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Magyarország több mint ezeréves államalapításának ünnepe
Nagymaroson a római katolikus
templomban tartott szentmisével vette kezdetét, ezt követően a Monsberger téren, Szent
István király és Boldog Gizella szobránál koszorút helyezett el Rétvári Bence, a város
országgyűlési képviselője és
Heinczinger Balázs polgármester, majd a Fidesz helyi vezetői és az általános iskola igazgatója rótták le kegyeletüket. A
város Szent István-napi ünnepsége a művelődési központban
folytatódott, ahol a beszédek
után átadták az önkormányzati
kitüntetetéseket. A lélekemelő
Szent István-napi ünnepség az
új kenyér megáldásával zárult.

XXIV. évfolyam 17. szám

Rétvári: büszkék lehetünk
ezeréves nemzetünkre

Folytatás a 2. oldalon

Új víztorony épül Dunakeszin
A DMRV Zrt. műszaki vezetői
és Dunakeszi polgármestere és
alpolgármestere jelenlétében
2020-ban a Szent Imre téri víztoronynál tartott közműbejáráson is megerősítést nyert, hogy
a megfelelő víznyomás érdekében indokolttá vált egy új víztorony építése a városban.

A

A

z ünnepi köntösbe öltöztetett kulturális intézményben
Rétvári Bence köszönetet mondott,
hogy a nagymarosi polgárokkal
együtt ünnepelheti Magyarország születésnapját. Az ünnepi
szónok beszéde kezdetén Szent
István fiához, Imre herceghez
intézett intelmét idézte: “Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog.”

Rétvári Bence országgyűlési képviselő és
Heinczinger Balázs polgármester együtt koszorúzták
meg Szent István és Boldog Gizella szobrát
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z akkor megfogalmazott szakmai elképzelések hamarosan megvalósulhatnak, derül
ki Sipos Dávid alpolgármester tájékoztatójából, amely a
Dunakeszi Polgár augusztusi lapszámában olvasható a
Körzeti képviselőink jelentik
című rovatban:
„Nemrég kaptuk a hírt,
hogy a Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a KEHOP-2.1. 11-212022-00005 azonosító számú,
„DMRV Zrt kapacitásbővítő
fejlesztések” című projekt. A
beruházáshoz az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a DMRV
Duna Menti Regionális Víz-

Az alagi víztorony mellett
hamarosan egy új is segít
megoldani a nyomásproblémákat

mű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság konzorciuma 16.221 Milliárd Ft vis�sza nem térítendő támogatást nyert. Ez Dunakeszit, és a
körzetünket is érinti, ugyanis a fejlesztésnek köszönhetően 2024-re egy víztorony
építésével javítják ki az ivóvíz víziközművein a nyomásproblémát. Amint értesülünk
a pontos kezdésről, jelezni
fogjuk Önöknek.” – írja a tóvárosi körzet önkormányzati
képviselője, Sipos Dávid.

Attila-szobor fóti Megnyílt a felújított Madárlátta tanösvény
kezdeményezésre
Miért vallotta Árpád vezér, a Turul dinasztia feje büszkén az
ősének Attilát és népét, a hunokat? Miért nevezik az európai
népek Magyarországot mind a mai napig Hungáriának? Miért
tartják az ősi mondáink a magyarságot Attila (Etele) hunjai
leszármazottainak? Mind a három kérdésre a helyes válasz:
Mert így igaz! Mi ugyan mindig tudtuk, de ma már a nemzetközi régészeti kutatásokban elfogadott archeogenetikai eljárások is bizonyítják!

Dunakeszin az önkormányzat
összefogva a társadalmi szervezetekkel eddig is sokat tett
a környezetvédelemért. Ennek
legújabb eredményeként került
sor augusztus 26-án a Dunaparti strand közeli erdőségben
lévő felújított Madárlátta tanösvény átadására.

A

rendezvényen jelen volt
Kazi Róbert, a Börzsöny
Alapítvány ügyvezetője
és Varga Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület börzsönyi helyi csoportjának titkára, az alapítvány egyik
alapítója. kenység alakult ki.
Folytatás a 4. oldalon

Gólyanapot tartottak az épülő diáknegyed gimnazistái

„…a legendákban és nemcsak a magyar hagyományokban, mondákban, hanem a dél-német gesztákban, a
Niederlangen-Leedben Attilát
egy bölcs, megfontolt, államteremtő, nagy hadvezérnek, férfiúnak ábrázolják, ugyanúgy,
ahogy a görög Priszkosz rétor
is. Attila, ha lehetett, megállapodott az ellenségeivel és meg-

kímélte őket. Így tudtuk, így
hirdettük egészen az 1850-es
évekig. Akkortól a szittya-hunmagyar folytonosságot egy másik megközelítés szorította ki,
a finnugor eredet…” (részlet
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter beszédéből, melyet az Attila
szobor ünnepélyes felavatásán
mondott el).
Folytatás a 7. oldalon

Az új gimnázium első két osztályának diákjai jó hangulatú
gólyanapon ismerkedtek meg egymással és a pedagógusokkal

Mint közismert a kormány döntése alapján
tavasszal elkezdődött a mintegy negyvenmilliárd forint állami beruházásban megvalósuló Dunakeszi Diáknegyed építése. A város
északi peremén felépülő IV. Béla Király Gimnázium és a VSZC Lányi Ferenc Technikum és
Szakképző Iskola várhatóan 2024 szeptemberében már fogadja a közel 1500 diákot, akik
számára két modern sportcsarnok és uszoda is készül. Noha a diáknegyed csak jó két
év múlva nyitva meg kapuit, de az oktatásért
felelős minisztérium engedélyével már idén
szeptemberben a városi Radnóti Miklós Gimnázium tagintézményeként két gimnáziumi
osztályban elkezdődik a képzés. Az 54 boldog
diák pénteken jó hangulatú és rendkívül kreatív gólyanapon kezdte meg az ismerkedést
egymással és a nagy menetelést a tudás birodalmában.
Folytatás a 4. oldalon
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Rétvári: büszkék lehetünk
ezeréves nemzetünkre

