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 „Július 18-án délután rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak 
Gödön. Napirendi pontként szerepelt a Göd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének feloszlatása.

Újabb közösségi tér épül Dunakeszin

Göd: nem szavazta meg 
a képviselő-testület 

az önfeloszlatást

Kellemes feltöltődést kínál a verőcei dunai strand

Folytatás a 4. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Közel egy éve írtunk a Du-
nakanyar Régióban arról, 
hogy Verőcén befejezték a 
térség egyik legmodernebb, 
a vendégek igényeit maxi-
málisan kiszolgáló dunai 
szabadstrand fejlesztését, 
amely óriási népszerűség-
nek örvend a helyi lakosság 
és a turisták körében egy-
aránt. A lapunknak nyilatko-
zó Grauszmann György pol-
gármester elmondta, hogy 
a fejlesztéseket két ütem-
ben valósították meg az ál-
lam 130 millió forintos támo-
gatásával. 

Folytatás a 6. oldalon

A Barátság úti lakóte-
lep szomszédságában 
található, egykor szebb 
napokat megélt piac te-
rületétől északra egy 
multifunkciós teret ala-
kít ki az önkormány-
zat, amelynek az építé-
se már el is kezdődött. 

A kezdeményező képviselők, Vajda Viktória, Balogh Csaba, 
Andrejka Zombor és Hlavács Judit előterjesztésükben ek-
képpen fogalmaznak: ’Az elmúlt hónapokban végképp bebi-

zonyosodott, hogy a képviselő-testület diszfunkcionális, sok esetben 
szándékosan veszélyezteti Göd város működését és fejlődését. Egyé-
ni, önös érdekek, kicsinyes bosszúhadjáratok akadályozzák a min-
dennapokat.’ A testület viszont végül nem szavazta meg az önfel-
oszlatást.

A képviselő-testület viszont döntést hozott arról, hogy a zöldhul-
ladék 10 ingyenes elszállításán túl a lehetőség önköltség ellenében 
lesz elérhető. Sajnos az elszállítás magas költségeit nem tudja a to-
vábbiakban olyan mértékben átvállalni az önkormányzat, mint a 
múltban” – írja a godihirnok.hu.

Cikkünk a 2. oldalon

Jelenleg Nagymarosról indul és Fonyódik közlekedik

Hétvégenként dupla emeletes vonat jár 
a Balaton déli partjára

Cikkünk a 2. oldalon

Rétvári: újabb 
világcég érkezik Vácra

 A térség országgyűlési képviselője Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszterrel együtt jelentette be a döntést

A lakosság tiltakozása ellenére

Tempósan halad 
a Kőhíd utcai 

társasház alapozása
A Vác kisváci határában, a Kőhíd utcában hetekkel ezelőtt – az 
országos médiában is visszhangot kapó visszás körülmények 
között – elkezdődött társasházépítő beruházás egyre inkább 
megvétózhatatlannak tűnik, ugyanis javában tart az alapozást 
előkészítő földmunka.
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Folytatás a címlapról

Szijjártó Péter és Rétvári Bence tárgyalt a Nice LMS vezetőivel

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát 
Magyarország Központ vezetője és Lukács Balázs

Tuzson Bence: „A körzetünkben működő vállalkozások fejlesztése nagyonfontos számomra, ezért is örülök, 
hogy a gödi Serczli BAR tulajdonosa, Csaba Levente részletesen is beavatott a jövőbeni terveikbe.”

„Az első gyereksarkot még nekünk építették a szüleink” 
– olvasható a Lukács és Tamás Kft. sajtóközleményében. 
A három generáció óta családi tulajdonban lévő márka-
kereskedés mára azonban már ott tart, hogy nemrégen 
Lukács Balázs volt az, aki átvehette a Családbarát Ma-
gyarország Központ, Kiemelkedően Családbarát Hely-
díját, melyről közleményben adott tájékoztatást Vác 
egyik legelismertebb vállalkozása.

„Alapításunk óta küldetésünk, hogy ne csak a gép-
jármű értékesítés és javítás terén legyünk kiválóak, ha-
nem figyeljünk a legfontosabbra: saját családunkon kívül 
a nálunk dolgozók, vagy a hozzánk ügyfélként betérők 
családjaira is. Ez a szellemiség olyannyira egybeforrott 
velünk, hogy sosem jelentett kérdést az üzlet vagy a csa-
lád elsőbbsége, hiszen nálunk nem kell választani a kettő 
között, mert az üzlet és a család egyformán fontos a szá-
munkra. Mindig öröm és büszkeség, ha ezt mások is ész-
reveszik” - írják.

A Családbarát Magyarország Központ díja, a GÉMOSZ 
ajánlása megerősítette, hogy a több mint 25 éves múlt-
ra visszatekintő vállalkozás közösségi programjaival, a 
speciális élethelyzetekre, az otthonlévő kismamákra és 
nyugdíjba vonult munkatársakra is figyelmet szentelve 
munkáltatóként is kiemelkedően családbarát.

 „Újabb világcég érkezik Vácra, ezúttal Dél-Koreából. Míg az EU vezetői azon gondolkodnak, hol 
lépjenek visszafele, mi a válságos időkben is előre lépünk. Világszintű technológia érkezik, sok 
embernek adva helyben megélhetést, és erősítve a zöld jövőt. Erről tárgyaltunk Szijjártó Péter 
külügyminiszterrel közösen a cég vezetőivel” – ismertette Facebook-oldalán Rétvári Bence, a 
térség országgyűlési képviselője.

„Újabb dél-koreai cég szavazott bizalmat Magyar-
országnak a Nice LMS 5,2 milliárd forintos zöldme-
zős beruházást hajt végre Vácon, ezzel 60 új munka-
helyet teremtve a városban” – ezt pedig Szijjártó Pé-
ter, külgazdasági és külügyminiszter tette közzé a 
tárgyalások után a Facebook-oldalán.

– Az autóipar mára kétségtelenül a magyar gaz-
daság gerincoszlopává vált, s hazánk az elmúlt idő-
szakban nem pusztán tartani tudta a tempót, ha-
nem a globális járműipari forradalom egyik éllova-
sává lépett elő – közölte Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter. 

A minisztérium közleménye szerint a tárcaveze-
tő a Nice LMS zöldmezős beruházásának bejelen-
tésén arról számolt be, hogy a dél-koreai akkumu-
látoripari beszállító cég új üzemet és ezzel hatvan 
munkahelyet hoz létre Vácon. A projekt értéke 5,2 
milliárd forint, ehhez a kormány 467 millió forin-
tos támogatást nyújt – írja az MTI.

Leszögezte: a magyar autóipar termelési értéke 
2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 
9400 milliárd forint, és a lendület mindenfajta rossz 
hír és nehézség ellenére sem csökkent, ugyanis ez az 
idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak szá-
mító 3500 milliárd forintot.

Kiemelte, hogy az iparág napjainkban jelentős át-
alakuláson megy keresztül, és így aki az elektromos 
autóipari beruházásokat megnyeri, az a jövőt nyeri 
meg magának.

“Magyarország az elmúlt időszakban nemcsak 
hogy tartani tudta a tempót, hanem ezen globális 
járműipari forradalom éllovasává léptünk elő” – fo-
galmazott.

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy 
Magyarország a világ harmadik legnagyobb elekt-
romos akkumulátorgyártó kapacitásával rendel-
kezik, ráadásul ez a jelenlegi évi 50 gigawattóráról 
2025-re 150 gigawattórára nő. Az elektromos akku-
mulátorok exportjában hazánk a világranglista ötö-
dik helyén áll – tette hozzá.

Kijelentette, hogy az elektromos autóipar “pasz-
szátszelét keletről fújják”, a térség vállalatainak 
technológiai újításai így az európai gyártók körében 
is keresettek.

