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Folytatás a 4. oldalon

Az új nyíltvízi edzőközpont, ez a szálláshely és kö-
zösségi célokat szolgáló létesítmény meghatáro-
zó szerepet tölt majd be a város életében - mondta 
Dióssi Csaba polgármester a száz százalékban álla-
mi támogatásból épült Duna-parti létesítmény ava-
tó ünnepségén. 

Átadták az új
edzőközpontot
Dunakeszin

Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, 
így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok - jelentette be Szentkirályi  
Alexandra szeptember 4-én a Pest megyei Márianosztrán.

Gödön augusztus 31-én ünnepélyesen megnyitotta kapu-
it a felújított és kibővített Kincsem Óvoda. A beruházás-
nak és fejlesztésnek köszönhetően 275 férőhellyel bő-
vült az óvodai férőhelyek számát, így összesen 390 férő-
helyre nőtt az intézmény kapacitása — jelentette be az 
avató ünnepségen Tuzson Bence, a város országgyűlé-
si képviselője. 

Szeptembertől a Börzsönyben 
is jár a Kajla kisvasút

A kormányszóvivő a sajtótájékozta-
tón kiemelte: sikeres nyarat zárt a 
gyerekeknek augusztus végéig díj-

mentes utazást biztosító Kajla kampány.  
 Augusztus közepéig több mint 30 ez-

ren éltek a lehetőséggel, és jelenleg csak-
nem félmillió Kajla útlevél van forgalom-
ban - mondta. Hozzátette: a pecsétgyűj-
tés, a karikák gyűjtése a tanév kezdésé-
vel sem ért véget, hiszen a legtöbb hely-
szín egész évben látogatható, a családok 
országszerte 150 helyszínen kedvezmé-
nyeket vehetnek igénybe, közel 300 he-

lyen pedig pecséteket tudnak gyűjteni.      
Elmondta: a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség tárgyal a Magyar Természetjárók Szö-
vetségével, hogy a legkisebbek mellett az 
idősebb gyermekek számára is izgalmas 
kirándulási lehetőségeket biztosítsanak.    

Szentkirályi Alexandra kitért rá: a vírus-
helyzet miatt idén különösen felértékelőd-
nek a belföldi turisztikai lehetőségek, ez 
pedig erősíti a magyar gazdaságot.     

A kormány adó- és járulékkedvezmé-
nyekkel, a kedvező adózású SZÉP kártya 
lehetőséggel, a szálláshelyfejlesztési támo-

gatásokkal is segíti a szektort - tette hozzá.    
Kiemelte: kiemelkedő forgalmat zárt idén 
a belföldi turizmus, 1,2 millió vendég pi-
hent idehaza, ez a múlt évhez képest 160 
ezres emelkedés. 

 Augusztus közepéig több mint 30 ez-
ren éltek a lehetőséggel, és jelenleg csak-
nem félmillió Kajla útlevél van forgalom-
ban - mondta. Hozzátette: a pecsétgyűjtés, 
a karikák gyűjtése a tanév kezdésével sem 
ért véget, hiszen a legtöbb helyszín egész 
évben látogatható, a családok országszerte 
150 helyszínen kedvezményeket vehetnek 
igénybe, közel 300 helyen pedig pecséteket 
tudnak gyűjteni.     

Elmondta: a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség tárgyal a Magyar Természetjárók 
Szövetségével, hogy a legkisebbek mellett 
az idősebb gyermekek számára is izgal-
mas kirándulási lehetőségeket biztosítsa-
nak.     Szentkirályi Alexandra kitért rá: a 
vírushelyzet miatt idén különösen felérté-
kelődnek a belföldi turisztikai lehetőségek, 
ez pedig erősíti a magyar gazdaságot.     

A kormány adó- és járulékkedvezmé-
nyekkel, a kedvező adózású SZÉP kártya 
lehetőséggel, a szálláshelyfejlesztési támo-
gatásokkal is segíti a szektort - tette hozzá.   

  Kiemelte: kiemelkedő forgalmat zárt 
idén a belföldi turizmus, 1,2 millió vendég 
pihent idehaza, ez a múlt évhez képest 160 
ezres emelkedés. Folytatás a 3. oldalon

Szeptember 5-én, hajnali öt óra óta újra megindulhatott a 
kishatárforgalom több, az elmúlt héten lezárt határátkelő-
nél. Így Szlovákia felé újra használható a balassagyarma-
ti, a somoskőújfalusi, valamint a letkési átkelő. A határzár 
azonban fennmarad, a most megnyitott átkelőpontokat 
csak az országhatár 30 kilométeres körzetében élők 
használhatják.

Letkés 30 kilométeres körzetében 
élők munkába és iskolába járás 
céljából átkelhetnek a határon

Gödön 275 férőhellyel 
bővült az óvodai kapacitás

Enyhítettek a határzáron 

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A Városi Sportegye-
sület Dunakeszi 
(VSD) és az önkor-
mányzat példaérté-

kű összefogását és együttmű-
ködését emelte ki köszöntő be-
szédében a város polgármeste-
re. A Duna-parti nyári tábor 
igényes programjaihoz az új 
nyíltvízi edzőközpont átadásá-
val a környezet is felzárkózott 
– mondta Dióssi Csaba. A vá-

ros polgármestere külön kö-
szönetet mondott Dunakeszi 
országgyűlési képviselőjének, 
Tuzson Bence államtitkárnak, 
akinek jóvoltából sikerült a je-
lentős, 760 millió forint állami 
támogatást elnyerni az 52 fő 
elhelyezését biztosító szállás-
hely- és edzőközpont felépíté-
séhez, melyhez az önkormány-
zat adta az ingatlant. 
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Göd a szívügyünk! – hir-
detik a Gödi Lokálpatri-
óták civilszervezetének 
tagjai, akik nemcsak be-
szélni, de tenni, hatéko-
nyan cselekedni is akar-
nak városukért, és ezt az 
elkötelezettségüket, el-
tökéltségüket fogalmaz-
ták meg hitvallásukban 
is, afféle küldetésválla-
lásként. 