XXIV. évfolyam 17. szám

Váciak és a Dunakanyarban élők
a kitüntetettek között

Folytatás a címlapról

– A békeszeretet legyen ma is
minden vezető legfontosabb
gondolata – hangsúlyozta a város országgyűlési képviselője,
majd így folytatta: Szent István nem félt megvédeni az országot sem kelettől, sem nyugattól. Nem lett patrícius Bizáncban, nem lett herceg a Német-Római
Császárságban,
hanem létrehozott egy független, önálló Magyarországot.
Ez egy sikertörténet! A legigazabb bíró, az idő. Rétvári Bence úgy fogalmazott: ezer éve
itt vagyunk, Szent István nyelvét beszéljük, keresztények vagyunk, mint ő, magyarok vagyunk, mint ő. A Kárpát-medencében élünk, mint ő, s ezt
a közösséget fontosnak tartjuk
és megvédjük, mint ő! Ez egy
sikertörténet, amit legfőképpen Szent Istvánnak köszönhetünk.
A politikus kiemelte: ezer
évvel később, mint akkor is a magyar volt
a vezető nemzet a
Kárpát-medencében, most is a
magyar a vezető nemzet kulturális, gazdasági és katonai erőben egyaránt. – Ezért
sikertörténet Szent István államalapítása, máig ható
üzenete, ezeréves nemzet vagyunk, amire büszkék lehetünk mindig, mindenhol –
húzta alá Rétvári Bence.
Az ünnepi szónok nagy
ívű beszédében szólt arról is,
hogy a magyarság történetében minden évszázadban voltak olyan támadások, melyek
a nemzet fennmaradását veszélyeztették, de – mint fogalmazott – mi mégis megmaradtunk, ami annak köszönhető, hogy sok, akár tízezer,

Gratulálok az augusztus 20-a alkalmából kitüntetett váci és
dunakanyari díjazottaknak – fejezte ki elismerését Rétvári
Bence, a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.

A

Belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette,
hogy Dudás Nándor Pál, Lieszkovszki Gábor és Papp László a
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának díját vehette át, valamint Dian Jánost, Mikesy Györgyöt és Sági Sándort a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának díjával tüntették ki.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Heinczinger Balázs polgármester és a kitüntetett nagymarosi polgárok

százezer, több millió későbbi
Szent István volt, akik ugyanabban hittek, mint Szent István: az Úr Jézusban, a magyar nemzetben, a
függetlenségben, a
szabadságban, a
magyarságban
és az ő útját követték. – Történelmi szerencséje Magyarországnak, hogy
volt Szent István és
milliók választották az
ő útját! – fogalmazott a térség
KDNP-s országgyűlési képviselője.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében hangsúlyosan foglalkozott a napjainkat sújtó nehézségekkel, a szinte példanélküli aszály következményeivel, a
szomszédunkban dúló háború súlyos gazdasági hatásaival,
az energiaválsággal, az Ukrajnából érkező és hazánkban
menedékek kérő 891 ezer ember megsegítésével, a déli ha-

tárunkra nehezedő migrációs nyomással, a szolgálatot teljesítő határőrök és rendőrök
helytállásával.
– Sajnos a hírekben nem azt
halljuk, hogy a nagy európai
államok vagy Amerika vezetői holnaptól fegyverszünetet
követelnek, holnaputántól pedig béketárgyalásokat és mielőbbi békét, hanem holnaptól

szentté István királyt, a keresztény Magyarország megalapítóját. A magyarok számára augusztus 20-a a test és a lélek ünnepe.
– A test a tápláló kenyéré,
a lelket tápláló isteni szereteté – mondta. A városvezető
szerint az államiság mindehhez – amiről szintén megemlékezünk – a biztos keretet, a

Magas állami kitüntetésben részesült
Tuzson-Berczeli Péter festőművész

N

ovák Katalin Magyarország
köztársasági elnöke, állami
ünnepünk alkalmából az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f)
pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
– a miniszterelnök előterjesztésére – több évtizedes művészeti közéleti és szervezőmunkája,
a kortárs képzőművészet hazai
és külhoni alkotóinak bemutatkozására számos itthoni és nemzetközi kiállításon lehetőséget
biztosító tevékenysége, valamint
példaértékű társadalmi szerepvállalása elismeréseként TuzsonBerczeli Péter festőművész, grafikus részére a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozata
kitüntetést adományozta.
Augusztus 20-a alkalmából
Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségen a marosvásárhelyi szü-

Dr. Vitályos Eszter
és Tuzson-Berczeli Péter

letésű – családjával három évtizede Dunakeszin élő - művész a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetettje, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint az EMMI Miniszteri Művészeti Életpálya elismerésében
részesült alkotója a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Dr. Vitályos Esztertől, kulturális és innovációs miniszterhelyettestől,
parlamenti államtitkártól és Dr.
Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkártól vehette a Pesti Vigadóban.

Járjunk Szent István útján - emelte ki ünnepi beszédében Rétvári Bence

még több fegyverszállítást követelnek, ami nem a békét hozza el, hanem még több áldozatot és szenvedést okoz – húzta alá Rétvári Bence, aki szerint a világ átrendeződik, nem
tudjuk mi lesz a vége, de azt
igen, amit Szent István mondott: “Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog.” Nekünk Magyarország
az első, nekünk Magyarország
a hazánk, nem azért, mert a
legnagyobb, mert a leggazdagabb, hanem azért, mert a miénk! Amikor globális válság
van, lokális kivétel kell, ezt akkor tehetjük meg, ha nem mások érdekeihez igazodunk, hanem a nemzeti érdeket követjük. Szent István is ezt az utat
követte, ezért emlékezünk rá,
akinek szobra van Nagymaroson is. Járjunk Szent István útján, boldog születésnapot Magyarország! – hangzottak Rétvári Bence szavai.
Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy augusztus 20-a
Magyarország legfontosabb
ünnepe, pontosan 939 éve,
1038. augusztus 20-án avatták

