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Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, 
a váci térség országgyűlési képviselője

Zambó Péter, az Agrárminisztérium államtitkára ismertette a kormány rendeletét

Tuzson Bence országgyűlési képviselő: 
jó ütemben épül a Dunakeszi Diáknegyed

A kivitelező konzorciumtól kapott tájékoztatás, 
valamint a helyszínen látottak alapján 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Dunakeszi 
Diáknegyed építési munkálatai a tervek szerint 
haladnak – mondta lapunknak Tuzson Bence

A további tervezésnek biztos és szilárd alapja van, ezt tavaly már 
bebizonyította a magyar gazdaság – fogalmazott a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselő-
je, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy jól halad az ország legna-
gyobb középiskolai beruházása, a Dunakeszi Diáknegyed építése. 
Mint mondta, nagyon fontos számára a körzetünkben működő vál-
lalkozások fejlesztése, ezért az elmúlt hetekben több egyeztetést 
is folytatott az érintettekkel, helyi vállalkozókkal és cégvezetők-
kel, akárcsak a városvezetőkkel, polgármesterekkel. A szomszéd-
ságunkban dúló háború miatt kialakult helyzetben is megvédjük a 
családtámogatásokat, megmarad a Babaváró hitel és az otthonte-
remtési támogatás, akárcsak a családi adókedvezmény is – tette 
hozzá a képviselő.

Rétvári Bence: Idén is ingyenesen és pontosan 
érkeznek a tankönyvek az iskolákba

Szombaton családi napot tartanak  
és emléktáblát avatnak Zebegényben

– Minden nehézség és árnövekedés ellenére 
továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek 
a tankönyvek az iskolákba – jelentette be Rét-
vári Bence, a Belügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára. Rétvári Bence a Kello Könyv-
tárellátó Nonprofit Kft. üllői raktárában au-
gusztus 1-jén megtartott sajtótájékoztatón 
elmondta: a tankönyveket ma kezdik el szál-
lítani az oktatási intézményekbe. Emlékezte-
tett: a kormány korábban úgy döntött, hogy a 
családtámogatások részévé teszi a tankönyv-
támogatást, amivel minden közoktatásban 
részt vevő gyermek számára ingyenessé vált 
a hozzáférés a tankönyvekhez. Ez gyermeken-
ként több tízezer forint kiadást vesz le a csalá-
dok válláról– mutatott rá az államtitkár.

A terveink szilárd 
alapokon állnak

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Szeptemberben indul  
az új gimnázium két osztálya

Negyvenmilliárd forintból hatalmas zöldmezős beruházásként két új középfokú oktatási in-
tézmény építése kezdődött Dunakeszin (képünkön).  A központi forrásból megvalósuló prog-
ramban épül egy több tanítási nyelvű gimnázium és egy technikum, az oktatási beruházáso-
kat jelentős sportcélú fejlesztések egészítik ki. A komplexumban sportcsarnok és uszoda is 
helyet kap. Az új iskolákban 1500 gyermek tanulhat majd. 

Folytatás a 2. oldalon

Az ország energia ellátásának biztonsága vészhelyzeti intézkedések előkészítését igényli. 
Ennek keretében született a 287./2022. (VIII.4.) Kormány rendelet, amelynek célja, hogy vész-
helyzeti szükség esetén alkalmazva meggyorsítsa az erdőből fenntartható módon kitermel-
hető tűzifa piacra jutását.

Szakmai tájékoztató 
a tűzifa rendeletről

A hétvégén, augusztus 13-án, 
szombaton színes kultu-
rális programokkal, izgal-

mas sportrendezvénnyel és bogrács-
ban készült ízletes pörkölttel várják 
a családokat a Zebegényi Nyugdíjas 
Klub tagjai.

A zebegényi családi nap délelőtt 
strandröplabda bajnoksággal kezdő-
dik, majd zebegényi sétával folytató-
dik, amely során a Dunakanyar „ék-
szerdobozaként” ismert gyönyörű 
település épített örökségeivel, neve-
zetességeivel ismerkedhetnek az ér-
deklődők.

Örömhír, hogy elkészült a ne-
ves erdélyi építész, Kós Károly ter-
vei alapján épített zebegényi Havas 
Boldogasszony templom történetét 
bemutató tábla, melynek felavatása 

13 órakor kezdődik a templom előt-
ti téren.

Az egész napos programban lesz – 
többek között - fúvószene, Kispárna 
mesezenekar és Fabók Mancsi báb-
színházával is várják a gyermekeket, 
akik a rendezvény ideje alatt az ug-
ráló várat ingyenesen vehetik igény-
be, mint ahogy a Játékok Palotája el-
nevezésű népi játékparkot is.

19 órakor operett előadás kezdő-
dik, a rendezvényt a MadeIn együt-
tes zárja utcabállal, ahol funky és la-
tin zenére táncolhat a közönség.

Zebegény Község Önkormányza-
ta által szervezett rendezvény ingye-
nesen látogatható, a szervezők min-
den érdeklődőt szeretettel várnak.

Fotó: Keszi-Press
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Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Molnár Krisztina nyilatkozik az M5 TV stábjának

Ilyen gótikus függő zárókő falusi templomból még nem került elő

Zambó Péter, az Agrármi-
nisztérium erdőkért fele-
lős államtitkára az alábbi 

tájékoztatást adta a fenti rende-
lethez kapcsolódóan.

A kormány fakitermelés sza-
bályozására vonatkozó rendelete 
nem veszélyezteti a magyar er-
dőket, a faanyag minél gyorsabb 
piacra jutását segítő intézkedé-
seket tartalmazó rendelkezések 
kizárólag veszélyhelyzet eseté-
re készültek, és nem lépik túl a 
fenntarthatósági kereteket.

Az erdőgazdálkodók hatósági 
ellenőrzés mellett kizárólag ab-
ban az esetben és csak átmene-
tileg alkalmazzák a vészhelyze-
ti szabályokat, amennyiben az 
energiaellátási krízis miatt a la-
kossági és közületi tűzifaigény 
indokolja, hogy a fenntartható-
sági kereteken belül az előre ter-
vezettnél nagyobb mennyiségű 
fát tudjanak biztosítani. Ameny-
nyiben ilyen veszélyhelyzet nem 
következik be, a hazai erdőgaz-
dálkodás – benne a fakitermelés 
– az eredeti 2022-es tervek sze-
rint zajlik.