A lokálpatrióták, akiknek Göd a szívügyük
Nagyszabású takarítási akciót szervezett bemutatkozásként a nemrég alakult 

civil szervezet, amelynek tagjai szeretik a várost, amelyben éknek

Céljuk, hogy szépítsék, javít-
sák és építsék a környezetüket, 
ami – tegyük hozzá – így ki-

mondva nem is kevés. Ennek jegyében 
szervezték meg első – így tehát bemu-
tatkozónak is tekinthető – akciójukat, 
amelyben közösségi munkában tisztí-
tották meg, takarították ki a gödi vas-
útállomások hónapok óta igen elha-
nyagolt állapotban csúfoskodó kör-
nyékét. Az állomások területét ugyan-
is eddig nem gondozta senki sem: 
derékig érő gaz, sok-sok szemét, gon-
dozatlan környezet fogadta az utazó-
kat, akárhonnan is érkeztek a Duna-
kanyar kapujának is mondott telepü-
lésre. Az állomás parkolói melletti fák 
ágai rálógtak az autókra, az egész kör-
nyezet gazos, gondozatlan volt.

A Gödi Lokálpatrióták felismerték, 
hogy a szeptemberi iskolakezdéssel 
mindig jelentősen megnő az utasfor-
galom, a helyiek közül ugyanis a leg-
többen vasúton járnak be Budapestre, 
ezért szerették volna, hogy a város la-
kóit méltó környezet fogadja, amikor 
iskolába, munkába indulnak, vagy ép-
pen hazaérkeznek onnan. Ezért dön-
töttek úgy, hogy elsőként a vasútállo-
mások környékét teszik rendbe.

Augusztus utolsó szombatján reg-
gel nyolckor kezdtek dolgozni az ön-
kéntesek a felsőgödi állomásnál, ahol 
nemcsak a civil egyesület tagjai vettek 

részt a munkában, de olyan gödi em-
berek is bekapcsolódtak az akcióba, 
akik látták a felhívásukat és egyetérte-
nek a szervezet kitűzött céljaival, vagy 
egyszerűen csak ők is szeretnék nap 
mint nap szebbnek látni környezetü-
ket, szeretnének szebb környezetben 
élni. A Gödi Lokálpatrióták a honlap-
jukon (www.godilokalpatriotak.hu) 
hálásan köszönték meg nekik, hogy 
eljöttek és segítettek a környezet rend-
betételében. Négy fűkaszával dolgoz-
tak, gazoltak, szemetet szedtek, ága-
kat vágtak, akácvesszőktől, parlagfű-
től, indáktól szabadították meg a te-
rületet.

Mint a kezdeményezők elmond-
ták, a Gödi Lokálpatrióták Egyesü-
letet olyan emberek alapították, akik 
szeretik ezt a várost, és tenni is szeret-
nénk érte: „Lokálpatrióta közösséget 
építünk! Gödről a legtöbbet a gödiek 
tudják. Itt élünk a városban, beszélge-
tünk egymással az utcán, az üzletek-

ben, a piacon. Közösségünkben fon-
tosnak tartjuk a hagyományok ápo-
lását, a környezet megóvását, a helyi 
és a nemzeti kultúra védelmét, a bé-
kés és kulturált közbeszédet, a hitben 
és szeretetben viselt vidéki életet, va-
lamint a családok és a helyi közössé-
gek védelmét. Hisszük, hogy gödi-
nek lenni egy különleges dolog” – ol-
vashatjuk az alapítók bemutatkozásá-
ban. S mint mondják, várják soraik-
ba – akárcsak a Facebook-oldalukra is 
– azokat a gödi polgárokat, akik haj-
landóak alkotó, tevékeny szerepet vál-
lalni a helyi közösség újraformálásá-
ban, szívesen vesznek részt közössé-
gi munkákban, szívesen osztják meg 
ötleteiket, gondolataikat az egyesü-
let által felvezetett témákban. Számí-
tanak azokra az érdeklődőkre is, akik 
hasznos szakmai információkkal tud-
nak szolgálni releváns ügyekben, eset-
leg a gödiek mindennapi életét segítő 
információkkal rendelkeznek. „Óvjuk 

meg városunk értékeit a jövő számá-
ra!” – így hangzik a Gödi Lokálpatrió-
ták alapítóinak felhívása.

Mellékelt felvételeink az augusztus 
végi takarítási akció eredményét mu-
tatják be.

Az első akadályt tehát sikerrel vet-
ték, mi pedig bízunk abban, hogy a 
most alakult szervezet további tevé-
kenysége is legalább ilyen sikeres és 
eredményes lesz.

Szabó Palócz Attila

Rétvári Bence, az EMMI államtit-
kára, a térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője elmondta, sok tízezer csa-
lád választja évről-évre a kisvasuta-
zást, hogy közelebb kerüljenek a ter-
mészethez. 

Hangsúlyozta, a National 
Geographic múlt évi gyűjtésében a vi-
lág száz turisztikai álomcélpontja kö-
zött volt a Márianosztrán is áthaladó 
kéktúra útvonal olyan célok között, 
mint a Grand Canyon vagy a Maldív-
szigetek.  

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy 

az Ipoly Erdő Zrt. fejlesztései még 
komfortosabbá tették az erdei túrá-
zást a Börzsönyben, amely Magyar-
ország legháborítatlanabb természe-
ti vidéke.    

Horváth Barnabás, az Ipoly Erdő 
Zrt. főmérnöke ismertette a kisvas-
út történetét, és bemutatta a páratlan 
szépségű Börzsöny vonzerejét.   

A Szob-Márianosztra-Nagyirtás-
puszta-Nagybörzsöny útvonalon köz-
lekedő új Kajla kisvasút szeptember-
től szombaton és vasárnap, a nyá-
ri időszaktól pedig majd csütörtöktől 
vasárnapig vehető igénybe.

MTI/Fotó: Bruzák Noémi

A fejlesztés 2017-ben vette kezdetét, 
amelyet az állam összesen 460 
millió forinttal támogatott, így az 

akkori önkormányzattal közösen elindí-
tott projekt összköltsége elérte az 1,1 mil-
liárd forintot.

- Gondolkodhatunk mi a világ dolgai-
ról különbözően, de egy dologban mégis 
csak egyet kell értenünk, hogy a legfonto-
sabbak a gyerekek. Nekünk az a köteles-
ségünk, hogy azokért dolgozzunk, akik 
a jövőt képviselik, hiszen egykor majd az 
ő munkájukból és döntésükből áll össze 
a jövő Magyarországa – jelentette ki Tu-
zson Bence. 

Köszönetet mondott az óvoda peda-
gógusainak, munkatársainak, akik az el-
múlt két évben - az építkezés idején - is 
példaértékűen nevelték a gyermekeket, 
amit szívből jövő kötelességüknek érez-
tek, s éreznek! 

- Az óvoda olyan pluszt ad a gyerme-
keknek, amit szülőként nem adhatunk 
meg – mondta a négy gyermekes édesapa. 