Ennek megfelelően Magyarországra is zömében 
Ázsiából érkeznek elektromos autóipari vállalatok, 
amelyek már több mint húsz településen vannak je-
len országszerte – emelte ki.

A miniszter kitért arra is, hogy a legtöbb beruhá-
zás – 2019 és 2021 után – jó eséllyel idén is Dél-Ko-
reából fog érkezni az országba.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly mint-
egy 4,8 milliárd dollárral “soha nem látott magas-
ságba emelkedett”, és az idei év első négy hónapjá-
ban is 22 százalékos volt a bővülés. A dél-koreai vál-
lalatok mára a negyedik legnagyobb beruházói kö-
zösséget alkotják Magyarországon.

A váci lesz az első európai gyára a Nice LMS-nek, 
amely Dél-Koreán kívül jelenleg csak Vietnámban 
és Kínában rendelkezik ilyen érdekeltségekkel.

Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy a településeinken 
továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma és 

biztonsága – mondta lapunknak Tuzson Bence

„Ragaszkodunk a jól megtervezett 
fejlesztésekhez, a közös gondolkodáshoz”

A Lukács és Tamás Kft nyerte el 2022-ben 
a Kiemelkedően Családbarát Hely-díjat

Nemcsak új tornatermet kap a gödi Búzaszem iskola, hanem egy olyan közösségi teret alakí-
tunk ki, amellyel az egész város gazdagodik – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, ez a csarnok adottságainak 
köszönhetően Göd kulturális életének is aktív, vélhetően meghatározó, szervező részévé válhat. 

Nagyon fontos számomra a körzetünk-
ben működő vállalkozások fejlesztése – 
mondta el a lapunknak adott nyilatkoza-

tában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési kép-
viselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt 
hetekben több egyeztetést is folytatott az érintet-
tekkel, helyi vállalkozókkal és cégvezetőkkel. To-
vábbra is számíthatnak rám a településeinken mű-
ködő vállalkozók – hangsúlyozta Tuzson Bence. 
Külön örömömre szolgál, hogy nagyon jól halad 
az építkezés a gödi Búzaszem iskolánál – folytat-
ta a képviselő –, ahol nemcsak egy új tornatermet 
kap az intézmény, de egy olyan közösségi teret ala-
kítanak ki, amelynek köszönhetően az egész város 
gazdagabbá válik. Ennek a falai közt ugyanis kon-
ferenciákat, előadásokat, nagyobb koncerteket is 
meg lehet majd tartani, azon túlmenően, hogy a 
testnevelésórák révén hozzájárul az egészség meg-
őrzéséhez, illetve az egészséges életmódra való ne-
veléséhez, Göd kulturális életének is aktív, vélhe-
tően meghatározó, szervező részévé válhat. Az 
építkezési munkálatok első üteme az idén márci-
usban kezdődött és a hónap végéig a tervek szerint 
be is fejeződhet, vagyis elkészül a pinceszint szer-
kezete és a teljes épület alapozása – tette hozzá Tu-
zson Bence. Mint mondta, az augusztusban kez-
dődő második ütemben történik majd a tornacsar-
nokon kívüli épületrészek teljes szerkezeti meg-
építése, és tető alá kerül az épület nagyobb része.

A Búzaszem Alapítvány számára fontos, hogy a 
közösség munkája és anyagi ereje is megjelenjen 
az építkezésben, így jóval olcsóbban építi meg a 

tornatermet, mint amennyi annak a piaci ára len-
ne – hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva Tuzson 
Bence, aki kérdésünkre válaszolva beszélt arról is, 
hogy az Országgyűlés elfogadta a jövő évi költség-
vetést, ami a háború okozta válság ellenére is ga-
rantálja Magyarország biztonságos működését.

Térségünket szorgalmas, nagyszerű emberek 
lakják, s ennek köszönhető, hogy itt egy példaér-
tékű, igazi közösség alakult ki, amely az elért ered-
ményei által is példát mutat az egész országnak – 
fogalmazott Tuzson Bence. Mint mondta, Duna-
keszi például az elmúlt időszakban robbanássze-
rű fejlődésnek indult: „Olyan fejlesztéseket valósí-
tunk meg, amelyeknek az egész országban nincs 
párja, gondoljunk csak az épülő Diáknegyedre, a 
közlekedésfejlesztéseinkre, az óvoda-, iskola- és 
bölcsődeépítésekre, vagy éppenséggel a zöld prog-
ramjainkra.”

„Mi tudjuk, hogy az erős közösségeknek jövő-
formáló erejük van. Minden egyes nap azért dol-
gozunk, hogy a településeinken – ahogy az elmúlt 
években Csomád, Csömör, Erdőkertes, Fót, Göd és 
Veresegyház lakossága már megszokhatta tőlünk 
– továbbra is adott legyen a mindennapok nyugal-
ma és biztonsága, az alkotómunka, a tervezhető 
és kiszámítható jövő. Ragaszkodunk az átgondolt, 
tudatos és hozzáértő városépítéshez, az összehan-
golt, jól megtervezett fejlesztésekhez, a közös gon-
dolkodáshoz” – mondta lapunknak térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Folytatás a címlapról

A megnövekedett utas igények miatt mostantól a nyári szezon minden hétvégéjén a Nagymarostól Fo-
nyódig közvetlenül közlekedő emeletes Jégmadár expressz (KISS) dupla szerelvénnyel közlekedik. Utas-
forgalomban eddig ilyen összeállítású szerelvény még nem járt. A vonat kibővített részére, azaz a me-
netirány szerinti második (hátsó) egységbe Kelenföldtől lehet felszállni, illetve visszafelé is csak Kelen-
földig lehet benne utazni.

A MÁV-START ezen a hétvégén először kap-
csol össze utasforgalomban két KISS mo-
torvonatot. A nyár legközkedveltebb jára-

ta, a Jégmadár expressz kihasználtsága 100 száza-
lék. A két emeletes jármű együttes ülőhely kapaci-
tása 1200 fő, azonban a csomaggal utazók kényel-
me érdekében vonatonként 968 helyjegy váltható.

A dupla Jégmadár expressz jelenleg Nagymaros-
ról indul 7:40-kor szombaton és vasárnap, és 9 óra-
kor ér Kelenföldre. Fontos, hogy a második egy-

ségbe csak Kelenföldtől lehet beszállni, ugyanis a 
korábbi szakaszon néhány megállóban nincs meg-
felelő hosszúságú peron, így ott csak az első KISS 
vesz föl utasokat! A vonat a déli part fontosabb 
megállóiban megállva ér 11:23-ra Fonyódra, majd 
onnan 16:36-kor indul vissza.

A vonatra helyjegy váltása kötelező az utazás-
hoz, így garantált az ülőhely. A járaton alapeset-
ben 12, a dupla szerelvényen 24 kerékpár szállítha-
tó, kerékpárhelyjegy váltása mellett.

Forrás: MÁV Zrt., 
Kommunikációs Igazgatóság

Jelenleg Nagymarosról indul és Fonyódik közlekedik

Hétvégenként dupla emeletes vonat 
jár a Balaton déli partjára

Rétvári: újabb világcég 
érkezik Vácra
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Folytatás a címlapról

A lakók információja szerint a négyemeletes épületben több mint harminc lakás épül 

Fóton régi panasz, hogy kevés a megfelelő vásárlási lehetőség helyben. Alig van valamire való üzlet és az apró kisboltok pedig többnyire drá-
gábbak és kicsi náluk a választék. Kell egy elérhető helyen lévő komolyabb bevásárlóközpont – ismerte fel a képviselő-testület, s az idén 
nyáron, a buszfordulóval szembeni több hektáros önkormányzati tartalék területen hatalmas munkálatok kezdődtek. Dr. Vass György polgár-
mestert kérdeztük, mi készül ott?

