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Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Akár kimondjuk, akár nem, a közvélekedésben tartja magát az az örökigazság, hogy egy megvá-
lasztott képviselő – legyen az önkormányzati, megyei vagy országgyűlési – elismerésének egyik 
meghatározó fokmérője a közösség érdekében kifejtett tevékenysége, lobbi képességének haté-
konysága. A bizalmat szavazók a képviselő mindennapi teljesítményét az alapján ítélik meg, hogy 
mit tett az élet- és munkakörülményeik javítása érdekében, hogyan tudja szolgálni a helyi közös-
ség egészségügyi ellátását biztosító intézmények fejlesztését, az oktatás, a kulturális,-  és sport-
élet kiteljesedését.   

Október 6-án, a Nem-
zeti gyásznapon or-
szágszerte, így Duna-
keszin is megemlé-
keztek a tizenhárom 
hős honvédtisztre, 
kivégzésük évfordu-
lóján. Az Önkormány-
zat mellett elhelyez-
ték a kegyelet virá-
gait a nemzetisé-
gi önkormányzatok 
képviselői, iskolák 
tanárai, diákjai és 
magánszemélyek is.

Több milliárdos állami 
támogatások Vácnak

Nemzeti gyásznap – 
Koszorúzás Dunakeszin 

Megújulnak a régió falvai és községei 

Városi ünnepség elismerések 
és kitüntetések átadásával 

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzatiság 30

- Fontos, hogy a köznevelés a tanórákon kí-
vül is a természetvédelmet szolgálja - mondta  
dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a 
Pest megyei Zebegény településfásítási program-
jának megnyitóján.

A rendszerváltás egyik legfontosabb és legsike-
resebb vívmánya az önkormányzati rendszer. Az 
Országgyűlés 2000-ben nyilvánította a helyi ön-
kormányzatok napjává szeptember 30-at, annak 
emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartot-
ták a 40 év utáni első helyhatósági választások 
első fordulóját. 

FÁSÍTÁSI PROGRAMMAL 
és természetbarát szemlélet 

erősítésével a környezetvédelemért 

A város vezetői elhelyezték 
a tisztelet koszorúját 
az aradi vértanúk emlékére 

A váci Kilátó Központ  

Dunakeszin szeptember 
30.-án rendezték meg a 
VOKE József Attila Mű-

velődési Központban az ünnep-
séget, összekötve az elmúlt há-
rom évtizedben a város érdeké-
ben tevékeny részt vállaló képvi-
selők elismerésével. Ugyanekkor 
adták át a pedagógusi elismeré-
seket és az önkormányzati ki-
tüntetéseket, melyekre a tavaszi 
járványos időszak miatt most 
került sor. A vírushelyzetre való 
tekintettel a bejáratnál minden 
érkezőt hőmérőztek és ellátták 
maszkkal valamint tetszetős fe-
hér kesztyűvel. 

A megjelenteket az est folya-
mán konferáló Szabó Eszter kö-
szöntötte. A Himnusz elhangzá-
sa után a rendezvényt előbb az Et 
Vie Dance, majd a Kőrösi Tánc-
együttesek műsora vezette be.

Elsőként Dióssi Csaba polgár-
mester üdvözlő beszéde hang-
zott el. Bevezetőben köszöntötte  
Tuzson Bence államtitkárt, or-
szággyűlési képviselőt, a kitün-
tetetteket és azokat, akik az el-
múlt harminc évben önkor-
mányzati képviselőként szolgál-
ták Dunakeszit. 

