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LEGYEN ÉLMÉNY A TANULÁS!
Ünnepi gálán adta át
Magyarország Szlovákiának
a V4 kulturális soros elnökségét

Tuzson Bence: Térségünkben az elmúlt időszakban kétszáz új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre,
most pedig három új bölcsőde építésébe kezdünk bele, Csömörön, Dunakeszin és Fóton, amelyek
Cikkünk a 2. oldalon
további száztizenkét gyermeknek biztosítanak majd ellátást

2022. július 1-jén Magyarországtól Szlovákia veszi át egy évre a Visegrádi Négyek soros elnöki tisztét. Ebből az alkalomból Nagymaroson rendezték meg a V4 magyar elnökség kulturális záróünnepségét. Az ünnepi gálán zenés és cirkuszi produkciókat, valamint a VéNégy Fesztivál és
Színházi találkozó workshopján készült szlovák-magyar színházi előadást is bemutattak. „A négy
ország közös kulturális öröksége erős közösségé formál bennünket” - emelte ki az eseményen
Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter.
Folytatás a 2. oldalon

Marián Varga, a Szlovák Köztársaság első beosztottja vette át
szimbolikusan a kulturális elnökséget Navracsics Tibortól,
melyről elismeréssel nyilatkozott Rétvári Bence, a V4 Fesztivál és Színházi találkozó fővédnöke

Átépítik a Pálya utca–
Külső Szilágyi úti csomópontot
Már öt éve annak, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata elindította a Pálya utca–Külső Szilágyi út csomópontjának átépítését. Bár
az érintett terület Budapesthez tartozik, ám a dunakesziek számára mégis egy igen fontos kereszteződés, mivel nagyon sokan
naponta a káposztásmegyeri közlekedési csomóponton – a vasúti
alagúton – keresztülingáznak Dunakeszi és a főváros között. A július 1-jén kezdődött munkálatok eredményeként megszűnik az elakadás az alagútban, összehangolt lámpás irányítás engedi majd
az átmenő forgalmat.

Okostantermet adtak át a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában

Alagi győzelem a 100. Magyar Derbyn!
A magyar galoppsport kiemelkedő eseményét, a centenáriumi Magyar Derbyt háromnapos impozáns divatfesztivállal
és gigászi küzdelmeket hozó
versenyekkel ünnepelte a tízezres publikum a főváros szívében, a Kincsem Parkban a
rendezők kitűnő szervező tevékenységének köszönhetően.
A 100. Magyar Derby győztesének, Stanislav Georgievnek Novák Katalin köztársasági elnök
adta át a díjat. Az ünnepélyes
ceremónián jelen volt SzalayBobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Szentkirályi
Alexandra kormányszóvivő és
Nagy István agrárminiszter.
Folytatás a 7. oldalon

Novák Katalin köztársasági elnök is megtekintette a centenáriumi Magyar Derbyt

Július 1-jétól új típusú rendszámok kerülnek az autókra
A Közlekedési Múzeumnak
adományozta az első új formátumú rendszámot a gépjármű-nyilvántartásért felelős Belügyminisztérium. A
táblát Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára szombaton, Budapesten, a Clark Ádám téri
0 kilométerkőnél tartott sajtótájékoztatón adta át Vitézy
Dávidnak, a Technológiai és
Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkárának.

Megkezdődött a nagy forgalmú közlekedési csomópont átépítése

„Látványos munkálatok zajlanak már a káposztásmegyeri csomópontban, ahol a következő 45 napban mozaikszerű
munkavégzésre kell majd számítani. Elsőként a két sáv közötti szigetet marták fel a kivitelezők, itt alakítják ki a kanyarodósávot a vasúti alagút felé.
Nem gondoltam volna, hogy
ilyen összetett feladatot vállal-

tunk magunkra, több tulajdonos, számtalan engedély, versenyfutás a határidőkkel… Egy
2019 óta húzódó ügy végére teszünk pontot idén az újpesti
önkormányzattal együttműködésében” – osztotta meg tapasztalatait Facebook-oldalán
Dióssi Csaba.
Folytatás a 4. oldalon

Vitézy Dávid és Rétvári Bence

Folytatás az 3. oldalon
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Ünnepi gálán adta át Magyarország Szlovákiának
a V4 kulturális soros elnökségét
Folytatás a címlapról

elszigetelt személyiségek vagyunk. Ha nem tudunk megnyilvánulni, akkor valójában
nem is számítunk. Éppen ezért
a kultúra több, mint puszta
szórakozás. Közösségeket hoz
létre, közösségeket tart meg és
közösségeket erősít” - emelte ki
Navracsics Tibor területfejlesz-

kultúráért felelős államtitkár.
„A V4-ek együttműködésének nincs alternatívája. Földrajzilag és kulturálisan is olyan
mélyek a közös gyökereink,
hogy bármilyen vihar is jött az
elmúlt évszázadokban, semmi
sem tudta megtépázni ezeknek
a nemzeteknek az összefogá-

25 között rendezzük meg a 10.
jubileumi fesztivált” – emeltke
ki Kis Domonkos Márk, fesztiváligazgató.
Az ünnepi gálát Koós-Hutás
Áron és Horváth Márk duója
nyitotta. Kriszta Kinga, a Magyar Állami Operaház szólistája Kálmán Imre Csárdáskirály-

Hoppál Péter államtitkár

A

Visegrádi Négyek Csehország, Lengyelország, Magyarország
és Szlovákia – együttműködésének célja az országok gazdasági, politikai, kulturális és
diplomáciai érdekeinek közös
képviselete. Az együttműködés
összehangolását minden évben
egy tagország, a V4 soros elnöke vállalja magára. 2021. július
1. és 2022. június 30. között ezt
a tisztséget Magyarország töltötte be. A V4 országok legrangosabb kulturális eseménye,
a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó. A kulturális elnökség szimbolikus átadására ezért a fesztivál helyszínén,
Nagymaroson került sor.
Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős minisztertől Marián Varga, a Szlovák
Köztársaság
elsőbeosztottja
vette át szimbolikusan a kulturális elnökséget. „Ha kultúráról beszélünk, akkor elsősorban mindenkinek a közösség jut eszébe. A közösség és a
megtartás. Hiszen mi emberek
egyedül, egymagunkban, barátok nélkül, szeretteink nélkül
Folytatás a címlapról

T

érségünkben nagy figyelmet fordítunk a
környezettudatos közlekedésre és a sportolásra,
ezért az elmúlt években a régió településein több kerékpárút-fejlesztés is megvalósult – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence, körzetünk országgyűlési
képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy a családok védelmében továbbra is kitartanak a rezsicsökkentés mellett,
valamint meghosszabbították az élelmiszerárstopot és
a benzinárstopot is. A képviselő felhívta a figyelmet arra
is, hogy azok után, hogy tavaly minden idők eddigi legmagasabb nyugdíjprémiumát
fizettük ki, az idén februárban pedig a tizenharmadik
havi nyugdíjuk teljes összegét is megkapták a jogosultak, júliustól további 3,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Mint mondta, örömmel
tapasztalja, hogy térségünkbe, mint az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójába már nemcsak élni, de
vállalkozni is szívesen jönnek
az emberek.