– Egy 1800 négyzetméteres bevásár-
lóközpontot építünk a lakosság jobb el-
látása érdekében. Lesz benne egy nagy 
Príma élelmiszer-áruház, sütődével, lesz 
bankfiók pénzkiadó automatával, virág-
üzlet, drogéria és még egy további üz-
lethelyiség, aminek még nincs gazdája. 
Ez egy mini-bevásárlóközpont lesz, ahol 
nemcsak élelmiszert, hanem egyéb dol-
gokat is lehet vásárolni. Igyekszünk úgy 
tervezni, hogy egyúttal a városba illően, 
szép kinézete is legyen. A látványtervet 
bárki megtekintheti. Emellé készül egy 
igényes park jól fölszerelt játszótérrel, 
amit futópálya övez majd. A mozgásle-
hetőségeket is igyekszünk fejleszteni itt, 
a város egyik központi helyén, a Király-
domb tövében.

– Korábban úgy tudtuk, hogy ide uszo-
dát tervez a város…

– Igen, valóban, s ez most is napiren-
den van. Bőséges a terület, az elhelyezés-
sel nincs gondunk. Egy kétmedencés tan-
uszoda terveiről van szó, hogy a fóti gye-
rekeknek legyen lehetőségük helyben 
megtanulni úszni. Persze ehhez komoly 
pénzügyi forrásra van szükség, amiről 
még kormánydöntésre várunk. Bár Fót 
nem járásközpont, de ennek ellenére úgy 
látjuk, vannak esélyeink. Tehát ezt a terü-
letet úgy akarjuk hasznosítani, hogy a be-
vásárlási lehetőségek mellett a kikapcso-
lódásra és a sportra egyaránt legyen lehe-
tőség. A Prímának a közelben, Csömörön 
és Gödön is van üzlete, el lehet menni, 
meggyőződni, milyen remek a választé-
kuk, szép áruik vannak megfelelő árér-

ték szinten. A választékra és az árukész-
letre bizonyára nem lesz a fótiaknak sem 
panaszuk.

– Akkor már csak az a kérdés, hogy mi-
kor lehet belépni az itteni üzletbe vásá-
rolni?

– Amint látható, a munka nagy len-
dülettel elkezdődött, a mínusz első szint 
szerelése folyik. Jövőre kell megnyílnia az 
üzletnek a nagyközönség előtt.

– Ha már átadásról beszélünk, mikor-
ra várható a fóti Phoenix Pharma Sport-
csarnok átadása?

– A sportcsarnok elkészült, a használati 
engedély a birtokunkban van, sőt, a fiata-
lok már használatba is vették. A kiszolgá-
lóhelyiségek is üzemelnek már. Az ünne-

A lakosság tiltakozása ellenére

Tempósan halad a Kőhíd utcai 
társasház alapozása

Tehát a kis térség, ahol még 
két-három hónappal ezelőtt 
is egy ligetes, füves zöld-

terület szolgálta a környéken élő-
ket, elsősorban az itt elsőként épült 
tömbházakban lakókat, nos, ez a 
hely immár feltúrt építési terület és 
a tempóból ítélve hónapokon belül 
teljesen beépülhet – életterük be-
szűkülése mellett épp a várhatóan 
jelentősen megnövekedő gépkocsi 
forgalomból tartanak leginkább a 
Kőhíd utcaiak.

Egy-egy építő beruházás általában 
örömteli fejlemény, de itt valami vég-
képp elromlott már a történet legele-
jén. Ugyanis az érdeklődő lakók kez-
detben semmilyen információhoz 
nem jutottak a tervekről. Aztán egy-
szer csak azzal szembesültek, hogy 
sok fa úgymond gyanús megkülön-
böztető jelzést kapott, majd legújab-
ban pár nap alatt el is tűntek a szín-
ről ezek a terebélyes fák – végképp 
elkeserítve a lakóközösséget.

A beruházás, illetve leginkább 
annak körülményei miatt tiltako-
zóknak a jelek szerint nem marad 
más, mint a csalódás, a kisemmi-
zettség érzés és a nosztalgiázás, a 

nemrég létrehozott közösségi médi-
ás csoport (Buki Érdekvédelmi Kö-
zösség) oldalán például egyre-más-
ra jelennek meg a terület boldogabb 
békeidejét idéző fotók.

A rendelkezésre álló informá-
ció szerint négyemeletes, több mint 
harminc lakásos épület készül az 
eddigi parkos területen.

Az építési terület magántulajdon, 
így az érdekvédelmi csoport egyik 
szószólója arról adott tájékoztatást 

a többi lakótársnak, hogy a koráb-
bi gyakorlattól eltérően a beruhá-
zóknak újabban már nem írnak elő 
a hatóságok a fakivágással kapcsola-
tos előzetes egyeztetést.

A kötelező és az önként vállalt 
fapótlással kapcsolatban a lakók a 
kellő időben el kívánják mondani 
kérésüket, de – az előzetes egyezte-
tések hiányossága miatt – csak re-
ménykedni tudnak benne, hogy le-
hetőséget kapnak erre.

Az építkezés menete, munka-
rendje kapcsán is legfeljebb annyi 
lehetőségük van a környéken élők-
nek, hogy megkérik a beruházót, 
hogy bizonyos időkeretben végez-
zék a munkákat, tekintettel a szom-
szédos házakban élők érdekeire.

Az építkezés során keletkező 
esetleges úthibákkal kapcsolatban a 
szószóló kiemelte: az építtető köte-
les az okozott kárt megtéríteni, en-
nek alapja, hogy a munka kezde-
tekor többen lefotózták az akkori 
helyzetet, ez lehet majd az alapja az 
esetleges kárigény bejelentésének, 
bár itt nehézséget okozhat, hogy 
az egyik érintett szakasz az önkor-
mányzaté, a másik a DMRV-é.

A csoport közösségi médiás olda-
lán utólag is nehezményezik, hogy 
bár állítólag a választókörzet képvi-
selője folyamatosan egyeztet a beru-
házóval, az itt lakók ezekről a tár-
gyalásokról nem tudnak semmit, 
így kételyeik vannak az érdekképvi-
seletüket illetően.

Tehát sok a kérdőjel a beruhá-
zással kapcsolatban, a Kőhíd utcai 
tömbházakban lakók összességében 
kirekesztettnek, magukra hagyott-
nak, jogfosztottnak érzik magukat. 

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

Szeptemberben lesz a Phoenix Pharma Sportcsarnok ünnepélyes megnyitója

Mini-bevásárlóközpont épül Fóton

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- 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 
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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

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

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

pélyes átadást szeptemberre, a 
tanévkezdés utánra tervezzük, 
hogy az iskolás gyerekek is je-
len lehessenek. Ellentétben a 
hírekkel, a csarnok nem csak 
kosárlabdásoknak készült, 
más sportágak is beférnek. 
Van kézilabda- és futsalpálya, 
stb., és mivel 576 ülőhelyes 
lelátó áll rendelkezésre, sok 
egyéb esemény rendezésére is 

nyílik lehetőség. Lehet majd 
itt koncerteket tartani és késő 
őszre ide tervezzük a tavalyi-
nál jóval nagyobb érdeklő-
désre való tekintettel a II. Fóti 
Kolbásznapokat is. A csarnok-
nak időközben remek megkö-
zelíthetősége lett, leaszfaltoz-
tuk az ide vezető Malom és 
Sport utcát.