Folytatás a 2. oldalon

Szentkirályi Alexandra 
és Rétvári Bence is 

elültetett egy facsemetét
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Ünnepélyesen köszöntötték a város jelenlegi és egykori önkormányzati képviselőit 

Folytatás a címlapról

Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
honvédseregei hősies és 

áldozatos küzdelmek után, az 
osztrákok által segítségül hí-
vott orosz csapatok előtt kény-
telenek voltak feladni a har-
cot. Ez a fájdalmas tett Gör-
gey Artúr tábornokra várt, 
aki augusztus 13-án Rüdiger 
orosz tábornok előtt letette a 
fegyvert. Három nappal ké-
sőbb Paszkevics orosz fővezér 
levelet intézett Ferenc József 
osztrák császárhoz, amelyben 
megbocsátásra biztatta az ural-
kodót. Ennek ellenére augusz-
tus 27-én az osztrák miniszter-
tanács határozatában úgy fo-
galmazott, hogy „Báró Hay-
nau táborszernagy dolga lenne, 
hogy Magyarországon és Er-
délyben megjelölje a legvétke-
sebbeket”.

Haynau nem késlekedett. Az 
általa létrehozott hadbíróság 
megkezdte munkáját, és a ha-
lálos ítéleteket Haynau aláírá-
sa törvényesítette. A kivégzése-
ket az 1848-as harmadik bécsi 

forradalom és Latour császá-
ri hadügyminiszter meggyil-
kolásának első évfordulójára, 
október 6-ra időzítették, amely 
ezért a magyar forradalom és 

szabadságharc vérbefojtásának 
gyászünnepe. 

De kik is voltak és milyen 
nemzetiségűek a kivégzettek: 
Lázár Vilmos ezredes örmény; 
Dessewffy Arisztid tábornok 
magyar; Kiss Ernő tábornok 
örmény; Schweider József tá-
bornok német; (őket katonák-
hoz méltóan főbelövésre ítélték, 
a többi tábornokra a megalázó 
akasztás várt); Lovag Poelten-
berg Ernő osztrák; Török Ignác 
magyar; Lahner György német; 
Knezic Károly horvát; Nagy-
sándor József magyar; Gróf 
Leiningen-Westerburg Károly 
német; Aulich Lajos német; 
Damjanich János szerb; Gróf 
Vécsey Károly magyar.

Ugyancsak október 6-án vé-
gezték ki Pesten, az „Újépület-
nek” nevezett kaszárnyában 
gróf Batthyány Lajost, az első 
független magyar felelős mi-
niszterelnököt. A kaszárnya 
helyén ma a Batthyány-örök-
mécses látható.  

Dunakeszin, az Aradi vér-
tanúk terén lévő emlékhely-
nél Mihály Gyuláné, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola intéz-
ményvezetőjének rövid meg-
emlékezését, valamint a 3.d 
osztályos diákok által eléne-
kelt népdalt követően a vá-
ros Önkormányzata nevében 
elhelyezte a tisztelet és emlé-
kezés koszorúját Dióssi Csa-
ba polgármester, Sipos Dávid 
alpolgármester, Dr. Molnár 
György jegyző és Pethő Krisz-
tián önkormányzati képvise-

lő. Virágot helyeztek el a Bár-
dos iskola, valamint a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola intézményvezetői és di-
ákjai, valamint a Duna Ösz-
szefűz Nemzetiségi Klub kép-
viseletében Kirov Gábor, a 
Dunakeszi Bolgár Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke és 
Sólyomvári György, a Duna-
keszi Örmény Közösség ve-
zetője. A nap folyamán ko-
szorúzott még a Dunake-
szi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében Várko-
nyi Kurszán elnökhelyettes és  
Pethő Krisztián elnökségi tag. 

Katona M. István
Fotó: A szerző és 

sunyphoto.hu

A Magyar Közlönyben megjelent beszá-
moló szerint, bár az épület az építési 
kornak megfelelő technológiai szín-

vonalon épült, a határoló szerkezetek és az el-
avult, helyenként rosszul záródó nyílászárók 
és gépészeti berendezések nem felelnek meg a 
kor hőtechnikai és épületszerkezettani köve-
telményeinek. Ezért a Radnóti Gimnázium jó 
ideje jelentős hőveszteséggel működik. 