Az államtitkár elismerését fejezte ki 
mindazoknak, akik aktívan hozzájá-
rultak az ország egyik legnagyobb óvo-
dájának az újjászületéséhez, bővítésé-
hez, melynek eredményeként immár 390 
gyermek nevelését biztosítja a Kincsem 
Óvoda. 

Az avató ünnepségen Balogh Csaba 
polgármester olyan különleges település-
nek nevezte Gödöt, ahol nem érvénye-
sülnek az országos trendek, ahol szeren-
csére egyre több gyermek lát napvilágot.  

Robert Fulghum-től kölcsönzött idézettel 
mutatott rá az óvoda jelentőségére: „Már 
az óvodában megtanultam mindent, amit 
tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, 
mit tegyek, mind az óvodában tanultam 
meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt 
különösebb érték, az óvodában azonban 
annál inkább. Íme, amit ott tanultam: 
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a 
játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent 
oda tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj 
rendet magad után! Ne vedd el a másét! 
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat 
okoztál! …”

Dr. Pintér György önkormányzati kép-
viselő, az előző képviselő-testület alpol-
gármestere a 2017-ben elindított projekt 
szakmai hátterét ismertette az ünneplők-
kel.  Elmondta, hogy a város közel 460 
millió forint állami támogatást kapott az 
1,1 milliárd forint összköltségű beruhá-

záshoz. – Emellett az épület berendezése, 
a környezet rendezése mintegy 150 mil-
lió forintba kerül. A bővítésnek és a szom-
szédos telek megvásárlásának köszönhe-
tően 800 m2-el nőtt a gyerekek számára a 
zöld játszótér – tette hozzá.

A nemzeti színű szalag átvágásával ün-
nepélyesen is felavatták a Kincsem Óvo-
dát, melynek vezetője, Kocsis Katalin 
mondott köszönetet az igényesen kialakí-
tott intézmény létrejöttéért. 

A kétszintes épületben 11 csoport mű-
ködhet. Az épület akadálymentesített, 
megfelelő alapterületű csoportszobákkal 
és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendel-
kezik.

Az üzemeltetés költségéhez hozzájárul 
a megújuló energia (napenergia) és a csa-
padékvíz-hasznosítás is.

(Vetési)
Fotó: Ligeti Edina

Szeptembertől a Börzsönyben 
is jár a Kajla kisvasút

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Gödön 275 férőhellyel bővült az óvodai kapacitás

A városért tenni akaró lelkes gödi lokálpatrióták egy csoportja

Az állam 460 millió forinttal támogatta a beruházást
A kormány képviseletében 

Szentkirályi Alexandra 
és Rétvári Bence méltatta, 

hogy az Ipoly Erdő Zrt. is 
csatlakozott a Kajla programhoz



4 Dunakanyar Régió XXII. évfolyam 18. szám

Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Közel másfél milliárd forintból megvalósult fejlesztéseknek köszönhe-
tően, több mint 395 új óvodai férőhely jött létre Gödön és Dunakeszin. 
Az elmúlt években jelentősen megnőtt Budapest agglomerációjában az 
óvodai férőhelyek iránti igény. Ennek teljesítése érdekében számos fej-
lesztés ment végbe Pest megye 5. számú választókerületében, ezzel nö-
velve a köznevelési intézmények férőhelyeinek számát.

120 férőhelyes új óvodát 
avattak Dunakeszin 

-  Az elmúlt időszakban több 
új bölcsőde, óvoda és isko-
la is megnyitotta kapuit, ez-
zel jelentősen bővült a közne-
velési intézmények kapacitá-
sa. Szeptember elsejével Gö-

dön és Dunakeszin is új óvo-
dák nyitották meg kapuikat, 
amelyek fejlesztési összköltsé-
ge 1,5 milliárd forint és közel 
400-al több ovist tudnak fo-
gadni – mondta Tuzson Bence,  

a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda kormányzati államtit-
kára Dunakeszin az alagligeti 
Aranyalma tagóvoda avató 
ünnepségén. 

A város országgyűlési kép-
viselője kijelentette: Dunake-
szi egy irigylésre méltó, dina-
mikusan fejlődő város.

- Nemrég adtunk át egy is-
kolát és egy bölcsődét, most 
pedig egy óvodát. Ezek a fej-
lesztések nagyon fontosak, hi-
szen az ország egyik leggyor-
sabban fejlődő és növekedő te-
lepüléséről van szó, ahol na-
gyon sok a gyermek. Jelenleg 
26800 gyermek él a Dunake-
szi Tankerület településein, 
ez 300 fővel több mint tavaly. 
Mondhatom azt, hogy öröm-
teli probléma ez, sokan irigy-

lésre méltónak tartják ezeket a 
kihívásokat – fogalmazott az 
államtitkár. 

Tuzson Bence kiemelte, a 
beruházások az összefogás 
eredményeként jöhettek létre. 
Ha egy önkormányzatban jó 
elképzelések vannak, amellé a 
kormányzat is odaáll és ezek-
ből az együttműködésekből 
sikeres projektek valósulhat-
nak meg.

A városi önkormányzat 
képviseletében Erdész Zoltán 
alpolgármester kiemelte, hogy 
a nagy ívű fejlesztések és beru-
házások alapja az ésszerű gaz-

dálkodás és a tervszerű város-
építés. Bejelentette: a 330 mil-
lió forint állami támogatás 
mellett az önkormányzat je-
lentős összegű, mintegy 800 
millió forint önerőt biztosí-
tott a projekt megvalósításá-
hoz. Elismeréssel szólt Tuzson 
Bence országgyűlési képvise-
lő támogató együttműködésé-
ről, Dunakeszi fejlődése érde-
kében kifejtett színvonalas te-
vékenységéről. 

Az új Aranyalma Óvodá-
ban szeptember 1-én 4 cso-
portban, 120 kisóvodás kezd-
hette meg az új nevelési évet. 

Az önkormányzat célja, hogy 
minden gyermek a legmeg-
felelőbb nevelési intézmény-
be járhasson. Az Aranyalma 
Óvoda fogadja az olyan sajá-
tos nevelési igényű SNI gyer-
mekeket (beszédfogyatékos, 
hallássérült, kismértékben lá-
tássérült, enyhén értelmi fo-
gyatékos, enyhébb mozgás-
korlátozottság esetén), akik-
nek óvodai nevelése a szak-
értői bizottság véleménye 
alapján normál óvodai közös-
ségben integráltan javasolt.

