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Tuzson Bence: A legnagyobb öröm számomra mindig az, 
amikor a gyermekek, a családok biztonságáért, mindennapi 

jólétükért komoly eredményt tudunk elérni

Rétvári: félmilliárd forintnál is több 
támogatás érkezett a településre

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Közel egy kilométer hosszú új út épült, melyet a kivitelező 
képviselője (j1) mutatta be Rétvári Bence országgyűlési 
képviselőnek Bátyi József polgármester társaságában 

Az elmúlt években 585 millió forint állami támogatás érkezett 
Püspökhatvanba, melyből – többek között - 70 millióból ké-
szült el a szerdán átadott közel egy kilométer hosszú aszfalt-
borítású út és az általános iskola 50 millióból felújított tető-
szerkezete. Az országgyűlési képviselő szerint a helyi lakos-
ság életében nagy jelentőségű beruházások különösen fel-
értékelődnek az orosz-ukrán háború, az elhibázott brüsszeli 
szankciók, a megnövekedett rezsiköltségek okozta nehézsé-
gekkel terhelt időszakban.

Október 14-én helyezték végső nyugalomra Wittner Máriát, 56-
os szabadságharcost, Dunakeszi díszpolgárát. Wittner Máriát 
az Országgyűlés és a Fidesz-frakció saját halottjának tekinti, 
az önkormányzat díszsírhelyet biztosított a számára. Több szá-
zan vettek részt a búcsúztatón.

A váci Jávorszky Ödön Kórház-
ban péntek délután ünnepélye-
sen is átadták a teljes körűen 
megújult konyha-dolgozói ét-
kezde részleget, mint elhang-
zott, a beruházás összességé-
ben csaknem 735 millió forint 
ráfordítással valósulhatott meg.

Új utat és iskolatető-
felújítást avattak 

Püspökhatvanban

Örök nyugalomra helyezték Wittner Máriát 

Ünnepélyesen is átadták 
a Jávorszky-kórház 735 millióból 

felújított konyha részlegét

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Semmi sem hátráltathatja 
a fejlődésünket

Rétvári Bence:  
A függetlenség az egyik 
legfontosabb kincsünk

Wittner Mária, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 

nagykeresztjével, Szent István-
díjjal, az Emberi Méltóságért díj-
jal kitüntetett, Dunakeszi, Cse-
pel és Józsefváros díszpolgá-
ra, volt országgyűlési képvise-
lő életének 86. évében hunyt el,  
szeptember 14-én.

A temetésen részt vett többek 
között Novák Katalin köztár-
sasági elnök, Orbán Viktor mi-
niszterelnök, Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke, Áder Já-
nos korábbi köztársasági elnök, 

Balog Zoltán református lelkész, 
Varga Judit igazságügyi minisz-
ter, Navracsics Tibor területfej-
lesztési miniszter, Gulyás Ger-
gely, a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter, Dömötör Csaba, 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
parlamenti államtitkára, Tuzson 
Bence, Dunakeszi országgyűlési 
képviselője, Dióssi Csaba, Duna-
keszi polgármestere, Erdész Zol-
tán és Sipos Dávid alpolgármes-
terek és a város több önkormány-
zati képviselője, díszpolgára.

– Mindenki számára elsődle-
ges az egészség, közösségi, tár-
sadalmi szinten pedig érte-
lemszerűen a legfontosabb fel-
adatok közé tartozik a kórhá-
zak zavartalan működésének 
a biztosítása. Itt, ebben az in-
tézményben a korábbi években 
meg tudtak újulni a fekvőbeteg 
részlegek, az idei tavasz folya-

mán több részletben elindult 
régebbi, adott esetben hasz-
nálaton kívüli intézményegy-
ségeknek az elbontása és most 
egy újabb nagyon fontos lépé-
séhez érkeztünk ennek a re-
konstrukciós folyamatnak, hi-
szen, miközben már javában 
működik, ezúttal ünnepélye-
sen is átadhatjuk a megújult 

konyhát. Nagy léptékű beru-
házás volt ez, annál is inkább, 
hiszen egy kórházi konyhával 
szemben sokkal szigorúbbak, 
összetettebbek az elvárások, 
gondoljunk csak a rendkívül 
szigorú higiéniai előírásokra, 
és ezek mellett a lényegre, hogy 
innen nagyon gyorsan nagyon 
sok ember számára kell biztosí-

tani az étkezést, nagyon össze-
tetten, sokrétűen betartva a di-
étás, allergiás és más előíráso-
kat is – fogalmazott a beruhá-
zás ünnepélyes átadása alkal-
mából tartott sajtóbejáráson 
Rétvári Bence, a választókerü-
let országgyűlési képviselője.

Igazán méltó, tartalmas kulturális összeállítással színesített megemlékezést rendezett október 23-án  
a váci Konstantin téren a Fidesz-KDNP városi, és a kisebbik kormánypárt Pest megyei szervezete.

Tuzson Bence avatta fel a csomádi napelemparkot
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AZ IDEI NÉPSZÁMLÁLÁS HÁROM SZAKASZBÓL ÁLL. 
A lakosság október 1. és 19. között önállóan online vála-
szolhatta meg a kérdéseket, majd ezt követően november 

20-ig számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahon-
nan nem érkezett be kérdőív. A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) arra kér mindenkit, hogy működjenek együtt a számláló-
biztosokkal, hiszen a népszámlálásban való részvétel törvényi kö-
telezettség. November 20-át követően már csak a települési jegy-
zőknél jelentkezve, pótösszeírás keretében lehetséges részt venni a 
népszámlálásban. Ne maradjon le, ha nem töltötte ki online a kér-
dőívet, éljen a számlálóbiztos segítségével!

A számlálóbiztosok a hét minden napján dolgoznak, hétvégén is 
felkereshetik Önt. Amennyiben nem járnak sikerrel, otthagynak 
egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet idő-
pontját, valamint a telefonos elérhetőségüket. Ezt a számot felhív-
va időpontot egyeztethetünk a számlálóbiztossal, hogy legköze-
lebb akkor jön ki hozzánk, amikor az nekünk is biztosan megfelel. 
A számlálóbiztosok összesen három alkalommal tesznek kísérletet 
arra, hogy elérjék az adott lakcímen élőket. 

Fontos, hogy miden számlálóbiztos egyedi azonosítószámmal el-
látott igazolvánnyal rendelkezik, amellyel köteles igazolnia ma-

gát, amikor becsenget valahová. Kérhetjük továbbá, hogy mutas-
sa fel fényképes személyazonosító okmányát is. Sőt, a számláló-
biztosokat a KSH ingyenesen hívható információs telefonszámán  
(+36 80 080143) is ellenőrizni lehet. Mindemellett tudjon róla, 
hogy a számlálóbiztost nem kötelező beengedni a lakásba: a kérdé-
sek a lakás előtt, az udvaron vagy a folyosón is megválaszolhatók. 

