
változásokat, a nagy léptékű
szakmai fejlődés eredményeit.
V. I.
Fotó: KesziPress
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Ők tényleg elmondhatják:
Szeretem Dunakeszit!
I. Családi KRESZ-nap

Akik április 24-én ellátogattak a Szeretem Dunakeszi Egyesület sok érdekességgel és látványossággal
hívogató
rendezvényére,
az I. Családi KRESZ-napra, azok bizton állíthatjuk,
hogy már alig várják a következő programot, amely
hasonlóan kellemes élménnyel ajándékozza majd
meg őket. Sztárvendég az
Animal Cannibals volt.

N

agy volt a sürgés-forgás a Kőrösi iskola udvarában és az intézmény előtti téren, ahol a sok fiatal és a szüleik között
sikerült „összefutnunk” a rendezvény „atyjával”, Tasnádi Istvánnal, aki örömmel jegyezte
meg: „Még a nap is kisütött nekünk erre a csodás napra, aminek velünk együtt több száz család is nagyon örült.”

Leginkább a gyerekek, akik a közel kétszáz
méter hosszú KRESZ-tanpályán láthatóan nagy
élvezettel gokartoztak, ám előtte perceken át
várakoztak a hosszú sorban, hogy végre ők is felülhessenek saját erővel meghajtott kis járműre.
„Kapunyitás előtt pár perccel kezdtek érkezni az érdeklődők és alig fél óra alatt megtelt szeretettel a Kőrösi iskola udvara. A gyerkőcök gokartoztak, festettek, ragasztottak és színeztek,
tettek egy kört a városnéző kisvonattal, aminek
köszönhetően már délelőtt rengeteg mosolygós
arccal lettünk gazdagabbak” – osztotta meg élményeit a főszervező.
„Délután egy órától színesedett a program
és a közlekedésbiztonsági vetélkedő is kezdetét
vette. A hangulat felelősei – a rengeteg játékon
kívül – az Animal Cannibals tagjai, Ricsipí és
Qka MC voltak, akik igazán vidám napot varázsoltak mindannyiunknak. Nagy érdeklődés
kísérte a rendőrség és a katasztrófavédelem bemutatóját, akik szolgálati autójukat is elhozták
nekünk, amibe boldogan ültek be a kicsik, akik
még a szirénát is megszólaltathatták” – foglalta
össze a nap történéseit Tasnádi István.
- Ti vagytok a Családi KRESZ-nap sztárvendégei! Miért vállalkoztatok arra, hogy egy
ilyen jellegű rendezvényen műsorvezetőként
is közreműködjetek? Miért fontos ez nektek? –
kérdeztem az Animal Cannibals tagjait.
- Dunakeszin nem először vagyunk! Köszönjük a városnak, hogy újra és újra itt lehetünk.
Nagyon szeretjük ezt a közönséget, s így mi sem
volt természetesebb, hogy fellépőként és műsorvezetőként boldogan mondtunk igent a felkérésre – mondta Qka MC.
- Nekünk is vannak gyerekeink, ezért (is) fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az ő szintjükön
ismerjék a közlekedés szabályait, ami sajnos kevesekről mondható el. Itt viszont jó alkalom kínálkozik arra, hogy a hatalmas KRESZ-pályán
végig gokartozva megismerjék. De ezt segítik a
különböző játékok is. Rengeteg információhoz
jutnak a rendőrség, a katasztrófavédelem és a
mentősök bemutatói jóvoltából is – tette hozzá Ricsipí.