Látványos gálaműsorral zárult a magyar elnökség

tésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter
„A V4 magyar elnökségének
két kiemelkedő pillére a visegrádi négyek kulturális logisztikájának erősödése és egymás
kultúrájának mélyebb megismerése voltak. A kulturális
sokszínűségünk és gazdagságunk arra predesztinál minket,
hogy ezek bemutatásán és az
együttműködéseken keresztül
a béke és a biztonság érdekében tudunk közösen tevékenykedni” - mondta, Hoppál Péter,
– A folyamatban lévő, illetve
a tervezett fejlesztések tükrében milyennek látja térségünk
helyzetét?
– Sok olyan fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően kiemelkedően jónak értékelhetjük a helyzetet, nem véletlenül lehetünk büszkék arra,
hogy térségünk országos szinten is a legdinamikusabban fejlődő régiók egyike hazánkban.
Aki ide költözik, az egy szorgalmas és jó közösségbe kerül,
biztonságban érezheti magát,
mert folyamatos a fejlődés és
stabil jövőképet láthat maga és
a gyermekei előtt Csomádon,
Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon egyaránt. Településeinken már az elmúlt években is folyamatosan utakat, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket építettünk, fejlesztettük az
egészségügyi létesítményeket
és az egészséges élet megtartásához szükséges sportlétesítményeket, mert agglomerációs régióként nálunk az ilyen
beruházásokra mutatkozott a
legnagyobb igény. Ugyanakkor támogatnunk kell azokat
is, akik ezeket a fejlesztéseket
használják: az itt élő embere-

sát” - hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, a VéNégy Fesztivál és
Színházi Találkozó fővédnöke.
„Idén az eddigi legmagasabb látogatószámot érte el a
VéNégy Fesztivál és Színházi
Találkozó. A négy nap során 11
ezren látogattak el a visegrádi
négyek kultúráját fókuszba állító és világsztárokat is felvonultató zenei és színházi programokra. Jövőre június 22. és

nő című művéből Szilvia belépőjét, Horváth István, a Magyar
Állami Operaház tenorja Puccini Turandotjából a Nessun
Dormát, míg Györfi Anna és
Vastag Tamás az Erzsébet, a szerelem szentje című musicalből
Az Ég tartja a Földet című dalt
adta elő. A Recirquel artistája,
Herczeg Richárd lélegzetelállító
Lengő rúd számával nyűgözte
le a résztvevőket. Az ünnepi gálán mutatták be a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó kéthetes workshopján Juraj Bielik

vezetésével készült szlovák-magyar előadást, a Grammatica
mysteriit is. A Petőfi Sándor
versein, levelein és úti leírásain
alapuló válogatás egy olyan kollázst alkot, amely nemcsak komoly, hanem humoros oldaláról
is bemutatja a szerzőt – az ifjú
Petőfit.
Bár a magyar kulturális elnökség véget ért, jövőre ismét Magyarország lesz az európai kultúra egyik központja. „Veszprém és a Bakony-Balaton régió 2023-ban, mint az
Európa Kulturális Fővárosa

Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató

LEGYEN ÉLMÉNY A TANULÁS!
ket, a családokat, fiatalokat és
időseket egyaránt. Így hát egészen széles palettán mozognak,
vagyis sokszínűek a már megvalósult és a továbbiakban tervezett fejlesztéseink. Nem állunk meg, tovább bővítjük például az óvodai és bölcsődei férőhelyek számát. A mögöttünk
lévő időszakban kétszáz új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre
a választókerületben, most pe-

dig három új bölcsőde építésébe kezdünk bele: Csömörön,
Dunakeszin és Fóton. Ezek az
új bölcsődék további száztizenkét új férőhelyet biztosítanak
majd. Ugyanakkor eddig ös�szesen kilencszázhetvennyolc
új óvodai férőhelyet hoztunk
létre, és azon dolgozunk, hogy
ez a szám a közeljövőben immár ezer fölé emelkedjen. Szorosan ehhez kapcsolódik, hogy

Jó ütemben épül a Dunakeszi Diáknegyed

cím viselője dolgozik majd a
közös európai kulturális értékek és kapcsolatok megerősítésén. Már idén is sok programmal, de jövőre különösen izgalmas kulturális kalandokkal
várjuk a Visegrádi Csoport országaiból a fellépőket és a vendégeket egyaránt” – üzente az
V4 elnökségi évet záró ünnepség résztvevőinek a VeszprémBalaton 2023 Európa Kulturális fővárosa program vezérigazgatója, Markovits Alíz.
Magocsi Anikó
Fotó: Szabó Csaba

a tanév végén okostantermet
adtunk át a csömöri Mátyás
Király Általános Iskolában,
ami azt a célt szolgálja, hogy a
gyermekeink számára legyen
élmény a tanulás. Nem szabad
ugyanis megfeledkeznünk arról, hogy a mai fiatalok számára már a mindennapok része az
okoseszközök használata, amelyek segítségével szinte játszva
tanulhatnak.
– Miben látja térségünk fejlődésének kulcsát, milyen további lehetőségek állnak még
körzetünk előtt?
– Fontos hangsúlyoznunk,
hogy az összefogásban rejlik
térségünk ereje, és ez egyaránt
igaz Csömörre, Csomádra, Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre és Veresegyházra is.
Nagyon örülök mindazoknak
a terveknek, amelyekről ez elmúlt hetekben több település vezetőjével is egyeztethettem körzetünkben, hiszen ezek
egytől egyig mind azt jelzik,
hogy térségünk tele van tenni
akarással, ötletekkel és kreativitással. Szépen szimbolizálja

ezt a fóti Waldorf iskola és óvoda példája is: az óvoda tervezési szakaszban van, épp a szakhatósági engedélyeket szerzik
be, s várhatóan jövőre készül
el. Nem kevésbé fontos ugyanakkor a fóti Boglárka bölcsőde
fejlesztése sem, ami a Széchenyi
2020 programban valósul meg,
csaknem háromszázötvenmillió forintos kormányzati támogatással. Itt egy összesen huszonnyolc férőhelyes, két csoportszobás, új bölcsődei épületet alakítunk ki. Az a célunk,
hogy a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése mellett megkönnyítsük a kisgyermekes
szülők visszatérését a munkába. Továbbra is az a meggyőződésem, hogy a jövőt építi, aki
iskolákat épít, mi pedig az elért eredményeink között számos bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztést tudunk felmutatni, ezen az úton haladunk tovább. Éppen ezért hasonlóan
fontos a Dunakeszi Diáknegyed példája is, ahol jól halad
az építkezés, már áll a tanműhely első emelete. Ez egy olyan
beruházás, amelyik térségünk
egészének szempontjából is
fontos, hiszen gyermekeink jövőjét alapozza meg. Tisztában
vagyok természetesen azzal is,
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Július 1-jétól új típusú rendszámok
kerülnek az autókra

R

étvári Bence elmondta: 1990 óta láthatók az utakon az eddigi, három betűből és három számból álló rendszámok.
A betűk azonban lassan az ábécé végéhez érnek, és éveken
belül elfogytak volna ezek a variációk. Ezért született az a döntés,
hogy július 1-jétől új típusú rendszámok kerüljenek az autókra.
Közölte, az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek kétszer
két betűből és három számból álló rendszámtáblát kapnak, ezen
látható az Európai Unió jelzése a csillagokkal, a H betű és új elemként jelenik meg Magyarország címere.
Az új rendszámok több kombinációs lehetőséget kínálnak emelte ki, hozzátéve: mintegy 5,5 millió jármű fut Magyarországon, körülbelül 4 millió személyautó van, ezeknek a rendszáma
változik meg folyamatosan a későbbiekben.
Kitért arra, hogy az új rendszámtáblákat felmenő rendszerben
vezetik be, azokból a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapnak. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni.
Kiemelte: a díjak sem változnak, az új rendszámtáblákért az
eddigi összegeket kell fizetni. Továbbra is lehetőség van egyéni
rendszám választására. A környezetkímélő járművek továbbra is
halványzöld alapszínű rendszámtáblát kaphatnak, a taxiké sárga
marad, és a kerékpárszállítókra szerelhető szürke rendszámtábla
is igényelhető lesz.