A sikeres pályázat keretében azonban, több 
mint 2 milliárd forintból újíthatják meg a tel-
jes fűtési és hűtési, valamint szellőző rend-
szereket. Az állami támogatás kiterjed a kül-
ső határoló fal-és födémszerkezeteket hő-
szigetelésére is. A felújítás keretében továb-

bá hő-és füstelvezető rendszert építenek 
ki, valamint egy villamos energiát termelő 
napelemrendszert is telepítenek az épületre, 
hogy ezzel is hozzájáruljanak a gazdaságosabb 
működéshez. Megújításra kerül a teljes lapos 
tetőszerkezet, a csapadékvíz elleni szigetelés 
és az épület homlokzati nyílászáróit is korsze-
rű, hőszigetelt darabokra cserélik.

Nem kevés pénzből, 120 millió 
euróból épül kontinens szer-

te közösségi internetes (WiFi) há-
lózat a sikeresen pályázó települé-
seken.Az uniós pályázathoz szük-
séges első lépést Sződliget az elsők 
között tette meg. A nagyközség 
önkormányzata – a pályázatíró 
Forrás Trend Kft.-nek köszönhe-
tően – eredményesen szerepelt a 
WiFi4EU elnevezésű európai pá-
lyázaton, melynek köszönhetően 
közel 5 millió forintot nyert a ve-
zeték nélküli ingyenes közterületi 
csatlakozás kiépítésére. 

Juhász Béla polgármester 
szeptember közepén jelentette be 
közösségi oldalán, hogy a telepü-
lés öt pontján kiépítették az in-
gyenes WiFi szolgáltatást. 

Nemzeti gyásznap 
– Koszorúzás Dunakeszin 

Folytatás a címlapról

Városi ünnepség elismerések és kitüntetések átadásával 

Önkormányzatiság 30

Felidézte a három évtizeddel 
ezelőtti önkormányzati válasz-
tást, melyen Dunakeszi lakossá-
ga immár szabadon megválaszt-
hatta azokat az önkormányza-
ti képviselőket, akikre a válasz-
tók rábízhatták a település érde-
kében hozott fontos döntéseket. 
Úgy vélte, hogy az azóta megtar-
tott választásokon minden alka-
lommal jól választották meg a 
képviselőket, akiknek a munká-
ja nyomán a város fejlődése fo-
lyamatosan felfelé ívelő tenden-
ciát mutatott.  Megemlítette azt 
a felmérést, amelyből kiderült, 
hogy a magyarországi járások 
közül Dunakeszié a legélhetőbb. 
Hozzátette, hogy több mint két 
évtizede a testület tagjaként ő 
is dolgozhat a városért. Köszö-
netet mondott miden korábbi 
képviselőnek a város érdekében 
végzett munkájukért. Végezetül 
színpadra hívta Seltenreich Jó-
zsef önkormányzati képviselőt, 
akit egyedüliként az elmúlt har-
minc évben minden alkalom-
mal megválasztottak körzetében 
a testület tagjának.        

Beszéde kezdetén Seltenreich 
József arra kérte a jelen lévőket, 
hogy néma felállással emlékez-
zenek meg azokra az egykori 
képviselőkre, akik már nem le-
hetnek közöttünk. 

Nyolc választáson vehetett 
részt, először 23 évesen, és ez a 
tény számára meghatározó él-
mény, mondta bevezetőben. Fel-
idézte az elmúlt évtizedeket, 
amelyek során voltak erőteljes 
viták, de ezek is a település fej-
lődését szolgálták. Közös érté-
kek, a megújulás gondolata és a 
tenni akarás jellemezte minden-
kor a testületet. Fontos mérföld-