Windhager Károly
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A kivitelező munkatársai a kánikulai melegben is aktívan dolgoznak

A Toldi utcai játszótér Új játszótér épült a Lányi Ferenc parkban

Berkes János Pitti Katalin

Sipos Dávid alpolgármester (b1), Szabó József önkormányzati képviselő, 
Dióssi Csaba polgármester közösen tekintette meg a felújítás munkálatait

Megkezdődött a Radnóti gimnázium 
sportcsarnokának a felújítása

Megkezdődött a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázi-
um sportcsarnokának a fel-
újítása. Mint ismert, az ok-
tatási intézmény épülete kö-
zel kétmilliárd forintból újult 
meg, melynek keretében szi-
getelést kapott az épület, 
korszerű nyílászárókat épí-
tettek be, megújult az épület 
tetőszerkezete, elhárították 
a beázásokat előidéző hibá-
kat, új köntösbe öltöztették a 
több évtizedes intézményt. A 
múlt héten pedig elkezdődött 
a gimnázium sportcsarnoká-
nak a felújítása.

- Pályázati támogatás segítsé-
gével kicseréljük a sportpadlót 
a Radnóti Miklós Gimnázium 
sportcsarnokában. A beruhá-
zásra azért volt szükség, mert az 
energetikai felújítás és tetőcsere 
előtt több alkalommal is beázott 
a csarnok, emiatt ment tönkre a 
parketta. Az állami támogatás 
és az önkormányzati önerő se-
gítségével az öltözők, mosdók 
és a konditerem is megújul, így 
pedig már egy teljesen felújított 
intézményben kezdhetik meg 
a diákok a 2022/23-as tanévet 
– mondta a július 12-én tartott 
helyszíni bejáráson Dióssi Csa-
ba polgármester.

Fotó: KesziPress

Pitti Katalin és Berkes János voltak 
az Operalkony vendégművészei

A Köröndi esték programsorozatban Pitti Katalin és Berkes János léptek fel a héten, és termé-
szetesen a Dunakeszi Szimfonikusok Farkas Pál vezetésével – írja a dunakeszipost.hu.

A kellemes időben zsú-
folásig megtelt a néző-
tér a népszerű opera-

áriákat bemutató Operalkony 
koncerten. A műsoron az 
operairodalom legszebb rész-
letei szerepeltek, így példá-
ul felcsendült Mozart Figaró 
házasságából Susanna Rózsa-
áriája, és Csajkovszkij Anye-
ginjéből Lenszkíj áriája, de 
szerepeltek a programban 
részletek Erkel Ferenc Bánk 
bánjából és Kodály Zoltán 
Székelyfonójából is.

Pitti Katalin Liszt Ferenc-dí-
jas, Érdemes és Kiváló művész, 
az Operaház örökös tagja és 
Berkes János Bartók-Pásztory-
díjas, Érdemes művész, az Ope-
raház és a Halhatatlanok Társu-
latának örökös tagja léptek fel.

Az előadás előtt Farkas Pál-
lal beszélgettünk: „A mai Kö-
röndi esténken klasszikus 
operarészleteket fogunk elő-
adni, Pitti Katalin és Berkes 
János énekművészekkel. Ver-

di, Puccini, Mascagni, Rossi-
ni, Csajkovszkij műveket fo-
gunk játszani. Gyönyörűség 
lesz a mai este, úgy gondo-
lom, hiszen olyan operarész-
leteket szólaltatunk meg, ami 
a legértékesebb és legmélyebb 
berkekből jön föl, a zeneszer-
zők bugyraiból, hiszen ezek a 

szerzők nagyon nagy mélysé-
gekbe el tudtak jutni a zené-
ben, és ezeket a műveket na-
gyon nagy élvezet játszani.”

S ahogyan ígérte a kar-
mester, csodálatos élménnyel 
gazdagodhatott a közönség 
a művészek színvonalas elő-
adásának köszönhetően.

Folytatás a címlapról

Mint az Dióssi Csaba polgármester 
Facebook-oldalán olvasható: helyet kap 
egy sétány, amely a Szent István par-

kot keresztben átszelő tengely folytatásaként épül 
meg.  Két oldalán pihenőpadokat helyeznek el, de 
lesz ivókút is és az őstermelők és a vásárlók kiszol-
gálására asztalok kerülnek kihelyezésre. 

„A sétányra merőlegesen parkolókat alakítunk 
ki, első ütemben 14-et, és egy mozgássérült helyet, 
második ütemben további 24-et, amely megköny-

nyíti a lakótelepen gépjárművel rendelkezők életét. 
A terület hétvégenként lezárható, ilyenkor akár az 
egész területen őstermelői piacként üzemelhet” – 
jelentette be Dióssi Csaba.

A városvezető leszögezi, hogy a beruházás miatt 
nem vágnak ki fát! Sőt, az ősszel 14 nagy lombko-
ronát növelő fa ültetését tervezik a téren. 

„A vízelvezetés helyben megoldott, a burkolt te-
rületet övező zöldfelületbe vezetjük az esővizet, 
amelyeket cserjékkel ültetünk be, hogy minél ha-
marabb elpárologhasson, hasznosulhasson” – írja 
a polgármester. Fotó: KesziPress

Újabb többfunkciós közösségi 
tér épül Dunakeszin

Új játékokkal bővültek 
a dunakeszi játszóterek

Dunakeszin közel húsz játszótér van, melyeket folyamatosan felújítja és bővíti az önkormány-
zat. A minap adták át az alagi városnegyedben, a Toldi utcai játszótéren a legújabb játszóeszkö-
zöket, miközben a gyártelepi Lányi Ferenc parkban elkészült az új játszótér.

A Toldi utcai játszótéren az elmúlt években 
kivitelezett jelentős fejlesztések – példá-
ul sportpálya és sporteszközök, homoko-

zó elhelyezésének – sorát folytatva ezúttal tram-
bulinnal, mászókával és óriás libikókával bővült a 
játszótér.

A Toldi utcai játszótéren megvalósított legújabb 
fejlesztéseket, az új játszóeszközöket Dióssi Csaba 
polgármester és Sipos Dávid alpolgármester adta 
át a gyerekeknek.

– A fejlesztésre fordítható összeget a Pest Megyei 
Önkormányzat pályázatán nyertük, amelyből töb-

bek között a Radnóti Miklós Gimnáziumban je-
lenleg is zajló felújításokat tudjuk megvalósítani – 
mondta a város polgármestere.

Néhány nappal később pedig Szabó József ön-
kormányzati képviselő arról adott hírt Facebook-
oldalán, hogy a gyártelepi Körönd melletti – a több 
ütemben megújuló - Lányi Ferenc parkban elké-
szült az új játszótér, melyen van mászóka, hinta és 
csúszda is, de hamarosan egy homokozót is elhe-
lyeznek a gyerekek nagy örömére.

(B. Szentmártoni)
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Czanik Balázs jó hangulatú edzést tartott

Dióssi Csaba polgármester rendszeresen sportol

Minden edzésen több százan sportolnak 

Mozdulj, Dunakeszi! Czanik Balázs a polgármestert is megtornáztatta

Dióssi Csaba: Dunakeszi sportos város

Az évek óta „futó” nagy sikerű Mozdulj, Dunakeszi! szerda esti sztáredzője Czanik Balázs volt, 
aki dinamikus és színes egyéniségével, a gyakorlatok bemutatása közben elhangzó sztorijaival, 
lelkesítő mondataival, no és a remek zenével pillanatok alatt elnyerte a közös edzésen részt-
vevők szimpátiáját. A népszerű sportember edzésére még Dióssi Csaba polgármester is kíván-
csi volt, aki a több száz lelkes dunakeszi sportbaráttal együtt nagy ambícióval végezte a gya-
korlatokat.

A közös edzés előtt Dióssi Csaba polgármester köszöntötte Czanik Balázst, és a sportoló dunakeszi hölgyeket és soraikban fel-
fedezhető néhány férfit. Elismeréssel szólt a résztvevők töretlen lelkesedéséről, köszönetet mondott a sztáredzők mellett a he-
lyi oktatóknak is, akik sokat tesznek a sportos életmód népszerűsítéséért. 