Minden lakcímen egy lakáskérdőívet, illetve annyi személyi kér-
dőívet kell kitölteni, ahányan az adott háztartásban életvitelszerű-
en élnek. A kérdések megválaszolása kötelező, kivéve azokat, ame-
lyek a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre, a családi, baráti 
közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra, fo-
gyatékosságra kérdeznek rá. A népszámlálásban való részvétel egy 
2-3 fős háztartás esetében alig fél órát vesz igénybe. A számlálóbiz-
tosok mindent elektronikusan tableten rögzítenek, melyen kizáró-
lag a népszámlálásra fejlesztett szoftver fut. Ezen az eszközön sem-
milyen adat nem kerül tárolásra, a számlálóbiztos kizárólag a kér-
dőív kérdéseire adott válaszokat küldi meg a KSH részére.A szám-
lálóbiztosok titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a 
kapott válaszokat, illetve a tudomásukra jutott egyéb információ-
kat bizalmasan kezelik, azokat más személynek nem adják át, vala-
mint, hogy az adatszolgáltatóval folytatott beszélgetést semmilyen 
eszközzel nem rögzítik. 

Vegyen részt Ön is a népszámlálásban és tegyen eleget törvényi 
kötelezettségének! Fogadja el a számlálóbiztosok segítségét és 
töltse ki velük a kérdőívet!  (X)

Töltse ki a népszámlálási kérdőívet 
számlálóbiztos segítségével!

A mai napon közel 28 ezer számlálóbiztos indul el országszerte, hogy 
felkeressék azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online kitöl-
tés lehetőségével. A számlálóbiztosok október 20. és november 20. kö-
zött személyesen segítsenek kitölteni a népszámlálási kérdőívet.
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Letették a csömöri Laky kúriában létesülő bölcsőde alapkövét

Főhajtás dr. Brusznyai Árpád emléktáblájánál 

Ének-zenei program színesítette az avató ünnepséget

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

- A településen megvalósított 
fejlesztéseknek és beruházások-
nak kétszeresen is dupla értéke 
van, hiszen az elmúlt félévben 
minden nap azzal foglalkozunk, 
hogy mennyivel ér kevesebbet 
az emberek pénze Európában. 
Mindannyian érzékeljük az el-
hibázott uniós szankciók és a há-
ború negatív hatásait. Örülünk 
annak, hogy a magyar emberek 
elmúlt években végzett munká-
jának eredményeként jelentős 
forrásokat tudtunk fejlesztések-
re, iskolai felújításokra, egész-
ségház bővítésére vagy út- és jár-
daépítésre fordítani, nem pedig, 
mint napjainkban a megnöveke-
dett rezsiszámlákra. 

Rétvári Bence kiemelte: Uk-
rajnában, a világhatalmak ütkö-
ző zónájában dúló háború mi-
att nemcsak Magyarországon, 
de Európa-szerte sokkal nehe-
zebb elindítani bármilyen fej-
lesztést is. 

- Mindenkinek az lenne az ér-
deke, hogy a két szuperhatalom 
vezetői leüljenek a tárgyalóasz-
talhoz, hogy béke legyen, mert 
most olyan háborús világban 
élünk, amikor sokkal nehezebb 
az élet. Ezért örülünk az elmúlt 
évek eredményeinek, fejlesztése-
inknek – hangsúlyozta a térség 
KDNP-s országgyűlési képvise-
lője, aki felidézte a Magyar Falu 
Program keretében Püspökhat-
vanban megvalósított fejleszté-
seket. Mint mondta: közös mun-

kánk eredményeként 40 millió 
forintból újult meg a művelődési 
ház, ami akkor sem volt könnyű, 
de ma kétszer ennyibe kerülne. 

- Út– és járdafelújításokra 60 
millió állt rendelkezésre, 62 mil-
lió forintból újult meg az orvosi 
rendelő, 30 millió jutott a 3 szol-
gálati lakás kialakítására, a he-
lyi kisboltok fejlesztésére 68 mil-
lió forint érkezett a faluba, 90 
milliót meghaladó forrásból va-
lósult meg a bölcsődei fejlesz-
tés – sorolta Rétvári Bence, aki 
bejelentette, hogy mindemel-
lett kulturális és szociális célok-
ra is jelentős összeggel segítették 
a lakosság mindennapi életet, a 
nemzetiségi önkormányzat tevé-
kenységét, de jutott a tűzifaprog-
ram forrásaiból Püspökhatvan-

ba, amely az elmúlt években ösz-
szesen 585 millió forint támoga-
tásban részesült. 

- Bízom benne, hogy mielőbb 
béke lesz Ukrajnában, és újra az 
elmúlt évek nyugodt, tervekkel 
és munkával teli életét élhetjük, 
Brüsszel is változtat elutasító po-
litikáján – húzta alá a Belügymi-
nisztérium parlamenti államtit-
kára, aki gratulált a helyi önkor-
mányzat, az iskola és a váci tan-
kerület vezetőinek és munkatár-
saiknak az elért eredményekhez. 

Bátyi József polgármester kö-
szönetet mondott az állami tá-
mogatásokért, mert – mint fo-
galmazott – az önkormányzat 
saját erőből képtelen lett volna 
megvalósítani a félmilliárdot is 
meghaladó fejlesztéseket. 

Az új útról elmondta: két év-
tizede, 2002-ben 7 hektár kül-
területi szántót vásárolt az ön-
kormányzat, melyet belterületbe 
vontak és 45 építési telket alakí-
tottak ki. Akkoriban a fejlesztés 
nagyon lassan haladt, mert nem-
igen voltak pályázati lehetőségek. 

- 2019-ben gyorsultak fel a fo-
lyamatok, amikor 30 millió fo-
rintot nyertünk pályázaton, majd 
2021-ben 40 milliót, amit az ön-
kormányzat ötmillióval egészí-
tett ki, melyből sikerült megépí-
teni a 796 méter aszfaltozott utat 
és a hozzá csatlakozó 86 méteres 

szakaszt – ismertette Bátyi József 
polgármester, aki azt is elmond-
ta, hogy a faluban élő fiataloknak 
5 éves beépítési kötelezettség-
gel 270 ezer forintért adták el az 
1100 négyzetméteres közművesí-
tett telket, a nem püspökhatvani 
születésűeknek pedig másfél mil-
lió forintért, akik a gyönyörű ter-
mészeti környezetben alakíthat-
nak új otthont, a szépen fejlődő 
településen. 

Az avató ünnepséget színvo-
nalas ének-zenei program színe-
sítette. (Vetési)

Fotó: KesziPress

Rétvári: félmilliárd forintnál is több támogatás érkezett a településre

Új utat és iskolatető-felújítást 
avattak Püspökhatvanban

Rétvári Bence: A függetlenség 
az egyik legfontosabb kincsünk

A szomszédságunkban dúló háború kitörése óta talán minden eddiginél többre értékeljük a biztonságot, 
ezért napjainkban semmi sem lehet fontosabb számunkra, mint a béke és a biztonság megőrzése – fo-
galmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint 
mondta, ez egyaránt vonatkozik a fizikai és a gazdasági biztonságunkra is. Körzetünk képviselőjeként 
és ötgyermekes édesapaként a legnagyobb öröm számomra mindig az, amikor a gyermekek, a családok 
biztonságáért, mindennapi jólétükért komoly eredményt tudunk elérni, ezért is tartom kiemelt jelentő-
ségűnek, hogy Dunakeszin hamarosan már ezerötszáz diák tanulhat majd a Diáknegyed világszínvonalú 
épületében, Csömörön pedig új bölcsődét létesítünk a Laky kúria épületében – tette hozzá Tuzson Bence.

Az esemény alkalmából egy 
Csepel teherautó is begör-
dült a székesegyház elé, s 

az esemény szónoka, Rétvári Ben-
ce, a választókerület országgyűlé-
si képviselője a legendás gépjármű 
szerepére való utalással kezdte be-
szédét.