Magyarországon a faanyag 
a legfontosabb újratermelhető 
nyersanyag, és a magyar erdők-
ben fenntartható erdőgazdálko-
dás folyik. Ez azt jelenti, hogy 
évtizedek óta kevesebb fát hasz-
nosítanak, mint amennyit az er-
dők teremnek, így jelentős tarta-
lékokat sikerült biztosítani. Az 
erdőgazdálkodás tervszerű te-
vékenység, ezért a mennyiségek 
átcsoportosíthatóak, így több 
százezer köbméternyi faanya-
got tehetnek szükség esetére el-
érhetővé úgy, hogy magát az er-
dőt, mint Magyarország zöld tő-
kéjét semmiképpen sem veszé-
lyeztetik.

Az új, vészhelyzeti kormány-
rendelet nem utasításokat, ha-
nem lehetőségeket tartalmaz, 
amely lehetőségek alkalmazását 
továbbra is független hatóság el-
lenőrzi, védett területeken a ter-
mészetvédelmi hatóság is, így az 
erdők természeti értékei nem sé-
rülhetnek. Semmiben sem vál-
toznak az erdő- és a természet-
védelmi törvény azon alapve-
tő rendelkezései, hogy az erdők 

területe és természetességi ál-
lapota nem csökkenhet, mert a 
meglévő jogi kereteket a rende-
let alapként kezeli.

A magyar erdőgazdálkodás 
száz év alatt 11 százalékról 22 
százalékra növelte hazánk erdő-
vel borított területeinek arányát. 
Ez a változó történelmi korsza-
kokat átívelő eredmény nem va-
lósulhatott volna meg a magyar 
erdészek erdők és természeti ér-
tékek iránti mély elkötelezettsé-
ge, felelősségvállalása és szak-
mai felkészültsége nélkül. Ezek-
re az értékekre és eredményekre 
a jelenlegi helyzetben is támasz-
kodhat a magyar társadalom és 
minden, az erdők és fák sorsáért 
aggódó ember: az erdőgazdálko-
dás fenntarthatóságát hosszú tá-
von érdeke az Agrárminisztéri-
umnak és a kormánynak meg-
őrizni, hiszen az erdő szolgálta-
tásaira nemcsak jövőre, hanem 
50-100-200 év múlva is számí-
tanak. És nem csak a faanyag-
ra, hanem a klímavédelmi, víz-
védelmi, természetvédelmi és 
egészségvédelmi szolgáltatások-
ra is.

A vészhelyzeti rendelkezé-
sek kiemelt célja az akác faanyag 
hasznosításának elősegítése, mi-
vel az akác tűzifa szükség ese-
tén nyers állapotban is jól hasz-
nálható. Emellett szükség van 
a többi fafajra is, hiszen a faki-
termelés ciklikus tevékenység, 
így szükséges a készletek hosszú 
távú feltöltése.

Azért csökkenhet a fakiter-
melési tilalmi időszak, hogy az 
aszály miatti kemény talajon 
meg lehessen kezdeni a faanyag 

szállítását. Ez egy-két hét nye-
reséget jelent augusztusban, to-
vábbá lehetőséget nyújt arra is, 
hogy az enyhe telek miatt puha, 
nem terhelhető talajt az eredeti-
leg előirányzott időszakban job-
ban kíméljék.

Az akác tűzifához történő 
hozzáférés megkönnyítése ér-
dekében a kormányrendelet le-
hetőséget ad arra, hogy a vész-
helyzet idején a védett terüle-
teken elhalasszák azt a kötele-
zettséget, miszerint a kivágott 
akácosok helyére mesterséges 
őshonos erdőt kell telepíteni. Ez 
azt jelenti, hogy a letermelt aká-
cosok természetes módon meg-
újíthatóak, ezeken a területeken 
átmenetileg újra akácerdők nö-
vekednek. Ugyancsak az ültet-
vényszerű akácosok kitermelé-
sét segíti, hogy lecsökkenthető a 
vágásérettségi kor, vagyis példá-
ul 40 helyett 30 év után már ter-
melhető az akác.

Lehetővé válik, hogy több arra 
alkalmas állomány sarjról is fel-
újítható legyen (pl. cser). Mind-
ez azonban kizárólag hatósá-
gi engedélyt követően, minden 
egyes helyszínen külön mérle-
gelés alapján történhet, de adott 
esetben rendkívül hasznos lehet, 
mert fakitermelés után gyorsab-
ban erdősül újra a terület.

Mindezek az intézkedések 
olyan lehetőségeket tartalmaz-
nak, amelyeket vészhelyzet ese-
tén, hatósági kontroll mellett, a 
hazai erdőgazdálkodás szakmai 
elvei és fenntarthatósági gya-
korlata alapján alkalmazhatnak 
az erdőgazdálkodók.

Forrás: fataj.hu

Rétvári Bence elmondta: a Kello két raktá-
rából összesen 13 millió tankönyvet szál-
lítanak majd az iskolákba. 

Az idei választásokon a baloldal programjában 
szerepelt az állami tankönyvrendszer megszün-
tetése, a tankönyvpiac újbóli privatizálása, ami-
vel visszaállt volna a 2010 előtti rendszer, és ismét 
magánkiadók jelentek volna meg a tankönyvki-
adásban, a családoknak pedig ki kellett volna fi-
zetniük az emelkedő tankönyvárakat – emelte ki.

Tőczik Zsolt, a Kello ügyvezető igazgatója 
hangsúlyozta: idén is rendben lesz a tankönyv-
ellátás, az oktatási év kezdetére az iskolák által 
megrendelt tankönyvek megfelelő minőségben, 
a kívánt mennyiségben rendelkezésre fognak áll-
ni annak ellenére, hogy idén sokkal nehezebb fel-
adat volt a tankönyvek előállítása a koronavírus-
világjárvány okozta logisztikai problémák, az 

energiaválság és az orosz–ukrán háború okozta 
infláció miatt.

Nagyon megdrágultak az alapanyagok, és a pa-
pír is kétszer annyiba kerül, mint egy évvel ez-
előtt, de sikerült kezelni a problémákat – fűzte 
hozzá az ügyvezető.

Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd/

Magyar Nemzet

Szakmai tájékoztató 
a tűzifa rendeletről

Rétvári Bence: Idén is ingyenesen és pontosan 
érkeznek a tankönyvek az iskolákba

Ilyen függő zárókövet csak a pannonhalmai Bencés apátságban láthatunk!

Néhány éve egy lelkes fóti polgárnak köszönhetően került köztudatba a fóti középkori temp-
lomrom, mely a közismert, Dunakeszihez tartozó alagimajori templomromtól légvonalban 
mindössze 5 km-re található és egykor Sikátor település temploma volt.