- Egyedinek és példaértékű-
nek tartom, a Mozdulj, Duna-
keszi! tömegsportrendezvényt, 
amely úgy látom, hogy jó fogad-
tatásra talált a helyiek körében. 

Azt gondolom, hogy mindenki-
nek ezt kellene csinálnia, mert 
amint látjuk, mindenki akar 
mozogni, kicsik és nagyok egy-
aránt. Ez egy remek kezdemé-

nyezés, hiszen nincs annál jobb, 
amikor összekapcsolják a spor-
tot és az egészséges életmódot 
– mondta a Dunakanyar Ré-
gió kérdésére válaszolva a sztár-
edző.  

- Mi az a legfontosabb üze-
net, jó tanács, amit népszerű 
sportemberként, ismert élet-
mód- tanácsadóként szeretnél 
megosztani a nagyközönség-
gel?

- A rendszeres sportolás je-
lentősége mellett arra szeret-
ném ráirányítani az emberek fi-
gyelmét, hogy a jó közérzet el-
érése érdekében ne csak diétáz-
zanak vagy időszakosan kezd-
jenek el mozogni, odafigyelni a 
táplálkozásra, hanem igyekez-
zenek folyamatosan az egészsé-
ges életmód szerint élni.  Vált-

sanak életmódot, találják meg a 
sportolás és az egészséges táp-
lálkozás harmóniáját, egészsé-
ges egyensúlyát. Ezt tanácsos 
mindenkinek megfogadni élet-
kortól függetlenül. 

- A mai edzésen milyen gya-
korlatokkal mozgatod meg a 
közönséget, mennyire leszel fi-
gyelemmel a résztvevők edzett-
ségi állapotára? Mindenki bír-
ja majd a tempót? 

- Tízéves koromtól küzdő-
sporttal foglalkoztam, és az 
alapján alakítottam ki ezt a 
capoeira aerobikot, amit most 
már Magyarországon 200 edző, 
míg külföldön 90 követ. En-
nek vannak olyan elemei, ame-
lyek kimondottan a nagyközön-
ségnek szólnak, mindenki meg 
tudja csinálni a gyakorlatokat. 
Viszont vannak benne olyan 
bonyolult vagy olyan fizikáli-
san nehéz elemek is, amiket ne-
hezebb végrehajtani. De ahogy 
most itt körbenéztem a vendé-
geken, azt látom, hogy nagyon 
sokan vannak, akik nagyon ko-

moly fittséggel rendelkeznek. 
Oda kell tennem magam, hogy 
egy igazi sikerélményhez tud-
jam őket juttatni.  De az első 5-6 
perc közös edzés után már sok-
kal többet látok, és annak meg-
felelő erősségű programot vá-
lasztok. A végén pedig készül-
tem egy kisebb játékos sportve-
télkedővel, mellyel arra szeret-
nénk motiválni a résztvevőket, 
hogy a legközelebbi edzésre is 
szívesen jöjjenek. 

- Mennyire jellemző, hogy a 
település polgármestere is el-
megy egy ilyen rendezvényed-
re, és ráadásul még végig is csi-
nálja a gyakorlatokat is?

- Ilyen még nem volt! Még 
nem tornáztattam polgármes-
tert capoeira aerobikkal. Remé-
lem, hogy a polgármester úr elé-
gedett lesz és tetszeni fog neki 
az edzés, amiért nagy elisme-
rés illeti őt, hogy a lakossággal 
együtt tornázik.  

Rövid köszöntőjében el-
mondta: 2010 óta kifeje-
zett prioritása van Duna-

keszin a sportnak, annak, hogy 
minél több fajta sportot tudjanak 
űzni a város polgárai. Megalakí-
tottuk a VS Dunakeszit, ma már 
a sportegyesületnek több mint 3 
ezer igazolt sportolója van. 2010 
óta minden évben megrendez-
zük, a Futakeszit, melyen min-
den alkalommal több ezren in-
dulnak.  Az egyik legnépszerűbb 
és a legtöbb embert megmozga-
tó rendezvény a Mozdulj, Duna-
keszi!, melyen, mint a mai példa 

is bizonyítja, több százan spor-
tolnak az emberek minden hé-
ten háromszor. Ez nagy büsz-
keség nekünk és jó érzés, hogy 
ilyen szinten vevők a dunake-
sziek ezekre a programokra, és 
én is örömmel kapcsolódom be 
a programba  – mondta a pol-
gármester, aki mindenkinek jó 
sportolást kívánt.

De még mielőtt Dióssi Csaba 
is elkezdte volna az edzést, la-
punk érdeklődésére hozzátet-
te: Dunakeszi egy sportos város. 
A VSD szakosztályai nagyon jó 
sporteredményekkel büszkél-

kedhetnek. Az atlétikában, az 
asztaliteniszben, a korfballban, 
a tollaslabdában országosan is 
kiváló eredményeink vannak, 
de kézilabdában is jók vagyunk 
– sorolta büszkén a városvezető.

Dióssi Csaba azt is kifejtette, 
hogy a versenysport mellett a sza-
badidősport feltételeit is folyama-
tosan javítja az önkormányzat:  

- Az elmúlt évtizedben na-
gyon sokat léptünk előre, 2012-
ben megkaptuk a Magyarság 
Sporttelepet az államtól, és az-
óta újabb és újabb létesítménye-
ink épültek. 2010-ben még csak 

egy sportcsarnokunk volt, most 
már négy van, egyébként most 
épül még kettő a Dunakeszi Di-
áknegyedben. Szerencsére olyan 
nagy a sportolási kedv, hogy ed-
dig nem tudtunk annyi csarno-
kot és sportlétesítményt építe-
ni, ami ne lenne kihasználva – 
ismertette a polgármester, aki-
ről köztudott, hogy számtalan 
sportágnak hódol, rendszeresen 
úszik, teniszezik, a Futakeszi ál-
landó indulója. Májusban példá-
ul párjával és néhány munkatár-
sával egy nap alatt körbe kerék-
pározták a Balatont.

- Szenvedély, hobbi, példamu-
tatás? A sportos, az egészséges 
életmód népszerűsítése? 

- Elsősorban szeretem a spor-
tot és szeretem a különböző 
sportágakban kipróbálni ma-
gam, és hogyha ez valamiféle 
példamutatás, akkor annak na-

gyon örülök – válaszolta kérdé-
sünkre Dióssi Csaba, aki párjá-
val és a több száz sportbaráttal 
együtt elkezdte az edzést Czanik 
Balázs irányításával. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A jazz-zenész 
Van úgy, hogy az emberi életút kacskaringós. Nem mindig érjük el 
azt, hogy gyermekkori álmaink rögtön megvalósuljanak. De kellő ki-
tartással, a körülmények szerencsés összejátszásával és talán némi 
szerencsével elérhető a cél. Szili Róbert jazzgitár művész is ilyen 
utat járt be.    

– Harminc éve élek a csalá-
dommal Dunakeszin, és 12 éve 
tanítok jazz gitárt a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
lában – kezdte a bemutatkozást 
Szili Róbert. – A középiskola 
után Egerben az akkori tanár-
képző főiskolán fizika-technika 
szakos tanári végzettséget sze-
reztem. Ott ismerkedtem meg 
a feleségemmel, aki matemati-
ka szakos volt. Az újságokban 
kerestünk lakhelyet és munkát. 
Így kötöttünk ki Dunakeszin, 
ahol mindkettőnket felvettek a 
Széchenyi István Általános Is-
kolába.  Tetszett a környék, jó 
volt a munkahely. De már ak-
kor tudtam, hogy előbb-utóbb 
zenész akarok lenni. 