Az Animal Cannibals

Mindketten nagyon jónak tartják, hogy a
gyerekek érdeklődnek a járművek iránt.
– Itt beülhetnek a rendőrautóba, a tűzoltókocsiba, melyekre a hétköznapokon ezután már
majd másképpen néznek. Jó ötletnek tartjuk,
hogy a szervezők és a közreműködők már ebben a korban igyekeznek a gyerekekkel megismertetni a közlekedési szabályokat. Nemcsak
arra hívják fel a figyelmüket, hogy a zebránál
meg kell állni, hanem azt is megtanítják nekik,
hogy kinek mi a feladata. Azt is mondhatnánk,
hogy játszva tanulnak! – mondta Qka MC.
- A műsorvezetés mellett adunk egy
minikoncertet is, de a Lassíts című dalunkkal is
kötődünk a rendezvényhez, melyben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a rohanó világunkban
nem kell kapkodni, mindenki nyugodjon meg.
Egy-két perc előny miatt nem érdemes magunk
és mások testi épségét veszélyeztetni – hangsúlyozta Ricsipí.
- Az utakon sajnos azt tapasztaljuk, hogy
mindenki beül a saját „harckocsijába”, melyből
megharcol az első helyért, a gyorsabb sávért.
Ugyanúgy küzd a maga igazáért, mint a közösségi médiában, mindenki kinyilatkoztat, és az
ő véleménye mindenkiénél fontosabb és jobb.
Ebből kellene egy kicsit visszavenni! Úgy közlekedjünk, ahogyan azt az első KRESZ-órán is
hangsúlyoznak: „úgy közlekedj, hogy mást ne
hátráltass!” – idézte a tanultakat Qka MC.
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Könyvbemutató és grafikai tárlat
A HUNGART Egyesület 2009 óta jelentet meg kismonográfia sorozatot, amely kortárs képző,
ipar- és fotóművészek munkásságát dolgozza fel. A sorozat 50. kötete Tuzson-Berczeli Pétert,
a Dunakeszin élő és alkotó festőművészt mutatja be. A könyv bemutatójára április 22-én került sor a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában.

A

sorozat jelentőségéről még annyit, hogy
hiánypótló a vizuális
művészeti szakmában és a hazai művészeti könyvpiacon. Hozzájárul a jelenkori
magyar művészet dokumentálásához, szellemi értékeinek megőrzéséhez, valamint hazai és
nemzetközi megismertetéséhez.
A könyvbemutatóra a művelődési központ és a DunArt
Képzőművészeti Egyesület közös rendezésében került sor. Ezzel párhuzamosan nyílt meg az
alkotó „Töredékekben rejlő teljesség” című grafikai háttér kiállítása.
A megjelenteket Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselője, a rendezvény fővédnöke köszöntötte.
Szólt a művész munkásságáról, a
településen 1991 óta napjainkig
tartó alkotói tevékenységéről,
majd szólt a könyvsorozatról is.
Ceglédi Gabriella művelődésszervező nyitotta meg a rendezvényt, ezt követően Wehner Tibor Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, író, a kötet szerzője méltatta Tuzson-Berczeli
Péter, az EMMI Művészeti Életpálya Elismerésben részesített
képzőművész, az MMA Köztestületi tagja életútját, munkásságát. Felidézte életrajza fontos
momentumát, erdélyi származását, marosvásárhelyi tanulmányait, a korai alkotásait, majd a
Dunakeszire történt letelepedését követő, egyre teljesebbé váló
művészi munkásságát. Elemzésében kitért a kiállításon látható grafikai munkákra, melyek
már nem a hagyományos grafikusi módszerrel készültek, hanem napjaink digitális világa
eszköztárának alkalmazásával
születtek. Művei, „grafikáknak

Tuzson-Berczeli Péter Peti Sándornak,
a DunArt elnökének dedikálja az új könyvét
nevezett – miként festészeti alkotásai is – töredékeket, emlékképeket idéző, a töredékekben
rejlő teljességet kutató és felmutató, expresszív hevületű, költői
indíttatású alkotások, amelyekben ott kavarog korunk meghatározó jellemző jegye, a káosz, és
amelyekben ott van a rend áhítása, a rendre törő vágy is.”
Szólt a könyvsorozatról is,
amely – elérkezve az ötvenedik,
most bemutatandó kötethez –
évente három-öt kötettel bővül.
Valamennyi eddig megjelent
könyv a magyar és angol nyelvű
előszót követően alkotói portrét
rajzol meg, szintén angol nyelven is. Ezt követik a művész alkotásainak reprodukciói, vázlatos életútja, egyéni és csoportos
kiállításainak jegyzéke, TuzsonBerczeli Péter esetében az 1983tól napjainkig tartó rendkívül
gazdag sorozata. Megismerhetjük a közgyűjteményekbe bekerült műveinek jegyzékét, valamint az 1990 óta végzett karitatív tevékenységét. Gazdag bibliográfia és a művész publikációinak jegyzéke zárja a kötetet.
– Köszönetet mondok önök-