A rom megmentésére 
egy néhány fős he-
lyi csapat szervező-
dött, melyet az ön-

kormányzat a kezdetektől tá-
mogatott. Elsőként is felvették 
a kapcsolatot az illetékes hiva-
talokkal. Néhány kudarc után 
azonban tavaly elkezdődhetett 
a régészeti feltárás. A szakmai 
segítséget a Magyarságkuta-
tó Intézet Régészeti Főosztá-
lyától és vezetőjétől, Makoldi 
Miklós Zsombortól kapták. A 
kiásott kutatóárok után kiraj-
zolódott a keletelt elhelyezésű 
templom alapzata, szentéje, s 
a napokban került elő egy kü-
lönleges érték, egy függő záró-
kő, melyhez hasonló kizárólag 
csak a pannonhalmai Bencés 
apátságban látható. Ilyen góti-
kus függő zárókő falusi temp-
lomból még nem került elő.

Még messze vagyunk attól, 
hogy mindent tudhatnánk, de 
az apró részsikerek is idecsá-
bították az M5 TV forgatócso-
portját. A riport során két sze-
mélyt szólaltattak meg, Sebők 
Sándor helyi plébánost, a Váci 
Egyházmegye kanonokját, va-
lamint Molnár Krisztinát, a 
Helyi Értéktár Bizottság és a 
Templommentő munkacso-
port tagját. 

Sebők Sándor elmondta, 
hogy személy szerint is min-
dig nagyon értékelte mind-
azokat az emlékeket, amik a 
múltunkat tárják föl, és azért 
is nagyon fontosnak érzi eze-
ket, mert a magyarságtuda-
tot erősítik. Mint plébános 
azt gondolja, hogy ez a rom-
templom hozzá is tartozik. 
Nagyon örül, hogy a munká-

latok haladnak, elindult a föl-
tárás, amely a TV érdeklődé-
sét is felkeltette. „Az a felada-
tunk, hogy szépítsük, alakít-
suk a környezetünket, és amit 
a századok tönkretettek, azt 
igyekezzünk fölújítani, meg-
óvni. Mindezt Istennek tetsző 
dolognak gondolom.”

Molnár Krisztina is rendkí-
vül jelentősnek tartja a föltá-
rást. Áldásnak érzi, hogy egy 
lelkes fóti személy fölvállal-
ta a templomrom megmenté-
sét az utolsó pillanatban. Tá-
mogatókat, segítőket verbu-
vált a nemes ügy mellé. Szin-
tén óriási dolog, hogy Makoldi 
Miklós Zsombor vezető régész 
mellénk állt s munkatársaival 
személyesen végzi a középkori 
templomrom feltárását.

A hétszáz éves templomot 
annak idején Szent Márton-
nak szentelték föl, aki magyar 
hittérítő püspök volt, s akit ma 
is kiemelkedő szentként tisz-
tel a világ. Fóton a Károlyi csa-
lád is ezt a keresztény értékren-
det képviselte, az általuk meg-
épült szépséges templom is ezt 
hirdeti.

A fóti Szent Márton temp-
lom ma még rom, de szeret-
nénk újraéleszteni a Magyar-
ságkutató Intézettel és az ön-
kormányzattal közösen. Cé-
lunk, hogy a jövő nemzedéke 
ismerje múltunkat, s e szakrá-
lis hely erősítse keresztény hi-
tünket, megmaradásunkat - 
nyilatkozta Molnár Krisztina.

Windhager Károly

Késő Árpád-kori 
templomrom feltárása Fóton
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Egyeztetés Márkus Tamással, a Fóti Kastély Étterem vezetőjével

A Penta Kft. az elnyert állami támogatásból Gödön korszerű 
műhelycsarnokot épített és új munkagépeket vásárolt

Folytatás a címlapról

Találkozzunk augusztus 21-
én 19:30-kor a sződligeti 

főtéren! 

Fellép a Classic Club Singers
• Szoprán | Nánási Helga
• Mezzoszoprán | Kálnay Zsófia
• Tenor | László Boldizsár
• Bariton | Geiger Lajos
Házigazda: 
Ókovács Szilveszter,
a Magyar Állami Operaház fő-
igazgatója

Az eseményen való részvétel in-
gyenes, nem kötött regisztráci-
óhoz.
Élő közvetítés a gáláról au-
gusztus 21-én 19:30-tól a 
ZöldLiget Facebook-oldalán. 
Helyszín: Sződliget, Főtér

III. Sződligeti Operagála 
– a ZöldLiget Média és a ZöldLiget szervezésében 
Operagála a hazai operaélet vezető művészeivel az operairodalom legnagyobb 
klasszikusaival.

Jól halad a Dunakeszi Diák-
negyed kivitelezése, a mun-
kafolyamatok közül jelen-

leg a majdani gimnáziumépü-
let úgynevezett felmenőszerke-
zeteinek vasszerelése, zsaluzá-
sa és betonozása zajlik, valamint 
a leendő sportcsarnok földszint 
feletti födémzsaluzása is folya-
matban van – fogalmazott a la-
punknak adott nyilatkozatá-
ban Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5-ös számú választókerület 
országgyűlési képviselője. Mint 
mondta, a majdani konyha és ét-
terem épületénél zajlik a kony-
hai részen a zúzalék betöltése, 
tömörítése, illetve a szerelőbeto-
nozás. A kivitelező konzorcium-
tól kapott tájékoztatás, valamint 
a helyszínen látottak alapján 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
a munkálatok a tervek szerint 
haladnak – mondta lapunknak 
Tuzson Bence, aki nemrég részt 
vett a gödi Penta Kft. új lemez-
alakító műhelyének átadásán. 
Az objektumot a cég hatszáz-
millió forintos beruházással va-

lósította meg, aminek csaknem 
az egyharmadát, vagyis kétszáz-
millió forintot kormányzati tá-
mogatásból nyert el.

Térségünk országgyűlési kép-
viselője lapunknak nyilatkoz-
va arról beszélt, hogy a magyar 
építőipar teljesítménye dinami-
kusan javul, ezzel együtt pedig 
az ágazat hazai tulajdonban lévő 
szereplői is folyamatosan erősöd-
nek: „Az elmúlt években azért 
dolgoztunk, hogy minél több fej-
lesztés megvalósuljon, és azért 
dolgozunk továbbra is, hogy ez 
a fejlődés töretlen maradjon an-
nak érdekében, hogy elérjük azo-
kat a célokat, amelyeket a kör-
zetünkben élőkkel közösen ki-
tűztünk magunk elé. Ezeknek a 
megvalósításában pedig tovább-
ra is nagy segítségünkre lesz a 
Penta Kft, amely stabil bástya-
ként van jelen a körzetben és se-
gíti a térség további fejlődését 
nemcsak szakmai munkájával, 
hanem munkahelyek teremtésé-
vel is” – fogalmazott lapunk kér-
désére válaszolva Tuzson Bence. 
Mint mondta, Gödön nemcsak 
a vállalat új és korszerű műhely-
csarnoka épült fel, hanem az el-

nyert kormányzati támogatásból 
új munkagépeket és gépsorokat is 
vásároltak.