Hogyan is kezdődött? A csa-

ládban nem volt zenei indítta-
tás, sokáig autodidakta módon 
ismerkedtem a gitárral. Nyol-
cadikos koromban volt először 
hangszerem, a kaposvári Tán-
csics Mihály Gimnáziumba 
jártam és a tanulás mellett ze-
nei kiadványokból igyekeztem 
tanulni. A főiskolán már „ze-
nekaroztam”, és kerestem az 
utat, hol lehetne zenét tanulni. 
Jelentkeztem a budapesti Pos-
tás Művelődési Központ Erkel 
Ferenc Zeneiskolájába, ami az 
alapfokú jazzoktatás fellegvára 
volt. Hetente kétszer feljártam 
Egerből, Horányi Sándor kiváló 
jazzgitárosnál tanultam. Köz-
ben már zenéltem a Műegye-
tem klubjában, majd bekerül-
tem egy dixieland zenekarba. 

Így indult el igazán a jazz ze-
nélésem. A tanárom kérdezte, 
hogy nem akarok zenei irány-
ban tovább tanulni? És itt vett 
fordulatot az életem. 

Elmentem felvételizni a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főisko-
lára 1995-ben (ma egyetem). 
Ültem a színpadon, játszottam, 
velem szemben a jazz élet kivá-
lóságai, Babos Gyula, Kőszegi 
Imre, Gonda János. Egy gitáros 
hely volt a jazz tanszakon, vol-
tunk rá harmincan. Álltunk a 

folyosón, vártuk az eredményt. 
Jött felém Gonda János tan-
székvezető, megállt előttem és 
csak ennyit mondott: – Róbert, 
magát felvettük, maga az egyet-
len, ezzel továbbment.

Így keveredtem a jazz élet-
be. A tanítást abbahagytam, hi-
szen nappali tagozatra jártam, 
de volt egy zenekarom, akikkel 
játszottunk, így a megélhetés 
biztosítva volt. 

Bekerültem az ország egyik 
legismertebb dixieland zeneka-
rába, a swinges zenei világ ked-
vemre való volt. Tizenhét év 
alatt bejártuk a világot Helsin-
kitől Sacramentóig részt vet-
tünk fesztiválokon, készültek 
nagylemezek, tévéfelvételek, és 
készült egy szólólemezem is a 
zenekar berkein belül.  

A zenekarból 2013-ban ki-
kerültem. Én alapvetően alko-
tó alkat vagyok, azóta hét le-
mezt készítettem különbö-
ző zenészekkel. Dolgoztam a 
Hooligans-ból a Csipával, ze-
néltem Majsai Gábor leme-
zén. Bolba Éva énekesnővel lét-

rehoztuk a Jazzterlánc együt-
test, gyerekeknek játszottunk 
jazz zenét. Végül 2016-ban Do-
rogi Ákossal megalapítottuk a 
Balance Wheel Group együt-
test. Már van két lemezünk és 
rendszeresen koncertezünk az 
országban sok helyütt.  

És a zeneiskola? Először 
Nagytarcsáról találtak meg, 
még 2008-ban, két évig dolgoz-
tam ott. Ismertem Dunakeszin 
az akkori jazz gitár szakos ta-
nárt, Szeverényi Mátyást, és is-
merősként be-bejártam a zene-
iskolába. Egyszer szólt a Má-
tyás, hogy ő abbahagyja a taní-
tást.  Tudtam, hogy ez a zene-
iskola jó hely és színvonalas és 
így történt, hogy már tizenkét 
éve tanítok jazzgitárt a vonós-
pengetős tanszakon. 

Rengeteg szülőt, gyermeket 
megismertem, a tanításnak ez 
egyfajta hozadéka, jobban be-
letartozik az ember egy közös-
ségbe, mint aki csak ingázik. 
Olyan is volt, hogy akit még az 
általános iskolában tanítottam, 
hozta a gyermekét. Általában 

azt szoktam mondani a növen-
dékeimnek, hogy én téglákat 
adok és abból ők olyan házat 
építenek, amilyet akarnak. Na-
gyon szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy ebben az iskolában, 
nagyszerű kollégákkal és kivá-
ló iskolavezetéssel dolgozhatok.   

Szabadidő? Nemsokára öt-
venhárom éves leszek. a rend-
szeres mozgás számomra élet-
forma. Legalább 10 éve futok, 
régebb óta kerékpározok, nem-
sokára megyek megkerülni ke-
rékpárral a Balatont, nemrég 
elbicikliztem Szobra meg visz-
sza. Nagyon jók a kerékpár 
utak.

A feleségem gazdasági terü-
leten dolgozik. A lányunk hu-
szonhárom éves, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen mé-
diatudomány és kommuniká-
ciós szakon végzett, de jelenleg 
pénzügyi és logisztikai vonalon 
dolgozik. 

Én pedig zenélek, zenélek…

Lejegyezte: 
Katona M. István 

Szili Róbert
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Hangulatos környezet - színvonalas programok

Jó megpihenni és beszélgetni az árnyékban

Tartalmas programok a sződligeti 
Duna-parti parkszínpadon

Mint arról a Dunakanyar Ré-
gió is beszámolt, 2020 már-
ciusában vetődött fel újra 
a Sződligeti Parkszínpad 
sorsának kérdése a helyi 
Facebook-csoportban. A la-
punknak nyilatkozó Molnár 
Blanka elmondta: sok-sok tá-
mogató hozzászólás érke-
zett, hogy milyen nagysze-
rű programok voltak régen a 
parkszínpadon, és milyen jó 
lenne, ha újra működne. Az 
elképzelést a tett követte.

Ezt követően egy kis, helyi 
lakosokból álló lelkes csa-
pat állt össze és kezdett 

el együtt dolgozni azért, hogy a 
parkszínpad hagyománya újjáé-
ledhessen. Sok-sok önkéntes fá-
radhatatlan munkájával, vala-
mint helyi és környékbeli lako-
sok, vállalkozók és iskolák nagy-
lelkű segítségével, támogatásá-
val 2021 nyarára elkészültünk 
a munkálatokkal és megtart-
hattuk az első szezont a felújí-
tott parkszínpadon! – ismertet-
te Molnár Blanka, aki hozzátet-
te: fontos, hogy kezdeményezé-
sünk politikamentes, politikai 
pártoktól független és az is ma-
rad! Ezt emelik ki a szodligeti-
parkszinpad.hu honlapjukon is.

Az eltelt idő eredményei kö-
zött ismertetik azt is, hogy az 
egyesületet hivatalosan is be-
jegyezték, nonprofit szervezet-
ként működnek. Miközben a 
sződligeti Duna-parti parkszín-
pad felújítása 2022-ben is foly-
tatódott, melynek eredménye-
ként idén is tartalmas progra-

mokkal nyitotta meg kapuit a 
Dunakanyar egyetlen szabad-
téri parkszínpada, amely – töb-
bek között – filmvetítések, iro-
dalmi estek, színházi előadá-
sok, koncertek helyszíne. Júli-
us 30-án, este nyolckor példá-
ul Marosán Csaba, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház művé-
szének Humor az irodalomban 
című előadásában azt is meg-
tudhatja a közönség, hogy mi-
lyen volt Arany János humora? 
Mi köze Szilágyi Domokosnak 
a Piroska és a farkas meséhez? 
Kinek a poénjain kacagunk a 
Mézga család vagy a Dr. Bubó 
rajzfilmben?

A kortárs költők olyan klasz-
szikus műveket is átírtak, mint 
a Füstbement terv, Az ember 
tragédiája vagy a Mátyás anyja.  

Hogyan hangozhatnak ezek a 
szövegek modern változatban?

Az előadás célja a humor se-
gítségével felhívni a figyelmet a 
magyar nyelv szépségére és az 
olvasás jelentőségére – mondta 
lapunknak Molnár Blanka.  