Elmondta, Pintér Sándor belügyminiszter úgy döntött, hogy az
első új, AA AA-001-es rendszámot a Közlekedési Múzeum kapja meg, ahogy sok korábbi hasonló első rendszám is oda került.
Vitézy Dávid kiemelte: a múzeum gyűjteményében megtalálható legrégebbi rendszámos felvételen egy Csonka-féle gépkocsi látható 1908-ból. A jármű még folyószámos táblát kapott, 1910 után
római számokkal is kombinálták a jelzéseket, majd megjelentek
a betű-szám jelzéses rendszámok. Később két betű és négy szám
formátumú rendszámok voltak Magyarországon, 1990-ben váltotta ezt fel - többéves kifutással - a három betű és három szám
alapú rendszer.
Az államtitkár közölte: számításaik szerint, ha a jelenlegi ütemben bővül a gépjárműpark, akkor 500 évig elegendő az új betűszám kombináció. Ezért is fontos az új rendszámszéria első darabját megőrizni a Közlekedési Múzeumban, annak új állandó kiállításában.
Vitézy Dávid az MTI-nek nyilatkozva kitért arra, hogy a kormány nem látta értelmét a területi rendszám bevezetésének. Hozzátette, Magyarországon nem területi, hanem országos a teljes
közúti nyilvántartás, tehát a területi rendszámok bevezetésének
nem lett volna értelme, az rengeteg többletadminisztrációval járt
volna az állampolgárok számára.
Elhangzott, hogy az újfajta rendszámtáblák a latin ábécé sze-

RÉTVÁRI: A KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK SZAVA
NE CSAK EGY VISSZHANG LEGYEN

KORONAV ÍRUS:
6,412 millió a beoltottak,
4663 az új fertőzöttek száma,
a múlt héten elhunyt 14 beteg

A

térség országgyűlési képviselője a gálaműsor után a
0627.hu stábjának adott nyilatkozatában kiemelte: az Európai
Uniónak már nem tőlünk nyugatra van a középpontja, hanem egy ugyanilyen súlypont
létrejön a V4-német tengelyen
is mint, ami létrejött a németfrancia tengelyen is, amikor az
uniót létrehozták.
Rétvári Bence rámutatott:
“…a magunk helyét az Európai Unión belül igenis foglaljuk
el, hiszen belátható időn belül a
közép-európai országok nettó
befizetők lesznek, ha a GDP növekedések üteme így zajlik. Magyarországon is 7,1 százalékos
volt a tavalyi évben. Nekünk ezt
a fajta folyamatot kell segíte-

nünk, hogy a kettős mércét minél inkább felszámoljuk és a közép-európai országok szava ne
csak egy visszhang legyen, hiszen a mi szavunknak is ugyanolyan súlya van.”

hogy az itt élőknek különösen
fontos a mindennapok békéje
és a tervezhető jövő, ezért képviselői munkámban is mindent
megteszek azért, hogy ez adott
legyen mindenki számára. Térségünkben nagy figyelmet fordítunk például a környezettudatos közlekedésre és a sportolásra, ezért az elmúlt években a
régió településein több kerékpárút-fejlesztés is megvalósult.
Megújult a kerékpárút Gödön,
új bicikliút épült Csomádnál és
már sokan kipróbálhatták és
nagy örömmel használják az
új EuroVelo6 nemzetközi kerékpárutat Dunakeszinél. Csomádon folytatódhat a Fő utca
kiépítése a Magyar Falu Program keretéből erre a célra elnyert csaknem negyvenmillió
forintos támogatásból. Ebből
pedig nemcsak az út készül el
– a Fő utcának a Tél utcáig terjedő szakaszán –, hanem a vízelvezetést is megoldják a szakemberek, ami azt jelenti, hogy a
magassági viszonyoknak megfelelően úgynevezett gyephézagos betonlappal burkolt szikkasztóárkok épülnek a jobb oldalon. Meggyőződésem, hogy
a lehető legjobb helyre kerül
minden fillér, amit a helyi fejlesztésekre költünk el.

– A családok megerősítéséért hozott kormányzati intézkedések itt helyben men�nyire éreztethetik majd a hatásukat?
– Az egyik legnagyobb kincs
a biztonság. Ahogy ígértük
is, mi megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést és a családtámogatási rendszert. Éppen ezért meghosszabbítottuk az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot, ez utóbbi pedig különösen fontos itt, az
agglomerációban. A családok
számíthatnak ránk, meg fogjuk védeni őket, ahogyan a korábbi években is tettük. Mi a
béke pártján állunk, és továbbra sem engedjük, hogy a háború árát a magyar családok fizessék meg. Azok után, hogy
tavaly minden idők eddigi legmagasabb
nyugdíjprémiumát fizettük ki, az idén februárban pedig a tizenharmadik
havi nyugdíjuk teljes összegét
is megkapták a jogosultak, júliustól további 3,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.
A nyugdíjemelés januárig vis�szamenőleg jár minden jogosultnak.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A

rinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat -, majd újabb
két betűből és három számból állnak. A rendszámtáblán ékezetes magánhangzók nem lehetnek, a számjegyek pedig 001-től
999-ig szerepelhetnek. Magyarország címere mellett az európai zászlót jelképező kék mezőben tizenkét sárga csillag látható fehér H betű jelzéssel.
Egy pár rendszámtábla ára továbbra is 8500 forint, egy darabé
pedig 5500 forint.
Forrás: MTI
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ

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

Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési
képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

Rétvári Bence a V4 jelentőségét
hangsúlyozta

beoltottak száma 6
411 997, közülük 6
199 038-an a második, 3 884 792en a harmadik, 305 920-an pedig már a negyedik koronavírus elleni oltást is megkapták - közölte a múlt heti ös�szesített adatokat szerdán a
koronavirus.gov.hu.
A kormányzati portálon azt
írták: az elmúlt héten 4663 új
fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 932 788-ra
nőtt az azonosított fertőzöttek
száma. Meghalt 14, többségében
idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 661-re emelkedett.
A gyógyultak száma 1 874
932, az aktív fertőzötteké 11 195.
Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük
tízen vannak lélegeztetőgépen.
Hatósági házi karanténban
428-an vannak.

Az új rendszámok több kombinációs lehetőséget kínálnak jelentette
be a két államtitkár a Clark Ádám téri 0 kilométerkőnél tartott
sajtótájékoztatón

Hangsúlyozták: a kormány
továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is - tették hozzá.
A honlapon arra is felhívták a
figyelmet, hogy a járvány vis�szahúzódása és a magas átoltottság miatt júliustól már csak péntekenként van oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól,
házi gyermekorvostól.
Kiemelték, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az
oltás felvételére kérik.
A megerősítő oltás felvétele
mindenkinek ajánlott, aki négy
hónapnál régebben kapta meg
az előző oltását - tették hozzá.
Forrás: MTI

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
SEGÉDMUNKÁS

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

Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
Főbb feladatok:
A város Intézményi
infrastruktúrájának
működésével kapcsolatos
adminisztratív
feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges
dokumentációk kezelése,
szerződések előkészítése,
vállalkozói számlákhoz
szükséges dokumentáció
összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának
támogatása, adminisztrációs
feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások
előkészítésében való részvétel,
a munkák bonyolításának
háttértámogatása, az elkészült
munkák dokumentálásában
történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség,
érettségi és/vagy műszaki
végzettség,
jó kapcsolatteremtő és
kommunikációs készség,
analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű
MS Office ismeret
Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria
rendszerben,
Jelentkezésüket önéletrajzzal
az alábbi elérhetőségeken
várjuk:
vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu
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Teljes mértékben magyar tulajdonba
Átmenetileg szünetel
került a Dunakeszi Járműjavító Kft. a közfinanszírozott bőrgyógyászati
ellátás Dunakeszin

Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. megszerezte a TMH International AG tulajdonrészét a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t birtokló TMH Hungary Invest Zrt.-ben, ezzel a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőségű vállalat teljes egészében magyar tulajdonba került.