kő volt, amikor a 2010-es válasz-
tásokat követően a felálló ön-
kormányzat új irányt szabott a 
munkának. A képviselő testü-
letek történetében először, 2010. 
november 22-én minden meg-
választott képviselő aláírta azt 
az együttműködési nyilatkoza-
tot, amely meghatározta a fejlő-
dés irányát. Az összefogás nem 
csupán ezen a szinten valósult 
meg, hanem sikerült olyan ered-
ményes munkakapcsolatot ki-
építeni az Önkormányzat és az 
országgyűlési képviselő között, 
melynek hatására országosan is 
egyedülálló fejlődési pályára áll-
hatott a város. Köszönet és elis-
merés ezért Tuzson Bencének. 
Mindenki büszkén kihúzhatja 
magát, aki képviselő volt illet-
ve most is az, mert jelenleg már 
egy virágzó, huszonegyedik szá-
zadi fejlődés következett be a vá-
ros történetében.  

– Harminc év hosszú idő, em-
lékszem rá, hogy annak idején 
fiatalon, sokakkal együtt nagy 
várakozással néztünk a jövőre – 
kezdte ünnepi beszédét Tuzson 
Bence. – Azt gondoltuk, hogy 
egyik napról a másikra min-
den megváltozik és egy új, biz-
tató jövő elé nézünk. Rájöttünk, 
hogy egyik napról a másikra egy 
települést, egy országot nem le-
het megváltoztatni. De kemény 
munkával ez sikerülhet. S ennek 
az eredményét láthatjuk Duna-
keszi jelenlegi állapotán. 

A továbbiakban arról szólt, 
hogy a viták, ellenvélemények 
végül az egységet eredményez-
ték. Ez a város először kisebb 
mértékben, aztán egyre gyor-
suló ütemben fejlődött. Köszö-
net érte a város vezetésének, de 
hiába egy jó városvezetés, ha az 
elődök nem dolgoztak volna a 

településért. – Becsüljük meg 
azokat, akik a múltban dolgoz-
tak, mert csak akkor van egy vá-
rosnak jövője, ha ismeri a múlt-
ját, ebből építkezik és ez a múlt 
most már történelem.  Dunake-
szi olyan város, amelyikre büsz-
kén nézhetünk fel. Ha az or-
szágban minden város így fejlő-
dött volna, akkor az egész ország 
sokkal fejlettebb lenne, akár tíz-
húsz évvel is előbbre tartana. Le-
gyenek büszkék arra, amit elért a 
település, és azt kívánom, hogy 
ebben a munkában olyan képvi-
selő testület működjön, akik ezt 
a múltat, ezt a hagyományt to-
vább viszik és Dunakeszit Ma-
gyarország legfejlettebb város-
ává fogják tenni. 

A beszédek alatt a színpadi 
leed-falon városunkat bemutató 
képsorozatot vetítettek. A beszé-
dek után Dióssi Csaba és Tuzson 
Bence átadták az elmúlt három 
évtized önkormányzati munká-
jában kiemelkedően részt vett 
képviselőknek az emlékérmeket 
és emléklapokat. Ezt követően 
került sor a pedagógus elisme-
rések, valamint a városi kitünte-
tések és díjak átadására. Az ün-
nepség a Szózat elhangzásával 
fejeződött be.

Az ezt követő fogadáson Tu-
zson Bence pohárköszöntőjében 
kiemelte, hogy a városban olyan 
emberek élnek, akiknek a mun-
kája nélkül a település fejlődése 
nem valósulhatott volna meg. Ez 
az erős közösség adja a keretet 
az Önkormányzat munkájának, 
hangoztatta a képviselő. Nagy 
öröm, hogy a városvezetés folya-
matosan gondol rájuk és kitün-
tetésben is részesíti őket.

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu

Bár korábban már sikeresen pályázott ener-
getikai rendszerének megújítására a dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázium, ám a kivitele-
ző által készített tervek alapján kiderült, hogy 
nagyobb volumenű beruházásra van szükség, 
mint amivel korábban számoltak. Most azon-
ban Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
kormányzati államtitkár közbenjárásával ál-
lami többlettámogatáshoz jutott a gimnázium 
fenntartója, amelynek segítségével már min-
den akadály elhárult a felújítás elöl.