biztos alapokat nyújtja. - Számomra augusztus 20-a egy kisebb egység, a család ünnepe is. Ha hitünk és emlékezetünk megmarad és átadjuk
gyermekeinknek, akkor nincs
mitől félnünk, s nincs mitől
féltenünk őket – hangsúlyozta Heinczinger Balázs polgármester, aki hozzátette: mi a
gyermekeinket emberségre,
hitre és hazaszeretetre neveljük, mert mi Szent István királyunkhoz hasonlóan ebben hiszünk.
Az ünnepi beszédek után
az önkormányzat által adományozott városi kitüntetéseket adták át. Nagymaros Város
díszpolgári címet Ivor Andrásné, a Pro Urbe-díjat a Misztrál
Együttes tagjai vehették át, kitüntetésben részesült Harangozó Károlyné, Philippné Jung
Rita, Valentin Annabella és
Takács Csaba, akiknek az elismerést Heinczinger Balázs és
Rétvári Bence adták át.
A városi ünnepség zárásaként az új kenyeret dr. Csáki
Tibor plébános és Kéri Ákos
református lelkész áldotta
meg.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kosd díszpolgára lett Fábián Gábor

D

íszpolgárává választotta Kosd település Fábián
Gábort, a váci Boronkay
György Műszaki Technikum és
Gimnázium igazgatóját. Az elismerést augusztus 20-i ünnepség
keretében vette át az intézményvezető, a méltatás szerint azért,
mert a hosszú évek alatt egy olyan
oktató, nevelő közösséget, ezzel
együtt egy olyan neves iskolát épített fel az itt élők és a jövő számára, melyet mára az ország minden részén ismernek, és elismerik az intézményben megvalósított eredményes, következetes oktatást – adta hírül az estv.hu.

Fábián Gábort tavaly májusban, kosdi otthonában érte baleset, ami miatt kerekesszékbe és hosszú rehabilitációra szorult. Balesete előtt, igazgatóként
15 éven keresztül irányította az
iskolát, azonban felépülése alatt
intézményvezetői mandátuma
lejárt, amit nem rég megpályázott és amit, a munkáltató feltétele szerint, további egy évre elnyert. Tavaly augusztus 20-án
Vácon is kapott városi kitüntetést Fábián Gábor. Ekkor a Vác
Pro Urbe elismeréssel jutalmazták a közösségért végzett kiemelkedő tevékenységét.
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Okos befektetés, bölcs előrelátás

Három új szolgálati lakást
avattak Püspökhatvanban

A gyönyörű természeti környezetben elterülő Püspökhatvan Község Önkormányzatának bölcs
előrelátását dicséri, hogy észszerű gazdálkodással és jól megfontolt pályázati tevékenységgel
folyamatosan bővíti a helyi közösség mindennapi élet javító szolgáltatások körét, és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúrát. Ennek legújabb ékes bizonyítéka a minap átadott három
önkormányzati szolgálati lakás.
Az egészségügyi központ fölött
három szolgálati lakást
alakított ki az önkormányzat

Az önkormányzati szolgálati lakásokat Bátyi József polgármester
és Rétvári Bence országgyűlési képviselő avatták fel

A

fejlesztés alapjául a termelőszövetkezet
egykori épülete szolgál, melynek egynegyedét 2007-ben vásárolták meg, amibe a
polgármesteri hivatal költözött be – ismertette a
három szolgálati lakás augusztus 24-én tartott átadó ünnepségén a község polgármestere. Bátyi József beszédében kronológiai sorrendben mutatta
be a fejlődés ütemét és eredményét.

Az épület fennmaradó háromnegyed részét
2013-ban vásárolta meg az önkormányzat, amely
a polgármester szerint, észszerű döntés volt, mivel 2018 óta már ebben az épületegyüttesben működik a polgármesteri hivatal mellett az egészségügyi központ is.
Pályázati forrásból előbb a régi épület energetikai korszerűsítését végezték el, kicserélték az összes

külső nyílászárót, szigetelést kapott a homlokzat.
A következő pályázati támogatásból, 2018-ban 200
négyzetméteres egészségügyi központot alakítottak ki, melyben helyet kapott a fogorvosi és a gyermekorvosi rendelő, és a védőnői tanácsadó.
- Van még egy 25 négyzetméteres termünk,
amelyben általában egészségügyi szűréseket – és
tanácsadást végzünk. Úgy gondolom, hogy előbbutóbb a fiókgyógyszertár is helyet kap az épületben
– jelentette ki Bátyi József polgármester, aki beszámolt arról is, hogy a fejlesztés harmadik ütemében
megerősítették az épület tetőszerkezetét, lecserélték a teljes palaborítást, amely több helyen is beázott, kiépítették a napelemrendszert is.
- A negyedik fejlesztés pedig a ma átadásra kerülő három szolgálati lakás, melyek kialakítására egy
forint híján 30 millió forint állami támogatást kaptunk, amit mintegy 7 millió forinttal egészített ki
az önkormányzat. A négy fejlesztésre összesen 153
millió forintot nyert az önkormányzatunk, kettőt a
Magyar Falu Program keretében, egy-egyet pedig
a Belügyminisztérium, illetve a Pénzügyminisztérium célirányos pályázati forrásból támogatott –
ismertette Bátyi József, aki hozzátette: a szolgálati
lakásokra a településen dolgozó jegyző, pénzügyi

előadó, óvodapedagógus, iskolapedagógus, védőnő, fogorvos, körzeti megbízott és a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermek-nevelők pályázhatnak, akik 5 évig lakbérmentességet élveznek.
Püspökhatvan polgármestere köszönetet mondott Rétvári Bencének, a község országgyűlési
képviselőjének, aki nélkül – mint Bátyi József fogalmazott – soha nem lett volna képes a település
ilyen nagyságrendű fejlesztések megvalósítására.
Rétvári Bence beszédében kiemelte: a
püspökhatvaniak példája is bizonyítja, hogy aki
dolgozik, akinek van jól kimunkált, a helyi adottságokra épített terve, az boldogul, az fejlődik. – A
kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy
a falun élő emberek életminősége, az őket kiszolgáló infrastruktúra-hálózat, a közszolgáltatások
színvonala ne maradjon el a városokétól. Ezt segíti a Magyar Falu Program is, amely a kistelepülések számára biztosítja a fejlődés lehetőségét. Ennek
szép példája a Püspökhatvanban és a környező falvakban megvalósított fejlesztések, beruházások –
mondta az országgyűlési képviselő.


Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence: Mi már bebizonyítottuk, hogy betartottuk az idős honfitársainknak tett
ígéretünket, sőt visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is

Örömteli feladatok hatalmas felelősséggel
Mivel nagyon sok kisgyermekes család él nálunk, vagy települ ki hozzánk, a kicsik neveléséről,
biztonságáról, oktatásáról is gondoskodnunk kell – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője –, ezért
bővítjük a férőhelyeket, és azon dolgozunk, hogy mindenkinek itt helyben teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek a leginkább megfelelnek az igényeinek. Amellett, hogy nálunk zajlik
az ország jelenleg legnagyobb középiskolai beruházása, a Dunakeszi Diáknegyed építése, a régió más településein is folyamatosak a fejlesztések.

C

saknem hatvanmillió forint támogatást nyert el
Dunakeszi az új Ifjúsági Ház kialakításának első ütemére, hamarosan pedig új járdát kap Erdőkertes, a Tó utcában épülő óvoda könnyebb megközelíthetősége érdekében, erre
huszonegy és fél milliós pályázati forrást kapott a település –
kezdte beszélgetésünket Tuzson

Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor a választókerületben folyamatban lévő
fejlesztésekről kérdeztük. Hozzátette, hogy időközben jól halad az új gödi tűzoltószertár tervezése is, erről, illetve a további tervekről egyeztetett az elmúlt napokban a Váci Önkéntes
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
tagjaival. Mint mondta, „fontos

Egyeztetés az önkéntes tűzoltókkal

eredményeket hozott számunkra az ide nyár, ugyanis a pihenés időszakában is folyamatosan dolgoztunk, aminek eredményeként szünet nélkül haladnak tovább a megkezdett beruházásaink, és már az újabbakat
is tervezgetjük, amelyek még az
előkészítés fázisában vannak.
Ezek a fejlesztések pedig kivétel
nélkül az itt élő lakosság életminőségének javítását, a hétköznapok biztonságát, a tervezhető jövőt szolgálják. A bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztésekre több
szempontból is szükségünk van,
hiszen a miénk az ország legnagyobb tankerülete” – hangsúlyozta Tuzson Bence.
A képviselő ehhez kapcsolódva
beszélt arról is, hogy „egy nagyon
fiatal régió vagyunk, amelyben
a lakosság átlagéletkora országos szinten is a legalacsonyabbak közé tartozik. Mivel nagyon
sok kisgyermekes család él nálunk, vagy települ ki hozzánk, a

kicsik neveléséről, biztonságáról,
oktatásáról is gondoskodnunk
kell. Ami persze örömteli feladat,
de egyben hatalmas felelősség is.
Bővítjük a férőhelyeket, és azon
dolgozunk, hogy mindenkinek
itt helyben teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek a leginkább megfelelnek az igényeinek. Meggyőződésem, hogy csak
olyan beruházásokat kell megvalósítanunk, amelyekre itt helyben
– Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon – a lakosságnak reális és valós igénye van.”
Tuzson Bence lapunknak elmondta, hogy az említett települések közül például Fóton számos olyan fejlesztés készült el az
elmúlt években, amely az itt élők
kényelmét és biztonságát szolgálja, a Somlyó tó gyönyörű környezetében például gördeszkaés bringapálya is helyet kapott,
az ehhez kapcsolódó szabadidős és kiszolgáló létesítményekkel együtt. Az Aktív Magyarország program részeként megvalósult pályát már a rolleresek, a
görkorisok és a bringások is birtokba vették, mindig egy élmény
kijönni ide. Emellett említhetnénk a fóti óvodát is, amelynek
szépen kivitelezett külső és tá-

Dr. Vass György polgármester és Tuzson Bence
a fóti Szent István-napi ünnepségen

gas belső tereiben nagyon jól érzik magukat a legkisebbek, jelenleg száztíz fölött van az ide
járó gyermekek száma. Térségünkben már nyolcszáz óvodai férőhelyet hoztunk létre, és
a sportlétesítmények fejlesztésében is haladunk előre – mesélte
lapunknak Tuzson Bence.
A képviselő kitért arra is, hogy
a magyar kormány nem engedi
meg, hogy a szomszédságunkban dúló háború miatt kialakult
nemzetközi válság megrengesse a családtámogatási rendszert.
Tudják, hogy ebben a helyzetben
a legkiszolgáltatottabbak az idősek, a nyugdíjasok, ezért őket segíteni kell, biztonságot, kiszá-

míthatóságot kell adni nekik: az
elmúlt tizenkét év kormányzati
politikája bebizonyította, hogy
betartottuk az idős honfitársainknak tett ígéretünket, megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is – fogalmazott a képviselő, aki felhívta a
figyelmet, hogy továbbra is megmarad a Babaváró hitel és az otthonteremtési támogatás, akárcsak a családi adókedvezmény
is. A kedvezményes, ötszázalékos lakásáfát is további két évvel meghosszabbítottuk – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Fúvószenekari fesztivál

Utoljára 2018-ban rendezték meg Dunakeszin az akkor már harmadik Fúvószenekari Fesztivált.
A kétévente ismétlődő zenei találkozóra azonban a koronavírus-járvány miatt négy évet kellett
várni. Így kerülhetett sor augusztus 27-én a Járműjavító előtti Köröndön a IV. Dunakeszi Fúvószenekari Fesztiválra.