A közösség a parkszínpad 
honlapján egy hangulatos kis-
filmmel invitálja a közönséget 
a kulturális és zenei programok 
megtekintésére.

A beszélgetésben azt is meg-
tudhattuk, hogy együttműkö-
désre léptek a váci JazzMine 
jazzklubbal is, melynek köszön-
hetően idén még több, színesebb 
programokkal és nívósabb szín-
vonalú környezetben várják a 
sződligeti parkszínpadra látoga-
tókat! 

(Vetési)
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

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!
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• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújítás 
és épületbádogos munkákat válla-
lunk! Tető, lakás beázások okának 
felderítése és szakszerű elhárítá-
sa, ezen kívül lapostetők szigetelé-
se és faszerkezeti munkák elvégzé-
se: +3670/610-5570
• Legyél te is egy sikeres csapat 
tagja – Állásajánlat! A Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium mate-
matika, informatika, német nyelv, 
angol nyelv valamint magyar nyelv 
és irodalom szakos kollegák je-
lentkezését várja az alábbi címre: 
igazgato@dkmrg.hu. 

     

Korábbi 

lapszámainkat 

megtekintheti a 

dunakanyar reg io.hu 

internetes 

portálon!

Folytatás a címlapról

Kellemes feltöltődést kínál 
a verőcei dunai strand

Verőce a kellemes feltöltődést és kikapcso-
lódást kínáló szabadstrandjával, az ugyan-
csak tavaly átadott új hajókikötőjével, a 

Gorka Géza Kerámiamúzeum értékeivel, az étter-
mek és cukrászdák finomságaival a turisták köré-
ben az egyik legkedveltebb dunakanyari telepü-
lés, ahol a helyi lakosság is sokszínű és tartalmas 
programok közül válogathat az esztendő minden 
évszakában.  

A nyári hónapokban sokan keresnek felüdülést 
a vízparton. A verőcei dunai strand az egyik ked-
venc pihenőhelye a Dunakanyart kerékpáron fel-
fedező turistáknak is, akik számára vonzó a Duna 
hűsítő habja, az éttermek, fagyizók finomságai, no 
és az, hogy élvezhetik az okospad, a Wifihálózat 
előnyeit. A fejlesztésnek köszönhetően zöldfelü-
let, napozók, zuhanyzók, elektromos E-bike töl-
tők, telefontöltőpontok szolgálják a vendégek ké-
nyelmét. Emellett kültéri kondipark, női-férfi öl-
töző és családbarát, valamint akadálymentesített 
WC-k épültek. A gyerekeket játszótér fogadja, van 
baba-mama szoba is. 

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk: minden 
megtalálható a verőcei dunai szabadstrandon, ami 
a kulturált kikapcsolódáshoz szükséges, ahol az 
idősebb és a fiatalabb korosztály tagjai, a vakáci-
ózó fiatalok, a helyi kajakklub ifjú versenyzői, a 
több gyermekes családok egyaránt kellemes kör-
nyezetben pihenhetnek, élvezhetik a nyár örömte-
li napjait.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A Duna alacsony vízállása hatással van a víz kitermelhető mennyiségére 

Felvétel előtt: Reviczky Gábor, Trokán Nóra és Kiss Stefán Mónika

Kiss Stefán Mónika 
producer-rendező

Jól halad Vácott a Memento Mori forgatása
A múlt hetiekkel együtt már tizenöt váci forgatási napon kerekedett a Fe-
hérek temploma kriptájában 1994-ben előkerült egyedülálló temetkezési 
leletegyüttes megtalálásán alapuló, de természetesen fikciós elemeket is 
tartalmazó Memento Mori című kalandfilm története. Ezen a héten újabb há-
rom napon át dolgozott, dolgozik a stáb a városban. Végül a jövő héten bu-
dapesti forgatások következnek.

– Nagyon jól haladunk, pont úgy, 
ahogy terveztük. Tudni kell, hogy 
mindig az előkészítés viszi el a legtöbb 
időt. E mögött a munka mögött is több 
hónap, sőt, év van, és ilyenkor derül ki, 
hogy jó munkát végeztünk-e az előké-
szítéskor vagy sem. Én ki merem jelen-
teni, hogy nagyon jól előkészítettük a 
forgatást, hozzáteszem, kiváló a stáb, 

mindenki profi, így aztán takkra ott 
tartunk, ahol kell – nyilatkozta érdek-
lődésünkre egy, a Fehérek templomá-
ban lévő forgatási napon Kiss Stefán 
Mónika producer-rendező.

Arról is kérdeztük, hogy érzik ma-
gukat Vácott, milyen tapasztalatokat 
szereztek.

– A magam részéről imádom Vá-
cot, nagy szerelmese lettem a város-
nak, lehet, hogy nézek is majd itt va-
lami kis házat. Főleg gyalog szoktam 
járni a forgatásokra, mert imádok sé-
tálni ezeken az utcákon, fotózni, gyö-
nyörű épületeket, szobrokat látok, egy-
szerűen nem tudok betelni ezzel a lát-
vánnyal. Már vannak kedvenc étter-
meink a stábbal együtt, de még folytat-
juk e téren is a felfedezést. És további 
lelki pluszt ad, hogy nagyon kedvesek a 

helyiek, annyira jól esik például, hogy 
sokan rám köszönnek, amikor megyek 
egy-egy helyszínre, meg-megállítanak 
egy kicsit, hihetetlenül felemelő, hogy 
sokan, egyre többen tudják, hogy itt 
valami nagydolog történik – fogalma-
zott a rendező.

Kiss Stefán Mónika kiemelte azt is: 
reméli, hogy a film Vác hírnevét is 
öregbíti majd, ahogy várakozása sze-
rint a helyiek büszkék lesznek rá, hogy 
itt forgott a „Memento Mori – A váci 
legenda” című film.

– Annál is inkább bízom ebben, 
mert számos váci statiszta csatlakozott 
hozzánk, boldogan láttam, milyen lel-
kesek mindannyian, ezúton is köszö-
nöm mindegyiküknek a közreműkö-
dést – mondta a rendező.

Ribáry Zoltán

DMRV Zrt.: egyre nagyobb 
kihívást jelent a szűnni 

nem akaró kánikula
Az Országos Meteorológiai Szolgálat aktuális előrejelzése alapján Társaságunk szolgáltatási 
területén – különösen Pest megye térségében -, a következő napokban a hőmérséklet további 
emelkedésére, ezzel egyidejűleg a több hete tartó csapadékhiányos időszak folytatódására kell 
készülni – olvasható a DMRV Zrt. honlapján.

„Az előbbiek mellett a Duna vízállása is folyama-
tosan csökken, ugyanakkor a hidrológiai előrejel-
zések szerint egyelőre nem várható a vízgyűjtő te-
rületen csapadék-utánpótlás.

A vízbázisokból kitermelhető ivóvíz mennyisé-
gét a Duna vízállása határozza meg, emiatt jelen-
tősen csökken a kitermelhető mennyiség.

A kánikula időtartamára Gödöllő és Szentend-
re, valamint a Pilisi-medence térségében érintett 
települések – Acsa, Csömör, Erdőkertes, Fót, Gö-
döllő, Mogyoród, Szada, Veresegyház, valamint 
Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Nagykovácsi, 
Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilis-
szentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Po-
máz, Solymár, Szentendre, Tahitótfalu és Üröm – 
Önkormányzatait és ott élő Felhasználóinkat az 
alábbiak betartására kérjük:

Törekedjenek az ivóvíz takarékos felhasználásá-
ra: korlátozzák az ivóvíz más irányú felhasználását 
(pl.: medencetöltés, autómosás)!