Kormányzati támogatással 
újul meg a Radnóti Gimnázium

Ingyenes WiFi 
Sződligeten

A Bárdos iskola 
vezetőinek főhajtása 
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Neubauer Rudolf 
Kismaros független polgármestere 

és Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője, a településfásí-
tási ültetésen tartott sajtótájékoztatón azt 

hangsúlyozta, hogy a kormány nem csak be-
szél a környezetvédelemről, hanem az oktatás, a 
mindennapok, a hétvégék és a nyári szünet rész-
éve is kívánja tenni azt. Hozzátette, az iskolá-
soknak is fontos, hogy a tanórákon kívül elsajá-
títsanak egy természetbarát szemléletet, amihez 
a fásítási programok is hozzájárulnak. A 2012-es 
és a 2020-as Nemzeti alaptanterv már nyolcszor 
tartalmazza az éghajlatváltozás és klímaváltozás 
kifejezéseket, míg a korábbi tantervek egyálta-
lán nem használták - fűzte hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence kitért arra, hogy az Ökoiskola 
programban 1000 iskola vesz részt, a Fenntart-
hatósági témahét, amelyet tavaszról októberre 
kellett halasztani a járvány miatt, előrelátható-
lag 1542 iskolában valósul meg, 18 581 osztály és 
330 255 diák részvételével. Hozzátette, hogy A 
világ legnagyobb tanórája szintén a fenntartha-
tó célokra összpontosít, a környezetvédelemre, a 
természetvédelemre és tavaly 634 iskolából 4700 
osztály csatlakozott a programhoz.

Az államtitkár beszélt arról, hogy az Erzsébet 
táboroknak is fontos részei már évek óta a kör-
nyezetvédelmi tematikájú programok. Hozzá-
tette, hogy a Csodaszarvas táborokban 83 200 
diák vett részt különböző környezetvédelmi 

programokon és az erdei vándortáborokban az 
elmúlt szezonban 160 csoportban 4000 diák fe-
dezte fel az erdőket, környezetközeli élményeket 
szerezve - fűzte hozzá Rétvári Bence.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért 
és földügyekért felelős államtitkára elmondta, 
hogy a kormánynak fontos a kétmillió hektár-
nyi erdő egészségi állapotának megőrzése és az 
erdőtelepítések növelése. Ennek érdekében az 
erdőt telepítő gazdák a korábbiaknál lényege-
sen nagyobb, a fafajtól függően 80-130 száza-
lékkal több támogatást vehetnek igénybe a Vi-
dékfejlesztési programban. Emelkedtek az erdő 
létesítésének és ápolásának egységárai is, hogy 
minél kedvezőbb feltételekkel juthassanak for-
ráshoz a gazdák. Eddig 17 ezer hektár erdő tele-
pítésére érkezett pályázat és 3 ezer hektár fásítá-
sára - mondta az államtitkár. A települési fásítási 
programra 500 millió forint áll rendelkezésre és 
500 településen 12 ezer fasort ültetnek el - fűzte 
hozzá az erdőkért felelős államtitkár.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról 
beszélt, hogy a kormánynak fontos az alkalmaz-
kodás a klímaváltozáshoz és ennek részét képe-
zik a fásítási programok. A Klíma és természet-
védelmi akcióterv egyik célkitűzése, hogy 27 
százalékra sikerüljön növelni az erdővel borított 
területek arányát Magyarországon, ezért vállal-
tuk, hogy évente egymillió fát ültetünk, minden 
újszülött után legalább tízet - mondta Szentki-
rályi Alexandra.