A négy fúvószenekar közös produkcióval is
megörvendeztette a közönséget

K

öszöntőjében Csoma Attila, a szervező és
vendéglátó VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója köszönetet mondott
a támogatásért a Nemzeti Kulturális Alapnak és
Dunakeszi Város Önkormányzatának, valamint a
Dunakeszi Koncertfúvósoknak, hogy méltányolták a halasztási kérelmüket. Eredetileg Pest megyei fúvóstalálkozóként indult a rendezvény, most
azonban a koncertfúvósok kapcsolataira alapozva
országos kitekintésű zenei esemény jött létre.
A fesztivált hivatalosan Nyíri Márton alpolgármester nyitotta meg. Külön köszöntötte az ajkai, az orosházi és a balatonfüredi vendégzenekarokat. Méltatta az ötvenéves Dunakeszi Koncertfúvósokat, példájukra alapozva elmondta, hogy a
zene szeretete és művelése egyaránt közösségformáló erő.
A műsorközlő Ceglédi Gabriella, a művelődési központ művelődésszervezője volt. A programot a Dunakeszi Koncertfúvósok műsora nyitotta
meg Szilágyi Szabolcs Balázs vezényletével, melyben többek között az ismert Kabaré című musical
két részlete is elhangzott. Az ötvenéves kétszeres
aranydiplomás, a néhai Tóth Ferenc által vezetett
együttes 2012-ben megkapta a „Dunakeszi Városért plakett” kitüntetést.
A jogelődöket figyelembe véve, képletesen szólva „matuzsálemi” életkorú zenekarok következtek. Az Ajkai Bányász Fúvószenekar 98 éve alakult
meg. A város népszerű, kétszeres arany minősítésű együttese 2014-ben a Veszprém Megyei Prímadíj kihirdetésekor a közönségdíjat vehette át. Műsorukban Szűcs Krisztián karnagy vezényletével a
bányászinduló mellett megszólaltatták Adele világhíres szerzeményét, a Skyfallt, a Beatles együttes egyik híres dalát, valamint egy Eric Clapton
egyveleget.

A helyi tűzoltók a város előljáróságainak támogatásával 1935-ben alapították meg Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarát. Az eltelt évtizedekben mintegy 200 zenész és 10 karmester
fordult meg a zenekarban, amely 2016-ban szerezte meg az arany minősítést, 2018-ban a Veszprém Megyei Értéktár bizottság felvette az együttest a megyei értéktár kulturális örökség szakkategóriájába. Műsoraikat az idei évtől a szlovákiai
Nemesócsáról érkezett Diamond Mazsorett Csoport színesíti. Hangulatos szórakoztató programjukban Hégely Ákos vezényletével egyebek mellett
Kenyeres Gábor zenész énekelőadásában a Seress
Rezső Szeressük egymást gyerekek szerzeményével, a Hofi Géza által közismertté vált Felmegyek
hozzád dalával, valamint Fenyő Miklós Csókkirály slágerével „hozta lázba” és fakasztotta dalra a
közönséget.
A „bulihangulat” fokozódott a 93 éves múltra visszatekintő „Orosháza Városért” díjjal elismert Orosházi Fúvószenekar előadásával. Karnagyuk, Debreczeni Márk fiatal, képzett, nagy ambícióval rendelkező karmester irányításával a fesztiválon is kimagasló sikert ért el. Műsorukban egy
Tom Jones világsláger mellett a Hungária együttes dalaiból készített összeállított egyveleg dalait
már a közönség is énekelte ugyanúgy, mint a Korda György előadásában hiressé vált Reptért. Végül jött a Bubamara (Macskajaj), Boban Markovic
szerzeménye, erre már összeállt a nézők lelkes önkénteseiből a fergetes hangulatú vonatozás is.
A fesztivál zárásaként a Járműjavító lépcsőjén
a négy zenekar és a négy karmester vezényletével
négy indulóval zárult az idei fúvószenekari fesztivál.
Katona M. István
A szerző felvétele

Megkezdődött a fix trafibox
telepítése Dunakeszin
Megkezdődött a fix trafibox telepítése a Fő úton, az Aradi vértanúk terénél a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal együttműködve.

D

ióssi Csaba polgármester tájékoztatása szerint a fix sebességmérő pont forgatható, Vác és Budapest irányába is tudja ellenőrini majd az autósokat A trafiboxot a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság bocsátja az önkormányzat rendelkezésére.
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Megnyílt a felújított Madárlátta tanösvény
Folytatás a címlapról
Kazi Róbert elmondta, hogy
a Börzsöny Alapítvány 2004ben alakult a Madártani egyesület helyi csoportjának tagjaiból azért, hogy Észak-Pest megye természetvédelmét segítse és
kiterjedt tevékenység alakult ki.
Egyebek mellett nyaranta természetvédelmi táborokat szerveznek gyermekeknek a Börzsönyben. Dunakeszin a köztisztasági napokon már tíz éve
részt vesznek. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a város önkormányzatával, és a múlt évben
adódott a lehetőség, hogy Pest
Megye Önkormányzatánál egy
pályázaton nyertek közel 20 millió forintot, melyet a tanösvény
megújítására fordítottak.
Varga Péter hozzátette, hogy
már az is nagy örömükre szolgált, hogy annak idején a tanösvényt az önkormányzat segítségével létrehozták. Terbe Józsefné, Csöpi néni inspirálta az alapítványt, hogy Dunakeszin is legyen egy olyan tanösvény, ahol
a fiatalok természetvédelmi ismeretei gazdagodjanak, többek
között természetismereti foglalkozások keretében. A madaras
részt a Madártani Egyesület önkéntesei állították össze.
Az átadásra megérkeztek a
Meseház Óvoda kicsinyei, nekik Perényi Dorottya, a Rozmaring Erdei Iskola vezetője tartotta meg az első foglalkozást.
A sajtó képviselőit elsőként
Nyíri Márton környezetvédele-

A város és az egyesület vezetői közösen avatták fel
a Madárlátta tanösvényt
mért felelős társadalmi megbízatású alpolgármester tájékoztatta: – A mai napon nagy szeretettel adtuk át a megújított tanösvényt. Elődjét 2016-ban állítottuk fel, ám a 2020. augusztus
29-i nagy vihar alaposan megtépázta, megújítására nagy szükség volt. A tavalyi évben nyílt lehetőség a Pest Megyei Civil Alap
pályázatán, melyen az önkormányzat nem indulhatott, ezért
régi barátainkhoz, a Börzsöny
Alapítványhoz és a Madártani
Egyesülethez fordultunk. Végül
az alapítvány nyert közel 20 millió forintot a megújításra, így az
önkormányzat együttműködése
nyomán készült el a megújított
tanösvény.
– Örömmel állok itt, és nagyon jó olyan önkormányzatban
dolgozni, ahol sok jó ötlet, jó
célkitűzés van, és a megvalósításban is részt vesznek – mond-

ta Dióssi Csaba polgármester. –
Köszönöm a Börzsöny Alapítvány, és a Madártani Egyesület
tagjainak, hogy az ügy fontosságára tekintettel mellénk álltak.
Elmondta még a polgármester, hogy sok év munkája eredményeként kiépült, megszépült
a strand.
Csoma Attila, a körzet önkormányzati képviselője is köszönetet mondott az önkormányzatnak azért a gondoskodásért,
melynek eredményeként a város egyik legforgalmasabb közterületévé vált a Duna partnak ez a része. A strand mellett
a környezetvédelem ügyét szolgálja a megújított tanösvény,
amely gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt gyarapítja a természet gazdagságáról alkotott ismereteit.
Katona M. István
A szerző felvételei

