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Az autósok gyorsabban, a gyalogosok
biztonságosan kelhetnek át a nagy
forgalmú közlekedési csomóponton
Október 28-án, a reggeli órákban hivatalosan is lezárult a káposztásmegyeri — a dunakeszi
önkormányzat által koordinált és az újpesti önkormányzattal közösen finanszírozott — Külső
Szilágyi úti közlekedési csomópont átépítése a még hiányzó gyalogosátkelő átadásával és a
közlekedési lámpák üzembe helyezésével.

Folytatás a 4. oldalon

Navracsics Vácon jelentette be:
az Integritás Hatóság
november 19-től működik
November 19-én megkezdheti a működését az Integritás Hatóság - jelentette be a területfejlesztési miniszter október
27-én, Vácon.

N

avracsics Tibor, aki Rétvári
Bencével a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, KDNP-s országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatót a Váci Polgári Est elnevezésű rendezvény előtt, azt
mondta: az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások befejeztével az év végére "visszatérhetünk ahhoz a normális menetrendhez", amely szerint az
operatív programok és a helyreállítási alap forrásai újra rendszeresen érkezhetnek Magyarországra.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy a bizottságnak tett

17 vállalás ügyében, amelyekről a jogállamisági feltételeknek történő megfelelés érdekében döntött a kormány és
terjesztette be ezeket az Országgyűlésnek, az év végéig
meghosszabbított határidőig
megszülethet a megegyezés az
Európai Bizottsággal.
A vállalások egyike az autonóm államigazgatási szervként
létrejövő Integritás Hatóság
az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy más jogsértés kivizsgálására.
Folytatás a 3. oldalon

Térségünk települései továbbra
is töretlenül fejlődnek
A Veresi Paradicsom Kft. évek óta a szakértelmével, a tudásával és az innovatív szemléletmódjával járul hozzá nemcsak a város, de térségünk egészének a sikereihez – fogalmazott a lapunknak
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence: A Laky úti kereszteződés körforgalommá alakítása nemcsak a forgalmi terhelés
szempontjai miatt jelentős beruházás, hanem a naponta erre közlekedők, vagyis az itt élő
csömöri családok biztonságát is szolgálja
Folytatás a 3. oldalon

Példaértékű a lengyel Stary Sącz
és Dunakeszi testvérvárosi kapcsolata
A legendásan híres több évszázados lengyel-magyar barátságot olyan példaértékű testvérvárosi együttműködések gazdagítják napjainkban is, mint IV. Béla
király lányának, V. Boleszláv lengyel fejedelem feleségének, a
klarissza kolostort építő Szent
Kinga városa, Stary Sącz és Dunakeszi közel két évtizedes kapcsolata. Amilyen erős kötelék
fűzte össze a két nép barátságát
és történelmi szövetségét a régmúltban, olyan gazdag napjainkban az iskolák cserediák-kapcsolata, a művészeti csoportok,
civil közösségek és a két önkormányzat testvérvárosi együttműködése.
Folytatás a 4. oldalon

Rétvári Bence és Navracsics Tibor

2022. november 4.

A Magyar Posta Zrt. az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében arról döntött, hogy ideiglenesen szünetelteti 366 postafiók működését (210 településen).
Ezen a listán található dunakeszi, fóti, gödi és váci postafiók is.
– A Magyar Posta közleménye
szerint „azokon a településeken, ahol több szolgáltatóhely
működik (101 település), ott a
fennmaradó szolgáltatóhelyek
megemelt kapacitással, több
ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják az ügyfeleket, míg azokon
a településeken, ahol nincs má-

Dunakeszi egyik legrangosabb kitüntetését vehette át Jacek Lelek, Stary Sącz polgármestere (b2)
Dióssi Csabától (b3) Sipos Dávid (j1) és Kárpáti Zoltán (b1) jelenlétében

Átmenetileg bezár több postafiók

sik nyitvatartó posta (109 település), a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobilposta
segítségével lesznek elérhetők.
Társaságunk
hangsúlyozza,
hogy az intézkedéssel érintett mintegy 740 dolgozó nem
veszti el munkáját, mindegyük
más postahelyekre kerül átirá-

nyításra. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem” – írja a
dunakeszipost.hu
A Magyar Posta Zrt. közleményét tanulmányozva fedezte
fel a Dunakanyar Régió szerkesztősége, hogy térségünkben
a Dunakeszi 3. számú, a Szent
István utcai postafiók mellett
a Fót 2. számú, a Göd 2. számú (felsőgödi), a Vác 3. számú,
deákvári postafiók is kénytelen
átmenetileg „lehúzni a rolót”
november 12-től kezdődően.

„A Magyar Posta Zrt. jelenleg és a jövőben is lényegesen
túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen az előírt
mintegy 1600 posta helyett – a
szüneteltetést követően is – országszerte több mint 2200 posta áll az ügyfelek rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a postahely lefedettség nemzetközi szinten is kiemelkedő, míg
hazánkban 3,46 posta jut 10
ezer főre, addig ez a szám Európában mindössze 2,91” – olvasható a közleményben.
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Navracsics: az Integritás Hatóság Térségünk települései továbbra
november 19-től működik
is töretlenül fejlődnek
Tuzson Bence: A Laky úti kereszteződés körforgalommá alakítása nemcsak
a forgalmi terhelés szempontjai miatt jelentős beruházás, hanem a naponta
erre közlekedők, vagyis az itt élő csömöri családok biztonságát is szolgálja
Folytatás a címlapról