A

z akvizícióval a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. célja az, hogy
a Dunakeszi Járműjavító Kft. a magyar
nemzeti vasútipari gépgyártás egyik vezető szereplőjeként további piaci expanzióba kezdhessen, és piaci részesedését jelentős mértékben
megnövelhesse.
A Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. a Transmashholding Hungary Kft. felett
is megszerezte az irányítást, és a társaságban a
magyar tulajdoni hányad 100%-ra emelkedett,

így folytatódhat a személyvagonok gyártása az
Egyiptomi Államvasutak részére, amelyekből
már több mint 50% sikeresen leszállításra került.
A Transmashholding Hungary Kft. a jövőben
Ganz-MaVag International Kft. néven, a TMH
Hungary Invest Zrt. pedig Ganz-MaVag Invest
Zrt. néven folytatja tevékenyégét.
Magyar Vagon
Befektetesi Vagyonkezelő Zrt.

Jam Jazz
Fesztivál
Dunakeszin

Képünk illusztráció

„Intézményünkben átmenetileg az ellátást nem
tudjuk biztosítani szakorvos hiány miatt, ezért
az illetékes egészségügyi hatóság fogja kijelölni azt az ellátót, ahova a három településen élő
lakosaink fordulhatnak bőrgyógyászati panaszukkal.
Ameddig a hatóság nem jelöl ki konkrét intézményt, addig a Semmelweis Egyetem bőrgyógyászati klinikáján (1085 Budapest, Mária u.

Háromnapos koncertsorozat várja a jazz rajongótáborát július 22-24. között Dunakeszin, a IV. Béla király főtéren. A rendezvény ideje alatt
nívós zenészek érkeznek a
városba, ahol a jazzfesztiválon ismét Náray Erika színművésznő, énekesnő vállalta el a
műsorvezető szerepét.

D

Táborozási lehetőségekből nincs hiány Dunakeszin, egészen a Balatonig juthatnak a gyerekek,
ha időben jelentkeznek a város kínálta lehetőségekre. A horgászattól a zenén és táncon át a
sportig igen széles skálán válogathatnak, ki-ki a maga érdeklődési körének megfelelően.

M

Több mint 700 millió forintból
ÉPÜLHET ÚJ BÖLCSŐDE ŐRBOTTYÁNBAN

rbottyánban, Vácbottyán településrészen
új bölcsőde épül. A Nemzeti Helyreállítási Alapból finanszírozott, „Bölcsődei nevelés
fejlesztése” című pályázat keretében több mint
700 millió forint támogatást nyert el a település
– írja a 0627.hu.
Az új 48 férőhelyes bölcsőde a Kossuth utcai sportpálya területén fog majd helyed kapni.
A Kossuth utcai sportpálya nem fog megszűnni, a rendezvényeket továbbra is itt fogják megtartani – reagált a település közösségi oldalán

a bölcsőde megépítésének hírére érkezett kommentekre Szabó István Őrbottyán polgármestere. Mint fogalmazott: „A játszani vágyó gyerekek és a pihenni vágyó felnőttek továbbra is
használhatják a területet, hiszen az intézmény
területe, a zöldterület egy kis szeletét, egyötödnyi, egyhatodnyi területét fogja lefedni. Szerintem pánikra semmi ok nincs, hiszen városunk
tovább fejlődik egy olyan intézménnyel, amely
sok kisgyermeknek lehet majd néhány évre otthona.”

ár az első turnus nyaral Dunakeszi
balatonakarattyai üdülőjében, ahol
szinte hagyomány, hogy a horgászat
kedvelői nyitják a szervezett táborok sorát. Ők
idén a dunakeszi Szent István Általános Iskola
kerékpárosaival alkotnak egy csapatot, de a maradék 9 hetet is teljesen feltöltötték már a dunakeszi pedagógusok, edzők. Lesz citera-, tánc, úszó-, cheerleader-, tollaslabda-, kosár-, vívás
és gólyatábor. Előző évben több mint 300 gyerek üdülhetett kedvezményesen a vízparti ingatlanban, ahol emeletes ágyakkal, külön zuhanyzóval és WC-vel kialakított szobákban szállásolják el őket.
Mint Seltenreich József, a Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója egy korábbi interjú alkalmával elmondta, hamar betelnek a turnusok, hi-

Átépítik a Pálya utca–Külső Szilágyi úti csomópontot
Folytatás a címlapról

Dunakeszi polgármestere kiemelte: Az első
ütemben kiépítjük a kanyarodó sávokat, a lámpásításhoz szükséges alépítményeket és megoldjuk a
csapadékvíz-elvezetést. A második ütemben kerülnek helyükre a jelzőlámpák, melyre 45 napon
túl, az ősz folyamán kerül sor, ami már nem jár
jelentős forgalomkorlátozással. A tervezett közlekedési lámpa az aluljáróéval szinkronban működik majd, hogy biztosított legyen a Dunakeszi felöl érkező autósok kihajtása a Külső Szilágyi útra,
illetve a városunkba érkezők szabad utat kapjanak a Külső Szilágyi útról lehajtva.
Dióssi Csaba hozzátette: A munkálatok eredményeként megszűnik az elakadás az alagútban,

41. tel.: 06-1-266-0465) lehet az ellátást igénybe
venni, tekintettel arra, hogy ellátási területe az
egész országra kiterjed.
A szakrendelő vezetősége mindent megtesz
annak érdekében, hogy a bőrgyógyászati ellátást
mielőbb biztosítsa” – olvasható a szerkesztőségükbe eljuttatott közleményben, melyben arról is tájékoztatnak, hogy az érdemi változásról
azonnal értesítik a lakosságot.

Aktív kikapcsolódást kínál a nyárra
a gyerekeknek Dunakeszi

unakeszi a nyár derekán kellemes időtöltést kínál: jazzhangulat, finom borok, ételek, barátok társasága. Hagyományosan, immár 6. alkalommal
töltik be Dunakeszi főterét a
finom hangzású zenei formációk, adva így kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget a
városnak. Pethő Krisztián önkormányzati képviselő a Jam
Jazz házigazdája a háromnapos esemény alatt.

Ő

2022. július 1-től a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet kapta meg a bőr-és nemibeteg gondozás feladatellátását Dunakeszi, Göd, Fót területi ellátási kötelezettséggel – tájékoztatta lapunkat a rendelőintézet vezetősége.