A nyári időszakban is folya-
matosan dolgozunk, szünet nél-
kül haladnak tovább a megkez-
dett beruházásaink, és az újabba-
kat is, amelyek még az előkészí-
tés fázisában vannak, tervezget-
jük már – folytatta a képviselő, 
aki a napokban Márkus Tamás-
sal, a Fóti Kastély Étterem veze-
tőjével egyeztetett egy csodála-
tos környezetben, a Károlyi-kas-
tély parkjában található étterem 
teraszán. Ezzel kapcsolatban Tu-
zson Bence lapunknak elmond-
ta, hogy „körzetünkben számos 
impozáns vendéglátóhelyet ta-
lálunk, de közülük is kitűnik a 
Fóti Kastély Étterem, ami a Kár-
olyi-kastélyban található. Tra-
dicionális magyar ételek, a grófi 
család kedvenc fogásai teszik hí-
ressé az étterem étlapját, ami így 
nemcsak Fótnak, de régiónk egé-
szének is megbecsülést és elisme-
rést hozhat akár szélesebb, orszá-
gos viszonylatban is.” A képviselő 
emlékezetett arra, hogy a 18. szá-
zadban épült kastély műemlék-
védelmi védettség alatt ál, bár az 

építész, aki az objektumot megál-
modta, ismeretlen.

A fóti Károlyi-kastély erede-
tileg földszintes, kastély jelle-
gű épület volt, amely korábban 
Fekete János gróf tulajdonában 
állt, majd 1808-ban a Károlyi 
család vásárolta meg a hozzá tar-
tozó birtokkal együtt. Ők a 19. 
század elején egy emelettel bőví-
tették az épületet, valamint épí-
tettek hozzá egy kis kápolnát is.

Kérdésünkre válaszolva a kép-
viselő beszélt arról is, hogy „mi 
jól tudjuk, hogy az erős közössé-
geknek jövőformáló erejük van”, 
s mint mondta, „minden egyes 
nap azért dolgozunk, hogy a te-
lepüléseinken – ahogy az elmúlt 
években Csomád, Csömör, Du-
nakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd 
és Veresegyház lakossága már 
megszokhatta tőlünk – tovább-
ra is adott legyen a mindenna-
pok nyugalma és biztonsága, az 
alkotómunka, a tervezhető és ki-
számítható jövő.” 

Tuzson Bence beszélt arról is, 
hogy kétszer utal családi pótlé-
kot augusztusban a Magyar Ál-
lamkincstár, így csökkentve a 
családok iskolakezdéssel járó 
anyagi terheit. Mint mondta, a 
szomszédságunkban dúló hábo-
rú miatt kialakult helyzetben is 
megvédik a családtámogatáso-
kat, megmarad a Babaváró hi-
tel és az otthonteremtési támo-
gatás, akárcsak a családi adóked-
vezmény is. A kedvezményes, öt-
százalékos lakásáfát is további 
két évvel meghosszabbítottuk – 
tette hozzá a képviselő, aki hang-
súlyozta azt is, hogy nagyon fon-
tos számára a térségünkben mű-
ködő vállalkozások fejlesztése, 
ezért az elmúlt hetekben több 
egyeztetést is folytatott az érin-
tettekkel, helyi vállalkozókkal és 
cégvezetőkkel. Továbbra is szá-
míthatnak rám a településeinken 
működő vállalkozók – hangsú-
lyozta Tuzson Bence, majd kitért 
arra is, hogy azzal, hogy „a jár-
ványhelyzet után milyen repülő-

startot tudott venni tavaly a gaz-
daságunk, megmutatta az erejét, 
hiszen uniós viszonylatban is ki-
emelkedően teljesítettünk, ez pe-

dig biztos és szilárd alapja a to-
vábbi tervezésnek.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

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

A kivitelező konzorciumtól kapott tájékoztatás, valamint a helyszínen látottak alapján nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a Dunakeszi Diáknegyed építési munkálatai a tervek szerint haladnak – mondta lapunknak Tuzson Bence

A terveink szilárd alapokon állnak
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A szakemberek gőzerővel 
dolgoznak az épület belső 

átalakításán

A tagintézmény első két osztálya szeptemberben 
a Fő út 143. szám alatt lévő épületben indul

A városi önkormányzat tartalmas programokkal várja az ünneplőket

Államalapításunk 
ünnepe Dunakeszin

Államalapításunk idei ünnepére nagyon különleges produkcióval készülünk a város számára.  
A 120 éves ember - Történelemi utazás slágereken keresztül zenés produkció ősbemutatója lesz 
a IV. Béla király főtéren augusztus 20-án, 19.00 órakor.

Európai Uniós pályázat segítségével Dunakeszi három helyszínére telepítettek WiFi szolgálta-
tást – jelentette be Facebook-oldalán a város polgármestere.

Délelőtt 10 órától kenyérszentelő istentisz-
teletre várjuk az ünneplő közönséget a 
Dunakeszi Református Templomban, 

ahol igét hirdet Dr. Kodácsy Tamás lelkipásztor. 
19.00 órakor különleges előadás kezdődik a IV. 

Béla király főtéren,  A 120 éves ember című pro-
dukciót a Filter Művészeti Közhasznú Egyesü-
let jóvoltából. Tucker András író, rendező darab-
ját Somogyi Szilárd rendező állítja színpadra Du-
nakeszin. Egy történelmi utazásnak lehetünk ré-
szesei, amelyben a ’60-es, ’70-es és ’80-as évek 
örökzöld magyar slágereinek kellemes dallamai-
val, jól ismert dalszövegeivel, hangszerelésével és 
a Dunakeszin élő művészek, művésznövendékek 
performanszával vezetik a közönséget a régmúlt 
időkbe.

Ünnepi hangulatban várjuk Dunakeszi lakossá-
gát az eseményekre! 

Augusztus 19-20. 
Államalapítás Ünnepe programsorozat

AUGUSZTUS 19. 
19.00 óra XXV. Nyári Tárlat megnyitó VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ

Köszöntőt mond: Csoma Attila VOKE JAMK 
igazgatója

A tárlatot megnyitja: Szabó József önkormány-
zati képviselő

Közreműködik: Huzella Péter
A kiállítás megtekinthető: 2022. augusztus 22. 

és szeptember 9. között hétköznap: 9:00-17:00

AUGUSZTUS 20.
10.00 óra Kenyérszentelő Istentisztelet Igét hirdet: 
Dr. Kodácsy Tamás

Helyszín: Dunakeszi Református templom 
19.00 óra A 120 éves ember –Történelmi utazás 

slágereken keresztül
Fellépők: Faragó Alexandra, Kardffy Aisha, Po-

lyák Lilla, Altsach Gergely, Gömöri András Máté, 
Kerényi Miklós Máté  

Közreműködik: EtvieDanse Táncstúdió és 
Táncegyüttes, Musztáng Sportegyesület, REdit 
Táncklub, Dunakeszi Cheerleader Team Junior 
Csapat 

Élőben kísér: Lelkes Reni és Zenekara
Rendező: Somogyi Szilárd

A belépés az ünnepi műsorra és a kiállításra is 
díjtalan!