T
Nagy érdeklődés övezte Navracsics Tibor előadását a Váci Polgári Esten
Folytatás a címlapról
Navracsics Tibor elmondta,
hogy tart az Integritás Hatóság
felállítása, lezárultak az elnöki és két alelnöki posztra kiírt
nyílt pályázatok. A pályázatokat
3 tagú szakértői testület értékeli, és döntése alapján november
elején az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) elnöke tesz javaslatot a vezetők személyére, majd a tisztségek betöltőit - hat évre - a köztársasági elnök nevezi ki. Az Integritás Hatóság az uniós forrásokból megvalósuló projekteket,
közbeszerzési eljárásokat monitorozza majd, és részt vesz a korrupcióellenes terv összehangolásában - ismertette a miniszter,
hozzátéve: december közepére
az az úgynevezett korrupcióellenes munkacsoport is megalakul
a hatóság mellett. A munkacsoport tíz kormányzati és tíz nem
kormányzati tagból, civil szervezetek képviselőiből áll majd.
Beszélt a miniszter arról is,
hogy tartanak a tárgyalások az
unióval az operatív programok
finanszírozását lehetővé tevő
partnerségi megállapodás véglegesítésén. A programok struktúrája megegyezik majd az előző
időszakéval, annyi különbség-

gel, hogy a megszokott rövidítések mellé odakerül a "plusz" jelző - mondta.
Navracsics Tibor kitért arra: a
helyreállítási alapból származó
pénzekkel kapcsolatos tárgyalások is folytatódnak. Jelezte, hogy
az Európai Bizottságnak volt néhány olyan kérése, amelyek az
igazságszolgáltatáson belül az
Országos Bírósági Hivatal és az
Országos Bírói Tanács közötti
hatáskörök újraszabályozására
vonatkozott, nagyobb befolyást
kérve az Országos Bírói Tanácsnak a bírói kinevezések véleményezésénél. Remélhetőleg viszonylag rövid időn belül sikerül
ezeket is lezárni és így a tanács
jóváhagyhatja a magyar nemzeti
újjáépítési tervet - mondta a miniszter.
A sajtótájékoztató után a nagy
érdeklődés mellett megtartott
Váci Polgári Esten Navracsics
Tibor úgy fogalmazott, hogy
„a békének abszolút értéke van,
aminek záloga értelemszerűen az, hogy különböző országok
semmilyen indokkal nem lépjenek hadba egymással szemben,
és ma ezt látjuk megbicsaklani,
ami nagyon aggasztó. Tehát ha
bármilyen háborút igazoló érv is
előjön, és ez lehet a hazaszeretet

is, és bárki azt mondja, hogy tulajdonképpen van olyan dolog,
amiért érdemes háborút folytatni, akkor már nagyon veszélyes
időszak van Európában" - utalt
az orosz-ukrán háborúra, ami
ami szavai szerint egyre kevésbé
tekinthető lokálisnak.
Az Európai Bizottságról elmondta: egy olyan intézmény,
amely különböző szakpolitikai területeken eltérő erősségű
határkörökkel bír, amelynek az
alapvető létérdeke, hogy együttműködjenek a tagállamok, neki
ezt az együttműködést kellene
segítenie, ezzel szemben ma azt
láthatjuk, hogy ideológiai háborúkat folytat bizonyos országokkal szemben, amelyek nem tetszenek neki. Klasszikust idézve
egy birodalom akkor kezd hanyatlani, ha a központ partikulárissá kezd válni, és kicsit ezt
érezhetjük, hogy az Európai Bizottság, aminek tágkeblűnek
kellene lenni, és az egész Európai Uniónak, mint missziónak a
nagyszerűségét kellene közvetítenie, nos, ez a szervezet elkezd
kicsinyessé válni, ami nagyon
veszélyes helyzet – húzta alá a
korábbi uniós biztos.
Forrás: MTI/Ribáry Zoltán
Fotó: Szabó Csaba

uzson Bence azt is hangsúlyozta, hogy körzetünk
vállalkozásai is azok közé
tartoznak, amelyek a hátukon
viszik a magyar gazdaságot, s
amelyek minden válságból erősebben jönnek ki, mint ahogy
belementek. Mi megvédjük a
magyar családokat, havi száznyolcvanegyezer forintnyi támogatást adunk minden magyar
család rezsiszámlájához az egész
Európában jelentősen növekvő energiaárak idején is – tette hozzá a képviselő. Nagy örömömre szolgál, hogy Csömörön megkezdődött a Laky út végén a körforgalom építése, mert
ez egy kiemelt fontosságú fejlesztés, amivel az a célunk, hogy
biztonságosabbá váljon ez az útszakasz – kezdte a lapunknak
adott nyilatkozatát Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor a régiónkban
zajló fejlesztésekről kérdeztük.
Mint mondta, a nagyközség lakói már régóta vártak erre a beruházásra, az erre a célra elnyert
százkilencvenmillió forintos állami támogatás pedig garanciát jelent arra is, hogy a munkálatok a tervezett ütemben megvalósuljanak. Ez nemcsak a forgalmi terhelés szempontjai miatt jelentős beruházás, hanem a
naponta erre közlekedők, vagyis
az itt élő csömöri családok biztonságát is szolgálja – tette hozzá Tuzson Bence.
Közlekedésfejlesztési beruházásaink az elmúlt időszakban
is mind az itt élő lakosság biztonságát szolgálták, az volt a célunk, hogy mindenki számára
megkönnyítsük a munkába járást – tette hozzá. Mint mondta, körzetünk minden településén – Csomádon, Csömörön,
Erdőkertesen, Dunakeszin, Fóton, Gödön és Veresegyházon is

– fontos fejlesztések vannak folyamatban, vagy előkészületi fázisban. Többször is hangsúlyoztam már, hogy továbbra is számíthatnak rám a körzetünkben
élő autósok – fogalmazott a képviselő.

ahol arról beszélt, hogy ez a vállalkozás már évek óta halmozza a sikereket, hiszen a szakértelmével, a tudásával és az innovatív szemléletmódjával is hozzájárul nemcsak a város, de térségünk egészének a fejlődéséhez