– Mögöttem egyrészről egy 
Csepel teherautó látható, ami a 
lyukas zászló mellett a forrada-
lom egyik szimbólumává vált. 
Azért vált azzá, mert azok a fia-
talok, akik a munkásnegyedek-
ből érkeztek, sokszor ilyen gép-
kocsikkal mentek a belvárosba, a 
szabadság üzenetét hozva. Ezeket 
a teherautókat nyilván azért talál-
ták ki, hogy minél több munkást, 
minél több árut tudjanak szállí-
tani, és jelképe volt a kommunis-
ta vezetők számára annak, hogy 
ők egy munkások részére épített 
országot hoznak létre, az utód-
pártot ugye még Munkáspárt-
nak is hívták a Magyar Dolgozók 
Pártja elnevezés után, ők tehát a 
munkásokra hivatkozva gyako-
rolták a hatalmukat, de a mun-
kások voltak az elsők, akik fegy-
vert ragadtak azért, hogy ezeknek 
a kommunistáknak a hatalmát 
végre megdöntsék. Mert bár az 
ő nevükben gyakorolták a hatal-
mat, de saját maguk azt érezték, 
hogy nem őket szolgálják, ezért az 
egyik jelképe ennek az időszak-
nak a Csepel teherautó – fogalma-
zott Rétvári Bence.

Aztán a teret uraló gyönyö-
rű székesegyházra utalt, az an-
nak bejárata fölött olvasható latin 
nyelvű üzenetre, amely egy kardi-
nálistól való, ám a politikus ezút-
tal egy másik kardinális, termé-
szetesen Mindszenty József bíbo-
ros egy gondolatát idézte, kiemel-
ve: a hercegprímás többek között 
azt mondta, hogy a szabadságharc 
azért folyt, mert a nemzet szaba-
don akart dönteni arról, hogy mi-
képpen éljen, szabadon akart ha-
tározni sorsa, államának igazgatá-
sa, munkájának értékesítése felől.

Már a jelenre is utalva Rétvári 
Bence hangsúlyozta: sajnos soha 
nem volt olyan időszak, amikor 
ne lettek volna olyanok, akik a 
külföldiek érdekében akartak te-
vékenykedni, mert a támogatásu-
kat, lett légyen szó katonai vagy 
pénzügyi támogatásról, nos azt a 
támogatást külföldről várták és 
várják.

– Akit külföldről támogat-
nak, az mindig a külföldiek érde-
két képviseli, kritikusabb időpon-
tokban akár fegyverrel is, más-
kor szavakkal és tettekkel. Vi-
gyáznunk kell tehát arra, kritikus 
időkben nagyon, békésebb idők-
ben is, háborús világban meg az-
tán főleg oda kell figyeljünk arra, 
hogy Magyarországot csak olya-
nok képviseljék, akik a magyar 
emberek döntéséből kívánják irá-
nyítani az országot, nem pedig 
külföldiek segítségével. Minden 
nemzeti ünnepünk erről, a ma-
gyar függetlenségről szól, arról, 
hogy Szent István királyunk nem 
a Német-Római Császárság része-
ként hozta létre a magyar fejede-
lemséget, nem is Bizánc vazal-
lusaként hozott létre valamilyen 
tartományt, aztán arról is meg 
kell emlékeznünk, hogy a Rákó-
czi szabadságharcban, 1848-1849-
ben és 1956-ban is a szabadságért 
és függetlenségért harcoltak ele-
ink. Ezek a fontos történelmi pil-
lanataink egyszerre szólnak a ma-
gyar emberek egyéni szabadságá-

nak a megteremtéséről, és az or-
szág függetlenségéről, mert ez a 
kettő összefügg. Hatvanhat év-
vel ezelőtt is az elnyomó kommu-
nista pártot akarták eltávolíta-
ni a magyar kormányból, de az-
zal együtt a szovjeteket is az or-
szágból. 1848-1849-ben is füg-
getlen magyar kormányt akartak 
létrehozni Pesten, de mindemel-
lett a Habsburg befolyást is akar-
ták csökkenteni és Magyarország 
függetlenségét is akarták növel-
ni. Tehát mindig, amikor ilyen 
sorsfordító pillanata van a ma-
gyar történelemnek, mint ezek-
ben a szabadságharcokban és for-
radalmakban, egyszerre cél a reg-
náló magyar hatalom szabadság-
elnyomása és a külföldi hatalom 
Magyarországgal szembeni el-
nyomása elleni fellépés. Ezért fon-
tos, hogy sose legyenek a magyar 
kormányzatnak olyan tagjai, akik 
előbb szolgálják ki az idegen érde-
ket, mintsem a magyar emberek 
érdekeit – utalt a szónok egyes ha-
zai politikusok brüsszeli diktátu-
mokat pártoló ténykedésére.

Az esemény ünnepi műsorában 
közreműködött Nemcsák Károly, 
Jászai Mari-díjas színész, érdemes 
művész, a József Attila Színház 
igazgatója, Fábián Zoltán, a Pat-
rióta együttes tagja és Kontreczki 
Glória, a Karolina Katolikus Álta-
lános Iskola diákja. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Szabó Csaba

A csomádi napelempark 
csaknem kétezerhatszáz 
család energiaellátásához 

fog hozzájárulni a következő év-
tizedekben, ezzel a beruházással 
tehát egy újabb fontos lépést te-
szünk a zöldebb jövő és a kiadá-
sok csökkentése érdekében – fo-
galmazott a lapuknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, 
akit a Csomád határában kialakí-
tott létesítmény átadóünnepsége 
után kérdeztünk arról, hogy mi-
ért tartja fontosnak az ilyen jel-
legű fejlesztéseket. A képvise-
lő válaszában arról beszélt, hogy 
a jövő energiája a zöld és a meg-
újuló energia, de ugyanilyen fon-
tos szempont az is, hogy ez a fej-
lesztés további bevételeket jelent 
majd a település és az itt élők szá-
mára. Mint mondta, a jelenleg ta-
pasztalható energiaválság felgyor-
sította a megújuló energiaterme-
lők kiépítését és felhasználását. A 
szankciók okozta nehézségek elle-
nére Csomádon, a Klement János 
polgármesterrel már korábban 
kialakult nagyszerű együttműkö-
désünknek, az összetartó közös-
ségünknek, a közös munkánk-
nak köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy a település továbbra is folya-
matosan fejlődik.

Mi fellépünk a szankciós inf-
láció ellen, kiterjesztjük a kamat-
stopot a kis- és közepes vállal-
kozások hiteleire, meghosszab-
bítjuk a Széchenyi-kártya hitel-
programját, valamint gyármentő 
programot is hirdetünk – sorolta 
azokat az intézkedéseket Tuzson 
Bence, amelyekkel kormányzati 

szinten is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a jelenlegi helyzetben za-
vartalan maradjon a magyar gaz-
daság működése és fejlődése, és a 
hétköznapokban is garantálják a 
lakosság biztonságát. Máris lehet 
regisztrálni az energiaintenzív 
feldolgozóipari kis- és középvál-
lalkozások támogatására – foly-
tatta a képviselő –, amivel se-
gítséget adunk a az érintett cé-
gek működési költségeikhez és az 
energiahatékonysági beruházá-
saik megvalósításához. A kamat-
stop meghosszabbításával pe-
dig háromszázötvenezer magyar 
családot védünk meg attól, hogy 
szankciós kamatfelárat kelljen fi-
zetnie – tette hozzá.