Gólyanapot tartottak az épülő
diáknegyed gimnazistái
Folytatás a címlapról

A

tagintézmény megbízott vezetője, Zentai Kati – aki egyébiránt hét évig a Radnóti gimnázium igazgatóhelyettese volt –
és nyolc pedagógus a gimnázium néhány egykori diákjával karöltve ötletgazdag programokkal fogadták a „kisgólyákat” Dunakeszi gyönyörű Duna-parti Nyíltvizi edzőközpontjában.
Érkezésünkkor a fiatalok éppen egy kreatív feladat megoldásával voltak elfoglalva, ami mi más is
lehetett volna, minthogy abban versengtek, melyik
csapat tudja szebben és valósághűen megépíteni a
majdani gimnáziumok makettjét.
- Milyen érzés megbízott vezetőként megtenni
az első lépéseket, megteremteni az oktatás feltételeit az új tagintézményben, összefogni a diákokat, csapattá formálni a kis létszámú tantestületet? – kérdeztük Zentai Katitól.
- Nagyon inspiráló! Ugyanakkor az is tény, hogy
rendkívül szerteágazó szakmai kihívást is jelent az
új iskola „megteremtése” minden szépségével és
lehetőségével együtt, amivel élni kell. Nagy örömünkre már épül a diákváros, amely akkor lesz
élő, hogyha a benne rejlő csoda megszületik. Erre
kaptam lehetőséget nyolc tanártársammal, hogy
ezt létrehozzuk, és megalapozzuk az új gimnázium
hangulatát, megteremtsük azt a napi rutint, azt a
hagyományrendszert, azt az értékrendszert, azt a
képzési módot, amelyben szeretnénk majd később
működni. Nagyon jó érzés ennek az élére állni, nagyon nagy feladat, de remélem, hogy a születéskor
érzékelhető lelkesedés és elszántság mindenkiben
töretlen marad.
- Hogyan sikerült a tantestületet kialakítani,
hiszen a hírek szerint pedagógus hiány van az országban?
- Igen, ettől én is tartottam, de hamar szembesültem azzal az örömteli ténnyel, hogy az épülő diákváros kínálta új lehetőség nagy vonzerő a
pedagógusok körében. A pályázatokra nagyon

sok és sokféle pedagógus jelentkezett szinte az ország minden tájegységéről. Így abban a helyzetben
voltam, hogy tudtam válogatni a jelentkezők között. Nyolc fővel indul a tantestületünk. Sikerült
egy olyan csapatot kialakítani, melynek tagjaiban
nem csak a szakmai akarat, hanem az új iránti fogékonyság, a tenni akarás igénye is megvan. Mindenki hozott magával valami pluszt.
- Az átmeneti időszakban hol lesz a tanítás, milyen tantárgyak oktatását kezdik el szeptemberben?
- A Bárdos Lajos Általános Iskola Fő út melletti épületében – ahol tavaszig a járási hivatal működött – kezdjük el az új tanévet két osztállyal. Az
épületet és az udvarát az új igényeknek megfelelően alakítják át. Megszépült környezetben kezdheti meg az gimnáziumi oktatást a felvételt nyert 54
diák, nyelvi előkészítő osztályokban. A hely adottságai nem teszik lehetővé, hogy itt tartsuk meg a
testnevelés órákat - de ebben is, mint oly sok mindenben segített a Dunakeszi Város Önkormányzata -, melyeknek így a VS Dunakeszi közelben lévő
Magyarság Sporttelepe ad otthont.
- Többször is kiemelte a jó közösség, a jó csapatszellem fontosságát, ami jól érzékelhető a fiatalok és a pedagógusok körében egyaránt. Tapinthatóan jó a hangulat, ami gondolom inspiráló mindannyiuk számára?
- Igen, nagyon nagy lelkesedéssel készültünk. Nagyon hálás vagyok néhány volt Radnótis diákomnak, öregdiákomnak is, akiket talán néhány évvel
ezelőtt tanítottam. Örömmel jöttek, hogy segítsenek a rendezvény sikeres megtartásában, a fiatalok
fogadásában. Valóban, remek a hangulat, úgy érzékelem, hogy a diákok nagyon nyitottak, aktívak
a közös programokban. A gólyanap hangulata és
szellemisége nagyon is biztató a két osztály sikeres
és eredményes oktatása szempontjából. Bízom benne, hogy szép és tartalmas évek várnak ránk!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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KÖRÖNDI ESTÉK
– a sorozat zárókoncertje
Az idei, forróra sikeredett nyár sem múlt el zenei élmények nélkül Dunakeszin. A Dunakeszi
Programiroda szervezésében több helyszínen is Tér-Zene műsorokat hallgathatott a zenekedvelő közönség, a Járműjavító teraszán pedig ötödik alkalommal fogadta a publikumot a Köröndi
Esték koncertsorozatával a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál vezényletével.