Csömörön épül a Laky úti körforgalmi csomópont
Tuzson Bence felhívta a figyelmet arra is, hogy a megkezdett
beruházások térségünk egész területén az előrejelzett ütemterv
szerint haladnak, így például a
közeli Gödön is folytatódhatnak a Búzaszem iskola új tornatermének építési munkálatai,
ugyanis az intézményt fenntartó
Búzaszem Alapítvány száznegyvenötmillió forintos támogatást
nyert el az iskolabővítési projekt
második ütemének megvalósítására. Mivel térségünk Magyarország egyik legfiatalabb átlagéletkorú régiója, tankerületünk
pedig hazánk egyik legnagyobbja, nagyon fontosak számunkra
az oktatási intézmények, illetve az ezeket érintő beruházások,
fejlesztések, építkezések – folytatta a képviselő ehhez kapcsolódva –, Gödön is több ilyen van
folyamatban, hiszen az említett
tornaterem-építés mellett kilenc
tanteremmel bővítettük a Németh László általános iskolát is.
A képviselő az elmúlt napokban Veresegyházon ellátogatott a Veresi Paradicsom Kft.-be,

és az eredményességéhez is. „Segítjük a magyar vállalkozásokat! Kamatstopot hirdetünk a
kis- és középvállalkozások számára a változó kamatú hitelekre. Ugyanakkor fellépünk a
szankciós infláció ellen is, ezért
meghosszabbítjuk a Széchenyikártya hitelprogramját és gyármentő programot is hirdetünk”
– sorolta azokat az intézkedéseket, amelyekkel kormányzati szinten is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben zavartalan maradjon a magyar gazdaság működése és fejlődése, illetve a hétköznapokban
is garantálják a lakosság biztonságát. A szankciók okozta nehézségek ellenére térségünkben
az összetartó közösségünknek,
a közös munkánknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy a településeink továbbra is folyamatosan fejlődnek – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence a Veresi
Paradicsom Kft.-ben tett látogatása után.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Újabb három utca kapott aszfaltburkolatot Vácdukán
A Magyar Falu Program 45 millió forintos támogatásának köszönhetően újabb három utca
– a Szivárvány, a Tavasz és a Napfény - egy szakasza újult meg Vácdukán. A korábbi kavicsos
felületű utcák aszfaltburkolatot kaptak, elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer is. A fejlesztés eredményeként közel ötven ingatlan megközelítése vált sokkal komfortosabbá – jelentette be október 27-én Rétvári Bence.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Makkos László polgármester

A

térség KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte: az elmúlt három
évben 145 millió forintot tudtak út- és járdaépítésre, a csapadékvíz-elvezető hálózat építésére fordítani Vácdukán. – Emellett az elmúlt években közel 600
millió forint fejlesztési forrás érkezett Vácdukára, amely rendkívül közkedvelt település az új
otthont választók körében. Sokan költöznek a faluba, szép új
házak épülnek, a lakossági igényekkel igyekeznek lépést tartani a közösségi infrastruktúra fejlesztésében is – ismertette Rétvári Bence, aki példáként
említette – többek között - a bölcsőde és az utak építését, energetikai fejlesztéseket, a faluház felújítását.
Az elért eredmények ismertetésekor hangsúlyozta: a Magyar

Falu Program óriási segítség
a kistelepülések fejlődésében,
mert önerőből a helyi önkormányzatok nem tudnák kiszolgálni a lakosság igényeit. – Napjainkban, amikor mindennek jelentős mértékben megemelkedett az ára, duplán értékeljük az
elmúlt évek munkájának, a magyar gazdaság növekedésének
eredményeként elért sikereinket, a megvalósított fejlesztéseket, beruházásokat – húzta alá
Rétvári Bence.
Makkos László polgármester
elmondta, hogy a három utca
fejlesztésére elnyert pályázati
forrásokat önerővel is kiegészítették, melyet útfenntartásra, további útjavításokra, térkövezésre, járdaépítésre költötték. – Az
utak állapota központi fontosságú az itt élő lakosság számára,
melyeket csak állami támoga-

tással tudunk fejleszteni, felújítani, melyért ezúttal is köszönetet mondok – hangoztatta a polgármester.
Makkos László elmondta,
hogy az önkormányzati ciklus
kezdetén vállalták, hogy a település valamennyi utcáját szilárd burkolattal látják el. – Nagyon jó úton haladunk, szépen fogy a felújításra váró utcák
névjegyzéke. Reméljük, továbbra is lesznek központi pályázatok, melyek jóvoltából folytathatjuk Vácduka úthálózatának
fejlesztését – hangzottak Makkos László polgármester optimista szavai, aki reményét fejezte ki, hogy a maradék öt kavicsos utcát is sikerül mielőbb
aszfaltburkolttal ellátni.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az autósok gyorsabban, a gyalogosok
Példaértékű a lengyel Stary Sącz
biztonságosan kelhetnek át a nagy és Dunakeszi testvérvárosi kapcsolata
forgalmú közlekedési csomóponton
Folytatás a címlapról

E

A fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá vált a káposztásmegyeri közlekedési csomópont
Folytatás a címlapról

M

int arról már lapunkban több alkalommal
is beszámoltunk, a jelentős forgalmat áteresztő közlekedési csomópont átépítését a nap mint nap itt közlekedő dunakeszi lakosság érdekében a városi önkormányzat már
2019-ben szorgalmazta annak
ellenére, hogy az érintett terület az újpesti önkormányzathoz
tartozik.
Dióssi Csaba, Dunakeszi
polgármestere és az alsói körzet önkormányzati képviselője,
Benkő Tamás intenzív tárgyalást folytatott a Wintermantel
Zsolt polgármester által vezetett
újpesti önkormányzattal, melynek eredményeként megállapodtak a közös kivitelezésről. A
két önkormányzat együttműködése rendkívül konstruktív volt,
ám a szakmai részletek, a tervezés és az engedélyeztetések már
jóval lassabban haladtak. A kivitelezés megvalósítását később
nehezítette a pénzügyi forrás
biztosítása is, és így csak idén
nyáron kezdődhetett el a közlekedési csomópont átépítése.
A beruházás koordinálását
a dunakeszi önkormányzat végezte, de a költségek egy részét
Újpest finanszírozta. Dunakeszi az újpesti két kanyarodó-