A képviselő beszélt arról is, 
hogy körzetünkben folyamato-
san bővítik a bölcsődei férőhe-
lyek számát, s ennek részeként 
új, huszonnyolc férőhelyes böl-
csődét létesítenek Csömörön, a 
Laky kúria épületében. „Büsz-
ke vagyok arra, hogy mindamel-
lett, hogy új funkciót adunk egy 
csodálatos épületnek, segítünk a 
szülőknek abban is, hogy gyer-

mekeiket biztonságban tud-
va újra munkába tudjanak állni. 
Nekünk a magyar családok az el-
sők! Gyermekeink biztonságánál 
és jóléténél semmi sem lehet fon-
tosabb” – fogalmazott a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence.

Erre reflektáló kérdésünkre 
válaszolva a képviselő elmondta: 
„Nincs olyan nap, amikor Duna-
keszin járva ne kérdeznék meg 
tőlem izgatottan az utcán vagy 
bevásárláskor az emberek, hogy 
mikor lesz kész a Diáknegyed és 
tényleg olyan szép és nagy lesz-e 
mint a tervrajzokon. A legna-
gyobb öröm számomra mindig 
az, amikor a gyermekek, a csa-
ládok biztonságáért, mindenna-
pi jólétükért komoly eredményt 
tudunk elérni. Gondoljunk csak 
bele, hogy Dunakeszin hamaro-
san már ezerötszáz diák fog eb-
ben a világszínvonalú épületben 
tanulni” – értékelte a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: A legnagyobb öröm számomra mindig az, 
amikor a gyermekek, a családok biztonságáért, mindennapi 

jólétükért komoly eredményt tudunk elérni

Semmi sem hátráltathatja a fejlődésünket
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A gyászoló család

Kozma Imre 

A Bárdos iskola tanulói idézték fel '56 tragikus napjait

A város nevében Dióssi Csaba polgármester helyezte el 
a tisztelet koszorúját

Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő

Dr. Szentlélelki Károly 
mondott beszédet

A déli harangszó elhangzá-
sa után Wittner Máriától Kozma 
Imre atya, a Máltai Szeretetszol-
gálat elnöke vett végső búcsút, 
aki az ’56-os hős forradalmár po-
litikai és emberi bátorságát, meg-
törhetetlen hitét méltatta, akit a 
halálbüntetést életfogytiglanra 
változtatott ítélettel sem tudták 
megtörni. „Életre ítéltek!” – idéz-
te a bátor asszony kijelentését. 
Wittner Mária a börtön sötét zár-
kájában töltött 13 év után is igaz 
emberként, nagyszerű édesanya-
ként állt helyt, melyről fia szere-
tetteljes emlékező szavait Kozma 
Imre idézte búcsúbeszédében. 

Németh Szilárd kormánybiz-
tos, fideszes országgyűlési képvi-
selő személyes hangvételű beszé-
dében felidézte az utóbbi hóna-
pok találkozásait, a számára oly 
szívszorító csepeli rendezvények 
hangulatát, Wittner Mária nem-
zetünk iránti rajongását, 2001-es 
parlamenti beszédét, amely tör-
ténelmi mérföldkőként íródott 
be az emberek emlékezetébe. 

Németh Szilárd úgy fogalma-
zott: Wittner Mária óriási űrt ha-
gyott maga után. Utolsó leheleté-
ig szolgálta a magyar nemzetet, a 
magyar szabadságharcot, amely 

nem ért véget 1956. november 
4-én, sem a rendszerváltozással, 
és úgy tűnik, ez a magyar sors a 
21. században is.

Wittner Mária már életében 
is "előttünk járó példa, erkölcsi 
mérce volt", szellemi öröksége ma 
is iránytűként szolgál. Kitartása, 
állhatatos hazaszeretete, a szabad 
Magyarországba és Istenbe vetett 
hite erőt ad a legnehezebb idők-
ben is - jelentette ki.

A város nevében Nyiri Már-
ton, Dunakeszi alpolgármes-
tere búcsúzott Wittner Máriá-
tól, akinek személyes jó ismerő-
se volt. A fiatal politikus, törté-
nelemtanár számos közös élmé-
nyük és történetük felidézésével 
emlékezett meg az ’56-os hősről, 
aki – mint fogalmazott az alpol-
gármester – „Ismerte az összes 
jelentős irodalmi nagyságunkat, 
részletesen a történelmi esemé-
nyeket, naprakész volt az ország 
dolgaival kapcsolatban, és a vi-
lág eseményeiben is eligazodott: 
politikában, közéletben egy-
aránt járatos volt. Egyszer meg-
kérdeztem tőle, hol szerezte ezt a 
széles körű műveltséget? (Mon-
danom sem kell, politikai elítélt-
ként felsőbb iskolába nem jár-
hatott). ’Tudod, én ezt a Rácsos 

Egyetemen szedtem magamra!’ - 
mondta mosolyogva.”

Kedvezőtlen gyermekkori kö-
rülményei ellenére "szilárd érték-
rend, erkölcsi tartás, elveiért való 
határozott kiállás, megtörhetetlen 
bátorság és végtelen hit jellemez-
te" - tette hozzá az alpolgármester, 
hangsúlyozva, hogy Wittner Má-
ria az 1956-os szabadságharcosok 
első számú szószólója volt, a forra-
dalom emlékének őrzője, "a köz-
élet élő lelkiismerete, aki kompro-
misszumok nélkül kérte számon a 
forradalom leverőitől és szellemi 
örököseitől tettüket".

Nyiri Márton így zárta búcsú-
beszédét: „Bátorságának negyed-
ével már bárki hős lehetett volna. 
Hitének egyetlen morzsájával pe-
dig senkinek nem kellene aggód-
nia az üdvözülése miatt. Ebből 
következik, hogy Mária is oda-
fönt van már, és felkészült arra, 
hogy pártfogónk legyen: emlé-
kezz meg Magyarországról, ben-
ne Dunakeszi Városról, ahogyan 
mi sem feledünk, s emlékedet 
hűen őrizzük! Isten veled Mária!”

Wittner Máriáért imát az el-
hunyt kérésére, Balog Zoltán, a 
Magyarországi Református Egy-
ház zsinatának lelkészi elnöke, 
dunamelléki egyházkerületének 
püspöke mondott.

A méltóságteljes szertartást 
Kaszás Géza színművész, Duna-
keszi jeles személyisége vezette.

A szertartást az Il Silenzio 
trombita hangja zárta.

A szertartás előtt mindenki 
egy-egy szál fehér rózsával kö-
szönhetett el az elhunyttól.

A dunakeszi temető ravatalo-
zójánál tartott búcsúztatása után 
Wittner Mária hamvait szűk csa-
ládi körben helyezték végső nyu-
galomra. Vetési Imre

Fotó: Bocskay Zsolt

Örök nyugalomra 
helyezték Wittner Máriát 

Méltó megemlékezés az 
1956-os hősi küzdelmünkről

Folytatás a címlapról

Dunakeszi város vezetői, intézményei, civil szervezetei és sokan magánemberként is jöttek emlékezni, 
felidézni az egykori eseményeket. Elhangzott, hogy az 56-os hősök üzenete ma is érvényes, a szabadsá-
got nem adják ingyen, azt ki kell harcolni. Bár a forradalom elbukott a százszoros túlerővel szemben, de 
ismét összekovácsolta a magyar nemzetet, mai határainkon belül és túl. 