A fenti gondolatok jutottak eszembe, ami-
kor szeptember 12-én a váci Vanyek 
Béla Sportcentrum avató ünnepségén 

hallgattam Rétvári Bence országgyűlési képvi-
selő, az Emmi parlamenti államtitkárának sza-
vait, aki bejelentette, hogy a 98 éves egyesület 
sportcentrumának újjáépítése kizárólag álla-
mi pénzből, 774 millió forintból valósult meg, 
melynek köszönhetően jelentősen javult a vá-
ciak és a környéken élők sportolási lehetősége. 

A képviselő a kétszintes sportcentrum – fe-
dett futófolyosó, vívóterem, szabadtéri atlétikai 
pályák, rekortán borítású futópálya – méltatá-
sa mellett ismertette azt is, hogy az elmúlt két 
évben részben vagy teljes mértékben állami tá-
mogatásból milyen fejlesztések valósultak meg 
vagy kezdődtek el Vácon. 

A fejlesztések nagyságát Vác 7 milliárdos idei 
költségvetéséhez viszonyítva illusztrálta. 

- Az elmúlt rövid idő alatt 14 milliárd fo-
rint állami támogatás érkezett Vácra, amely az 
önkormányzat két éves költségvetésének felel 
meg – hangsúlyozta Rétvári Bence, aki tétele-
sen felsorolta a jelentősebb fejlesztéseket, tá-
mogatásokat:  

100 millió forintos eszközfejlesztés a kórházban
1,5 milliárd forint a járóbeteg ellátás megújítá-
sára.
77 millió forint a mentőállomás felújítására
90 millió forint az Egészségfejlesztési  
Irodára
150 millió forint a járási hivatal felújítására
250 millió forint a Cházár András iskola felújítá-
sának előkészítésére

2 milliárd forint a Kilátó Központ kialakítására
315 millió forint a Kovászoló Központra
569 millió forint a Ferences templom felújítására
350 millió forint a váci Dunakanyar Színház fel-
újítására
4 milliárd forint turisztikai fejlesztésekre (lehív-
ható)
334 millió forint a deákvári bölcsődére
25 millió forint konyhakorszerűsítésre
30 millió forint óvodafelújításra

A főbb fejlesztéseken kívüli egyéb támoga-
tásokkal együtt összesen több mint 14 milli-
árd forintból tették élhetőbbé Vácot – jelentet-
te be Rétvári Bence, aki hozzátette: az állami 
támogatások mértéke tovább nőtt volna, ha az 
új önkormányzat nem zárkózott volna el az 5 
milliárd forint értékű multifunkcionális csar-
nok építésétől, de – mint fogalmazott – eluta-
sították azt is, hogy az állammal közösen mű-
ködtessék a Váci Dunakanyar Színházat, ami 
további 120 millió forint bevétel kiesést oko-
zott a városnak.  

Megújulnak a régió falvai 
és községei is

Az igazán imponáló váci fejlesztések ismereté-
ben szerkesztőségünk arra is kíváncsi volt, hogy 
a Pest megyei 4. számú országgyűlési választó-
kerület településeire a közeli hetekben milyen 
mértékű állami támogatások érkeztek a kisebb, 
nagyobb községben élők élethelyzetének javítá-
sa érdekében. 

Rétvári Bencétől kapott tájékoztatás szerint 
2020. szeptember 11-e óta Kisnémedi 60 millió 
forintot nyert mini bölcsőde építésére Pest me-
gyei pályázaton. 

Közel 70 millió forint 
belterületi utak felújítására

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmények fejlesztésére, felújítására BM pályá-
zaton Acsa 25 millió 130 ezer forint támogatást 
nyert az óvoda tetőszerkezetének felújítására. 
Kemencén a kormány 18 millió 570 ezer forint 
támogatása révén megújul a Fő út egy szaka-
sza. Őrbottyán közel 20 millió forint támogatás-
ból újíthat fel belterületi utakat, megújul a Ba-
bits Mihály utca egy része. Szokolya 30 millió fo-
rintot nyert a bölcsőde épületének külső felújí-
tására. 