sávot építette ki, a jelzőlámpa
költségét Újpest vállalta magára. A gyorsabb áthaladás érdekében az egysávos vasúti átjáróból nyitottak egy jobbra kanyarodó sávot az Auchan irányába,
míg a másikat az Auchan felől
balra, az átjáróhoz.
A Külső Szilágyi útra kerülő közlekedési lámpákat összehangolták a dunakeszi aluljáró
lámpájának működésével, aminek köszönhetően gördülékenyebbé vált az áthaladás az egysávos aluljárón, illetve a kihajtás
a Külső Szilágyi útra, és onnan
behajtás Dunakeszi alsó felé.
Az október 28-ai átadón Benkő Tamás a helyi sajtó képviselőinek elmondta, hogy igen kedvezőek az eddigi tapasztalatok,
a csomópont átépítése révén
könnyebbé, gördülékenyebbé
vált a gépjárművezetők számára a közlekedés, a gyalogosok
is biztonságosan kelhetnek át a
zebrával és jelzőlámpákkal kiépített kereszteződésben.
Az önkormányzati képviselő
kiemelte: „2013-ban egy komoly
munkának köszönhetően alsótól egészen idáig megcsináltuk
a járdát, de ehhez a kereszteződéshez érve életveszélyes volt a
gyalogos átkelés. A közvilágítás
felszerelése volt a feltétele a zebra kialakításának. Óriási dolog,
hogy ez most megtörtént.”

Elmondta, hogy folyamatosak a visszajelzések, a hétköznapi csúcsidőben régebben hihetetlen dugók voltak. Azonban továbbra is komoly korlátot jelent, hogy az aluljáró egysávos, de az is tény, hogy az
átépítés jelentősen enyhítette a
reggeli torlódást. Megjegyezte:
az aluljáró területe a MÁV tulajdonában van, ám attól, hogy
kétsávossá építsék át, határozottan elzárkózik a vasúttársaság.
Egyébiránt az átjáró átépítését az is indokolhatja, hogy a túl
nagyméretű járművek gyakran
beszorulnak az aluljáróba, amivel jelentős fennakadást okoznak a közlekedésben. Benkő Tamás elmondta, hogy szorgalmazzák előjelző táblák kihelyezését az ilyen jellegű problémák
megelőzése érdekében.
Borbély Máté István, a Penta
Kft. ügyvezető termelési igazgatója elmondta, hogy hosszas előkészítés után 8 forgalomtechnikai ütemben 3 hét alatt végezték el a több mint 100 millió
forintos beruházást. Nem is a
nagyság, hanem az összetettség
okozta a kihívást, de az éjszakai
munkavégzésnek köszönhetően
sikerült gyorsan elvégezni az átépítést.
V. I.
Fotó: KesziPress

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.

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

nagyszerű kapcsolat hivatalosan 15 éve vált testvérvárosi együttműködéssé, melynek egyik kezdeményezője és legfőbb támogatója
a lengyel kisváros jelenlegi polgármestere, Jacek Lelek volt, aki
2007-ben a partnerségi megállapodás aláírásakor Stary Sącz
alpolgármestere volt. A két város együttműködése, az iskolák évente ismétlődő cserediákkapcsolatának erősítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Dunakeszi Városért Díjjal tüntette ki Jacek Lelek
polgármestert Dunakeszi Város
Önkormányzata.
A koronavírus-járvány és
egyéb objektív tényezők miatt
a kitüntetett polgármester nem
tudott eljönni 2022. március 15én a dunakeszi városi ünnepségre, ezért Dunakeszi egyik legrangosabb elismerését Dióssi
Csaba polgármester 2022. október 25-én Stary Sącz Város Képviselő-testületének ünnepélyes
ülésén adta át Jacek Leleknek.

A két polgármester: Jacek Lelek és Dióssi Csaba
emelkedő tevékenységet végző
személyeket tüntetik ki. – Idén
az egyik kitüntetett személyiség
az önök polgármestere, Jacek
Lelek volt, aki az elmúlt 15 évben és azt megelőzően nagyon
sokat tett, és napjainkban is így
cselekszik a két város kimagasló
színvonalú együttműködéséért.
Köszönjük Jacek Lelek polgár-

Sączban. Aktív támogatója a
Dunakeszi és Stary Sącz között
több mint 10 éve jól működő
cserediákprogramnak, amelynek keretében a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói a koronavírus-járvány kezdetéig évente két alkalommal találkozhattak lengyel társaikkal. Ezzel elősegítve életre szóló, országokon

Dióssi Csaba Stary Sącz képviselő-testületének ünnepélyes ülésén
méltatta a lengyel és a magyar város példaértékű együttműködését
Dunakeszi polgármestere –
aki Sipos Dávid alpolgármesterrel és Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselővel együtt
vett részt a képviselő-testület
ülésén – nagy érdeklődéssel kísért beszédében felidézte a lengyel és a magyar nemzet fennmaradásáért vívott 1100 éves
küzdelmét, a tatár, a török, az
orosz és a német hódítók elleni
honvédő harcát. Elismeréssel és
büszkeséggel a hangjában szólt a
több évszázados lengyel-magyar
barátságról, a két nemzet szilárd
alapokon nyugvó megbonthatatlan együttműködéséről.
Nagy értéknek nevezte Stary
Sącz és Dunakeszi 15 éves testvérvárosi
együttműködését,
melynek gerincét a Radnóti Miklós Gimnázium és a lengyel város iskoláinak közös
programjai, különböző hagyományőrző és művészeti csoportok rendezvényei, találkozói adják. „Nekünk az elmúlt 15 év nagyon fontos volt, és ezért mi ezt
ünnepként éljük meg, hogy másfél évtizede jó barátok vagyunk
városi szinten is” – jelentette
ki Dióssi Csaba, aki elmondta,
hogy Dunakeszin minden évben
a köztiszteletnek örvendő, a városért, a helyi közösségekért ki-