összehangolt lámpás irányítás engedi majd az
átmenő forgalmat.
Dunakeszi polgármestere azt is bejelentette,
hogy augusztus közepéig az érintett szakaszon
ideiglenes forgalmi rend szerint lehet közlekedni, amihez türelmüket és megértésüket kérik!

szen napközis táborok árán ott alvós, teljes ellátást, oda- és visszautat, nem utolsó sorban pedig
sok-sok élményt nyújtó táborok várják a gyerekeket évről-évre. A táborozók mellett az üdülőnek kiadható apartmanjai is vannak, amelyek
szintén hamar, még bőven a szezon előtt elkelnek.
Megkezdődött a nyári szünet, de a pedagógusok és a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ munkatársai egy percet sem pihentek, mert ők készítették elő a június 27-én megnyílt városi gyermektábor-sorozatot. A két éve
átadott Nyíltvízi Edzőközpont tavaly adott ott-

hont először a gyermektábornak, de jól vizsgázott. A helyszín és a pedagógusok, táborfelügyelők rátermettsége, kedvessége, kreativitása, valamint a kedvező ár sok szülőt indított idén is

arra, hogy igénybe vegye a város kínálta lehetőséget. A tábor kapacitása 180-200 fő turnusonként, amelyek a nagy érdeklődés miatt hetekkel
korábban beteltek. A sok-sok program között
a gyerekek ezen a nyáron is részt vehetnek sárkányhajózáson, lovas kocsizáson, kisállat bemutatón, kézműves foglalkozáson, mesedélutánon,
Ki mit tud? megmérettetésen, íjászaton, koncerten, kiránduláson és sportfoglalkozáson.
A dunakeszi városi sportlétesítmények is igencsak leterheltek a nyár folyamán: a VSD szervezésében 5 turnusban is indul napközis úszótábor
a Gérecz Attila uszodában, 4 turnusban asztalitenisz az Asztalitenisz Központban, 2 turnusban
karate és jiu-jitsu a Harcművészeti Központban,
atlétika, vívás, tollaslabda és küzdősport a Magyarság Sporttelepen, 2 turnusban judo a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, míg a
Fóti úti Sportcentrum labdarúgás és röplabdatábor várja a gyerekeket. A VSD néhány táborában még akadnak szabad helyek, érdeklődni
a www.vsdunakeszi.hu weboldalon van lehetőség. A kínált árak a sporttáborokban is elfogadhatók, 25.000,- és 38.500,- forint között aktív kikapcsolódást biztosítanak a gyerekek számára.
Szeredi Helga

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

Dunakanyar Régió

2022. július 8.

5

Újabb fejlesztések a dunakeszi szabadstrandon
Hazánk egyik legszebb dunai pihenőhelye
Már kora délelőtt folyamatosan érkeztek a fürdőzők, a napimádók a dunakeszi Duna-parti szabadstrandra, melyet benépesítettek a Dunakeszi Kajak Club fiatal versenyzői, akik
Rasztotzky János vezetőedző irányításával dunai edzésen vettek részt. Nagyon kedvelt a szabadtéri pihenőhely, melyet a város önkormányzata folyamatosan fejleszt. Mint azt a június 29-i
sajtótájékoztatón megtudtuk az újabb fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan lehetőség nyílik vízi- és sporteszközök bérlésére, kiépül a taktilis vezetősáv, biztonsági kamerákat helyeznek
el, lesz kerékpáros szervizoszlop, és tovább fejlesztik a zöldfelületet is.

D

ióssi Csaba polgármester elmondta, hogy a
Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztési Program pályázaton
évről évre részt vesz a város, és
bár ezt a pályázatot eredetileg
a balatoni strandok fejlesztésére hozták létre, de az eredmé-

nyes pályázati tevékenységüknek köszönhetően Dunakeszi
is forráshoz jutott.
A sikeres pályázatnak köszönhetően 29,93 millió forint
állami támogatásból az önkormányzat megteremti a vízi- és
sporteszközök bérlésének le-

hetőségét, amelyekhez mentőmellényt is biztosít, biztonsági kamerákat és kerékpáros
szervizoszlopot telepít a strand
területére, valamint fejlesztik a zöldfelületet. A gyepfelület felújítása már elkezdődött,
amelynek folyamatos vízellá-

Idén is FISSZ FESZT Dunakeszin
Gyönyörű Duna-parti környezetben az idén megnyitott Stég Bisztrónál rendezik a fiatal helyi művészeket bemutató FISSZ FESZT programjait. A szervezők az önkormányzat támogatásával egy
olyan koncertsorozatot hoztak létre, amelyben a Dunakeszin élő fiataloknak kínálnak bemutatkozási lehetőséget – tudtuk meg Gaál Attila Csaba színművésztől, a rendezvény főszervezőjétől.
- Idén nyáron is szuper koncertekkel kedveskedünk a közönségnek, melyben a városban élő fiataloknak kínálunk
bemutatkozási lehetőséget.
A FISSZ Fesztnek mindig is
fontos volt, hogy előtérbe helyezze a városban és a környéken élő művészeket és támogassa a fiatal tehetségeket
– nyilatkozta a Dunakanyar
Régiónak Gál Attila Csaba
színművész, a FISSZ Feszt főszervezője.
A fesztiválnak már hagyománya van Dunakeszin, melynek a Duna-parti szabadstrand
a helyszíne.
- Az idei fesztivál különlegessége, hogy a nyáron városunk tehetségei lépnek fel, akik
szuper hangulatot varázsolnak majd a szabadstrandon!
A programot úgy állítottuk össze és olyan zenészeket, előadókat hívtunk meg,
akik szinte valamennyi műfajt
megszólaltatják, melyben lesz
komolyzenei koncert is – ígéri Gaál Attila Csaba.
A koncertek minden alkalommal 19:30 órakor kezdődnek a Stég Bisztrónál, ahol fellép: Parragi Rebeka és Bolyki
Tamás dou, CGI BÉKEA, Fat
Thor and His Combo, Erdélyi
Zita, Shadowlight, Arany Évi és
Kuti Dániel, Chaosonic, Molnár Ibolya és Ungár Cecília,
Rettenetes Mümők, Flowwolf,

Detti, Szondi Tamás és Cseke
Brigitta, Beeri Benjamin, Szélinger Anna, Báró Maszkura,
Károlyi Krisztián.
- Fellépőink már alig várják a találkozást önökkel! Jöjjenek el idén nyáron is Ma-

tásáért öntözőrendszert építenek ki.
A vízi- és pihenőeszközök
között megtalálhatóak lesznek
kajakok, kenuk, SUP-ok és napozóágyak is – ezek beszerzése már folyamatban van. Itt jegyezzük meg, hogy a SUP hazánkban is egyre népszerűbb
sportág, melynek két világbajnoka is a Dunakeszi Kajak
Club színeiben versenyez.
Mint elhangzott korábban is
sikerrel pályázott már a város.
A nyert összeget önrésszel kiegészítve készült el többek között a mosdó, a stégek – tette
hozzá a polgármester. Kiemelte: a gyengén látóknak taktilis
sávokat helyeztek el, ezzel is segítve a parton való tájékozódásukat.

Fontos információ, hogy a
fejlesztés ellenére továbbra is
ingyenes a strandolás.
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője elmondta: nagy öröm látni,
hogy a néhány éve megnyílt
szabadstrand
folyamatosan
fejlődik, kínálatával igyekszik
kiszolgálni a lakosság igényeit. „Az elmúlt öt évben a Duna
magyarországi szakaszának
egyik legszebb pihenőhelye lett
ez a partszakasz.”
Csoma Attila, a körzet önkormányzati képviselője szerint érdemes kiemelni, hogy
plusz egy vendéglátó egység
nyitott meg a parton, amely kifejezetten a kutyás strand mellett épült. Az új vendéglátó
egység különlegessége, hogy a

kutyával érkező vendégeket is
kiszolgálják.
A
területen
egyébként
strandfelügyelet is működik.
Az ő feladatuk elsősorban az,
hogy a „gazdavigyázó szemével” jelezzék, ha valamire szükség van. Például gyakoribb szemétszállítás, játszóeszköz megjavítása, stb. De ők azok, akik
megkérnek mindenkit a szabályok betartására is.
A dunakeszi szabadstrand
népszerűségét jól mutatja,
hogy a hétvégi kánikulai melegben több százan kerestek
enyhülést a Duna hűsítő vizében, pihentek az árnyas fák
alatt, akik között jó néhányan
voltak – mint megtudtuk akik a fővárosból érkeztek.
(B. Szentmártoni)