Azt is megtanultuk, hogy 
idegen segítségre so-
sem számíthatunk, csak 

a magunk szabadságvágyá-
ra támaszkodhatunk. Így van 
ez a mai zűrzavaros, sőt, talán 
mondhatjuk, fenyegető világ-
ban, amely körülvesz bennün-
ket. S bizony mindig akadnak 
idegen érdekeket magukévá tevő 
árulók idehaza is. Nemzetünk-
nek jelenleg is felkészültnek kell 
lennie minden olyan kísérlet el-
len, amely Magyarország érde-
keit veszélyezteti. Mindezek bi-
zonyára benne voltak az össze-
gyűlt emberek gondolataiban, 
de érintőlegesen az elhangzot-
tak is megfogalmazták helyze-
tünket.

A megemlékezés a szokott 
helyszínen, az öreg temetőben, 
a 2000-es évek kezdetén épült 
56-os emlékhelynél, Lengyel 
István művésztanár alkotását, 
a láncra vert Gólyánál történt. 
Ideális hely ez, köszönhetően az 
akkori civileknek, akik össze-
fogva küzdötték ki, hogy meg-
épülhessen a Gólya, amit az ak-
kori viszonyok közt még igen 
óvatosan mertek csak sokan tá-
mogatni. Az időközben Kegye-
leti parknak átminősített teme-
tőben, az itt-ott elszórtan meg-
maradt sírokat jelző kőből ké-
szült „fejfák” és a település leg-
idősebb (300 éves), ma is épen 
álló épülete, a temetőkápolna 
tövében, az árnyas fák lombsát-
ra alatt eleve ráhangolódik az 
emlékezésre az ember. 

Dunakeszi ez évben is méltó 
módon állította mindnyájunk 
példaképévé az 56-os fiatalo-

kat, az akkori férfiakat és nőket, 
akik nem parancsszóra, de belső 
késztetésből vágták ki a nemzeti 
zászlóból a gyűlölt szovjet min-
tájú címert… Az 1956-os forra-
dalom ikonikus alakja, város-
unk lakója, díszpolgára, Wittner 
Mária nemrégen történt teme-
tése kapcsán nagyméretű fény-
képe és egy korábbi beszédé-
ből idézett hangfelvétel is jelez-
te, hogy ő is velünk van, ha már 
nem is személyesen, de lélekben 
biztosan. 

Mindezt végiggondolni segí-
tettek a fellépő énekesek, zené-
szek, a színielőadás és az ünne-
pi beszéd, majd az ezeket követő 
koszorúzások. Köszönet mind-
ezért Dr. Szentléleki Károly se-
bész főorvos, díszpolgár ünnepi 
szónokunknak, Martikán Eri-
ka tanárnő vezetésével a Bár-
dos Lajos Általános Iskola szín-
játszó csoportjának, a Dunake-
szi Városi Vegyeskarnak, a „ze-
nekari árokban” elhelyezkedő 
Dunakeszi Koncertfúvósoknak, 
minden koszorút elhelyező cso-

portnak, a Himnuszt és Szóza-
tot szívből éneklő keszieknek. 
Az első koszorút Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, majd 
Dióssi Csaba polgármester he-
lyezte el tisztelettel a Gólya lá-
baihoz.

A szép és megható megemlé-
kezést a Himnusz és a Szózat kö-
zös eléneklése foglalta keretbe.

Windhager Károly
Fotó: Tóta Krisztián
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A korszerű konyha 500 beteg 
és 100 alkalmazott ellátását biztosítja

Az első lakatot Dióssi Csaba polgármester és menyasszonya, 
Gaál Andrea helyezte el a szerelemfalon

Tóth Eszter városi főkertész mutatta be 
a megújult Kiscsurgó völgyét

Hazánk legnagyobb középiskolai beruházása a Dunakeszi Diáknegyed

Épül a 450 fő befogadóképességű étkező az 1500 fő 
kiszolgálására alkalmas konyhával

Véget ért a Kiscsurgó rehabilitációjának második üteme, a 
növényzet rendezése és a gyalogutak, hidak kiépítése, vala-
mint a kis tavak kitisztítása után a minap a fogadótér is el-
készült. Mint Dióssi Csaba polgármester elmondta, a terület 
rendbetételével egy régi vágy teljesült. 

„Szerettünk volna egy olyan ro-
mantikus helyet a városon belül, 
amit a pároknak tudunk ajánla-
ni, ahol természetes környezet-
ben néhány kellemes órát el tud-
nak tölteni” - fejtette ki a polgár-
mester. A Kiscsurgó völgyének 
több bejárata is van, de a most át-
adott fogadótérhez a régi strand 
kovácsoltvas kapuján át juthat el 
a látogató. A kapu a szerelmesek 

lakatfala is egyben, amelyből ez 
az első és egyetlen Dunakeszin.

„Országszerte több városban is 
elterjedt szokás, hogy szerelme-
sek lakatot helyeznek el különbö-
ző helyekre, kerítésekre, kapuk-
ra, hidakra, korlátokra. Duna-
keszin ezt a célt ezzel a jelképes 
kapuval valósítottuk meg” - ma-
gyarázta Dióssi Csaba. Hozzá-
tette, annyi a kivitelezők kérése, 
hogy a párok a lakatokat a két fix 
kiskapura akasszák, hogy a két 
nagy szárny nyitható maradjon, 
ne húzza le a nagy súly.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata az elmúlt évtizedben 
komoly programot dolgozott ki 
arra, hogy a Duna-partot jobban 

bevonják a város életébe. A Du-
na-parti sétányok, a kerékpárút 
létesítése, a nemrégiben megújí-
tott tanösvény mellett e cél érde-
kében vette meg évekkel ezelőtt 
a mai szabadstrand területét is 
az Önkormányzat. A Kiscsurgó 
rendbetétele még váratott magá-
ra, de ezzel a projekttel egy iga-
zán élvezhető, élményekben gaz-
dag Duna-partja lett a város-

nak. „A Kiscsurgó-völgyének ko-
rábbi terveit Tóth Eszter főker-
tész asszony továbbgondolta és 
jó ötletekkel praktikusabbá tette, 
amelyhez gratulálok neki és a vá-
lasztott kivitelezőknek, nagyon 
szép munkát végeztek!”- mond-
ta a polgármester.

A most átadott fogadótér nem-
csak találkozási pont, hanem a 
Duna-part déli részén megújí-
tott tanösvényhez hasonlóan le-
hetőséget kínál természettel kap-
csolatos előadások megtartására, 
a fiatalok természetre nevelésére 
természetes környezetben.

Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

Ahol a természet és 
a szerelem találkozik

Lakatfal, találkahely, természetre 
nevelés, avagy a megújult  

Kiscsurgó-völgy Dunakeszin.

Számos szakma összehan-
golt munkájának köszön-
hetően az idén tavaszi alap-

kőletétel után alig fél évvel a Du-
nakeszi Diáknegyed építkezés 
eljutott a bokrétaünnephez, a 
komplexum szerkezetépítése el-
érte a legmagasabb pontját. Ez a 
teljesítmény a jelenlegi világgaz-
dasági körülményeket tekintve 
igen kimagasló, hiszen a folya-
matosan változó árak miatt ko-
moly szervezést és előregondol-
kodást igényel a kivitelezőktől.