mester úr önzetlen együttműködését, a két város kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett tevékenységét! Kitüntetéséhez szívből gratulálok! – hangzottak Dióssi Csaba elismerő
mondatai, aki elmondta, hogy
12 éve polgármester, s ezen időszakban többször is ellátogatott
Stary Sączba, melynek a fejlődése elismerésre méltó. – Sok mindent láttunk, és tanultunk önöktől, amit Dunakeszin is tudunk
hasznosítani – jelentette ki.
Ezt követően Sipos Dávid
alpolgármester olvasta fel a
laudációt, melyben Jacek Lelek
méltatásaként – többek között
– elhangzott: „Tevékenységének
köszönhetően a lengyel-magyar
kapcsolat településünkön élő,
tartalmas. A polgármester személyes közreműködésének köszönhetően számos közös rendezvényre került sor: konferenciák, kiállítások, szimpóziumok, koncertek. Mindig megpróbálja közelebb hozni Stary
Sączot a magyarokhoz, Magyarországot pedig Stary Sącz lakóihoz. Hangsúlyozza: Stary Sącz
és Monopolska nagy fontosságát a magyar nemzet számára.
Társszervezője volt az első lengyel-magyar fórumnak Stary

átívelő szoros barátságok kialakulását nemcsak a fiatalok, hanem családjaik között is, a közösen használt angol nyelv gyakorlását a való életben. Jacek Lelek
irányításával a magyar küldöttséget mindig őszinte vendégszeretettel, gazdag programkínálattal fogadják. Reméljük, a járványügyi intézkedések enyhítésével a kapcsolat gyakorlása és a
találkozások, személyes események szervezése ott folytatódik,
ahol abbamaradt. Kitüntetéséhez gratulálunk!”
Ezt követően Dióssi Csaba e
szavak kíséretében adta át a kitüntetést: „Szívből gratulálok
Jacek Leleknek a kitüntetéshez,
nagyon sok munkája van benne. Most, amikor átadom az elismerést, akkor kérem, hogy érezzék úgy, hogy Jacek kapja, de ez
a kitüntetés kifejezi az önök és
Lengyelország iránti tiszteletünket is."
A kitüntetést Jacek Lelek kedves szavakkal köszönte meg, aki
felidézte Stary Sącz és Dunakeszi közel két évtizedes kapcsolatát gazdagító kiemelkedő eseményeket.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A Szent Imre-templomban állva
ünnepelték a hamburgi fiúkórust
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében péntek este a teljesen megtelt Szent Imretemplomban adott nagysikerű koncertet Észak-Németország egyik legelismertebb fiúkórusa, a Neuer
Knabenchor Hamburg.

A

megjelenteket Majkut
Andrea
köszöntötte és röviden bemutatta az este főszereplőit. A fiúkórus ma 170 hamburgi fiúnak a
zenei otthona. A legfiatalabbakat már négyéves kortól három
különböző korcsoportban képzik az ének-zenei alapokra. A
legtehetségesebb fiúk és férfiak
énekelnek aztán a főkórusban. A
kórus tagjait a közös éneklés öröme, a magas színvonalú, sokoldalú kórusmunka, a tradicionális és a kortárs művészeti megoldások kapcsolódása, valamint a

gyerekkortól a felnőttkorig tartó
közös együttmunkálkodás köti
össze. Repertoárjuk rendkívül
széles: egyházi és világi művek
ismert, vagy kevésbé bemutatott zeneszerzőktől, a gregoriántól Heinrich Schütz-ön és Felix Mendelssohn Bartholdy-n át
egészen a kortárs művekig (Knut
Nystedt, Arvo Pärt, Kristina
Vasiliauskaite, és sokan mások.)
terjednek. A Neuer Knabenchor
Hamburg eddig több CD-felvételt készített, énekelt a televízióban és a rádióban, digitális projekteket valósított meg, és

a »Solo für Weiss« című ZDFkrimisorozatban is felléptek. A
kórus külföldi turnéi többek között Angliába, Bécsbe, Barcelonába, Amsterdamba, Rómába, Prágába, Izraelbe, Dániába,
Svájcba és az USA-ba vezettek.
A fentieknek megfelelően Dunakeszin is változatos programmal léptek a közönség elé Jens
Bauditz vezényletével, orgonán
Szabó Balázs kísérte a kórust.
Az este fénypontja az Erdő mellett estvéledtem kezdetű magyar
népdal előadása volt, melyet a
közönség felállva tapsolt meg.

A nemzetközi hírű hamburgi fiúkórus Dunakeszin is nagy sikert aratott
A koncert végén a szervezők
Dunakeszi Város Önkormányzata által összeállított ajándékot
adtak át a gyermekeknek. A vá-

ros címerével ellátott hátizsákban a koruknak megfelelő apróságok lapultak: többek között
ceruza, kulacs, tolltartó, vala-

mint egy Dunakesziről szóló ismertető kiadvány.
Dr. Lakatos István
Fotó: KesziPress

Helyi szerzők felolvasóestje a könyvtárban
A világjárvány miatti két év kihagyás után újra összegyűltek a dunakeszi irodalomkedvelők a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, hogy részt vegyenek a helyi írók, költők felolvasóestjén. Tizenegyen vállalkoztak arra, hogy műveiket megosszák egymással és a közönséggel. Az érdeklődők között családtagok is
jelen voltak, ami még bensőségesebbé tette az eseményt.