nek, amiért megtiszteltek jelenlétükkel, mert nézetem szerint
a művészet mit sem ér a befogadó közönség nélkül – mondta Tuzson-Berczeli Péter. – A
könyv létrejöttéért köszönet illeti családomat, különösen feleségemet, Anikót, aki a nyolcvanas évek technikai lehetőségeit
kihasználva, fotókon megőrizte akkori műveimet. Köszönöm
Sárkány Győzőnek, az egyesület elnökének a lehetőséget, hogy
ez a könyv megjelenhetett, köszönöm a szerzőnek a munkáját, valamint barátaim közreműködését, mivel a könyv előkészítése hosszú folyamat volt. Végezetül köszönetet mondott Csoma Attilának és Peti Sándornak,
a DunArt elnökének azért, hogy
ez a rendezvény létre jöhetett.
A programot Arany Éva népdalénekes előadása gazdagította gyimesi, moldvai, mezőségi
és mezőmadarasi népdalok előadásával.
A kiállítás május 6-ig a művelődési központ nyitva tartási
idejében tekinthető meg.
Katona M. István
A szerző felvétele

Megújítják a dunakeszi Kegyeleti parkot
Terveink szerint az idei évben sor kerül egy új sétány kialakítására, amely a lakótelepet köti
össze a szakorvosi rendelőintézettel. A sétány a Görög Katolikus-templom és az óvoda kerítésével párhuzamosan futna. Majd a kiteresedést elérve két irányba ágazna el, az egyik ága
becsatlakozna a meglévő „Keszi” települések nevével ellátott szilfasorba, a másik pedig a temető keleti oldalán húzódó első szélesebb útba.

- Ti így közlekedtek?
- Mi az átlagnál udvariasabbak vagyunk,
nemcsak az autósokra, de a kerékpárosokra és
a gyalogosokra is figyelünk. Szerintem a legnagyobb gesztus, lemondani a jogomról, megadni
a másiknak az elsőbbséget. Itt is működik, hogy
adni jó! – mondták a kannibálok, akik az interjú után ismét elfoglalták a színpadot, hogy színes sztorijaikkal, hasznos gondolataikkal, no és
a dalaikkal szórakoztassák a rendezvényre kilátogató szép számú közönséget.
- A sok móka mellett úgy gondolom, tanultak
is a gyerekek és a családok is jól szórakozhattak.
Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a rendezvénnyel és remélhetőleg hamarosan találkozunk, addig is kövessetek minket a Facebookon.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk – hangzottak Tasnádi István szavai, aki
szervezőtársaival együtt tartalmas programmal
ajándékozták meg a dunakeszieket.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A

temetőn keresztülfutó útszakasz két
oldalán a zömében múlt század eleji sírokat helyreállítjuk, megtisztítjuk, restauráljuk, hiszen itt a város
lovaséletében jelentős szerepet játszó személyek nyugszanak, mint többek között az angol lovas Henry Huxtable és Henry Barker, az
ír akadályzsoké Edward Geoghegan. Találunk
különlegesen szép faragott gránit sírköveket,
díszes kovácsoltvas kerítéseket, mint a svájci
Mrs. Ball, Emma Rajoux lovasfeleség kőobeliszkjét körülölelő darab.
A rendszerváltás előtti időszakban egy kis teret alakítottak ki, jelentős méretű földfeltöltéssel egy vörös csillag szoborral, padokkal, virágágyásokkal. Sajnos a földfeltöltés munkálatai
közben a környező sírokat nem kímélték, azok
ledöntve, sérülten fekszenek a kupac alatt. Ezeket most lehetőségeinkhez mérten helyreállítjuk, felállítjuk, sérüléseket kijavítjuk, illetve a
földfeltöltés egy részét elhordjuk, és kinyitjuk
a teret a Szent István kápolna és a köznyelvben
Gólyának hívott szobor felé.
A téren alacsony támfalak, ülőfelületek, sok
évelő virágos növény, főként évelők, díszfüvek
és alacsony cserjék kapnak majd helyet. A meg-

lévő Keszi-kő természetesen megmarad a téren.
Az értékes síremlékekbe magról nőt fákat kivágtuk, melléjük, és a síremlékek mellé új fák
kerülnek.
Tóth Eszter
városi főkertész

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

Dunakanyar Régió

6

XXIV. évfolyam 9. szám

Szabó Csaba: „Ne csak beszéljünk róla,
tegyünk is a környezetvédelemért!”
Felszámolják a szemetet, madárodúkkal, fecskefészkekkel, komposztálókkal, rovarhotelekkel
támogatják a környezet védelmét a Zöld Dunakanyar Programban. A természetvédelmet segítő eszközökkel többek között harmincnégy település ötvenkét óvodáját is támogatta a Zöld Dunakanyar Alapítvány.