A projekt számokban:
- a projekt mintegy 123 ezer 

m2-en valósul meg 13 hektáron;
- 7 épületből álló komplexum 

46 tanteremmel, két tornacsar-
nokkal, két sportpályával, 1500 
fős konyhával, 5000 m2 alapte-
rületű uszodával, valamint 7000 
négyzetméternyi parkkal és 
véderdővel;

- 2500 m2-es tornacsarnokok;
- 5000 m2-nyi sportpályák;
- 300 férőhelyes parkoló;
- 400 fa;
- 1 saját buszmegálló
„Az épületekbe bedolgoztunk 

21.000 m3 betont és 2200 tonna 
betonacélt. Ez csak az acélra vo-
natkoztatva megközelítőleg 30 
mozdony súlya. Továbbá elké-
szült az épületekhez szükséges 
belső közmű hálózat egy jelentős 

része” – részletezte a bokrétaün-
nepen Tóth Tibor Gábor, a West 
Hungária Bau Kft. projektigaz-
gatója. 7 toronydaru és több száz 
építő dolgozik azon, hogy ütem-
terv szerint haladjon az építke-
zés. „Az elmúlt hónapokban fo-
lyamatosan a helyszínen dolgo-
zott 200-220 fő építőmunkás. Az 
ő odaadó munkájuk nélkül most 
nem ünnepelhetnénk és nem 
emelhetnénk magasba a bokré-
tafát. Ne felejtsük el, hogy min-
den megkötött betonacél felra-
kott tégla, emberi kezek mun-
káját dicséri!” – emelte ki ünne-
pi beszédében a projektigazgató.

Az eredeti hagyományok sze-
rint a bokrétaünnepen borral 

vagy pálinkával töltött poha-
rat is ledobnak az építkezés leg-
magasabb pontjáról, és a babona 
szerint, ha összetörik, zavartala-
nul zajlik majd tovább a munka. 
Bár a pohárledobás ezúttal el-
maradt, az építkezés folyik to-
vább. „Jellemzően az ember attól 
fél, hogy vajon sikerül e tartani 
a végső határidőt? Ennél a fázis-
nál nagyon jól látszik, a kivite-
lező fontosabbnak érzi, hogy jó 
ütemben haladjanak. Csak fel-
sőfokban tudok beszélni azt itt 
zajló szervezőmunkáról, a mi-
nőségről és a tempóról. Köszö-
nöm a kivitelezőknek, alvállal-
kozóknak, építőknek, hogy lel-
kiismeretesen dolgoznak azért, 
hogy az ország legnagyobb kö-
zépiskolai beruházása Dunake-
szin valósuljon meg! – dicsérte 
a munkások ünnepén az érintet-
teket Dióssi Csaba, Dunakeszi 
Város polgármestere.

A Dunakeszi Diáknegyed hi-
ánypótló létesítmény nemcsak a 
város, hanem a környék számá-
ra is. Dunakeszin eddig évente 
100 általános iskolából elballagó 
diák tudott helyben, a Radnóti 
Miklós Gimnáziumban tovább-
tanulni, de ez 2025-től merőben 

megváltozik. A IV. Béla Király 
Kéttannyelvű Gimnázium és a 
VSZC Lányi Ferenc Technikum 
és Szakképző Iskola az összesen 
46 tanteremben 1500 diák okta-
tását biztosítja majd. Ezzel meg-
változnak az arányszámok, a 6 
általános iskolából elballagó du-
nakeszi diákok töltik majd fel a 
férőhelyek nagy részét.

Tuzson Bence, a térség or-
szággyűlési képviselője az épí-
tők mellett Dunakeszi városve-
zetését méltatta, hiszen aki is-
kolát épít, jövőt épít. Mint hang-
súlyozta, Dunakeszi polgármes-
tere mögött egy olyan innovatív 
közösség és képviselőtestület áll, 
amelynek tagjai nélkül a telepü-
lés nem tudna ilyen gyorsan fej-
lődni. „A háború okozta nehéz-
ségek miatt a következő időszak 
arról fog szólni, hogy vannak-e 
olyan városvezetők, akik képe-
sek a helyzeten úrrá lenni. Ke-
vés olyan város van, amelyik 
nem szorul ilyenkor segítségre, 
hanem maga képes a saját prob-
lémáit megoldani. Dunakeszi 
ilyen város”- mondta az ország-
gyűlési képviselő.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Innovatív közösség, konst-
ruktív csapat a garanciája 
Magyarország legnagyobb 
középiskolai beruházásnak.

Bokrétafával ünnepeltek 
a Dunakeszi Diáknegyed építői

Folytatás a címlapról

A maximális kapacitást te-
kintve 500 beteg és 100 fő al-
kalmazott étkezését megvaló-
sító konyha korszerűbbé válá-
sához, összes munka fázisához 
harminchárom helyiség ki-, il-
letve átalakítására volt szükség, 
köztük új hűtőkamrára is, ezen 
túlmenően teljesen megújult 
az épületgépészet, továbbá új 
használati-víz és tűzivíz hálózat 
kialakítása, a csatornarendszer 
és a villamoshálózat rekonst-
rukciója, zsírfogó, korszerű lég-
kezelő- és fűtésrendszer tele-
pítése, közel 120 féle korszerű 
konyhatechnológiai berendezés 
üzembe állítása, a dolgozói ét-
kezde megszépítése tette teljes-
sé a beruházást.

– Az hiszem, mindenki szá-
mára fontos látni, hogy a kórház-
ban lépésről-lépésre tudunk elő-
re haladni, egyrészt az épület-
egységek, az infrastruktúra te-

kintetében is, a gyógyító mun-
ka eszközellátottságának, és itt 
visszautalok arra, mennyire fon-
tos volt, hogy még a COVID-
járvány előtt teljesen korszerűsí-
teni tudtuk az intenzív osztályt, 
a legjobbkor érkeztek ide telje-
sen új gépek, a kórház is maxi-
málisan helytállt a járvány leg-

súlyosabb időszakaiban is, ami-
ért nagy köszönettel tartozunk 
minden munkatársnak – mond-
ta a parlamenti államtitkár-kép-
viselő.

Kiemelte ugyanakkor a több 
éves programként elindított kór-
házi béremelési sorozat jelentő-
ségét, aminek január 1-jei hatály-

lyal újabb lépése következik az 
orvosok körében, akiknek a fize-
tése a két, két és félszeresére nö-
vekszik ezzel a kiteljesítéssel, mi-
közben az ápolók bérét is igye-
kezett jelentősen növelni a kor-
mány, s bíznak benne, hogy ezt 
ugyancsak tudják folytatni a jö-
vőben is.

– Örülnünk kell a még a szom-
szédban dúló háború és a hábo-
rús szankciók előtt elhatározott 
és elindított beruházások meg-
valósulásának. Mindazonáltal 
természetesen azon vagyunk, 
hogy az egyik legfontosabb it-
teni rekonstrukciós feladat, a 
járóbeteg szakrendelő felújítása 
is folytatódhasson. Még ha az új, 
sokkal nehezebbé vált, elsősor-
ban a megnövekedett rezsikölt-
ségek előteremtéséről, kevésbé a 
fejlesztésekről szóló helyzetben 
át is kell ütemezni bizonyos be-
ruházási szakaszokat – fogalma-
zott zárszóként Rétvári Bence. 

Ribáry Zoltán

Ünnepélyesen is átadták a Jávorszky-kórház 
735 millióból felújított konyha részlegét
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Baranyai Anikó

A DDC 40 munkatársa 12 köbméter szemetet szedett össze
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Nem minden hős visel köpenyt!