M

ácsai Norbert a trombitálás mellett gyermekkel szeret foglalkozni, emellett meséket és verseket ír, ezekből hallhattunk
egy csokorra valót. A KovátsSzőcs család teljes létszámban
jelen volt. A gyermekek közül a
16 éves Benedek készülő regényéből olvasott fel, a 13 éves Viola pedig két rövid novellával jelentkezett. Street Gábor ceremóniamester Az esküvőfüggő gyűjteménye című könyvéből adott
elő két történetet, majd egy versét gitárral kísérve énekelte el.
Varjas János saját és mások által írt verseket szavalt. Elmondta, úgy érzi, azért született, hogy
költeményeit másoknak előad-

hassa. Dr. Kerekes Dóra a karácsony előtt megjelenő novellás
kötetéből olvasott fel, amelynek
egyik illusztrációját is bemutatta. Húsz novella és húsz grafika
kerül majd a kötetbe. Vincze József verseit Babják Annamária
előadásában hallhattuk, két vers
megzenésítve is elhangzott. A
zenei produkciók jól kiegészítették a felolvasásokat. Rátki Zoltán vallja magáról, hogy építészmérnökből lett nyelvépítő. Felsorolásában megismerhettük az
abc betűiből képzett két és hárombetűs ősszavainkat. A több
könyvet is jegyző Mezei Andrea
két, Liget folyóiratban megjelent
versét férje, Mezei Ádám adta
elő. Szentkirályi Fittler József

régebbi és újabb verseiből is válogatott. A Sorslángocskák című
haiku kötetének bemutatója
november 17-én lesz a könyvtárban, ahol a könyvben lévő grafikákból kiállítás is nyílik. Vándor
Gábor a képzőművészet mellett
rendíthetetlenül írja a magyar
népmesékre épülő végtelen történetét, amelyből most egy kis
részletet ismerhettünk meg.
A felolvasások utáni kötetlen
beszélgetések közben új ismeretségek születtek, a korábbi kapcsolatok pedig tovább erősödtek. Mindenkinek köszönet, aki
részt vett az eseményen, egy év
múlva újra találkozunk!
Béres Magdi
könyvtáros

Tizenegy helyi író és költő műveit ismerhette meg a közönség

Szüreti mulatság
a 300 éves hagyomány jegyében
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub a minap tartotta a közkedvelt szüreti mulatságát a József
Attila Művelődési Központban és az intézmény körül kanyargó gyönyörű sétányon.

Dióssi Csaba polgármester

A

rendkívül vidám és színes műsor, beleértve a
Gyártelep utcáin történt körsétát is, sokakat ide csábított, többen jöttek népviseletben, de akinek ilyen nincs, azok
is ünneplőben. Közel 200 klubtag vett részt, s jó néhányan
még fellépést is vállaltak a többiek kitörő örömére. Persze volt
iskolás fellépő csoport, akik
emlékezetes műsort adtak. Láthattunk egy szép néptánc bemutatót a fiatal “kisbíró” pártól. Természetesen idővel a ked-

venc zenekar átvette a színpadot, s hangjaira táncra perdült
a nagyközönség is.
Ezúttal is megtisztelte a nyugdíjasokat Dióssi Csaba polgármester, aki megköszönte, hogy
a 300 éves dunakeszi szüreti hagyományt ma is éltetik. Csoma
Attila, a művelődési központ
igazgatója, idősügyi tanácsnok,
mint házigazda méltatta a rendezvényt, mellyel újra átélhet-

ték a régi idők hangulatos programjait.
A ceremónia mester ezúttal is
a nyugdíjas klub elnöke, Zupka
Sándor volt, aki remekül intézte,
szervezte a napot, de számára is
akadt meglepetés, mert a tagok
nevében Terbe Józsefné Csöpike
fel is köszöntötte születésnapja
alkalmából.


(Windhager)
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Az idő bűvöletében
Gyulai Líviusz grafikusművész
kiállítása Fóton

Minden kiállításnak története van, de a mieinknek szinte mindig mesébe illő történet az előzménye. Ez a mostani úgy kezdődött, hogy Szalma Edit grafikusművésznő barátném, aki fóti gyökerekkel rendelkezik, és aki hosszú évek óta készíti dunakeszi kiállításaink gyönyörű meghívóit, az év elején valamikor megkérdezte tőlem, nem akarok-e Gyulai Líviusz kiállítást rendezni?

K

érdésétől meghökkenve magyaráztam neki,
hogy ehhez kevés az én
akarásom, hiszen nagynevű hazai és külföldi múzeumok, galériák állnak sorba ezért a lehetőségért. Épp ekkor volt látogatható a művész Valóra vált képzelet című emlékkiállítása a
Műcsarnokban. Majd kiderült,
hogy Szalma Edit és Gyulai Líviusz leánya, Gyulai Kati főiskolás koruk óta hűséges, jó barátnők. Kaptam az alkalmon,
és Kati közvetítésével létrejött a
kapcsolat Emmyvel, Gyulai Lí-

viusz feleségével, és elkezdődött a tervezgetés, az időpontok
egyeztetése, a lehetőségek latolgatása, majd október 21-én, Fóton, a Vörösmarty Művelődési
Ház Szalkay termében megnyílt
Gyulai Líviusz, a nemzet művésze, a Magyar Mozgókép Mestere-díjas, Kossuth- és Munkácsydíjas grafikusművész, Az idő bűvöletében című emlékkiállítása. Gyulai Líviuszt a művészettörténészek az úgynevezett nagy
grafikus generációhoz szokták
sorolni, ő volt a „legkisebb fiú”
a „nagy öregek” – Kondor Béla,

Würtz Ádám, Hincz Gyula, Reich Károly, Rékassy Csaba – között. Művészetének legfőbb forrása a szépirodalom, legtöbb
művének ihletője irodalmi szöveg volt, ám grafikái esetében
az illusztrált mű nem jelentett
kötöttséget, inkább úgy viszonyult hozzá, mint színész a szerepéhez, amelyet sajátos eszköztárával életre kelt. Kiváló ismerője volt a klasszikus sokszorosító grafikai technikáknak. A fóti
tárlaton kiállított negyven alkotása között a rézkarcok, a linók,
a fametszetek, a litográfiák azonos arányban szerepelnek aprólékos kidolgozottságú, egyedi
tollrajzaival. Finom irónia hatja át bravúros rajztudással létrejött, részlet gazdag műveit. Sohasem készített vázlatot, azonnal a tisztázatot rajzolta. A legenda szerint radírja nem is volt.
A kiállítást Dr. Feledy Balázs,
a hazánkban legismertebb képzőművészettel foglalkozó elméleti szakember nyitotta meg, aki
művészettörténészként és művészeti íróként elsőként kapta meg
az M.S. mester-díjat, az euró-