Mellőzzék a locsolást (az ivóvízzel történő por-

mentesítést, a közterületek locsolását is beleértve)! 
A kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt au-
tomata öntözőberendezéseket kapcsolják ki!

Kérjük továbbá az Önkormányzatok közterületi 
(pl. tűzcsapokról történő) locsolási célú vízvétele-
zésének minimalizálását!

Jelenleg Társaságunk vízellátó rendszerei a nap 
24 órájában kiélezetten működnek. Szolgáltatá-
si területünkön egyelőre sehol sem alakult ki víz-
hiány.

Az utóbbi napokban a vízellátó rendszerek ada-
tai alapján, a vízfogyasztás egyértelmű növekedé-
se látható a teljes szolgáltatási területen. A fogyasz-
tási igények további emelkedése a már kiélezetten 
üzemelő vízellátó rendszerekben kritikus üzemál-
lapot elérését okozhatja, amelynek következtében 
nagyobb kiterjedésű területen nyomáscsökkenés 
vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki.

Lokális vízhiány esetén Társaságunk haladék-
talanul lajtos vízellátást biztosít az érintett terüle-
ten” – derül ki a DMRV Zrt. tájékoztatójából.

Eladó telek idilli környezetben
Eladó egy lakóövezeti telek Göd egyik legszebb részén, idilli környezetben, akár építész tervek-
kel, kivitelezéssel együtt is!

Remek lehetőség a nyugodt környezet ked-
velőinek, nagy családosoknak, vagy be-
fektetési célokra is! A már ritkaságszám-

ba menő, 1400m2-t meghaladó lakóövezeti ingat-
lan kiválóan alkalmas akár két, nagyméretű csalá-
di ház építésére is. A telek egyik oldalát díszszilva 
fasor ékesíti, és a telken belül is számos különbö-
ző, gyönyörű lombozatú fejlett fa található, me-
lyek színesítik a területet, kellemes hangulatot su-
gároznak. A telek mögött erdő található, amely la-
kói (pl. őzikék) telente gyakori látogatói a telekha-
tárnak. Azok számára is ideális lehetőség, akik sa-
ját kis (vagy nagy) kertet szeretnének. A területen 
található egy 60 nm-es faszerkezetű, szétszedhető 
családi ház, az értékesítés megoldható ezzel vagy e 
nélkül (ekkor a faház elvitelre kerül). A víz, a vil-
lany, és a gáz értelemszerűen bevezetésre került.

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is köny-
nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és köz-
lekedés zajától távol eső nyugodt, csendes és biz-
tonságos környéken fekszik. A közlekedés jól meg-
oldott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út köny-
nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló sétatá-
volságban van. 

Jöjjön el, nézze meg, bele fog szeretni!
Keressen nyugodtan az alábbi elérhetőségen, 

hogy átbeszéljük a lehetőségeket: 
fenyvesutca36@gmail.com.
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Huller Dániel boldogan mutatja az országos csúcs számait Solymosi László és Zarándi László

Huller Dániel (21) új U23-as országos csúcsot futott 800 méteren

Irány az Európa-bajnokság

Tennis Europe verseny Dunakeszin

A VS Dunakeszi 21 éves fiatalja 1:45.53-at futott 800 méteren, amivel amellett, hogy teljesítet-
te a müncheni Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét, új U23-as magyar csúcsot állított fel. A 
kétkörös táv régi korosztályos rekordját Bereczki József tartotta még 1981-ből, amikor Utrecht-
ben 1:46.17-et futott.

Ismét a Nexon Dunakeszi Tenisz-
klubban került megrendezésre 
a Tennis Europe 12-es korosz-
tálynak szervezett versenye. A 
Tennis Europe 50 nemzet rész-
vételével évente több, mint 1000 
nemzetközi teniszversenyt szer-
vez Európa-szerte.

„Ez a magyar csúcs duplán jól-
esett nekem, mert a felnőtt or-
szágos bajnokság után nagyon 
el voltam keseredve, ugyanis a 
hajlítóm meghúzódott, így nem 
tudtam odaállni sem a 400 mé-
ter döntőjére, sem a 800-ra. Az 
elmúlt két hétben nagyon oda-
figyeltem mindenre, vigyáztam 
magamra, hogy a maximumot 
tudjam nyújtani nem csak most, 
de múlt hétvégén az U23-as or-
szágos bajnokságon is, ahol szin-
tén sikerült egy óriási 46.30-as 
egyéni csúcsot futnom 400-on.

A magyar ranglista első tíz 
embere itt volt Pápán, így a me-
zőny olyan erős volt, mintha 
csak egy országos bajnokság lett 
volna. Ez a remek 1:45.53-as idő 
nem jöhetett volna létre Kubasi 

János nélkül, aki tökéletesen el-
találta a tempót és 600 méterig 
vezetett minket. Az 1:45.90-es 
Eb-szint elérhetetlennek tűnt a 
számomra, nem gondoltam vol-

na, hogy sikerül ilyen időt fut-
nom, de örülök, hogy végül ösz-
szejött” – beszélt élményeiről 
Huller Dániel a verseny után - 
olvasható a szövetség honlapján.

Egy nagycsapat tagjának visszaemlékezése 
Zarándi László: Egyedül maradtam

Az újkori olimpiák történetében 1986 óta Magyarország az 1952-es helsinki olimpián szerepelt 
a legeredményesebben: 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet szereztek sportolóink. Bronzér-
mes lett a Zarándi László, Varasdy Géza, Csányi György, Goldoványi Béla összeállítású 4x100 
méteres váltó. 

A napokban felkerestem Zarándi Lászlót, 
aki június 10-én töltötte be a 93. évét. A 
kiváló sportembernek gratuláltam a jeles 

születésnap alkalmából és arra kértem, hogy me-
séljen a váltó sikeréről. 

- Egyedül maradtam! - sóhajtott fel László, aki 
elmondta, hogy Goldoványi 1972-ben, Csányi 
1978-ban és Varasdy 2022-ben meghalt. 

Rátérve a sporttörténeti sikerre felidézte: 1952. 
július 27-én a helsinki stadionban futottuk az 
olimpiai döntőt és az amerikai és a szovjetvál-
tó mögött a 3. helyen végeztünk. Jól kezdtünk, 
Varasdynak másodikként adtam át a botot, ő Csá-
nyinak is másodikként, a befutó Goldoványi végül 
kis különbséggel harmadiknak futott be. 

- Mi volt a váltó sikerének titka?
- Négy különböző típusú ember találkozott. So-

kat gyakoroltuk a váltást, nekem a kanyarba való 
futás ment jól. Jó váltásunknak köszönhettük az 
éveken át tartó sikersorozatot. Tény, hogy sokat is 
gyakoroltunk. Váltónk 1954-ben, a berni Európa-

bajnokságon aranyérmet szerzett. Tatán készül-
tünk az 1956-os olimpiára, de a sérülésem meg-
akadályozott minket a kijutásban, ezután a vál-
tónk szétesett a leállások miatt.

Solymosi László

A magyarországi ese-
mény idén a SUN & 
EYE Kft. támoga-
tásával került meg-

rendezésre.
Bogyó Tamás, a klub elnöke 

elmondta, hogy Dunakeszin 12 
ország fiú és lány játékosainak 

részvételével zajlottak a mér-
kőzések, ahol a magyar válo-
gatott játékosai mellett több, a 
Nexon Dunakeszi Teniszklub 
színeiben versenyző gyermek 
is pályára léphetett.

Egyéni versenyszámokban 
fiúk és lányok között egyaránt 

volt magyar döntős. Lányok-
nál Sávolt Karolina (Tenisz 
Műhely) ezüstérmet szerzett. 
Fiúknál pedig Mokán István 
Damján  (Viharsarok) nyerte a 
versenyt.

Szabó Ildikó