Havasi Melinda

Folytatás a címlapról

Mint arról Dióssi Csaba 
polgármester és Tu-
zson Bence ország-

gyűlési képviselő heti rendsze-
rességgel közzétett tájékozta-
tóiból ismert, a két középfokú 
oktatási intézmény építése jó 
ütemben, a tervek szerint halad 
a Klapka utcában, a város észa-
ki peremén. Noha az intézmé-
nyeket, a IV. Béla Király Gimná-
ziumot és a Lányi Ferenc Szak-
gimnáziumot várhatóan csak 
2024 szeptemberében nyitják 
meg, ám a köznevelésért felelős 
miniszter engedélyezte, hogy a 
több évtizedes múlttal büszkél-
kedő Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium tagintézményeként 

két osztállyal már szeptember-
ben megkezdődhet az oktatás. 

A tagintézmény két osztálya a 
2022/23-as tanévet a járási hiva-
tal korábbi helyszínén, a Fő úton 
lévő épületben kezdheti el. Az 
épület belső átalakításán gőz-
erővel dolgoznak a szakembe-
rek. Mint azt Szabó József ön-

kormányzati képviselőtől meg-
tudtuk: a leendő két tannyelvű 
gimnázium két osztálya szep-
temberben zavartalanul kezdhe-
ti el a tanévet.  

A szakemberek a földszinten, 
valamint a II. és a III. emelet he-
lyiségeiben végzik az átalakítá-
sokat, a két tanterem, az iroda, a 
szociális és kiszolgálóhelyiségek 
kialakítását. 

A terv készítői az átalakítá-
soknál figyelembe vették, hogy 
az oktatás a 2023/24-es tanév 
kezdetén újabb két osztállyal bő-
vül még az épület III. emeletén. 

- Sőt, a szakgimnázium is el-
indítja a 2023/24-es tanévben az 
első két osztályát. Ez a hat osz-
tály 2024. szeptember 1-jén már 
a most épülő Diáknegyedben 

folytatja tanulmányait – ismer-
tette Szabó József, aki hozzátet-
te: a beruházás során a teremki-
alakításokon túl a belső nyílászá-
rók és a burkolatok cseréjére, va-
lamint vizesblokk-átalakításokra 
is sor kerül.

- A legfontosabb, hogy az át-
alakítás nagyon jó ütemben ha-
lad, a jelenlegi műszaki állapo-
tok ismeretében bizton állíthat-
juk, hogy szeptember 1-jén za-
vartalanul indulhat a két gim-
náziumi osztály oktatása az 
átalakított épületben - húzta alá 
a beruházásokban és felújítások-
ban nagy műszaki tapasztalattal 
rendelkező mérnök. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba posztjában ismertette a 
helyszíneket is, ahol immár sza-
bad felhasználású WiFi is se-

gíti a város polgárainak kikapcsolódá-
sát, információs tájékozódását. A hely-
színek meghatározásából jól érzékelhe-
tő, hogy Dunakeszi vonzó, nagyon sok 
ember által látogatott területen telepítették 
a szolgáltatást. 

A Duna-parti Katonadombon lévő játszótér 

és mosdó közelségében, a Fóti úti Kinizsi 
Sportpályán a labdarúgópályánál, míg 

a Magyarság Sporttelepen a BMX- és a 
rollerpályánál építették ki a   WiFi szol-
gáltatást. 

 „Megkérek mindenkit, aki arra jár, 
csatlakozzon fel a hálózatra, hogy tesz-

telni tudjuk a szolgáltatást és a rendszert. 
A cél, hogy közösen alakítsunk ki egy jól műkö-
dő szolgáltatást” – írja Dióssi Csaba polgármester.

Szeptemberben indul  
az új gimnázium két osztálya

Három helyszínre 
telepítettek szabad WiFit-t
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Wolf Kati is visszatérő fellépő 
Keresztes Ildikó nézőként is ellátogatott 

a Dunakeszi Jam Jazz Fesztiválra

Takács Nikolas és Keresztes Ildikó 

A jazz-zenének sok rajongója van Dunakeszin

Folyamatos a játszóterek 
műszaki ellenőrzése 

és javítása

Dunakeszi zenei, kulturális életének egyik legnívósabb rendezvénye a ma már országos hírű Jam Jazz Fesztivál, melyet idén im-
már hetedik alkalommal rendeztek meg. Honnan jött az ötlet, hogy a város főterén évről évre a műfaj neves előadóinak műsora-
ival örvendeztessék meg a közönséget? – kérdeztük Dióssi Csaba polgármestertől.

Dunakeszin közel húsz önkormányzati játszótér biztosítja a 
gyerekek önfeledt kikapcsolódását, melyek folyamatos bőví-
tése és felújítása mellett rendszeres a játszóeszközök műsza-
ki állapotának ellenőrzése és javítása is.

- Tizenkét évvel ezelőtt azért 
hoztuk létre a Dunakeszi Prog-
ramirodát, hogy a települést ne 
csak a fejlesztésekkel zárkóztas-
suk fel az élhető városok sorába, 
hanem olyan kulturális esemé-
nyek is megvalósuljanak, ame-
lyek segítenek közösséggé ková-
csolni az itt élőket. Szinte min-
den hónapban van valamilyen 
nagy rendezvényünk, és a jazz-
zenének is van akkora rajongó-
tábora, hogy megérdemel egy 
saját eseményt. Sokan igénylik a 
minőségi zenehallgatást a fesz-
tiváli tombolás mellett vagy he-
lyett. Sok fiatal látogatónk van, 
de így az idősebb korosztály is 
fesztiválozhat, ráadásul kultu-
rált körülmények között. A fel-
újított IV. Béla király főtér pedig 
igazán méltó helyszíne a rendez-
vénynek.

- A római katolikus temp-
lom és a városháza évszáza-
dos patinás épülete által körbe-
ölelt dísztéren kialakított han-

gulatos miliő és a fellépő kivá-
ló művészek olyan varázslatos 
élménnyel ajándékozzák meg 
a jazz kedvelőit, mintha egy or-
feumban lennének. Remélték, 
hogy ilyen népszerű lesz a Jam 
Jazz Fesztivál? 