A

z idei szezont június 17-én
kezdték Nyáresti muzsikával és augusztus 26-án zárták a
Zenés portré – a Strauss dinasz-
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küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

APRÓHIRDETÉS
• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújítás és
épületbádogos munkákat vállalunk!
Tető, lakás beázások okának felderítése és szakszerű elhárítása, ezen kívül lapostetők szigetelése és faszerkezeti munkák elvégzése: +3670/6105570
• Legyél te is egy sikeres csapat tagja
– Állásajánlat! A Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium matematika, informatika, német nyelv, angol nyelv
valamint magyar nyelv és irodalom
szakos kollegák jelentkezését várja
az alábbi címre: igazgato@dkmrg.hu.
• Régi motorkerékpárokat vásárolnék! Üzemképtelen, hiányos állapotban is! Dobos Krisztián:
06-70/252-6258.

tia munkásságát bemutató zenés
keresztmetszettel.
A Cigánybáró című operett
nyitányával kezdődött el a kon-

Soha annyi érdeklődő nem vett
részt a sződligeti operagálákon, mint idén: több százan látogattak ki augusztus 21-én,
a vasárnap esti kulturális eseményre, hiába szakadt egész
délután az eső. A gála esőhelyszíne, a Nagyboldogasszonytemplom teljesen megtelt, a téren közben sátrak alatt helyi
művészeket és kulturális szereplőket lehetett megismerni. A
Sződligeti Összművészet Utcája
végül nem tudott teljes körűen
megvalósulni, mert az időjárás
miatt több kiállító is lemondta
a kitelepülést.

A

z est kezdetén Ókovács
Szilveszter, a Magyar
Állami Operaház főigazgatója, házigazda köszöntötte az egybegyűlteket. Köszönetet mondott a Sződligeti Római
Katolikus Egyházközségnek a
gála befogadásáért a templomba.
“Nem teljesen megfelelő környezet ez egy operagálának és for-

cert. Az est folyamán zenével és
a kivetített képek által ismerkedhetett a közönség a XIX. századi Bécs életével, hiszen itt születtek az est zeneszerzői, és itt
született a Strauss muzsika is. A
Tere-fere polkától a Művészéletkeringőig szóltak a dallamok. Az
Éljen a Magyar című ifj. Johann
Strauss művet különleges képi
élmény kísérte. A hajdan nagy
sikerű Interoperett tűzte műsorára táncosokkal ezt a darabot,
melyet már akkor is a Farkas Pál
által vezényelt szimfonikusok
kísértek. Míg szólt a Köröndön
a muzsika, a háttérben ezt vetítették. Felhangzott az Egy éj Velencében című operett nyitánya,
a műsor végén előbb a Kék-Duna keringő, majd a Radetzky-

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar ezúttal is különleges zenei élménnyel ajándékozta meg a közönséget

induló „ihlette” vastapsra a nagy
számban jelen lévő közönséget.
Természetesen fontos elmondani, hogy az est muzsikájának
id. Johann Strauss, ifj. Johann
Strauss, Josef Strauss és Eduard
Strauss művei adták az alapot.
- Fantasztikus nyári időszakunk volt, heti 2-3 előadással.
Voltak állandó helyszíneink,
mint például Siófok, voltak vis�szatérő helyszínek, Gyula, Szarvas. Szerencsénk volt, mert a 3040 koncertből csak egy maradt el
eső miatt – mondta kérdésünkre
Farkas Pál.

- Az immár ötödik éves Köröndi esték sorozatnak nagyon
örülünk. Idén háromszor koncert formájában jelentünk meg,
két alkalommal újdonságként
színházi est keretében mutattuk
be Lehár Ferenc Víg özvegy című
operettjét, valamint Kodály Zoltán Háry János című daljátékát.
Elmondhatom, hogy valamen�nyi előadásunknak nagy nézettsége volt. A Strauss koncert apropóját az adta, hogy júliusban
Budapesten, a Városmajori Színházban adtuk elő 30 táncossal a
koncertet. Bízunk benne, hogy

egy alkalommal Dunakeszin
is bemutathatjuk. Szeptemberben két fesztiválra visszük el a
produkciót Bécsbe, majd Genfbe. Ősszel a Felvidéken mutatjuk be a Háry Jánost, ott leszünk
az idei Házi Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyen, mint kísérő zenekar, majd
pedig idehaza október 28-án elkezdődik az újabb Farkas Ferenc
zenei bérlet – ismertette a zenekar vezetője.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az eddigi legsikeresebb ünnepi operagála Sződligeten!

Ókovács Szilveszter
dítva sem, de sajnos nincs más
közösségi tér Sződligeten, így
kompromisszumokat kell kötnünk” – hangsúlyozta.
A Classic Club Singers formációjának jazz- és operaestje után

a közönség a templom oldalához
vonult. A Szent István királynak
emléket állító táblát a ZöldLiget
képviselői
megkoszorúzták,
majd együtt énekelte a tömeg a
Himnuszt. Ezt követően – a hagyományoknak megfelelően –
bemutatták a Rábai Cukrászat
idei Sződliget tortáját. Az eprestúrókrémes süteményt a helyszínen meg is lehetett kóstolni, ezalatt Tumbász Márton és barátai
húzták a talpalávalót. Időközben
elállt az eső, a tömeg így csak
este fél tíz után kezdett elindulni hazafelé.
A szervezők helyszíni értékelése szerint a gála mindenképpen sikeres volt, hiszen a lehető
legkedvezőtlenebb időjárási forgatókönyv valósult meg, mégis
rengeteg érdeklődő érkezett.
Demény Katalin
Fotó: Plette Péter

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

R

emek lehetőség a nyugodt környezet kedvelőinek, nagy családosoknak, vagy befektetési célokra is! A már ritkaságszámba menő, 1400m2-t meghaladó lakóövezeti ingatlan kiválóan alkalmas akár két, nagyméretű családi ház építésére is. A telek egyik oldalát díszszilva
fasor ékesíti, és a telken belül is számos különböző, gyönyörű lombozatú fejlett fa található, melyek színesítik a területet, kellemes hangulatot sugároznak. A telek mögött erdő található, amely lakói (pl. őzikék) telente gyakori látogatói a telekhatárnak. Azok számára is ideális lehetőség, akik saját 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 villany, és a gáz értelemszerűen bevezetésre került.
Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is kön�nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és közlekedés zajától távol eső nyugodt, csendes és biztonságos környéken fekszik. A közlekedés jól megoldott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út kön�nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló sétatávolságban van.