pai szellemiségű magyar alkotók elismerését. Gyulai Líviusz
művészetének bevallottan szubjektív hangvételű méltatásában
is hű maradt önmagához. Látni és értelmezni segített, fogódzót adva a művek által hordozott érzések, gondolatok, a mondanivaló megfoghatóvá tételében. Így vált élvezetes kalanddá az általa vezetett felfedező
út Gyulai Líviusz művészetének
titkai sűrűjében. Berecz András
ének- és mesemondó művész,
Gyulai Líviusz jó barátja, pestújhelyi szomszédja jól ismert,
ízes, humoros, közvetlen, szívével látó stílusában idézte fel barátságuk hétköznapi és ünnepi pillanatait. Lelki rokonságuk
alapja ars poeticajuk volt. Berecz
András meséiben, igaz és költött
történeteiben pontosan azt teszi,
amit és ahogyan Gyulai Líviusz
megrajzol, linóba, fába vés, rézlemezbe karcol, ecsettel, tollal
papírra vet. Mindketten azt teszik, amit hajdan Shakespeare is

megcselekedett: „…az emberjavító gondolatokat udvari bolondok szájára adja fel, ha nincs hátra bukfenc, nincs, aki meghallgassa…” (B.A.)
Előző, Sajdik Ferenc grafikusművésznek rendezett kiállításunk megnyitóján debütált a
fóti galériában a rokoni-baráti
szálakkal is egymáshoz kötődő
fiatal muzsikusok triója. Bergl
Noémit (zongora), Balázs Júlia
klasszikus énekművészt, Molnár Dánielt (klarinét) már akkor
szívébe zárta és vastapssal jutalmazta a közönség. Most, Gyulai
Líviusz emlékkiállításának ünnepélyes megnyitóján a művek
lelki-szellemi világához simuló
zenei válogatásuk, előadói teljesítményük katartikus koncertélménnyel ajándékozta meg a jelenlévőket.
Gyulai
Líviusz
felesége,
Vennes Emmy színművésznő
személyes köszöntője után, fájdalmasan szép, Lulut átölelő vallomással, József Attila: Kopogta-

tás nélkül című versével idézte meg elveszítve őt, de örökre
megőrizve szeretett lénye emlékét.
A megnyitó az emeleti színházteremben folytatódott kötetlen beszélgetéssel, a Gyulai Líviuszt bemutató és megszólaltató
életrajzi kisfilmek, majd az animációs filmjei vetítésével az óriási LED-falon. Rajzfilmes pályafutása a hazai és a nemzetközi filmes elismerést is meghozta
számára.
Gyulai Líviusz megvalósításra váró tervek, ötletek sokaságával távozott közülünk, de mégis
velünk él, hiszen hatalmas életművének minden darabja újra és
újra életre kelti őt a tárlatait látogatók szívében, képzeletében.
A kiállítás 2022. október 21től november 11-ig látogatható
munkanapokon 9-18, szombaton 9-13 óráig.
Harangozó Katalin
a tárlat rendezője

Díjazták a DDC társadalmi felelősségvállalását
A fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem egy közös ügy, közös felelősség. A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) éppen ezért hozta létre évekkel ezelőtt a társadalmi felelősségvállalási programját, amelynek keretében arra törekszik, hogy megteremtse az ehhez szükséges tudatosságot. A vállalat erre irányuló törekvéseit ismét elismerték; a „Legjobb CSR Programért” kategóriadíjat
a DDC-nek ítélte oda a szakmai zsűri.
2022-ben immár 15. alkalommal
hirdették meg a Magyar Üzleti
Felelősség Díjat és a CSR Hungary Díjat, melyeken idén is a legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseket, termékeket és szolgáltatásokat, projekteket
értékelték. A DDC felelős és fenntartható munkavállalói törekvéseit a szakmai zsűri a „Legjobb CSR
Programért” és a Magyar Üzleti
Felelősség Díjjal jutalmazta!
Felelősségvállalás évtizedek óta
A DDC több elemből álló társadalmi felelősségvállalási programja hosszú időre nyúlik vis�sza. A programok célcsoportja a cementgyárak közelében élő
fiatal generáció, illetve a vállalat működési területén lévő civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények képviselői.
A vállalat évek óta meghirdeti a
„Duna-Dráva a Tehetségekért”
ösztöndíjprogramot, amivel a
térségekben élő általános és középiskolák tehetséges diákjait és
fejlődésüket támogatja. A „Zöld
Megoldás-pályázat” a Beremendi és Váci Cementgyár, valamint
a pécsi kisrégióban lévő környezettudatos kezdeményezések támogatására szolgál, míg a „Zöld
Alternatíva Vetélkedő” betekintést enged a DDC mindennapjaiba játékos módon.

Az állandó támogatásokon túl
A DDC klímavédelmi és társadalmi tudatossága, elkötelezettsége miatt kifejezetten nagy
hangsúlyt fektet a természeti erőforrások védelmére, etikus
kezelésére és a helyi értékek védelmére. Éppen ezért a vállalat
a helyi közösségek életében aktív támogatóként van jelen, kiváló kapcsolatot ápol a térség önkormányzataival, a települések
vezetőivel, valamint együttműködnek a helyi civil és környezetvédelmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel is. Ezeket
támasztja alá számos regionális
együttműködés; a DDC a Siklósi Várral közösen tesz azért, hogy
a térség kulturális élete fellendüljön, még színesebb legyen. További jó példa a Pécsi Állatkert-

nek nyújtott betonadomány, valamint a szokolyai faültetés és
a Szent Ferenc Állatotthonban
végzett önkéntes munka.
A Duna-Dráva Cement Kft.
hosszú ideje működő, generációkon átívelő, komplex érzékenyítő
programját a FERLING Kft. évek
óta aktívan támogatja.
A DDC társadalmi felelősségvállalási programjairól további
információ a vállalat honlapján
található.