- Eleinte valóban kevesebben 
látogatták a fesztivált, de mivel 
minden évben több zenei ikon 
is fellép nálunk, terjed a híre, ki-

jönnek és megtapasztalják, hogy 
valóban minőségi a rendezvény. 
A Duna TV is megkeresett ben-
nünket, a Balatoni Nyár című 
műsorukban mutathattuk be a 
programot. Kezdetek óta Náray 
Erika színművésznő a háziasz-

szonyunk, örömmel vállalta el 
ezt a szerepet, és ő maga is hí-
rünket viszi. Idén fellépett ná-
lunk Keresztes Ildikó is, akinek 

annyira tetszett a közeg és a kö-
zönség, hogy a vasárnapi teljes 
műsorra nézőként visszalátoga-
tott. Wolf Kati, a Budapest Jazz 
Orchestra, a Merry Go Round is 
visszatérő fellépőink, ami szin-
tén azt bizonyítja, hogy ők ma-
guk is nagyon jó véleménnyel 
vannak a programunkról.

- A közel egy évtizedes ta-
pasztalat és siker birtokában 
hogyan tervezik a Jam Jazz 
Fesztivál jövőjét?

- Egyelőre folytatjuk, amit el-
kezdtünk, hozzuk a sztárfellé-
pőket, és maradunk a főtéren. 
A gasztrokínálatban jövőre már 
mindenképpen újítunk, hogy az 
ételek és italok jobban harmo-
nizáljanak a zenével és a kiala-
kított környezettel. Ennek érde-
kében borászatot és koktélké-
szítő vállalkozót már megkeres-
tünk, hogy 2023-ban kínálatuk-
kal gazdagítsák a fesztivált.

Szeredi-Vetési
Fotó: Kovács Zsolt

ÁLL Á S!
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium  

IV. Béla Király Tagintézménye,  
Dunakeszi, Fő út 143. telephelyére keres:

1 FŐ PORTÁS
2 FŐ TAKARÍTÓ
munkatársakat. 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 
+36 30 682 50 65 

vagy az alábbi email címen lehet:
tagintezmeny@dkrmg.hu

Az augusztusi forró nyári napokon is sokan keresik fel a Lá-
nyi Ferenc park dús lombkoronájú ősfáinak árnyékában épí-
tett játszóteret. A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. két 

ezermestere, Jakab Zoltán és Tóth Zsolt rendszeresen ellenőrzik vá-
ros játszótereit és elvégzik a szükséges javításokat, hogy a gyerekek a 
legbiztonságosabb feltételek mellett élvezhessék a játszóeszközök kí-
nálta élményeket.

A város üzemének két megbecsült szakembere szinte a szülők fél-
tő gondoskodásával és szeretetével felügyelik és javítják városszer-
te a játszóeszközöket, amelyért nagyon hálásak a kicsinyiket elkísé-
rő felnőttek.   

- Jól esik, hogy a szülők egy-egy kedves mondattal, jó szóval kife-
jezik köszönetüket munkánk elismeréseként – mondta Jakab Zol-
tán, akinek és társának munkáját ma is elismerő tekintetekkel fi-
gyelték a gyerekek és a felnőttek a Lányi Ferenc parkban. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

     Korábbi 

lapszámainkat 

megtekintheti a 

dunakanyar reg io.hu 

internetes portálon!
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A világ egyik legjobb felvétele. Fotó: Robert Szaniszló/FPA

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

KÖZÉLETI ÚJSÁG

Kiadja:  
Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Szabady Balázs nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

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

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!

 

ÁÁLLLLÁÁSSLLEEHHEETTŐSSÉÉGG  
 

 
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! 
 
 

 
 
 

 

APRÓHIRDETÉS
• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújítás és 
épületbádogos munkákat vállalunk! 
Tető, lakás beázások okának felderí-
tése és szakszerű elhárítása, ezen kí-
vül lapostetők szigetelése és faszer-
kezeti munkák elvégzése: +3670/610-
5570
• Legyél te is egy sikeres csapat tagja 
– Állásajánlat! A Dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium matematika, in-
formatika, német nyelv, angol nyelv 
valamint magyar nyelv és irodalom 
szakos kollegák jelentkezését várja 
az alábbi címre: igazgato@dkmrg.hu. 
• Régi motorkerékpárokat vásá-
rolnék! Üzemképtelen, hiányos ál-
lapotban is! Dobos Krisztián:  
06-70/252-6258.

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 31 7 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2022. 08. 09-ig vagy a készl et erejéig érvényes.

Akciós hal l ókészül ék vásárl ása kizáról ag tel jes körű

audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés

megfel el ően el l átható a készül ékkel . A vizsgál at és az

i l l esztés a szakmai irányel vek maximál is betartásával

történik.

GOD/22/08DR1

Egy tenisz felvételét beválasztották a „40 év legjobb sajtófotói” közé

Szaniszló Róbert váci 
fotóriporter újra lendületben
A COVID-világjárványból felépülőben idén újra berobbant a sportélet, végre minden eseményen 
lehetnek nézők, no meg médiamunkások is szinte korlátozás nélkül. A váci illetőségű, már nem-
zetközi hírű fotóriporter, Szaniszló Róbert ugyancsak nagy lendülettel vágott bele újra a mun-
kába, legutóbb az F1 francia nagydíján, illetve a sorozat magyar futamán kereste a legmegfele-
lőbb látószögeket.

A covid-időszakról szól-
ván elmondta, hogy 
ő maga mentsvárként 

jobban koncentrált a családjá-
ra és a sportra, szavai szerint ez 
mindig segít átvészelni az eset-
leges nehezebb időszakokat. 
Ami a hivatását illeti, a zárt-
ság miatt új feladatok nemigen 
akadtak, de az örömmel töltöt-
te el, hogy tavaly már felkérést 
kapott három kiállításra is: az 
egyik Szófiában volt, a Magyar 
Kulturális Intézetben, temati-
kusan a legjobb sportfotóiból, 
aztán Budapesten, a Hegyvidék 
Kulturális Szalon meghívására 
divatbemutatókon készült vá-
logatott felvételeit mutatta be, 
majd ezt az anyagot szülőváros-
ában, Vácott is a közönség elé 
tárhatta.

– Laikusként szemlélve úgy 
tűnik az embernek, hogy az 
idei év viszont már egy újbóli 
nagy berobbanás. Egyik nagy 
szenvedélye, a tenisz nemzet-
közi eseményei mellett leg-
újabban két Formula1 futam-
ról jelentkezett riportfelvéte-

lekkel. Milyen kiemelhető fel-
adatok találták meg eddig?