(Vetési)
Fotó: sunnyphoto.hu

A Richter Egészségváros idei harmadik ál-
lomása szeptember 19-én Dunakeszi lesz, 
ahol a Katonadomb ad helyet a szűré-

seknek, tanácsadásoknak, előadásoknak, melye-
ken minél többen vesznek részt, annál több pénzt 
ajánl fel a városnak a gyógyszergyártó vállalat. Az 
önkormányzat és a Richter Egészségváros szerve-
zői számára fontos a lakosság egészségmegőrzése, 
ennek érdekében kordonon keresztül lehet majd 
belépni a rendezvény területére.

Maszkban várják az embereket, mindenkinek 
megmérik a testhőmérsékletét és a kezet is fertőt-
leníteni kell majd.

Ügyelnek majd a helyes maszkhasználatra, a 

szűréseknél is betartják a másfél méteres távolsá-
got. Egyszerre 500 ember tartózkodhat az Egész-
ségvárosban. Az emberek a részvételükkel 300 fo-
rintokat gyűjthetnek Dunakeszi számára.

Mint megtudtuk eddig 183 ezer szűrést végez-
tek a program keretén belül, Dunakeszi a 78. ál-
lomás, idén pedig a harmadik. Eddig egy helyszí-
nen 9 és fél millió forint volt a maximum, amit a 
résztvevők pontjaikkal elértek.

Dióssi Csaba polgármester bízik abban, hogy 
a dunakesziek ezúttal is összefognak és részvé-
telükkel szerzett pontok segítségével megdöntik 
a 9,5 millió forintos országos rekordot, amit az 
SZTK javára ajánlanak fel. 

Átadták a nyíltvízi 
edzőközpontot Dunakeszin

Készíttesse el egészségtesztjét 
a Richter Egészségvárosban

Folytatás a címlapról

– A város sportolói, és ci-
vil szervezetei, a diákok nyá-
ri napközis tábora számára iga-
zi közösségi helyszínként funk-
cionálhat az igényesen felépí-
tett impozáns épület – mondta a 
polgármester.

Nagy nap ez a városi sportegye-
sületnek és a városnak is. Ezzel a 
létesítménnyel is tovább fejlődik 
Dunakeszi sportélete – fogalma-
zott Temesvári István, a VSD el-
nöke, aki szerint már nagyon hi-
ányzott egy ilyen igényesen felépí-
tett létesítmény az egyesület életé-
ben, amely folyamatosan bővül a 
sportolók és a sportágak számá-
ban egyaránt. A VSD-ben napja-
inkban közel háromezren spor-
tolnak a 16 szakosztályban. Az 
új szálláshely és edzőközpont ki-
váló lehetőséget kínál arra, hogy 
a város sportolói mellett hazánk-

ból, de akár külföldről, Dunake-
szi testvérvárosaiból érkező spor-
tolókat, edzőket igényes környe-
zetben fogadhassuk – tette hozzá. 
Csoma Attila úgy látta, hogy egy 
elmaradott terület (régi napkö-
zis tábor) indult ezzel a központ-
tal fejlődésnek. A körzet önkor-
mányzati képviselője azt hangsú-
lyozta: A beruházás igazi értékte-
remtő és értéknövelő jelleggel jött 
létre. Az önkormányzat legszebb 
Duna-parti telkén az ingatlanban 
6 apartman és 52 fős diákszállás, 
100 személyt kiszolgáló étterem 
került kialakításra, támogatva a 
sportot és a közösségeket. A város 
ebben az épületben már méltó kö-
rülmények között tudja elszállá-
solni a településre érkező testvér-
városi vendégeket, sport- és kultu-
rális partnereit is. 

Seltenreich József városi sport-
igazgató történelmi áttekintés-
ben idézte fel a hetvenes évek-

től napjainkig az egykori nap-
közis nyári táborok hangulatát, 
és környezetét, amely az utóbbi 
időszakban nagy ívű változáson 
ment keresztül. 

– Ez a gyönyörű létesítmény, 
olyan érték, amelyre mindany-
nyian büszkék lehetünk – emel-
te ki Seltenreich József, aki azt 
is hangsúlyozta, hogy a fiatalok 
körében is tudatosítsák egy ilyen 
impozáns sportlétesítmény érté-
ket, hiszen mindenért meg kell 
dolgozni, semmi sem jön csak 
úgy magától.

A wifi- és kamerarendszerrel 
felszerelt létesítmény tervezésé-
nél a környezettudatosságra és 
költséghatékonyságra is figyel-
met fordítottak, télen az épü-
let fűtését hőszivattyús rendszer 
biztosítja, valamint folyamatban 
van a fúrt kút kivitelezése is.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Seltenreich József, Dióssi Csaba, Temesvári István, Csoma Attila
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Planicska Szilvia és Tuzson Bence

Huszák Tamás 
Letkés polgármestere

Különleges tanévnyitó 
a Kőrösi iskolában

Az izgalommal teli gyermekzsivaj közben felhangzó iskolacsengő hang-
ja egy új, egy ismeretlen kezdetét hozta el a kis elsősök életében a 
dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, akiket és szülei-
ket Tallérné Szabó Krisztina tanítónő köszöntött a tantestület nevében. 
A Himnusz elhangzása után a hatodik osztályos tanulók egy csoportja 
kedves hangulatú műsorral köszöntötte a három elsős osztály tanulóit. 

Folytatás a címlapról

Több ezer ember életét 
könnyítik meg a szept-
ember 5-én újranyitott 

kishatárforgalmi átkelők, így a 
Pest megyei Letkésen átkelőkét 
is, akik reggel öt órától 24 órát 
meg nem haladó időtartamra 
már használhatják. Az itt élők 
többsége Esztergomban dolgo-
zik, ami szlovák területen ke-
resztül alig húsz kilométer.

Az utóbbi napokban politi-
kusok és civilek együttesen azt 
kérték az illetékes minisztériu-
moktól, hogy segítsék a határ-
sávban élők munkába és iskolá-
ba járását.

-  Az Ipoly mentén élők kö-
zül sokan dolgoznak Szlováki-
ában és Magyarországon, akik 
számára a létkési átkelés meg-
könnyíti a mindennapi életü-
ket. Az út rövidebb Felvidé-
ken keresztül, amely fölrajzi-
lag egybe tartózó terület, amit 
a trianoni határok szabdalták 
szét – mondta Rétvári Bence, 
a régió KDNP-s országgyűlési 
képviselője. Sokan a munkába, 
iskolába járásra veszik igény-
be a hidat, de vannak, akik az 
orvoshoz is itt kelnek át – tet-
te hozzá az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma parlamenti 
államtitkára.  

A Dunakanyar Régiónak nyi-
latkozva elmondta: Az elmúlt 
napokban intenzíven egyeztet-
tek a Belügyminisztériummal 
és a Külgazdasági és külügymi-
nisztériummal a határmentén 
élők érdekében.