A motiváció a siker kulcsa
Elismerték a DDC műszaki fejlesztési programját

Hatalmas az érdeklődés 
a KONELI tehetséggondozó 

programja iránt!
A Duna Dráva Cement Kft. (DDC) újra példát mutat; ezúttal a Váci Cementgyárban dolgozó mun-
kavállalók fogtak össze, hogy közös erővel megtisztítsák a Hermány dűlőt.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára kiemelten fontos, hogy teret adjon munkatársainak 
véleményük kinyilvánítására és ötleteik megvalósítására, amelyekkel a vállalat jobban és ered-
ményesebben működhet. Éppen ezért vezették be a Folyamatos Fejlesztési Folyamat (CIP) prog-
ramot, amelynek sikerességét most szakmai díjjal is elismerték.

Közel ötszázan vettek részt szeptemberben azon a tehetséggondozó délutánon, ahol a Dunake-
szi Koneli Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ és az Alma Nemzetközi Egyesület adott 
ízelítőt az ingyenes tehetséggondozó programjáról. A nagy érdeklődéssel kísért programon az 
országos hírű szakemberek mellett Dióssi Csaba polgármester is megosztotta gondolatait a te-
hetséggondozás jelentőségéről, a városban működő Dunakeszi Koneli Kincsem Sziget Óvoda 
meghatározó szerepéről. A rendezvény tapasztalatairól Baranyai Anikóval, a Koneli Kincsem 
Sziget Óvoda intézményvezetőjével, és a Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ vezető-
jével beszélgettünk. 

A vállalat által létrehozott ”DDC szuperhő-
sök” program ezúttal azt a célt szolgálta, 
hogy a munkavállalók közös összefogás 

keretében megtisztítsák a Váci Cementgyár mel-
lett található Hermány dűlőt. Korábban egy állat-
menhelyen betonozásban segédkeztek már a DDC 
munkatársai a program keretében.

Az eseményt október 14-én rendezték meg, 
amelyre közel 40 munkatárs csatlakozott a ce-
mentgyárból. A szemétszedési akció során össze-
sen 12 m3 hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció-
nak köszönhetően a dűlőbe látogatókat remélhe-
tőleg sokáig tiszta környezet fogadja.

Az esemény sikeressége azt bizonyítja, hogy a 
DDC minden munkavállalója számára fontos, 
hogy ne csak a gyáron belül, hanem azon kívül is 
példát mutassanak a településen élők számára. 

„Az ehhez hasonló programok amellett, hogy 

pozitívan hatnak a környezetre, csapatépítőként 
is szolgálnak; a jó hangulat garantált, az eseményt 
pedig mindig finom falatokkal zárjuk.” – nyilat-
kozta Guth Zoltán, a vállalat kommunikációs ve-
zetője.

ÍGY IS LEHET!
A DDC-nek nem ez az első ilyen kezdeményezése. 
A helyi közösségek támogatásának és egy tisztább, 
rendezettebb és élhetőbb környezet kialakításának 
érdekében hozták létre a DDC Zöld Város Prog-
ramot, beépítve azt a további három pillérből álló 
társadalmi felelősségvállalási programjába.

A program keretében Vácott, a deákvári KRESZ 
park területén megtalálható vízfogót tisztították 
meg a munkavállalók családtagjaikkal közösen, 
illetve fákat és egyéb növényeket, például levendu-
lákat is ültettek. 

A HRPOWER.HU a Kre-
atívval közösen, im-
már hatodik alkalom-

mal hirdette meg a HRKOMM 
Award-ot, a HR-kommunikáci-
ós szakma legrégibb megméret-
tetését.

A HR-KOMM Award 2022 
elnevezésű pályázaton a DDC 
a Motivációs rendszer kategó-
riában indult, a pályázatukat a 
szakmai zsűri pedig Bronz díja-
zással jutalmazta.

Minden munkatárs vélemé-
nye számít!

A vállalat felismerte, hogy a 

gyárakban működő szakterü-
letek legjobb ismerői maguk 
a munkavállalók. Éppen ezért 
vezették be a CIP Programot, 
amelynek keretében a kollégák 
benyújthatják innovatív, fejlesz-
tésekre irányuló ötleteiket. 

A program – amely erős kom-
munikációs támogatást kapott 
- hozzájárult a vállalat legfőbb 
célkitűzéséhez, a fenntartha-
tóbb és eredményesebb gazda-
sági működéshez. A cég üzleti-
leg fontos területeire fókuszál, 
amelyek közül a legfontosabbak 
az eredményes és hatékony mű-

ködés, a környezettudatos szem-
lélet erősítése a cégen belül, a 
munkabiztonság és a munkaerő 
megtartása. 

A DDC olyan munkáltató-
ként pozícionálja magát, amely 
aktívan felelősséget vállal mun-
kavállalói jóllétéért, tágabb kör-
nyezetéért és természeti kincse-
ink megőrzéséért is.

A program megvalósulásában 
a FERLING Kft. segíti és támo-
gatja a DDC-t.

Foto: Gyurkovics Anna_
PPH MEDIA

- Nagyon nagy sikere volt a ren-
dezvénynek, melyre az előzetes 
regisztráción közel ötszázan je-
lentkeztek. A sikeres pályáza-
tunk révén az Észak Pest megyei 
régióban működő óvodák és is-
kolák öt és tíz év közötti gyer-
mekeire fókuszáltunk – kezdi a 
beszélgetést Baranyai Anikó.

- A program egy családi dél-
utánnal indult, melyet hatalmas 
érdeklődés kísért. A programot 
követően minden résztvevő-
nek e-mailen elküldtük a tehet-
ség-előszűrő lapot, melyet közel 
250-en vissza is küldtek. Az elő-
szűrő tesztek kiértékelését köve-
tően, 100 gyermek kapott lehe-
tőséget a komplex tehetségszűrő 
teszt kitöltésére.  

- A program legfontosabb cél-
ja a tehetséges fiatalok kivá-
lasztása? 

- Óvodás korban még csak 
„tehetségcsírákról” beszélhe-
tünk, de a jó szemű óvodapeda-
gógus könnyen felfedezi, ha egy 
gyerek valamilyen többletkom-
petenciával rendelkezik. Intéz-
ményünkben az egyéni készség- 
és képességfejlesztés kiemelt fel-
adat. Belső mérési rendszerünk-
kel nyomon követjük, és egyénre 

írott fejlesztési tervvel segítjük a 
gyerekek fejlődését. 

- Dunakeszin számos kivá-
ló óvoda működik, melyek kö-
zül is kiemelkedik az önök te-
vékenysége. Mi az a plusz, ami-
vel magukhoz vonzzák a több-
letkompetenciával rendelkező 
gyerekeket?

- Globális nevelési értéknek 
az egyén konstruktív életveze-
tését tekintjük, mely a személyi-
ség magatartási és tevékenysé-
gi repertoárjában jelenik meg. A 
KONELI módszer előnye, hogy 
egyformán elősegíti a hagyomá-
nyos ismeretszerzést, valamint a 
társas kapcsolatok és az önisme-
ret fejlődését, és komplex mó-
don segítjük a kognitív, mozgás, 
kommunikációs és szociális ké-
pességek, készségek fejlesztését. 
Pedagógiai munkánkban arra 
törekszünk, hogy pozitív emberi 
értékeket közvetítsünk már óvo-
dáskorban is a gyermekek szá-
mára. Mindezt olyan képességek 
és készségek fejlesztésével kíván-
juk elérni, amelyek segítséget 
nyújtanak abban, hogy az isko-
lába lépés pillanata a legtermé-
szetesebb módon menjen végbe, 
és a társadalomban való helyt-
állás is biztos alapokat kapjon. 
Pedagógiai programunk alap-
jául Bábosik István professzor 
Konstruktív Életvezetés Neve-
léselmélete szolgált.