S

zabó Csaba (képünkön) programvezető elmondta, hogy a szervezet egyik kiemelt célja az évtizedek óta növekvő illegális
szemétlerakóhely megszün-

Szabó Csaba elmondta: még
fiatalkorban a gyerekek a természet és a környezet védelmét játszva tudják megtanulni. Ezért fontos, hogy már
ilyenkor elkezdjük megismer-

retik a természetet. Olyan attitűdöket kell bennük kialakítanunk, melyek képessé teszik
őket a természet megértésére,
a természet iránti felelősségérzet kialakulására. Az ember
világképe, értékrendje tapasztalatain alapul. A gyermekkor
benyomásai, élményei, a látott
minták meghatározzák felnőttkorunk gondolkodásmódját, életmódját.
Hangsúlyozta: nekünk, óvodapedagógusoknak óriási felelősségünk van abban, hogy
megfelelő tapasztalatok birtokába juttassuk a gyerekeket,
hisz majd a későbbiekben általunk válhatnak környezettudatos, a természettel szemben felelősséget mutató, tenni
akaró és tenni tudó felnőtté. A
Zöld Dunakanyar Program által óvodánk gyermekei gazda-

Műfecskefészek átadása: Szabó Csaba és Plachi Attila, Kóspallag polgármestere

godtak madárodúkkal, komposztálóval, s egy rovarhotellel. A gyerekek tavasztól őszig
megfigyelhették a madarakat
az óvoda udvarán: fekete rigó,
vörösbegy, fakopáncs, cinege,
veréb. Figyelemmel kísértük a
költöző madarak érkezését tavasszal, s útnak indulását ős�szel. Az odúk érkezésével még
egy új élménnyel gazdagodhattak a gyerekek: a fészekkészítést és a tojásrakást, kikelést
figyelhették meg.
Katona Andrea ismertette:
a gyerekek többsége nem fél a
rovaroktól. Nagyon örültek,
amikor megérkezett az óvodába a rovarhotel. A gyerekek se-

A megtisztított váci terület

tetése volt Vácon. Az ITM által kiírt „Tisztítsuk meg az
Országot!”egyedi
kérelem
című pályázat segítségével
egy több ezer köbméteres illegális hulladéklerakót sikerült
felszámolniuk, mely a város
határában egy önkormányzati területen helyezkedett el.
Szabó Csaba ismertette,
hogy a területet sikerült az
eredeti állapotba visszaállítani. A szemét újbóli lerakásának megakadályozására figyelemfelhívó táblákat helyeztek
ki és megfigyelő kamerarendszert is kiépítenek.
Ezen felül számos természetvédelmi projektet valósítottak már meg sikeresen.
Az alapítvány a Zöld Dunakanyar Program keretében
már támogatta a környékbeli
óvodákat madárodúk és rovarhotelek kihelyezésével, valamint magaságyásokat és komposztálókat is adtak a közösségekbe, hogy ezzel is elősegítsék
a környezetvédelem és természet védelmének kialakulását a
fiatalokban.

tetni őket a természetvédelemmel és számukra természetes
legyen az, hogy segítik a környezetvédelmet.
Hozzátette: mindemellett
például a rovarhoteleknek fontos szerepe van abban is, hogy
ezekkel az élőlényekkel megismerkedjenek és megtanulják, hogy nem kell tőlük félni,
meg tudják majd különböztetni a méheket a darazsaktól. És,
mint a világon mindenhol, a
beporzók egyre kisebb számban vannak jelen, ezért nagyon nagy szerepünk van abban, hogy megvédjük őket.
Ezekkel az új élőhelyek teremtésével lehetőséget biztosítunk
erre.
A térségben többek között
a Letkési Napköziotthonos
Óvoda is kapott az alapítványtól madárodút, komposztálót
és rovarhotelt. Katona Andrea
intézményvezető elmondta: az
óvodában a gyerekek számára
olyan élményeket, tevékenységeket kell biztosítanunk, melyek segítségével megtapasztalják, megismerik és megsze-