APRÓHIRDETÉS
• Sződligeten eladó kukorica (150 Ft/kg), búza (140
Ft/kg), tritikálé (140 Ft/Kg), árpa (140 Ft/kg).
Tel.: 06-30-9513-193
• Tetődoktor! Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új
tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák:
30/622-5805, 20/492-4619
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Dunakeszi játékosokkal a csapatban U19-es korosztályos
tollaslabda világbajnokság Spanyolországban
A magyar színeket hat fiú és öt lány képviselte, köztük a VS Dunakeszi tollaslabda szakosztály
három válogatott játékosa, Vetor Nikol, Ágai Zsombor és Kis-Kasza Miklós. Hat meccset játszottak a magyarok az U19-es korosztályos tollaslabda-világbajnokság vegyes csapatversenyében,
aminek végén a 24. helyet szerezték meg.

M

A kép előterében a dunakeszi Vetor Nikol

agabiztos győzelemmel kezdett a spanyolországi U19-es tollaslabda-világbajnokság vegyes
csapatversenyében a magyar
együttes, méghozzá Egyiptom
csapatát verte 5:0-ra. A második
csapattalálkozón a csoport to-

ronymagas esélyese, Japán ellen
nem volt esélye a fiataloknak. A
válogatottunk harmadik mérkőzésén Ukrajnával nézett farkasszemet, ez az összecsapás már
szorosabban alakult, ám nyerni
nem sikerült (3–2 az ukránoknak), így 1-2-es mérleggel a kül-

döttség a H csoport harmadik
helyén végzett, ami azt jelentette, hogy a 17-24. helyekért küzdhettek tovább. A második szakasz mindhárom meccsén, sorozatban Srí Lanka, Észtország és
Peru ellen is alulmaradtak a magyar játékosok, így végül a vegyes csapatverseny 24. helyén
végeztek.
A világbajnokság a vegyes csapatverseny követően az egyéni
küzdelmekkel folytatódott tovább, ahol a VSD szakosztály
mindhárom játékosa, Vetor Nikol, Ágai Zsombor és Kis-Kasza
Miklós is tisztességgel helyt állt.
Kis-Kasza Miklós és Orosz
Tekla vegyes páros sikerrel vette
az első fordulót, a második fordulóban – a legjobb 64 között –
azonban egy bolgár duó megállította őket (21-18, 21-16).

Kígyós Keán és Vetor Nikol
duó az első fordulóban erőnyerő volt, így a második fordulóban – a legjobb 64 között –
kapcsolódtak be a vegyes páros
küzdelmeibe, ahol egy malajziai páros állította meg őket (21–
18, 21–13).

Tóth Krisztián olimpiai sikere
vonzotta a fiatalokat

A vártnál is jobban sikerült a VSD judoszakosztály
által szervezett szakmai szeminárium
A vártnál is jobban sikerült a VSD judoszakosztály által szervezett szakmai szeminárium, melyen közel 200 fő vett részt. Az eseményt Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, Lindner
Ádám, a Városi Sportegyesület Dunakeszi alelnöke, Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes cselgáncsozó és Dobos Gábor szakmai vezető nyitották meg beszédükkel.

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes judós
hány darab érmet szerzett a
sportkarrierje során, mi a kedvenc technikája és melyik alkalmazásával nyerte meg a legtöbb mérkőzést. Mi játszódott
le benne, amikor az olimpiai
bronzéremért folytatott mérkőzésen vesztésre állt és hogyan
tudta végül megnyerni.
Tóth Krisztián elhozta a Tokióban megnyert olimpiai bronz-

érmét, amit a közönség is megnézhetett.
A szeminárium végén a gyerekeknek lehetőségük volt közös fényképet készíteni és aláírást kérni az olimpiai bronzérmesünktől.
- Összességében, amiért szerveztük ezt a szemináriumot, az elérte a célját. A gyerekek csillogó
szemmel, motiváltan hagyták el a
tatamit és egy életre szóló élmén�nyel lettek gazdagabbak. Krisztián karrierjének elmesélése során a
gyerekek megláthatták, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. A visszajelzések alapján egy nagyszerű sporteseményt
hoztunk létre, szuper napot töltöttünk együtt - nyilatkozta lapunknak Dobos Bernadett, a VSD judoszakosztály vezetője.
Somfai Krisztina
Fotó: Fabriczi István

Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
dtp.telework
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt.

Hart Petra és Vetor Nikol női
párosunk szintén csak a legjobb
64 között kezdte meg szereplését, azonban egy malajziai páros
(21-14, 21-13) megállásra kényszerítette őket.
Somfai Krisztina

MUNK AERŐ FELVÉ TEL
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

A

szeminárium forgatókönyvében a megnyitó
után az edzésé volt a főszerep. A jelenlévő gyerekeket 2
csoportba osztották be, kezdőkre és haladókra. Mindkét csoport a számukra megfelelő szintű edzést kapta Tóth Krisztián és
Dobos Gábor vezetésével.
A két edzés közötti szünetben a Palota Dance SE és a 4M
Dance Company szórakoztatta a
nagyérdeműt.
A második edzésen is nagy
volt a lelkesedés, szinte minden
korosztályból volt érdekelt Dunakesziről és a környező településekről az 5 éves kortól kezdve
egészen az idősebbekig.
Az edzések után a gyerekeknek levetítették Krisztián olimpiai döntőben játszott bronzmérkőzését, ami után záporoztak a kérdések a kiváló sportember felé. A legtöbb fiatal arra
volt kíváncsi, hogy hány éves
korában kezdett el judozni,

Ágai Zsombor és Kis-Kasza
Miklós párosunk szintén csak a
második fordulóban – a legjobb
64 között – kezdte meg a versenyt, ahol a harmadik helyen kiemelt német párostól szenvedtek
vereséget, egy nagyon szoros első
szettet követően (25-23, 21-11).

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

Felelős vezető:
Szabady Balázs nyomdaigazgató
HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben:
a +36-30/342-8032-es
telefonszámon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

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