– Való igaz, hogy a tenisz 
mellett a Forma1 is egy nagy 
szenvedélyem, szerencsére szá-
mos eseményen ott lehettem és 
lehetek. Ez egy nagyon zárt vi-
lág. Ennyi év után is még csak 
ismerkedem a szokásokkal, ha-
bár azért sikerül szerencsére jó 
néhány barátságra is szert ten-
nem. De itt azt kell, hogy mond-
jam, mindig érik az embert 
meglepetések. Ez egy hatal-
mas „showbusiness”, ahol nincs 
megállás. Persze közel lehetünk 
a sztárokhoz, celebekhez, piló-
tákhoz, de a gépezet folyamato-
san pörög és én örülök minden 
alkalomnak, ha sikerül ezek-
ből elkapni pár jó pillanatot és 
megmutatni másoknak.

– Mondhatni, hogy lelkes váci 
lokálpatrióta, például a Forte 
Fotóklub Vác tagságát sem ha-
nyagolja, van, hogy évente több 
alkalommal vetített képes, ku-
lisszatitkos előadásokat tart. 
Gondolom, valamikor ősszel ez-
úttal is tervez ilyen beszámolót?

– Igen, valóban nagyon sze-
retek itt élni és mindig ide is 
térek haza egy-egy hosszabb út 
után. Mindig örömmel teszek 
eleget váci felkéréseknek, meg-
kereséseknek, bár sokszor azt 
tapasztalom, hogy a fotókiál-
lítások keveseket vonzanak és 
nincs körülöttük nagy érdek-
lődés. Remélem, sikerül ezen 
változtatni a jövőben. Idén is 
tervezek előadással egybekö-
tött élménybeszámolót a fotó-
klub berkein belül, ahova már 
előre is nagy szeretettel invitá-
lok minden érdeklődőt. A téma 
természetesen a fotó, mely az 
elmúlt időszakot hivatott majd 
közelebb hozni az érdeklődők 
számára.

– Önálló, nagyszabású kiál-
lítás, önálló album megjelente-
tése nem szerepel a tervek kö-
zött?

– Ahogy korábban említet-
tem, az előző évben volt három 
kiállításom is különböző helye-
ken. A közeljövőben nincs terv-
ben, de minden felkérésnek szí-
vesen eleget teszek, ha időm 
engedi és van rá érdeklődés. 
Örömmel mondhatom viszont, 
hogy az idei évben beválasztot-
ták az egyik, Roland Garros-on 
készült felvételemet a „40 év leg-
jobb sajtófotói” közé, úgy gon-
dolom, ezzel váciként nem csak 
a magam számára, de városom-
nak is elismerést szerezve. En-
nek fényében csak buzdítani tu-
dok mindenkit, hogy járjon ki-
állításokra, tágítsa ismeretét és 
látásmódját, hogy ezáltal is gaz-
dagodhasson ismeretekben, él-
ményekben. 

Ribáry Zoltán

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.

Nagymarosi borünnep

A 13 borvidék több mint 20 
pincészetét felvonulta-
tó VII. Szent István-napi 

Borünnep szlogenje: „Borfolyó – a 
Duna összeköt.” Hét éve többek kö-
zött azzal a szándékkal indítottuk 
útjára rendezvényt, hogy felhívjuk 
a figyelmet a Dunakanyar szőlésze-
ti, borászati múltjára, idén már 5 
borászat vesz részt a Duna két part-
járól, egyértelműen újraélednek a 
térségi borászati hagyományok – 
olvasható a rendezvény szervezői-
nek a közleményében.

Mint írják, a tavalyi nagy siker 
után ismét pezsgő-, és koktélbár 
várja a látogatóikat a sok kiváló fe-
hér-, rosé- és vörösbor mellett. De 
természetesen ínycsiklandozó éte-
leket is kínálnak a borok mellé, le-
gyen szó ebédről, vacsoráról, vagy 
borkorcsolyáról.

Augusztus 19-én és 20-án a két 
nap alatt vízi tűzijáték, színes kul-
turális programok, könnyűzenei 
koncertek, Borutca Hénigli szín-
padján utcazenék hangulatát idéző 
művészek és gyermekprogramok 
várja a látogatókat a Dunakanyar-
ban, csodálatos természeti környe-
zetben a folyóparti sétányon.

Nagymarost és Visegrádot ösz-
szekötik külön kompjárattal, ami 
mindkét nap 23 órakor indul. A 
rendezvény látogatása ingyenes, a 
kóstoláshoz a poharakat az infor-
mációs standnál lehet bérelni, meg-
vásárolni.
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1200 rendőr segíti a versenyek zavartalan megrendezését

Tóth Csaba rendőr ezredes

A közönség biztonsága a legfontosabb 

290 ezer néző biztonságára vigyáztak a mogyoródi pályán

Tóth Csaba rendőr ezredes: 
nekem Schumacher marad az örök kedvenc 
Tóth Csaba rendelkezési állományban lévő rendőr ezredesről, rendőrségi tanácsosról, Dunakeszi volt rendőrkapitányáról talán 
kevesen tudják, hogy 1994 óta aktív szerepet vállal a magyarországi Formula 1-es versenyek előkészítésében és közlekedésren-
dészeti szervezésében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettes irányításával. A kihívás óriási, hi-
szen a Formula 1 a világ legnépszerűbb, legnagyobb szabású és legprofibb gyorsasági autós sorozata, amelyet tízmilliók követ-
nek versenyről versenyre a televízióban, sztárjai elképesztő népszerűségnek örvendenek világszerte. A 37. Magyar Nagydíjon 
290 ezer néző szurkolta végig három nap alatt a mogyoródi versenypályán rendezett futamokat. Tóth Csaba a rendezvény alatt 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1200 rendőrével, valamint a biztonsági szolgálatokkal, a civil segítőkkel karöltve dolgozott 
a háttérben, hogy garantálják a szurkolók biztonságos és kulturált szórakozását. 

- Világszerte a versenyzők és a 
csapatok, a Formula 1 sztár-
jai vannak az érdeklődés közép-
pontjában, mindenhol rájuk fó-
kuszál a média, a nézők lanka-
datlan érdeklődése. A szerve-
zők, a biztonsági szakemberek 
„csak” egy balesetnél vagy szur-
kolói atrocitáskor kerülnek az 
érdeklődés homlokterébe. Való-
jában mi az önök munkája, fel-
adata? – kérdeztem Tóth Csabá-
tól.  

– Mielőtt válaszolnék a kérdé-
sére, szeretném rögzíteni, hogy 
rendőri vezetőként 1994 óta egé-
szen ez év május 31-ig, amikor 
a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság rendőrkapitányaként ren-
delkezési állományba nem vo-

nultam, addig a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendésze-
ti főkapitány-helyettes irányí-
tásával a rendőrség kötelékében 
láttam el a feladatomat. Az idei 
volt az első verseny, amikor már 
a Hungaroring Zrt. megbízásá-
ból, mint rendészeti szakértő és 
tanácsadó szerveztem, koordi-
náltam a feladatokat. Hogy mi a 
munkánk? A szerződések előké-
szítése, a tömegközlekedéssel ér-
kezők útvonalának tervezése, ki-
alakítása, a parkolóhelyek kijelö-
lése a pálya körüli mezőgazda-
sági területen, a beléptető kapuk 
rendjének kialakítása, a taxisok 
közlekedésének, és magának a 
pálya körüli közlekedési rend-
nek a kialakítása és biztosítása. 