Az ünnepi eseményhez méltó
az új házasságkötő terem

gyarország egyik legszebb
szabadstrandjára és támogassák közösen idén is figyelmükkel, kíváncsiságukkal a jövő
művészgenerációját! – kéri
Gaál Attila Csaba.
(B. Szentmártoni)

Hamarosan átadják Dunakeszi új házasságkötő termét, amely már július végén fogadja az ifjú
párokat és a velük ünneplő családokat, barátokat a Bem utcában.
“A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
koncerttermét jelöltük ki erre a célra, mert az
1930-as években épült ház igazán impozáns és
elegáns miliőt kölcsönöz eme jeles eseményhez.
A fogadótér és a nagyterem világos, fényes borítást kapott, tükrökkel, gyűrűket szimbolizáló
lámpákkal és választható színű hangulatvilágítással. Az épület homlokzatát is felújítottuk és
a kertjét parkosítottuk, pihenő padokat telepítettünk és belső parkolókat építettünk. Az íves,
kovácsoltvas korláttal ellátott lépcső körülöleli a díszkertet, esküvői csoportfotózásokhoz kiválóan alkalmas” - írja Facebook-oldalán Dióssi
Csaba polgármester.
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XV. Zeng a lélek fesztivál Utcatárlattal demonstráltak
Vácott a K16 Galériáért

Éjjel kettőig táncoltak és énekeltek a fótiak

Az első 14 Zeng a lélek népzenei és néptánc fesztivál már kellően megismertette magát s nem
csak Pest megyében. Mégis a vírusmizéria miatt csak két év kihagyás után sikerült megtartani
a XV. rendezvényt június 11-én. Persze másutt sem voltak hasonló események az utóbbi időkben, így nem csoda, hogy a népzene és néptánc szerelmesei kellően kiéhezetten jöttek a hívó
szóra. Olyan tömeg jött el Fótra, a szokott helyszínre, mint talán még soha, s az éjféli zárással
hirdetett rendezvény sikerét jelzi, hogy miután a hangosítás megszűnt, a kitartóbbak éjjel fél
kettőig ropták a körtáncokat boldog mosollyal az arcukon Bólya Dani és baráti zenészei fáradhatatlan muzsikájára.

Ahogy az várható volt nagyon sokan felkeresték a Múzeumok Éjszakája késő délutánján, és a
még későbbi órákban a Káptalan utcai K16 Galériát, hogy kifejezzék azon álláspontjukat, men�nyire fontos ez az intézmény a benne helyet kapó modern művészeti gyűjteménnyel.

D

r. Vass György polgármester a rendezvény ünnepélyes megnyitásakor az alábbiakat emelte ki beszédében:
„Mint tudjuk, az országos táncház-mozgalom
idén ötvenedik születésnapját ünnepli. Nemzetközileg is elismert, hiszen 2011-ben az UNESCO
a legjobb megőrzési gyakorlatnak nyilvánította
a táncház módszert, a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modelljét.
A fóti táncháztalálkozó, a „Zeng a lélek” fesztivál városunk kiemelt helyi értéke, Fót Város
Önkormányzata ezért is támogatja.
Szervezője egy baráti közösség, a „Zeng a lélek” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület.
Évről évre rangos rendezvénnyel mutatják be élő népművészetünk hihetetlen gazdag tárházát, a Kárpát-medence népzenéjét, táncait - helyi, környékbeli, határon túli, továbbá a hazai
legkiválóbb előadókkal.
Azt gondolom, a hagyományőrzés, a múlt értékeinek gondozása nem egy nosztalgia, nem
egy emlékezés. Az a célja, hogy ezek a maradandó értékek beépüljenek mai életünkbe, életérzést, örömet nyújtsanak, és mindenekelőtt biztosítsák nemzeti kultúránk fennmaradását.
A Zeng a lélek Egyesület misszióját Csoóri
Sándor szavaival tudom legjobban érzékeltetni:
’…eddig parasztságunk őrizte egyedül a századokon átnyúló hagyományt, a mostani időktől
kezdve az értelmiségieknek kell átvállalniuk ezt
a föladatot.”
Fellépő népzenészek, énekesek, táncosok széles tárházát mutattak be népzenénkből és táncainkból óvodás-, iskolás- és persze felnőtt csoportok, például Dunakesziről, Fótról, Veresegyházról, Óbudáról. Kiemelt fellépőnk volt Paár
Julcsi, aki egyórás Kerekerdő címmel mesekon-

A

Dunakeszi térségében
egyedülálló tehetségés fejlesztő központ,
egy rendkívül fontos hiányt
orvosol ezzel.
Büszkék és hálásak vagyunk, hogy 2022. szeptemberétől az ALMA Nemzetközi Egyesület felkérésére elindíthatjuk azt a nagyszabású
tehetségfelismerő és gondozó programot, melynek keretén belül több száz motivált
gyereknek fogunk lehetőséget
biztosítani a tehetséggondozásban, akik mozgásban, kreativitásban, művészeti, (ének,
zene tánc, festés, egyéb alkotás) területen, illetve kognitív
képességeikben már kiemelkedő teljesítményt mutatnak.
A tehetséggondozási terület nagyon gyerekcipőben jár
még, pedig a MATEHETSZ
kutatásának eredménye is
megmutatja, hogy a tehetsé-

certet tartott nemcsak gyermekek örökére. Sokan várták elmaradhatatlan fellépő művészünket, Berecz András ének-mesemondónkat, aki
most is lenyűgözte népes hallgatóságát. Igazán
remek erdélyi muzsikával és látványos táncokkal kedveskedett a székelykeresztúri Pipacsok
néptáncegyüttes, akik hozták magukkal a TV
tehetségkutató műsorában megszeretett Szejke
– Barka énekes testvérpárt is.

A

szervezők bevezetésként utcatárlatra hívták a pártolókat, érdeklődőket, hogy kiálljanak az önkormányzat szándéka szerint
kiürítendő és más célra hasznosítandó kiállítóhely, s nem
különben a modern művészeti gyűjteményt létrehozó Papp
László műgyűjtő mellett.
Az elsők között érkezők a
program elején kiálltak a galéA Parókia árnyas fái alatt 20 sátor adott lehetőséget a gyerekeknek kézműveskedésre. Volt
nemezelés, bőrözés, sámli készítés, ékszerkészítés lószőrből, horgolás, kötélverés, fejtörésre alkalmas elmés ördöglakatok nyitogatása, s számos egyéb hasznos és kellemes időtöltésre lehetőség.
Mivel a rendezvényt a Fóti Önkormányzat támogatásával tartottuk, így természetesen a részvétel minden látogatónak ingyenes volt.
Windhager
Fotó: Veréb József,
Windhager Károly

L

egújabban, pénteken délután Velencéből posztolt
pár képet a közösségi médiában a miniszobraival az egyre
ismertebbé váló, ukrajnai, kár-

A gyermekben lévő tehetség velünk utat tör!
Megnyitja kapuit a Dunakeszin működő Varázsbagoly Tehetség-és Fejlesztő Központ. A KONELI Intézmények - óvoda, iskola-előkészítő, iskola működése mellett – megnyitja tehetséggondozó-és fejlesztő központját Dunakeszi Dr. Kemény Ferenc
u. 36. szám alatt.
pozását, ezért alapította meg
a Varázsbagoly Tehetség-és
Fejlesztő Központot, amely
egy olyan hely, ahol a gyermekek fejlesztését és tehetségét is képesek a szakemberek szűrni, majd képességeik mentén fejleszteni az esetleges elmaradásokat és a tehetségműhelyek segítségével

kalmi fúvósötös nagyszerű
előadásában.
A folytatásban a házigazda,
Papp László bemutatta BalázsPiri Balázs karikaturista életmű kiállítását, illetve a nem kevésbé aktív Sajdik Ferenc legújabb munkáit, megjegyezve,
hogy a mester folyamatosan ellátja a galériát újonnan készült
művekkel.
Ribáry Zoltán