– Szerencsére sikerült meg-
állapodnunk, melynek ered-
ményeként a határ - mindkét 
oldalán - 30 kilométeres kör-
zetében élők számára hajnal 5 
órától este 8 óráig ismét meg-
nyílt a határ. Ez nagy segít-
ség az itt élőknek, ugyanakkor 
megmarad az a korlátozás is, 
amely megakadályozza a vírus 
behurcolását az országba. Na-
gyon fontos, hogy minden in-
tézkedést megtegyünk, s azo-
kat betartsuk, ami megvédi a 
munkahelyeket, az iskolában 
a diákok és az oktatás bizton-
ságát – mondta az Emmi par-
lamenti államtitkára Ipolyda-
másdon.

- Helyi összefogással interne-
ten és személyesen is gyűjtötték 
a petíciót a községben élők, akik 
kezdeményezését azonnal fel-
karolta Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő úr – tájékoz-
tatta lapunkat Huszák Tamás, 
Letkés polgármestere.

– Nagyon örülünk neki, hogy 
törekvéseinket siker koronáz-
ta, és így szeptember 5-én haj-

nali 5 órától ismét átkelhetnek a 
határon a munkába, az iskolába 
járók. Itt is szeretném hangsú-
lyozni; az iskolába és a munká-
ba járók mindig vigyék maguk-
kal az ezt bizonyító igazolást – 
mondta Huszák Tamás.

Letkés polgármestere ki-
emelte: - A határátkelőt csak 
azok használhatják, akik 30 
kilométeres körzetben élnek. 
A tranzitforgalom előtt a ha-
tár továbbra is zárva van. A 
rendőrség tájékoztatása sze-
rint egészségügyi szűrés is lesz 
a letkési határon.

A határzár az átkelők meg-
nyitása ellenére érvényben ma-
rad, általános utazási céllal to-
vábbra is csak szigorú szabá-
lyok betartásával lehet elhagy-
ni Magyarország területét.

A szerk.

Különlegesnek nevezte az idei tanévkezdést 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda kormányzati államtitkára. A város or-

szággyűlési képviselője kedves szavakkal köszön-
tötte az első osztályba lépő gyerekeket és szüleiket, 
akik az előírt egészségügyi protokoll szerint védő-
maszkban vettek részt az ünnepélyes tanévnyitón.

– Számomra kétszeresen is különleges az idei tan-
évnyitó. Egyrészt azért, mert a koronavírus-járvány 
miatt hasonló még soha nem volt hazánkban. Más-
részt különleges azért is, mert az én ikreim is most 
lépik át először az iskola kapuját – mondta a négy 
gyermekes édesapa, aki reményét fejezte ki, hogy a 
következő tanév már a régi hagyományok szerint 
kezdődhet majd.

Mint fogalmazott az új helyzetet a tanulók és a ta-
nárok mellett a szülőknek is tanulniuk kell.

–  Azt kívánom nektek gyerekek, hogy egy sikeres 
és jó évet zárjatok, életre szóló barátságok alakulja-
nak ki köztetek – mondta miközben felidézte a ta-
nulópadban töltött első évét, a mellette ülő kisfiúval 
máig tartó barátságának kialakulását.

– Bízom benne, hogy ti is ilyen barátra találtok 
osztálytársatokban – hangzott a politikus jó kíván-
sága, aki az iskolakezdés jelentőségét hangsúlyozva 
kiemelte: - Mindannyiunknak fontos ez a nap, de 
legfontosabb a szülőknek, akik féltő gondoskodás-
sal elindítják gyermeküket az iskolába.

Az új tanév sikeréhez reménnyel és bíztatással át-
szőtt gondolataiban Tuzson Bence köszönettel és el-
ismeréssel a hangjában szólt a gyermekeket tanító 
és jövőjüket formáló pedagógusok helytállásáról, 
akik a tudás mellett olyan plusszal vértezik fel a diá-
kokat, amit a szülőktől nem kaphatnak meg.

Az országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője vé-
gén jó egészséget, sok sikert, és az elmúlt évekhez 
hasonló jó teljesítmény elérését kívánta a tantestü-
letnek, a diákoknak!

Kárpáti Zoltánné igazgató asszony köszönetet 
mondott a szülőknek, akik együttműködő partne-
rek voltak abban, hogy zökkenőmentesen kezdőd-
hessen az elsősök számára az iskolakezdés. – Bízom 
benne, hogy ez a jó partneri viszony lesz az alap-
ja az előttünk álló nyolc esztendő együttműködésé-
nek - mondta.

Elismerését fejezte ki az ünnepi műsorban sze-
replő diákoknak és felkészítő tanáraiknak, osz-
tályfőnökeiknek - Jedlicané Borsos Magdolna, 
Szlobodnyikné Sas Ilona és Tallérné Szabó Kriszti-
na - , akik a rendkívüli helyzet miatt alig egy hetes 
felkészüléssel igazán frappáns és jó hangulatú mű-
sorral örvendeztették meg az első osztályos tanuló-
kat és szüleiket.

Méltatta a pedagógusok és a technikai munkatár-

sak segítőkész együttműködő tevékenységét, akik-
nek köszönhetően járvány-egészségügyi szem-
pontból biztonságosan és zavartalanul kezdődhet a 
2020/2021-es tanév a Kőrösi iskolában.

Kárpáti Zoltánné – a gyerekek felé fordulva – 
kedves, kötetlen „beszélgetős” stílusban és hangon 
mutatta be az iskola névadóját, Kőrösi Csoma Sán-
dort és az életútja előtt tisztelgő emléklapot, mellyel 
megajándékozták az elsősösöket.   

Verssel és virággal köszöntötték a négy évtizedes 
sikeres és rendkívül eredményes tanári pályafutás 
után nyugdíjba vonuló Planicska Szilviát, aki 1979 
óta magyar nyelvet és irodalmat, valamint német 
nyelvet tanított a Kőrösiben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának mi-
nisztere a több évtizeden át tartó, kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérem kitüntetést adományozott Planicska 
Szilvia tanárnőnek, melyet Tuzson Bence államtit-
kár adott át a közkedvelt pedagógusnak. 

A folytatásban Kőrösi diákká fogadták a kis első-
söket, akiket a városi önkormányzat egy-egy háti-
zsákkal és a Dédi, mesélj még! című városi mese-
könyvvel ajándékozott meg. 

A Kőrösi iskola 43. – benne a 2020/2021-es – tan-
évét Kárpáti Zoltánné igazgató asszony az elsősök-
kel együtt nyitotta meg.