gítettek összeállítani a faágakból, nádból, fúrt fadarabokból álló hotelt. A rovarhotelnél is megfigyelik a rovarokat,
számlálják, hány lakója van,
sőt több rovart maguk költöztetnek be. Nagyon szeretik
a gyerekek ezt a rovarhotelt,
egyáltalán nem veszélyes, hiszen azok a rovarok költöznek
bele, amelyek amúgy is megtalálhatók az óvoda udvarán.
A komposztálót minden nap
használják Letkésen. Az elfogyasztott gyümölcsök, zöldségek héját helyezik bele a gyerekek. Az udvaron szívesen tevékenykednek a gyerekek gereblyével, seprűvel, ásóval, ta-

licskával. A lehullott leveleket
összegyűjtik, s a komposztálóba teszik.
Az alapítvány jóvoltából
több település polgármesterével együttműködve műfecskefészkeket helyeznek ki, hogy
ezzel is segítsék a madarakat
és felhívják a figyelmet arra
is, hogy „fecskepelenka”-t alkalmazva, még a fészek alatti
fecskepiszok is felfogható.
Szabó Csaba elmondta, hogy
minden
természetvédelmi
kezdeményezésükkel azt szeretnék elérni, hogy ne csak beszéljünk a környezetvédelemről, hanem tegyünk is érte.
(X)

A letkési gyerekek körében nagy sikere van a rovarhotelnek
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Májusban nyit a sződligeti Koszorúzással, kiállításnyitóval
folytatódott a Reménység
Duna-parti parkszínpad
A Dunakanyar településein reneszánszukat élik a nyári szabadtéri színpadi előadások, hiszen
elég csak a több éve nagy sikerrel futó veresegyházi színházi produkciókra, a váci, majd a
nagymarosi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóra utalni, melyek idén a dunakeszi nyári színházi előadásokkal, és a hosszú szünet után május 6-án újra megnyíló sződligeti Dunaparti parkszínpad programjaival kibővülve kínálnak kellemes kulturális élményt a nagyközönségnek.

Molnár Blanka: Sződliget egyik legnagyobb különlegessége
a Duna-parti parkszínpad

S

ződliget a Dunakanyar
egyik legvonzóbb települése, melynek dunai
öble és yachtkikötője
valósággal mágnesként vonzza a hajózás és a természet szerelmeseit. Az árnyas erdőben
és a Duna-parton kanyargó
EuroVelo 6 kerékpárúton érkezők kellemes környezetben pihenhetnek meg, két part menti
étterem gazdag kínálatából választhatnak, de teniszezhetnek
is vagy napozhatnak a nagyréten.
A lakókörnyezetét és a művészetet kedvelő és féltő maroknyi
lelkes csapat összefogásának,
sok-sok önkéntes munkájának,
valamint helyi lakosok és vállalkozók elismerésre méltó önzetlen támogatásának eredményeként ebben a már-már idillinek tetsző környezetben nyitja meg újra kapuit május 6-án a
Sződligeti Parkszínpad.
- Művészetkedvelő elődeink
valamikor a nyolcvanas évek
elején hozták létre a parkszínpadot, amely nemcsak közösségi térként, hanem a hatalmas
falfelülete révén kertmoziként
is funkcionált. A nézőteret, az
egymás mögött sorakozó fapadsorokat ennek megfelelően - a színpadtól távolabb egy domboldalon alakították
ki. A szép Duna-parti környezet ideális helyszínnek mutatkozott a nyári programokra, ám a kezdeti fellendülést
mélypont követte. Igen ciklikusnak, hullámzónak volt nevezhető a működése, melyet a
kétezres évek elején ismét szerettek volna újjávarázsolni, de
hosszú távon ez a kezdeményezés sem volt eredményes. Évek
óta ismét „álomba szenderült”
a színpad és környezete, a nézőteret benőtte a gaz, a padok
többségét tönkretette az időjárás, a bejárat mellett egy romos
épület éktelenkedett – foglalta
össze dióhéjban az elmúlt évtizedeket Molnár Blanka, aki elmondta, hogy a történet 2020
márciusában vett új fordulatot, amikor is a személyes beszélgetésekben és a Facebook
helyi csoportjában többen is
szorgalmazták a parkszínpad