A versenyek izgalmához képest 
„egyszerű” feladatnak tűnhet, 
amíg nincs fennakadás a rend-
szer működésében.  

- A közel három évtizedes For-
mula 1-es munkájában mi volt a 
legnagyobb kihívás?

- Az időjárás! A mezőgazda-
sági, lejtős területen kialakított, 
közel tízezer autó elhelyezésére 
kijelölt parkoló sok kockázatot 
hordoz magában. A csapadékos 
időjárás, a hirtelen lezúduló eső 
keresztül tudja húzni a lehető-
ségeinket. A parkolók mezőgaz-
dasági területen, a levágott ga-
bona helyén, a tarlón, a dombol-
dalon kerülnek kialakításra. Egy 
hatalmas eső után a domborza-

ti viszonyok lehetetlenné teszik 
a parkolást. Az aszály, a száras-
ság legalább akkora veszélyt je-
lent a parkoló autókra. Ez nap-
jaink gondja, de például 20 évvel 
ezelőtt az jelentette a legnagyobb 
kihívást, hogy hogyan tudjuk 
akadály nélkül eljuttatni a ver-
senyzőket és a csapatokat a mo-
gyoródi pályára. 

- Mi okozta a nehézséget?
- Az, hogy a nézők és a csapa-

tok egyszerre érkeztek a régi M3-
on, nagyon nagy volt a torlódás, 
nem volt kiépített bevezető út. 
Nekünk pedig garantálni kellett, 
hogy a versenyzők időben meg-
érkeznek a versenypályára. Bő-
ven volt izgalmas helyzet, ami 
szerencsére ma már csak emlék. 

- Ha már az emlékekről be-
szél, akkor felidézném, hogy a 
„hőskorban” bőven olvashat-
tunk a versenyt körül lengő ne-
gatív hatásokról, kisebb-na-
gyobb bűncselekményekről…

 - Ezen a területen is óriási a 
változás, hiszen az utóbbi idők-
ben nem sok probléma adódott 
a közbiztonsággal, minimálisra 
csökkent a zsebtolvajlások, ga-
rázdaságok száma, illetve telje-
sen megszűnt a gépkocsi és jár-
műlopás, ami 20 éve még „nagy 
divat” volt. A kempingek üze-
meltetői nagyobb figyelmet for-
dítanak a biztonságra, a mula-
tós vigalmi negyedek sem úgy 
prosperálnak, mint régen.  A 
közönség vegyes, hiszen a len-
gyelek, az osztrákok, a németek 
mellett viszonylag sok magyar 

van kint a versenyen, de rajtuk 
kívül vannak más országból ér-
kező kempingezők is. A holland 
szurkolók rendszeresen önálló 
kempinget alakítanak ki a ren-
dezvény idejére.

- Szervezés szempontjából 
az sem lehet egyszerű feladat, 
amikor a verseny után a né-
zők megrohamozzák a pályát, 
hogy testközelből ünnepeljék a 
győztest.

- Ezt a feladatot a biztonsá-
gi szolgálattal és a versenybírók-
kal együttműködve oldjuk meg. 

A szurkolók két kapun mehetnek 
be, hogy ünnepeljék kedvencei-
ket. De csak akkor indulhatnak 
el, amikor a versenyt leintették, 
az utolsó versenyző autója is cél-
ba ért. A kezdetekkor voltak ne-
hézségek, de ma már ennek is jól 
kialakult gyakorlata van. A ver-
senyzőket, a csapatokat betonfal-
lal, plexiüveggel és élőfallal véd-
jük, a nézők nem mehetnek be a 
boxutcába. 

- Munkájukban felhasznál-
ják-e a külföldi pályákon alkal-
mazott gyakorlatokat, megol-
dásokat?

- Igyekszünk minden észszerű 
és nálunk is felhasználható kül-
földi megoldást alkalmazni. A 
németországi két pálya mellett 
a franciáknál is tájékozódtunk 
a helyi sajátosságokról, a náluk 
bevált praktikus megoldásokról. 
De azaz igazság, hogy nincs két 
egyforma pálya. Nekünk példá-
ul a legnagyobb gondunk a pálya 
körüli utak minősége, és azok-
nak az áteresztőképessége, ami 
fizikailag is behatárolt. 

- Mit tapasztal, a nézők meg-
ítélése szerint a mogyoródi pá-
lya milyen helyet foglal el az eu-
rópai pályák sorában? 

- Nagyon szeretik! Egyrészt 
kedvelik az elhelyezkedése, a 
domborzati viszonyok miatt, 
másrészt amiatt – különösen ré-
gebben - , hogy a megfizethetőbb 
pályák közé tartozik.

- Aki ennyi évet eltöltött a ver-
senypályán, aki testközelből lát-
hatja a pilótákat, mint ön, an-
nak minden bizonnyal van ked-
venc autóversenyzője?

- A régi nagyok közül Schu-
macher volt a kedvencem, aki-
nek a vezetési technikája, a stí-
lusa nagyon szimpatikus volt, 

amivel a nézőket is megbecsülte. 
A maiak közül Max Verstappen 
szimpatikus, de ez változhat, 
mert mindig színre lépnek újabb 
és újabb fiatalok, akik közül pél-
dául kedvelem a „kis” Schumac-
hert. 

- A biztonság szempontjából 
is jól vizsgázott a 37. Magyar 
Nagydíj. Nagy csapat dolgozott 
a nézők kiszolgálásán? 

- A három nap alatt 290 ezer 
ember volt kint a Magyar Nagy-
díjon, akik biztonságát, zavarta-
lan szurkolását közel 1200 rend-
őr garantálta, akik többsége a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság kötelékébe tartozik. Azon-
ban a biztosításban Pest megyei 
kollégáikat a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság, a Készenléti 
Rendőrség, kutyás és lovas rend-
őrök, továbbá tűzszerészek mel-
lett, motoros rendőrök is támo-
gatták, akik Ausztriából, He-
ves és Nógrád megyéből érkez-
tek. Ezenfelül Jelentős segítséget 
nyújtottak még a motoros pol-
gár őrök is. A verseny biztosítása 
nagyon szerteágazó, ám rendkí-
vül szép szakmai feladat, aminek 
igyekszünk évek óta maradékta-
lanul megfelelni. 

Vetési Imre