A formájában rendkívüli, ám idén is színvona-
las tanévnyitó ünnepség az iskola himnuszának el-
éneklésével zárult, hogy másnap, szeptember else-
jén kezdetét vegye a nyolc éven át tartó tanítás, hogy 
a Kőrösis diákok névadójuk hitvallása szerint minél 
ELŐRÉBB, MAGASABBRA jussanak az életben…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Letkés 30 kilométeres körzetében élők munkába 
és iskolába járás céljából átkelhetnek a határon

Enyhítettek a határzáron 

Kárpáti Zoltánné igazgató asszony elismeréssel beszélt a szülők együttműködéséről
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Vámosmikola 
az elmúlt években 

266 millió forint állami 
támogatásból fejlődött

Sportöltöző avatás Ipolydamásdon 

Vámosmikola az elmúlt években 266 mil-
lió forint állami támogatásból fejlődött és 
tudta építeni közösségét, a települést – 
mondta pénteken, Rétvári Bence, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára Vámosmikolán.

Az „IPOLYDUNAKULT” című pá-
lyázat keretében megvalósult 
„Sportöltöző felújítása” projekt 
befejezéseként Ipolydamásdon 
szeptember 4-én ünnepélyesen 
átadták rendeltetésének a sport-
létesítményt. Közös pályázat 
eredményeként pedig a szlová-
kiai magyarlakta Muzsla község-
ben avatják fel a korszerű, min-
den igényt kielégítő szabadtéri 
színpadot.   

Rétvári Bence, aki a tér-
ség KDNP-s ország-
gyűlési képviselője a 

megújult plébánia és közössé-
gi ház ünnepélyes átadóján ar-
ról beszélt, hogy a helyiek na-
gyon sokat elértek az elmúlt 
években, amihez a kormány is 
hozzá tudott járulni.

Ismertetése szerint az is-
kolakonyha és a szabadidő-
központ fejlesztéséhez csak-
nem 43 millió forinttal, a 
régi kultúrház, a polgármes-
teri hivatal és az üzlet felújí-
tásához 125 millió forinttal, a 
belterületi utak felújításához 
mintegy 14 millióval, a kül-
területi utak felújításához pe-
dig 54 millióval.

A közösségi tér fejlesztésé-
hez 20 millió forintot, az óvo-
daudvar felújításához kétszer 
öt millió forint, a szociális tű-
zi-fatámogatáshoz 2 millió fo-
rintot és orvosi eszközbeszer-

zéshez pedig kétszer 3 mil-
lió forintot juttatott az állam 
– mondta. A legutóbb egyhá-
zi közösségfejlesztésre nyúj-
tott 35 millió forintból újult 
meg a most átadott plébánia és 
közösségi ház épülete – fűzte 
hozzá az államtitkár.

Soltész Miklós a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára arról beszélt, hogy 
ahogy kétezer évig sikerült 
megmenteni a keresztény kö-
zösséget, úgy még ma is meg 
kell védeni. Egyházaink ma 
nem csak a templomot akar-
ják megtartani, hanem a kö-
zösséget, az ifjúságot is szeret-
nék továbbra is nevelni – fűzte 
hozzá az államtitkár.

A felújított épületet és hasz-
nálóit Marton Zsolt, a Váci 
Egyházmegye püspöke áldot-
ta meg.

MTI

Ipolydamásd Önkormányzata nevében Rományik Ferenc 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Rétvári  
Bencét, a térség KDNP-s országgyűlési képviselőjét, az Em-

beri Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárát, 
Szabó Istvánt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, Farkas Ivánt, 
a szlovákiai Muzsla község polgármesterét, valamint Csókás 
Judit projekt menedzsert, Kempfné dr. Dudás Hilda, a Szobi 
Járási Hivatal vezetőjét.  

Köszöntőjében Rétvári Bence elöljáróban bejelentette, hogy 
megnyílik a Letkési híd a határ 30 kilométeres körzetében élők 
számára, akik naponta reggel öttől este nyolc óráig vehetik 
igénybe, munkába és iskolába járás céljából. Majd arról szólt, 
hogy nagyon fontos a járvány elleni védekezés, legalább olyan 
óvatosak legyünk, mint tavasszal. 

Az egészség megvédése érdekében nagyon fontos a sport, 
a testmozgás, folytatta a gondolatot. Magyarországon voltak 
nagy jelentőségű sportcélú fejlesztések, de szükség van, mint 

most például Ipolydamásdon a 30 négyzetméteres felújított 
sportöltözőre is. A községben sokan szeretnek sportolni, szá-
mukra mostantól kulturált lehetőség kínálkozik felkészülni a 
sporttevékenységre. Ezért is kell a kis fejlesztéseket is támogat-
ni, mert a sok kicsiből áll össze az, ami az emberek egészségét 
szolgálja szerte az országban.

Rományik Ferenc ismertette a közös pályázat fontosabb ada-
tait, köztük az Ipolydamásdra jutó támogatás összegét, amely 
22 366 euró, a muzslai szabadtéri színpadé pedig 36 321 euró 
volt.

A muzslai beruházással kapcsolatban kiemelte Farkas 
Iván, hogy a településen létesült szabadtéri színpad építé-
sének harmadik fázisa részesült támogatásban. A létesít-
ményt szeptember 19-én avatják majd fel, melyre meghívta az 
ipolydamásdiakat.

Katona M. István 
Fotó: KesziPress
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
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közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 
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szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

DUNAKESZI KATONADOMB
SZEPTEMBER 17-20-IG

CSÜTÖRTÖK: 18:00, PÉNTEK: 20:00
SZOMBAT: 15:00 ÉS 18:00, VASÁRNAP 15:00 

2 órás, fergeteges előadásban főszerepben, termé-
szetesen a világszámok, extrém akrobaták, cso-
dás lovasakrobaták, különböző állatprodukciók 
és persze humor, tánc, romantika, fiatalos tem-
peramentum, káprázatos kosztümök, kiváló fény 
és hangtechnikával fűszerezve!

A hagyományos cirkuszművészet és színhá-
zi elemek bemutatásával érjük el az egyedülál-
ló, nagyszerű szórakozást az Új Szuperprodukci-
ónkban!

Minden korosztálynak ajánljuk!!! Igazi kikap-
csolódást ígérünk!!! Felejthetetlen élmény!!! 

   A szórakozás garantált!!! Minket a név köte-
lez!!! Ne hagyja ki ezt valóban látni kell!!!

Műsorunk, az Eötvös Cirkusz megszokott, ga-
rantált színvonalával kerül bemutatásra!