újranyitását és környezetének
rendbetételét.
- Hamar kiderült, hogy az
önkormányzatnak nincs rá
pénze, de minden másban segíti az elképezésünk megvalósítását. Így aztán összeállt egy
10-15 fős csapat, elkezdtünk
szervezkedni, aminek eredményeként 2021 júniusára sikerült felújítanunk a parkszínpadot és a lelátót – számolt be a
pozitív változásról a lelkes önkéntesek fiatal szóvivője, aki
egyik aktív szervezője és „motorja” a parkszínpad újjászüle-

ban lévő területen, de hamarosan bejegyzik a parkszínpadot működtető egyesületüket,
a Sződligeti Parkszínpadért
Egyesületet.
- Lesznek általunk szervezett programok, melyek ingyenesek, ezek keretében bemutatkozási lehetőséget kínálunk a sződligeti és környékbeli művészeknek, énekeseknek,
együtteseknek, fiatal tehetségeknek, amatőr és profi zenészeknek. Emellett lehetőséget
biztosítunk működő színházaknak, műsorszervező társaságoknak, hogy programokkal, előadásokkal töltsék meg
a parkszínpadot. Már megállapodtunk a Váci Dunakanyar
Színházzal és a váci jazzklubbal, a JazzMine-nal, akik például biztosítják a színpadtechnikát, felépítik a büfét és remek
koncerteket hoznak. Együttműködünk a helyi civil szervezetekkel, a gyermeknapon például a Sződligetért Közalapítvánnyal közösen szervezünk
programokat. A JazzMine-nal
együttműködésben rendszerint minden héten, pénteken
és szombaton lesznek programok. Az ingyenes rendezvények mellett lesznek belépő-

A művészetkedvelő lelkes lokálpatrióták felújították a nézőteret is

tése érdekében kifejtett összefogásnak.
- Levágtuk a térdig érő gazt,
sok helyen ki kellett cserélni
vagy újracsiszolni az ülőpadok
léceit, mindent újrafestettünk.
A parkszínpad újjászületésénél nagyon sokan bábáskodtak, voltak, akik anyaggal, míg
mások kétkezi munkával vagy
reklámmal, név nélküli adományokkal, adminisztratív tevékenységükkel járultak hozzá
egy remek közösségi tér kialakításához. Aki tehette, segített,
mert mindenkinek fájt a szíve, hogy nincs kihasználva ez a
fantasztikus adottságú terület.
Lelkesítette őket az esély, hogy
meg lehetne tölteni élettel, nem
kell Pestre vagy Vácra utazni
egy kellemes nyári szabadtéri
program élményéért. Nagyon
örülünk, hogy az összefogást
siker koronázta és május 6-án
újra megnyílhat a parkszínpad.
A parkszínpad felújító csapat
tagjai jelenleg magánszemélyként, az önkormányzat együttműködésével csinálnak mindent a nagyközség tulajdoná-

díjas előadások, koncertek is,
melyeket a diákok és a nyugdíjasok kedvezményes jeg�gyel tekinthetnek meg. Az újjávarázsolt
parkszínpadon
május 6-án, rock and roll és
rockabilly zenét játszó zenekar
koncertjével indul az idei szezon, amely reményeink szerint
hosszú évek sikeres közösségi
és kulturális programsorozatának lesz a nyitánya – mondta optimistán Molnár Blanka,
a lelkes lokálpatrióta közösség
szóvivője, aki szerint páratlan élményt kínálhat a Dunában tükröződő lenyugvó nap
fényében sétálni, elfogyasztani
egy finom vacsorát az étteremben, majd megnézni egy jó darabot a parkszínpadon.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
APRÓHIRDETÉS
•Nyugdíjas munkalehetőségek Dunakeszin és környékén: pénztáros, árufeltöltő, konyhai kisegítő, takarító, segédápoló. Részmunkaidőben, akár
azonnali kezdéssel. Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet. 0620 215
0837, 061 781 0045

centenáriumi eseménysorozata

A száz éves múltra visszatekintő Váci Reménység Egyesület úgymond centenáriumi nagyhéttel emlékezett meg az elmúlt napokban az évszázados klub-jubileumról.