Szelfiző Kolodkó-miniszobor Velencében

Egyedülálló tehetség-és fejlesztő
központ nyílik Dunakeszin

ges emberek növelik Magyarország hírnevét. Sajnos az
óvodák és az iskolák kapacitása véges, ezért sok szülőnek
magánfejlesztésre kell vinni
gyermekét, ahova szintén várólisták vannak.
Kardos Éva küldetésének
érzi a gyerekek konstruktív életvezetésének megala-

ria előtti utca-szakaszra kiállítási darabokkal, plakátokkal a
kezükben, ezeket felmutatva is
jelezvén, hogy szerintük ennek
a kiállítóhelynek meg kell maradnia, s jelenlegi funkciójában folytatni kultúraközvetítő
szerepét.
Ezután egy igazán sodró lendületű zenei összeállítás következett, egy, a Dunakanyar
Szimfonikusokat képviselő al-

kibontakoztatni a gyermekben megcsillanó tehetséget. A
központ, innovatív fejlesztési eszközökkel ellátott, felkészült szakértői és pedagógusi
gárdával várja a gyermekeket
Dunakeszin.
Szakértők, akik a programot támogatják:
Dr. Duró Zsuzsa pszicholó-

pátaljai származású, de néhány
éve Vácott letelepedett Kolodkó
Mihály szobrászművész.
Az alkotó alaposan megsétáltatta az egész világ egyik leglátogatottabb, legélénkebb idegenforgalmú városában legújabb miniszobrát, egy nagy
tappancsú, parókás szelfiző

alakot, akit aztán egy rakparti
szegletben cövekelt le
A turisták máris kezdik felfedezni a figurát, sorra készülnek
róla/vele szelfiző emlékfotók.

gus, tehetségfejlesztési szakember, aki a tehetségszűrést
végzi és koordinálja a Varázsbagolyban, illetve segített a
tehetségműhelyek kialakításában.
Dr. Balogh László C.SC.
pszichológ ia-t udomá nyok
kandidátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, aki fáradhatatlanul küzd
azért, hogy a tehetséggondozás minél nagyobb színteret
kaphasson Magyarországon.
A fejlesztési terület vezetője
Bordás Adrien gyógypedagógus, logopédus. Tapasztalatai
alátámasztják, hogy a korai
felismerés, és a minél korábban elkezdett korrekció igen
fontos a gyermekek fejlődésében, ezért megtesz mindent,
hogy a családok mihamarabb
visszajelzést kapjanak gyermekükről, hogy időben elkezdődhessen a fejlesztés.

Központunk rendelkezik a
megfelelő mérőeszközökkel,
melyek segítségével
A Varázsbagoly azért jött
létre, hogy minél több gyermek szárnyra keljen!
Szeptember 22-én tehetségkereső napot rendezünk Dunakeszin a Nyíltvízi Evezős
Központban, ahol betekintést nyerhetnek a családok a
tehetségműhelyekbe, megismerkedhetnek a pedagógusokkal, illetve a programmal.
Itt lesz lehetőség személyesen
is jelentkezni az ingyenes tehetséggondozó programra.
Az ezt követő hetekben leszűrjük a gyerekeket, majd
novemberben elindul a tehetséggondozó program.
Várjuk a szülők előzetes jelentkezését a tehetségkereső
programra!

Forrás: Ribáry Zoltán
(VácOnline.hu)
Fotó: Kolodko Art

www.varazsbagoly.hu
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Alagi győzelem a 100. Magyar Derbyn!

President magabiztosan győzött
Folytatás a címlapról

Ü

nnepi
pompájában
ragyogott a Kincsem
Park, ahol e jeles esemény szakmai és erkölcsi
rangjához méltó ünnepélyes
ruhakölteményekben – a hölgyek egyedi tervezésű kalap-

Krebs András kérdésére válaszolva – Szalay-Bobrovniczky
Kristóf, hazánk korábbi londoni nagykövete, hogy a 100.
Magyar Derby színvonalában, ünnepélyességében felért
a Royal Ascot nívójával!
A szervezők minden várakozást felülmúlóan rendkívül

Nagyon aktívak voltak a fogadók...

ban – érkeztek a Derbyn induló lovak és istállók tulajdonosai, a társadalmi élet ismert
személyiségei, a galopp népes rajongótáborának tagjai.
Méltán mondta a díjátadón –
a kitűnő helyi műsorvezető,

színvonalas és látványos programokkal vívták ki a nagyközönség elismerését, hiszen a
már fentebb említett látványos
divatfesztivál mellett megrendezték a korabeli idők divatját
megjelenítő öltözékek szépségversenyét. S mindemellett
olyan briliáns ötlettel rukkoltak ki – többek között – mint
a kiváló színművész, Kaszás
Gergő tolmácsolásában is-

mertették az eddigi 99 Derbyt
megnyerő zsokék nevét, akik
között kiválóbbnál kiválóbb,
ma már legendává nemesült
nagyszerű sportemberek neveit visszhangozta a Kincsem
Park, a magyar galopp szentélye. Ezt a szép gesztust fokozta a piros-fehér-zöld színben
tündöklő 99 fiatal, akik pónin vonultak fel a zsúfolt tribün előtt.
Fantasztikus volt a hangulat, egymást követték a futamok, melyek izgalmai valósággal lázba hozták a fogadókat, a több ezres közönséget.
Július 3-án ilyen felfokozott izgalommal várták a galoppsport szerelmesei a 100.
Magyar Derby startját, melyet minden korábbinál látványosabb parádé vezetett fel a
váci huszárokkal az élen. A 30
millió forint összdíjazású futamon 16 zsoké és versenyló
startolt el a 2400 méteres távon annak reményében, hogy
győztesként az ő neve kerüljön be a sporttörténelembe…
Tízezer ember lélegzetvisszatartva várta a start pillanatát, hogy utána tombolva
drukkoljon és a végén ünnepeljen, ha jó lóra tett!
Hatalmas küzdelem, gigászi
verseny jellemezte a futamot,

ám a végén magabiztos fölényre tett szert President és imponáló teljesítménnyel megnyerte a 100. Magyar Derbyt
Stanislav Georgievvel a nyergében, aki már a célvonal előtt
a győztes sportember boldogságával integetett a tomboló
közönségnek. Másodikként az
Alagi díjat június 4-én elhódító Maxim érkezett célba.
Stanislav Georgiev zsokéként a második Magyar Derbyt
nyerte meg, melynek különle-

A 100. Magyar Derby győztes zsokéja, Stanislav Georgiev
és Csoma Attila önkormányzati képviselő

gessége, hogy ő a hároméves
győztes mén trénere is.
A győztes versenylovat megillető babérkoszorút Novák
Katalin köztársasági elnök
adta át, aki ezt követően a pódiumon is részt vett a győzteseknek járó herendi porcelánvázák átadásában, ahogy
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter is.

A győztesnek – mint a legjobb alagi trénernek – Csoma
Attila önkormányzati képviselő adta át Dunakeszi Város
Önkormányzata díját.
A 100. Magyar Derby zárásaként Tóth Gabi énekelte el a
Himnuszt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A 100. Magyar Derbyt megtekintette Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is
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küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK
AKCIÓ
Widex U30 teljes ár:

ÁLL Á SLEHETŐSÉG
Dunakeszin működőÁLLÁSLEHETŐSSÉG
idősek és fogyatékosok személyének otthona
ÁPOLÓ- GONDOZÓ munkakörben várja lelkes,
új munkatársak jelentkezését!