Ne feledjék, cirkuszból sok van a világon, de 
Eötvös Cirkusz csak egy van!

Eötvös Cirkusz a manézs örök csodája, minden 
nemzedéknek!

ELŐADÁSOK: 
csütörtökön, pénteken: 18.00  órakor
szombaton: 15.00 és 18.00  órakor  
vasárnap: 15.00 órakor
Csütörtök akciós nap: 2-t fizet, 3-t kap!                                                                  
A többi napon 500 forint kedvezmény!!!
Kedvezmények a szórólap, kupon felmutatása 

esetén érvényesek! 
Infóvonal: 06/70 611 7777 
www.eotvoscirkusz.com 
Facebook: Eötvös Cirkusz New Page
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig                                          

Keressen minket a FACEBOOKON. Bete-
kintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a       

legfrissebb híreket az 50 fős társulat életéről! Le-
gyen tagja Ön is rajongó táborunknak!   (X)

Az Eötvös Cirkusz Jubileumi gálaműsora! Porondon egy évszázad! Eötvös csa-
lád 100 éve a porondon! Egy család igaz története, a kezdetektől, napjainkig! 
DUNAKESZIN a KATONADOMBON szeptember 17.-től - szeptember 20.-ig

"HISTORY"
Eötvös cirkusz 2020! – Új Szuper produkció!! 

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó váci ünnepségen egyéni Pro 
Urbe kitüntetést vehetett át Mikesy György, a Cházár András EGYMI, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium idén nyugdíjba vonult igazgatója, sorstárs 
érdekvédő önkéntes, rehabilitációs foglalkoztatási szaktanácsadó.

Pro Urbe díjat vehetett át 
Mikesy György

- A város iránti szeretetemből fakadó munkálko-
dásom igazán megtisztelő viszonzásának tekin-
tem a kitüntetést. Ahogy az ünnepségen megfogal-
maztam, itt is kiemelem, hogy több mint harminc-
három évvel ezelőtt, az első itteni munkanapomon 
beleszerettem Vácba, nem csak az intézménybe, 
hanem a nagy múltú történelmi település egészé-
be. Innentől kezdve megállíthatatlan vagyok, az az 
érzés lelkesít, hogy valamit tenni kell ezért a gyö-
nyörű helyért, és meggyőződésem, hogy ha mind 
több lakos átérzi ezt, akkor az eredmény sem ma-
rad el - nyilatkozta lapunknak Mikesy György.

Megemlítette a dátumot, a múlt század utolsó 
évét, 1999-et, amikor kinevezték igazgatónak, és 
nagy tervekkel, komoly újító ötletekkel átvette az 
intézményvezetői feladatot. Kérdésünkre úgy érté-
kelte az azóta eltelt két évtizedet, hogy szinte min-
den elképzelése megvalósulását megérhette, szavai 
szerint beérhet egész életen át tartó, fogyatékossá-
gából fakadóan különlegesen nehéz küzdelme, amit 
vezetőként új szinten folytathatott, mint fogalma-
zott az eredményességben fontos összetevő, hogy 
az esetleges bürokratikus nehézségeket is sikerült 
leküzdeni, olykor harcos, illetve következetes kiál-
lással. Aztán hozzátette: bár hivatalosan nyugdíjba 
vonult, folytatja küldetését, immár a Piarista Kilá-
tó Központ égisze alatt és érdekvédelmi területen.

A kitüntetettet természetesen megkérdeztük, 
hogy mely fejlesztésekre, újításokra, kezdeménye-
zésekre a legbüszkébb az elmúlt csaknem két év-
tizedből.

Gyógypedagógiai szempontból Mikesy György 
kiemelte, hogy a jogszabályokból is következő bi-
zonyos mértékű funkció átalakítások révén komp-
lex gyógypedagógiai ellátást biztosító intézmény-
nyé alakult a Cházár-iskola.

Az építkezések kapcsán említést tett az Eötvös 
utcai épület helyreállító munkálatairól (beleért-
ve az országcímer visszahelyezését is a főhomlok-
zatra), a tornacsarnok felépítéséről, az intézmény 
együttes volt püspöki palotai épületének rehabili-
tációjáról, ami a tetőtér - kollégiumi funkciót szol-
gáló - felújításával, rekonstrukciójával kezdődött 
és a főtérre nyíló, műemléki védettségű épület bel-
ső udvarának megújításával, a főépület restaurálá-
sával teljesedhet be.

Mindezeken túl a kitüntetett fontos eredmény-
nek nevezte az elmúlt két évtizedből a hagyomá-
nyos esélyegyenlőségi nap, a fogyatékosügyi ta-
nács életre hívását, a fogyatékossággal élő embe-
reket istápoló szakemberek, segítő munkatársak 
elismerését szolgáló városi kitüntetés kezdemé-
nyezését, a siket alkotóknak és előadóknak be-
mutatkozási lehetőséget adó, nemzetközi rangú 
SALVIA fesztivál megrendezését 2014-ben, vala-
mint azt is, hogy ajánlásuk alapján az önkormány-
zat elnyerhette a "Befogadó város" kitüntető címet.

- Tudatosan készültem, hogy amikor nyugdíj-
ba vonulok, akkor sem állok le, mert annyi tervem 
van, amely megvalósulásra vár, már az idei évvel, 
hiszen legfontosabbnak tartom azt, hogy a volt fe-
rences rendház épületében kialakított Piarista Ki-
látó Központ új fontos feladatot ad. A megálmo-
dott intézmény, a küldetés lényege, hogy az álta-
lános- és középiskolás kor után is segíteni tudjuk 
a fogyatékossággal élőket a szakma kiválasztásá-
ban és az első munkába állásban. Ehhez pedig ko-
moly képességfelmérés, folyamatos képzés, odafi-
gyelés kell, a különböző szakmákra felkészítő gya-
korlati műhelyekkel, a csökkent munkaképességű-
eket foglalkoztatni kész intézmények, cégek bevo-
násával. Nagy kihívás ez nekem is, természetesen 
örömmel vállalom az új feladatot - mondta Mikesy 
György, szerényen elhallgatva, hogy elsőként ő 
kezdeményezte a merőben új típusú, esélyegyen-
lőséget szolgáló intézmény létrehozását, amit pe-
dig a napokban tartott avató ünnepségen is többen 
megemlítettek. 

Ribáry Zoltán 

Mikesy György 
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Sződliget immár 16. alkalommal adott otthont a közkedvelt programnak

53 esztendősen elhunyt az egysze-
res válogatott labdarúgó, a Vác FC 
1993–1994-es bajnokcsapatának 
meghatározó játékosa, Füle Antal – 
tudta meg a Nemzeti Sport.