A

Fábián Fédra, Kovács Őrs Levente és Moys Csaba

mint arról már beszámoltunk,
a
Vanyek Béla Sportcentrumban húsvét
szombatján megrendezték az
I. Szikora Gyula Súlylökő Emlékversenyt, méltó módon tisztelegve a klub tavaly elhunyt legendás edzőjének emléke előtt.
Alig egy héttel a verseny
után, április 22-én a hagyományokhoz híven megkoszorúzták a székháznál az alapító elnök, Vanyek Béla, illetve az újjáalapítás elnöke, Lehőcz János
emléktábláját, illetve az emeleti nagyteremben megnyitottak egy rendkívül változatos, a
klub gazdag múltjából szemléletes ízelítőt adó kiállítást.
Az ünnepi esemény alkalmából Kovács Őrs Levente elnök és Fábián Fédra elnökségi tag külön is köszöntötték az
újjáalapítás utáni időszak néhány jelenlévő főszereplőjét,
élükön Moys Csaba tiszteletbeli elnökkel és Mikulai Dániel korábbi titkárral.
– Rendkívüli alkalom a
centenáriumi évforduló, így
igyekszünk is ezt a százévente
egyszeri alkalmat kihasználni,
hogy méltó módon tisztelegjünk az egyesületi elődök emléke, munkássága előtt. Ös�szeállítottunk például egy gyönyörű szép kiállítást is, bízunk
benne, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban nagyon sokan megtekintik majd
az emeleti nagyteremben. Aztán hamarosan megjelenik egy
klubmonográfia, amit szintén
szíves figyelmébe ajánlunk az
érdeklődőknek – mondta köszöntőjében Kovács Őrs Levente.
Az alapító emléktáblájának megkoszorúzásakor Moys
Csaba a történelmi hűség kedvéért emlékeztetett, hogy az
egyesület története hosszú évtizedekre megszakadt, amikor
a kommunisták '45 után gyakorlatilag elzavarták Vanyek
Bélát, mondván, hogy kapitalista szemléletű ő maga és a
klubja is.
– Na már most ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy annyira volt kapitalista, hogy a huszonöt alapító tagból huszonegy gyakorlatilag munkás volt,

azért alapították a klubot, hogy
a nehéz sorsú fiatalokat felkarolják, ennyit a kommunizmus történelemhamisításról –
hangsúlyozta a tiszteletbeli elnök.
A folytatásban Kovács Őrs
Levente a kiállítás kapcsán
megjegyezte: a tablókat, kiállítási tárgyakat nézegetve újból
tudatosulhat a mai tagokban,
hogy kivételezett helyzetben
van az egyesület, hiszen a száz
éves múlt hagyománya rendkívül biztos alapot és fogódzót ad
a közösségi léthez.
– Maga az egyesület nem
csak azért nagyon értékes és
fontos számunkra, mert száz
éves, hiszen ez önmagában
még nem annyira rendkívüli,
szerencsésebb emberek is megérnek ilyen szép kort. Viszont
ez a jubileum ékes bizonyítéka
annak, hogy Vácott már száz
évvel ezelőtt is fontosak voltak
a közösségek, sokan úgy gon-

dolták már a múlt század elején, hogy nagy szükség van a
helyi fiatalságot, munkásságot,
diákságot egybefogó civil közösségre, egy olyan közösségre,
amelyik gondol a saját tagjaira,
és amely olyan plusszokat tud
biztosítani számukra, amelyeket egyénenként nem tudtak
volna elérni. Ezt az örökséget is
tovább kell vinnünk, egy olyan
szigetként, egy olyan támogató
közegként kell az egyesületnek
működnie, hogy megfeleljünk
ezeknek az alapcéloknak – fogalmazott az elnök, megnyitva
az átfogó tárlatot.
A VRE centenáriumi nagyhete keretében április 22-én útnak indult egy népes kirándulócsoport, hogy több szakaszra
bontva száz kilométert túrázzanak, illetve április 24-én atlétikai versenynek adott helyet
a Vanyek Béla Sportcentrum.
Ribáry Zoltán
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Jubileumi születésnapját ünnepelte
a Bogyó László nevével fémjelzett dunakeszi teniszklub
A Dunakanyar tenisz Mekkájaként, a honi utánpótlás-nevelés fellegváraként, a hazai és nemzetközi versenyek egyik legelismertebb házigazdájaként jegyzett Nexon Dunakeszi Teniszklub látványos családi nap keretében ünnepelte 30. születésnapját április 23-án. A Magyarság sporttelepén működő teniszklubot a közelmúltban elhunyt Bogyó László elnök és felesége, Marika alapította 1992-ben, melyben az utóbbi évtizedben vezetőedzőként, napjainkban
pedig már klubelnökként is meghatározó szerepet tölt be fiuk, Bogyó Tamás.