Dunakeszin működő idősek és fogyatékosok
személyének otthona ápoló- gondozó munkakörben
várja lelkes, új munkatársak jelentkezését!

Érdeklődni (8.00-16.00 között) az alábbi telefonszámon
lehet: 06/20 824-99-88

Várjuk szeretettel a Sztehlo Gábor Evangélikus
Szeretetszolgálat munkatársai!

Érdeklődni (8:00-16:00 között) az alábbi
telefonszámon lehet: 06/20 824-99-88

Korábbi
lapszámainkat
megtekintheti a
dunakanyarregio.hu

internetes
portálon!

VÁRJUK SZERETETTEL
a Sztehlo Gábor Evangélikus
Szeretetszolgálat munkatársai!

39.900 Ft

Egyeztessen velünk
időpontot!

APRÓHIRDETÉS

06 (70) 317 6881

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
GÖD

Kincsem park

Az akció 2022. 08. 05-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/22/07DR1

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

• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújítás
és épületbádogos munkákat vállalunk! Tető, lakás beázások okának
felderítése és szakszerű elhárítása, ezen kívül lapostetők szigetelése és faszerkezeti munkák elvégzése: +3670/610-5570
• Legyél te is egy sikeres csapat
tagja – Állásajánlat! A Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium matematika, informatika, német nyelv,
angol nyelv valamint magyar nyelv
és irodalom szakos kollegák jelentkezését várja az alábbi címre:
igazgato@dkmrg.hu.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Egy fiatal vízilabda-szakosztály sikerei és nagy reményei
A Dunakeszin és Gödön működő Aquaworm Waterpolo Egyesület idén öt csapattal indult a
korosztályos vízilabda-bajnokságokban. Németh Rudolf testnevelő tanár, úszó- és vízilabdaedző, sportmenedzser évekkel ezelőtt az úszásoktatásra fókuszálva alapította meg a klubot.
2014-ben a vízilabda-szakosztály létrehozásával bővítette tevékenységüket, amely napjainkra
sikersztori lett.
- Serdülő fiúcsapatunk megnyerte az országos
bajnokságot a B csoportban, ráadásul a rájátszásban mind a tíz mérkőzésen győztek a srácok, maguk mögé utasítva a Százhalombatta, a
III. Kerületi TVE csapatát is, melyek saját medencével rendelkeznek. 2008-as csapatunk a
Budapest Bajnokságban csoportjában – pontazonossággal az első és második helyezettel - a
harmadik helyen végzett. Az ő teljesítményükre is büszkék vagyunk, hiszen olyan nagy múltú
egyesületek csapataival mérkőztek, mint a Budapest Honvéd, az OSC, a BVSC Zugló, az Oxigén,
a Kópé-Uvse, az Angyalföldi Sportiskola. Országos gyermekcsapatunk ugyancsak a B csoportban a harmadik helyen végzett a korosztályában
– sorolta az érmet nyert csapatok sikerét Németh
Rudolf.
A sportvezető így folytatta: A 2009-es születésű fiatalokkal felálló csapatunk csoportjában az
ötödik helyet szerezte meg a Budapest Bajnokságban. Ők is nagyon ügyes és ambiciózus gyerekek, akik előtt még nagy lehetőség van. Ebben
a csapatban játszik négy nagyon ügyes kislány is.
Az ötödik, a legfiatalabb gyerekekből álló csapatunk idén először indult az Észak-keleti bajnokságban. Ők vannak a legtöbben, nekik ez volt a
tanulóév, most ismerkednek a vízilabda alapjaival.
Németh Rudolf nagy szakmai büszkeséggel
beszélt a csapatok teljesítményéről.
– A siker mögött nagyon sok munka és lemondás van. De a sport erről szól, ha van egy célunk,
akkor azért mindenképpen küzdünk, mindent
megteszünk és az akadályokat elhárítva, vagy
azokon túllépve közösen megyünk a kitűzött cél
felé – mondta a klub vezetője, aki mellett vezető-

edzőként a negyvenéves vízilabdamúlttal büszkélkedő Császár György viszi a vállán a csapatok szakmai irányítását.
- Az utánpótlás-nevelésre fókuszáló szakosztályunkba alapvetően a szorgalmas gyerekeket
keressük, akik egy idő után utolérik a tehetségeseket is, sőt, akár el is hagyják őket a fejlődésben.
A szorgalommal és tehetséggel megáldott fiataljaink közül tizenhatan olyan nagynevű klubokba igazoltak, mint a Vasas, a Honvéd, az UVSE,
vagy említhetem a KSI-t.
A dunakeszi Aquaworm Waterpolo Egyesület
vízilabda-szakosztályának a legújabb célja, hogy
megteremtse az A csoportban való indulás feltételeit.
Ahhoz, hogy a 24 csapatos A csoportban szerepelhessünk mind a három - gyermek,
serdülő és ifjúsági – korcsoportban el kell indítani egy csapatot. Sajnos ificsapatunk még
nincs, amelynek szerepeltetéséhez még jobb körülmények és több vízfelület és edzési lehetőség
kell. Megvallom, igazán az lenne az optimális
állapot, ha a három korcsoport csapatai mellett
lenne egy felnőttcsapatunk is, mellyel a Budapest Bajnokságban képviselhetnénk Dunakeszit.
Erre jó esélyünk is lenne, hiszen jó néhányan
élnek a környéken, akik egykoron valamilyen
szinten vízilabdáztak, de ehhez feltétlenül növelni kellene a medenceidőt, ami viszont rendkívül költséges. Jelenlegi csapataink után havonta 1-1,2 millió forintot fizetünk a napi 3 óra vízfelület használatáért Dunakeszin – teszi hozzá
nagy sóhajjal.
- A fokozatosan mélyülő gödi strand nagymedencéje sajnos csak úszóedzésekre alkalmas, így

A jövő reménységei...

a vízilabdaedzéseket és a legfiatalabb korosztály mérkőzéseit Dunakeszin tartjuk. Ez azonban nagyon költséges, ezért – ha csak tehetjük –
a bajnoki mérkőzéseinkre jóval kedvezőbb feltételekkel a BVSC-nél bérlünk medencét. Annak
örülnénk, ha minden mérkőzésünket Dunakeszin játszhatnánk, már csak azért is, mert a 60
fős szakosztályunkban sportoló fiatalok 60-70
százaléka dunakeszi lakos, a többiek Gödről és
Fótról járnak hozzánk.
Az Aquaworm Waterpolo szakmai stábjának
eltökélt célja, hogy a meglévő vízfelületet „megőrizzék”, és akár már jövőre az A2-es 24 csapatos csoportban szerepeljenek.
- Ez anyagilag és logisztikailag egyaránt nagy
kihívás, de reményt ad, hogy a szövetség példaértékűnek tartja a szakosztályunk munkáját

és működését, melynek köszönhetően sikeresen pályázunk a TAO-s támogatásra. Az állam
segítsége nélkül, csak a tagdíjakból nem tudnánk működni. Nagyon jónak tartom az állam
mecenatúra-szerepvállalását, amely nélkül közel sem lenne ilyen sikeres az utánpótlás-nevelés
az olimpiai vízilabdasportágban sem – hangsúlyozta a klub vezetője.
Németh Rudolf örömmel újságolta azt is, hogy
a nyári vakáció időszakában a vízilabda-szakosztály csapatai nagyon kedvező feltételekkel
edzőtáborozhatnak a dunakeszi önkormányzat
balatonakarattyai vízparti üdülőjében immár
negyedik éve, ahol a fiatal sportolók igényes környezetben kezdhetik el a felkészülést az új bajnokságokra.
Vetési Imre
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