A gyerekek jövőjére nézve a 
legfontosabb értéket, a munká-
ra orientált, együttműködő, to-
leráns személyiséget alapozzuk 
meg. 

Az önérvényesítés a mai világ-
ban elengedhetetlen, ezért mód-
szereinkkel segítjük, hogy a gye-
rekek motivált, önmaguk po-
zitív adottságait felelősen gon-
dozó, fejlesztő személyiségekké 
válhassanak. 

Minden gyermek külön egyé-
niség, ezért hisszük, hogy a dif-
ferenciált, egyedi képesség- és 
készségfejlesztés lehet csak iga-
zán hatékony.

Az iskolára való szellemi és 
lelki felkészülés mellett pedig 
nagy hangsúlyt fordítunk a te-
hetségígéretek felismerésére is. 
Hiszen az a gyermek, aki azzal 
foglalkozik, amiben tehetséges, 
boldog, kiegyensúlyozott, ma-
gabiztos lesz, ez pedig magával 
vonzza, hogy a család is harmo-
nikusabban fog működni a hét-
köznapokban.

- Nem szeretnék udvariatlan 
lenni, de önök csak a tehetséges 
gyerekeket fogadják?

- Nem csak, és örülök a felve-
tésnek, mert van, aki így gondol-
ja, pedig hozzánk nem csak a te-
hetséges gyerekek járnak, ha-
nem az átlagos képességgel ren-
delkező gyerekek is. A legfonto-
sabb, hogy mindenkit az egyéni 
képességének megfelelően fej-
lesszünk.  

- Mennyire tekinthető sike-
resnek a gyerekek iskolai orien-
tációja, az utókövetésük? 

- Nagy figyelmet fordítunk 
rá, nagyon fontosnak tartjuk az 
utókövetést. Ha az óvodában azt 
tapasztaljuk, hogy egy gyermek 
valamilyen területen kimagas-
ló képességet mutat, javasoljuk 
a szülőnek, hogy például művé-
szeti, sporttagozatos vagy más, 
a gyermek számára legoptimá-
lisabb intézménybe írassák be. 
Örömmel mondhatom, hogy 
nagyon jó tapasztalattal rendel-
kezünk, jó kapcsolatokat ápo-
lunk az iskolákkal, több gyer-
mekünk is jelentős sikereket ért 
már el az iskolai tanulmányai 
során. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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A pécsi Budai Vince lett a verseny abszolút győztese

A tánc varázsa 
– óriási siker volt a városi néptáncgála

Dunai horgászverseny Dunakeszinél

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

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

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.

A szerelmet, a boldogságot, 
a bánatot, az önfeledt rajon-
gást, a nő és a férfi kapcso-
latát a leghatásosabban, a 
legszívbemarkolóbb érzelmi 
átéléssel, a tánccal lehet ki-
fejezni. Ezt a csodát terem-
tették meg péntek este a 
dunakeszi József Attila Mű-
velődési Központ színpadán 
a városi tánccsoportok és a 
székelykeresztúri Mákvirá-
gok Néptánccsoport tehet-
séges táncosai.

Október 16-án immár második 
alkalommal rendezték meg a 
Dunakeszi Feeder Kupa hor-
gászversenyt Dunakeszin, aho-
vá az ország számos települé-
séről érkeztek versenyzők – 
tudtuk meg Tóth Györgytől, a 
szervező Kék Duna HE elnöksé-
gi tagjától, vizsgabiztostól, aki 
elmondta, hogy a nyílt horgász-
versenyre 33 horgász nevezett.

Idén is zsúfolásig megtelt a művelődési központ hatalmas szín-
házterme a néptánc rajongóival, akik ezúttal sem csalódtak, hi-
szen a tehetséges táncosok vérpezsdítő produkcióval ajándékoz-

ták meg a lelkes közönséget. A siker garantált volt, hiszen elég, ha 
„csak” annyit írunk le, hogy Dunakeszin hosszú évek óta – többek 
között - olyan kiváló táncpedagógusok szerettetik meg és „oltják” a 
fiatalokba a néptánc iránti rajongásukat, mint Gyúró Tamás és Tóth 
Zoltán. Dunakeszi erdélyi testvérvárosában, a Székelykeresztúron 
működő Mákvirágok Néptánccsoport vezetőivel, a nemzetközi 
szakmai elismeréssel büszkélkedő Mátéfi Csabával és Mátéfi Zitá-
val és az együttes tagjaival immár 30 éves intenzív művészeti és ba-
ráti kapcsolatot ápol a városi néptáncgála szervezője, a Kőrösi iskola 
és igazgató asszonya, Kárpáti Zoltánné és a tantestület több tagja is. 

Az együttműködés igényességét jól reprezentálta a bemutatott 
táncok színvonala és a közönség elismerő vastapsa. Öröm volt látni a 
dunakeszi néptánccsoportok és a vendég együttesek gyönyörű nép-
viseletben bemutatott fergetes táncait…

Az élő muzsikát idén is Borbély Zsuzsi és zenekara szolgáltatta. 
A nagy sikerű gála háziasszonya ezúttal is Dászkál Dóra, a rende-
ző Kőrösi iskola pedagógusa volt, aki szépen megformált, értékes in-
formációkat tartalmazó mondatokkal mutatta be egy-egy tájegység-
hez köthető tánc születésének történetét és azt a színpadon eltánco-
ló együttest.

Akiknek köszönhetjük az élménygazdag estét:
A Kőrösi Táncegyüttes Napraforgók Árgyélus  

és Csikófark csoportjai,
Székelykeresztúri Mákvirágok,

Cimbora Tanulók Klubja zenekara,
Rokka Néptáncegyüttes Rokka és Keszkenő csoportjai,

Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola Cédrus osztálya,
Maglódi Kacamajka Néptáncegyüttes.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A három szektorban meg-
rendezett versenyre Du-
nakesziről 18-an in-

dultak, köztük a legfiatalabb, 
a Radnóti gimnázium nyolca-
dik osztályos tanulója, Sala-
mon Gergő volt, de sokan ér-
keztek Budapestről is. A dunai 
horgászverseny népszerűségét 
jól mutatja, hogy például Bu-
dai Vince Pécsről érkezett, mert 
mint mondta, imád a Dunán, 
folyó vízben, szép környezetben 
pecázni…

A végeredmény:
A szektor: I. Budai Vince 

4000 gramm, II. Salamon Zsolt 
Gergő 1780 gramm, III. Hajnal 
Tibor 1020 gramm.

B szektor: I. Békási Attila 
1960 gramm, II. Kreffly Csaba 
1495 gramm, III. Erdélyi Lász-
ló 575 gramm.

C szektor: I. Ferenczi Szilárd 
2465 gramm, II. Vajas János 
1625 gramm, III. Simon Tamás 
1005 gramm.

Abszolút győztes: Budai Vin-
ce (Pécs), legjobb szektor I.

A jól sikerült verseny meg-
rendezését támogatta a városi 
önkormányzat és a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft.

V. I.
Fotó: KesziPress