A

A Bogyó család

fiatal
szakember
édesapja feladatát is
átvéve irányítja a neves teniszklub szakmai tevékenységét, aki érdeklődésünkre elmondta: - Jelentős mérföldkőnek tekintjük a
klub 30. születésnapját, melyet
egy tartalmas családi nappal teszünk még emlékezetesebbé, de
egész évben színvonalas versenyekkel igyekszünk maradandó emlékké formálni a jubileumi esztendőt.
Bogyó Tamás elmondta: a hazai programok mellett idén két
rangos nemzetközi versenynek
adnak otthont.
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

- Mi leszünk a házigazdája
a 14 éven aluliak, Champions
Bowl nemzetközi versenynek
és a 18 éven aluliak világranglista pontszerző versenyének is,
ami jelentős szakmai elismerés
a klub számára. Emellett a Magyar Tenisz Szövetséggel közösen szeretnénk édesapám emlékére a magyar első osztályú férfiak és nők részére egyaránt 1,5
– 1,5 millió forint összdíjazású versenyt szervezni – hallhattunk a tervekről.
A jubileumi családi nap
programjáról megtudtuk: az
eseményre meghívták az iskolatenisz programban résztve-

vő tanulók révén érintett közel
500 családot, melynek tagjai
számára felkínálták a klubhoz
való csatlakozás lehetőségét, ha
heti rendszerességgel szeretnének a fiatalok vagy a szüleik teniszezni.
- Nagy népszerűségnek örvend az iskolai teniszoktatás,
sok fiatal kedvelte meg a világ
egyik legnézettebb sportágát,
akik közül nem kevesen vannak, akik versenyszerűen is elkezdtek teniszezni – tette hozzá Bogyó Tamás, aki nagy szeretettel beszélt édesapjáról, aki
az elmúlt évtizedekben a kiváló
edzőkkel együttműködve az ország egyik legjelentősebb klubját építette fel.
Az utánpótlás-nevelés mellett kitüntetett helyett foglal el a
klub életében a társasági tenisz
is, melynek sokan hosszú évtizedek óta a Bogyó család klubjában hódolnak.
- Délután a klubunkban teniszező gyerekeknek és a társasági tenisznek hódoló felnőttek részére szervez(t)ünk versenyt. Dióssi Csaba polgármester úr mellett egykori sportolók
– köztük Ádám Laci - és olyan
ismert vállalkozók, mint Harcsa Árpád és Szilágyi Lajos vívtak „gigászi” küzdelmet a vörös salakon, akik a kilencvenes,

A 30 éves klub fontos küldetésének tartja az utánpótlás-nevelést

kétezres évek elején kezdtek el
teniszezni apu szakmai irányításával. Ma is imádják ezt a csodálatos sportot! – mondta elismeréssel a hangjában a klubelnök, aki köszönetet mondott az
önkormányzat támogatásáért,
melynek köszönhetően optimális feltételek mellett működhet a
Nexon Dunakeszi Teniszklub.
Bogyó Tamás az elmúlt három évtized sikeres folytatása
érdekében - mint fogalmazott,
„apu agilitásával és intenzitásával” szeretné tovább vezetni
a klubot, melyben 3 fedett és 7
szabadtéri pálya fogadja a teniszezőket.
– Reméljük, hogy az önkormányzattal
együttműködve

még két fedett pályát sikerül
építeni – bizakodik Bogyó Tamás, aki szerint remek háttérnek és a kiváló szakmai munkának köszönhetően több tehetséges fiatal bontogatja szárnyait a
klubban.
- Nagy büszkeséggel mondhatom, hogy a magyar tehetségek mellett jelenleg egy ecuadori és egy román kisfiú, valamint
egy lengyel kislány is nálunk
készül a versenyekre. Rajtuk kívül Takács Bercelt szeretném
kiemelni, aki a fiú 14-es korosztályban fedett pályás magyar
bajnok lett egyéniben és párosban. Ő már a 13. gyermek, aki
magyar bajnokként a dunakeszi
teniszklubból kerül ki, vagy itt

dolgozik nálunk a magyar bajnokság megnyerése alatt. A 1618 éves fiúk és lányok korosztályából többen is a magyar ranglistán az első 10-ben vannak, a
válogatott színeiben szerepelnek. Úgyhogy bőven vannak
büszkeségeink – mondta boldogan Bogyó Tamás.
A jubileumi születésnapot izgalmas mérkőzésekkel és ünnepi finomságokkal, ízletes bográcsgulyással ünnepelték, a
felnőttek pezsgővel és az egri
Bolyki Pincészet nemzetközi
díjnyertes boraival koccintottak
a teniszklub 30. születésnapján.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