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

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

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

Várjuk szeretettel a Sztehlo Gábor Evangélikus
Szeretetszolgálat munkatársai!

Érdeklődni (8:00-16:00 között) az alábbi
telefonszámon lehet: 06/20 824-99-88
VÁRJUK SZERETETTEL
a Sztehlo Gábor Evangélikus
Szeretetszolgálat munkatársai!

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

Jöjjön el, nézze meg, bele fog szeretni!
Keressen nyugodtan az alábbi elérhetőségen,
hogy átbeszéljük a lehetőségeket:
fenyvesutca36@gmail.com.
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Hargitai delegáció látogatása
a sződligeti Korsók Házában

Államalapításunk ünnepe alkalmából Szabó István, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése elnökének meghívására testvérmegyénk, a székelyföldi Hargita megye küldöttsége számos rendezvényen vett részt, melynek tagjai – többek között – ellátogattak Sződligetre, ahol megtekintették a közel ezer különleges alkotást bemutató Korsók Házát.

A

jeles vendégeket az európai hírű gyűjtemény tulajdonosa, Szemere István köszöntötte, és mutatta be a
szebbnél szebb és egyedi alkotásokat az Erdélyből érkezett vendégeknek.
A delegáció tagjai voltak:
Kolcsár Béla, Gyergyószárhely
Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, Elekes Gyula
tűzzománcművész, akit államalapításunk ünnepén a magyar
kulturális és innovációs miniszter Bessenyei György-díjjal tüntetett ki, és Bartalis Izabella, a
Hargita megyei Hagyományőrzési Forrás Központ igazgatója
Székelyudvarhelyről.

A delegációt Kisfaludi Aranka, a Pest Megyei Értéktár referense, Szabó István elnök közvetlen munkatársa kísérte.
A küldöttség tagjai megcsodálták a páratlan gyűjteményt,
és meghatóan szép bejegyzést
tettek a Korsók Háza (www.
korsokhaza.hu) emlékkönyvébe, majd folytatták szoros programjukat.
Hargita Megye Tanácsa és
Pest Megye Önkormányzata évtizedek óta tartó jó kapcsolatának erősítése jegyében Hévizgyörkön együtt ünnepelték az államalapítást. Az
itt átadásra kerülő Szent Korona építményt Elekes Gyu-

la tűzzománcművész nyitotta
meg. Ugyancsak itt nyitotta meg
Gyergyószék értékeit bemutató kiállítását Kocsár Béla igazgató, valamint a Székelyföld és
Udvarhelyszék történelmét és
hagyományait ismertető dokumentumokat Bartalis Izabella
igazgató asszony.
Programjuk zárásaként vis�szatértek Sződligetre, ahol megtekintették Ókovács Szilveszter,
a Magyar Állami Operaház főigazgatója által immár harmadik alkalommal szervezett operagálát, melyet az eső ellenére
több százan hallgattak meg a római katolikus templomban.
(B. Szentmártoni)

Attila-szobor fóti kezdeményezésre MUNK AERŐ FELVÉ TEL
Folytatás a címlapról
Szomorú, hogy dicső ősünknek, Attila hun királynak csak
több mint ezerötszáz évi késéssel sikerült egy méltó szobrot
emelnünk. Ennyi ideig nem lehetett az erős politikai ellenszélben Attilát elismerni, valódi tetteit megmutatni. A szobor felállítását még ma sem volt egyszerű elérni.
Nagy büszkeségünk, hogy az
Attila-szobor ötlete és kivitelezése, majd a helyszín megtalálása Fótról indult el. Dr. Ciráki F. György kezdeményezte, hogy ideje végre egy komoly
szobrot állítani Attila királynak. Doktor úr éveken keresztül keresett támogatókat, mire

sikerült elegendő pénzt összegyűjteni, majd megfelelő szobrászt találni. Amikor pedig a
közel 5 méter magas szobor elkészült, még helyszínt is kellett
szerezni. Végül Csongrád-Csanád vármegye közgyűlése vállalta, hogy Ópusztaszeren fölállít-

ják a Nemzeti Történeti Emlékpark bejáratánál. A szobrot egy,
a megye minden településéről
érkezett földből emelt dombon
állították föl.
Az avatásra az idén, augusztus 19-én került sor, mintegy bevezetve a következő napi orszá-

Dr. Ciráki F. György - középen - a nemzeti szalag átvágása után
Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke
és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter között

gos ünnepséget. „A magyar hőstörténelem három kulcsfigurája, Attila, Árpád és Szent István
nemcsak egy etnikumhoz tartozik, hanem egy gondolatiság,
egy szellemiség fogja őket össze,
és ez az a példa, amelyik, mint
a búvópatak, időről időre még
a Habsburg uralom alatt is egészen napjainkig mindig megjelenik, mindig összetartja a nemzetet, és meghatározza, hogyan
éljünk, mit tegyünk, és mi felé
törekedjünk!” (Prof. Dr. Kásler
Miklós)
Az ünnepélyes avatáson sok
neves politikus, és igaz történelmünk után érdeklődő személy
vett részt, többek közt jelentős
számban Fótról.
Windhager Károly

Duplakanyar futóverseny 2022
2022. szeptember 10., szombat: 9:30, Nagymaros, Duna part

2022-ben másodjára kerül megrendezésre a Duplakanyar. A jó hangulatot és a figyelmes rendezést mi biztosítjuk, az alagutat, amin átsétálhatsz a DUNA alatt a DMRV Zrt.
Ne hagyd ki az év egyik legkülönlegesebb versenyét.
Regisztrálj és hívd el barátaidat is!
Rajtcsomag + befutóérem minden indulónak
A rajt terület: Nagymaros focipálya
Parkolási zónák megnyitása 7:00 órakor
Rajtszám és rajtcsomag átvétel 7:30 órától

Egyéni verseny:
62 km rajt: 9:30
5 km rajt: 10:00
12 km rajt: 10:15
Csapatverseny:
62 km rajt: 9:30
Bővebb infók: www.aktivdunakanyar.hu

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ

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

Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

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

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

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

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

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

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

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria
rendszerben,
Jelentkezésüket önéletrajzzal
az alábbi elérhetőségeken
várjuk:
vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu
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