A gyönyörű Duna-parti környezetben mutatkoztak be a veteránautók és 
motorok, ahová idén is több százan látogattak el, hogy megcsodálják a 
matuzsálem korú járműveket.

Gyász: 53 évesen elhunyt 
a legendás váci csatár, Füle Antal

Idén is nagy siker volt 
a sződligeti veteránautós- 

és motoros találkozó

Füle Antal egy ideje már betegséggel küz-
dött, kórházban ápolták, de nem tudták 
megmenteni az életét.

Az 1966 november 26-án Esztergomban szü-
letett csatár az 1988–1989-es idényben a bajnok 
és kupagyőztes Honvéd tagja volt, az 1996–
1997-es idényben pedig az ugyancsak bajnok-
ságot nyerő MTK-ban szerepelt kölcsönben, de 
Vácon vált igazán ismertté. 1990 és 1999 között 
(a rövidebb MTK-s kölcsönjátékot leszámít-
va) futballozott Vácon, 194 bajnoki meccsen 71 
gólt szerzett a váciaknál. 

Az 1993–1994-es idényben csapata legered-
ményesebb tagjaként, 15 góllal segítette bajno-
ki címhez a Vácot, az NB I góllövőlistáján a 3. 
helyen végzett. 

Az első élvonalbeli meccsét 1986-ban, a Hon-

véd színeiben játszotta (Dunaújváros–Honvéd 
2–3), az utolsót pedig 1999-ben, a Vácban a 
Győr ellen (Győri ETO–Vác 1–1). 

Összesen 255 NB I-es meccsen szerepelt, eze-
ken 81 gólt szerzett.

A magyar válogatottban egyszer léphetett 
pályára, 1993. október 27-én Verebes József 
szövetségi kapitánynál kezdőként kapott lehe-
tőséget és egy félidőt játszott a Luxemburg el-
len 1–0-ra megnyert mérkőzésen.   

Füle Antal 53 évet élt.

Az autók és motorok 
szerelmesei idén sem 
csalódtak a "felhoza-

talban", értékesebbnél élte-
sebb autók "kínálták" magu-
kat a kíváncsi érdeklődők-
nek...

A szeptember 6-án rende-
zett XVI. Sződligeti veterán-
autós- és motoros találkozó 
csúcspontjaként a nagy időket 
megélt oldtimerek látványos 
felvonulásának tapsolhattak 
a vendégek mellett a nagyköz-
ség lakói.

 V. I.
Fotó: KesziPress

Tavaly rendkívül nagy sikere volt az első Börzsöny Ring kerékpáros teljesít-
ménytúrának, melynek 90 kilométeres távja mellett a kellemetlen időjárás is 
próbára tette az elszánt kerékpárosokat. A teljesítménytúra és a gyönyörű ter-
mészeti környezet idén is várja a kerékpársport szerelmeseit, akik szeptember 
19-én, délelőtt 10 órakor rajtolnak el a szobi dunai kompkikötő melletti rajt-cél-
állomástól – jelentették be a minap tartott felvezető sajtótájékoztatón.

Szeptember 19-én rajtol 
a II. Börzsöny Ring

90 kilométeres kerékpáros teljesítménytúra 
hazánk legérintetlenebb természeti környezetében 

- Tavaly több mint szá-
zan teljesítették a nem köny-
nyű kihívást az esős, sze-
les időben – mondta a rendez-
vény fővédnöke dr. Rétvári  
Bence, az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára, aki a Börzsöny Ring 
elindításaként az egyik legfon-
tosobb érvként a gyönyörű ter-
mészeti környezet széles körű 
népszerűsítését jelölte meg. 

- De az is tény, hogy a ma-
gával ragadó látvány élvezete 
mellett a Börzsöny komoly fi-
zikai kihívást is jelent a kerék-
párosok számára a néhol előt-
tük emelkedő meredek hegyol-
dallal, vagy a dombos lejtőivel. 
Ez olyan kihívás, amivel min-
den kerekpárosnak érdemes 
évente egy-kétszer megküzde-
nie – bíztatta a jelentkezőket.

A régió országgyűlési képvi-
selője elmondta, hogy a tavalyi 
verseny óta nagyon sok helyre 
felkerültek a túraútvonalak. 

- Az idei Börzsöny Ring 
szeptember 19-én, 10 órakor 
rajtol Szobról – jelentette be. 

A verseny előkészítéséhez és 
szervezéséhez nyújtott szak-
mai támogatásért köszönetet 
mondott a Magyar Kerékpáros 
Szövetségnek, és az Ipoly Erdő 
Zrt.-nek és a környező telepü-
lések polgármestereinek. 

- Minden induló számá-
ra nagy kihívás a 90 kilo-
méteres kerékpáros telje-
sítménytúra, akik Magyar-
ország legritkábban lakott, 
legtermészetközelibb tájegysé-
gén tehetik próbára fizikai fel-
készültségüket – mondta dr. 
Rétvári Bence.  

- Egy-egy ilyen túra nagy 
lendületet adhat a térség felfe-
dezéséhez, amely hozzájárul-
hat, hogy az esztendő más idő-
szakaiban is túrázzanak, ke-
rékpározzanak a Börzsönyben 
– fogalmazott Szabó Lajos.  A 
Magyar Kerékpáros Szövetség 
képviselője bejelentette, hogy a 
túrázók előtt és mögött moto-
ros kísérők vigyáznak a bizton-
ságukra, szervizautó is rendel-
kezésükre áll és két mentőautó 
biztosítja a sporteseményt. 

- A járványhelyzet miatt azt 
kérjük a versenyzőktől, hogy 
amikor együtt vagyunk – rajt 
és célállomás – viseljenek száj-
maszkot, hiszen reményeink 
szerint több százan indulnak 
a II. Börzsöny Ring kerékpáros 
teljesítménytúrán.  

Szabó Lajos dicséretesnek és 
előremutatónak nevezte azt, 
hogy a kerékpáros teljesítmény-
túrának helyszínt biztosító Ipoly 
Erdő Zrt. – más versenyek-
nek helyszínt adó erdőgazdasá-
goktól eltérően – egyedülálló-
an részt vesz a szervezésben is.    

Horváth Barnabás főmérnök  
bejelentette, hogy az Ipoly Erdő 
Zrt. nagy örömmel áll minden 
olyan kezdeményezés mögé, 
ami az aktív turizmus, vagy az 

aktív sportélet kiteljesedését, az 
értékek védelmét és megismer-
tetését szolgálja. 

V. I.
Fotó: KesziPress