A kormány Hungarikum pályázat keretében 1 
millió 135 ezer forint támogatást biztosít a Penc 
értékei II. című kiadvány megjelentetésére. Őr-
bottyánnak  2 millió 643 ezer forint támogatást 
biztosít az Értékőrzés és bemutatás Őrbottyán 
városában projekthez. 

 
25,5 millió forint támogatás 

szociális tűzifára

A Belügyminisztérium szociális tűzifa pá-
lyázatán Bernecebaráti 1 millió 180 ezer fo-

rint támogatást nyert szociális tűzifa vásárlá-
sára, melyből a rászorulók kaphatnak a télre 
tüzelőt. Galgagyörk 1 millió 370 ezer forintot, 
Ipolydamásd 857 ezer forintot, Ipolytölgyes 
457 ezer forintot, Kemence 1 millió 450 ezer 
forintot, Kismaros 1 millió 450 ezer forintot, 
Kisnémedi 685 ezer forintot, Kosd 1 millió 
180 ezer forintot, Kóspallag 840 ezer forintot, 
Letkés 1 millió 30 ezer forintot, Márianosztra 
820 ezer forintot, Penc 820 ezer forintot, Püs-
pökhatvan 1 millió 730 ezer forintot, Szob 1 
millió 940 ezer forintot, Szokolya 1 millió 370 
ezer forintot, Vácduka 970 ezer forintot, Vác-
hartyán 1 millió 370 ezer forintot, Vácrátót 
1 millió 70 ezer forintot Vámosmikola 2 mil-
lió 40 ezer forintot, Verőce közel 2 millió 900 
ezer forintot nyert szociális tűzifa vásárlására.  

Vetési Imre

Több milliárdos állami támogatások Vácnak

Fásítási programmal és természetbarát 
szemlélet erősítésével a környezetvédelemért 

Megújulnak a régió falvai és községei 
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Jó látni, hogy ennyi pályamű érkezett a pályázatra, és külön öröm számomra, hogy ezeknek az al-
kotásoknak a többsége Fót városáról, vagy annak nevezetességeiről készült, más esetben pedig 
Fóton fényképeztek ugyan az alkotók, de nem a város motívumait örökítették meg, hanem példá-
ul egyfajta életképet vagy hétköznapi jelenetet ábrázolnak a beküldött felvételek, amelyek ezál-
tal is kötődnek ehhez a közösséghez – mondta el a Fótinfo nagy nyári fotópályázatának díjátadó 
ünnepségén Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. 
A pályázatot azzal a céllal hirdették meg, hogy bemutassák a település komoly kulturális és ter-
mészeti örökségét, valamint, hogy egyúttal a fotózást is népszerűsítsék. Az akció olyan jól sike-
rült, hogy például a közönségszavazást is meg kellett hosszabbítani.

Fót, a megörökített város
Tuzson Bence: Az egészséges lokálpatriotizmus olyan pozitív energiákat 
hordoz magában, amelyek hozzájárulhatnak a közösség fejlődéséhez

„A fény az, ami kiemeli ezt a ké-
pet. Nagyon jó a világítás, ahogy 
a kalász kiemelkedik a hát-
térből” – értékelte Frey István  
első díjas alkotását Tuzson 
Bence, a térség és a város or-
szággyűlési képviselője, ami-
kor átadta az elismerést. Török  
Jázmin második díjas alkotá-
sáról szólva pedig így fogalma-
zott: „Ha riportfotó kategóriá-
ban hirdették volna meg a ver-
senyt, akkor ez a felvétel nyerne. 
Nemcsak egy pillanatot örökít 
meg, hanem egy történetet me-
sél el.” A díjak odaítéléséről a 
Maklári-Tót Attila fotóművész 
elnökletével dolgozó három-
tagú zsűri döntött, amelynek 

munkájában Kiss Róbert Ri-
chard, Prima Primissima-díjas 
újságíró és Bocskay Zsolt fo-
tós-újságíró vett részt. A kiváló 
hangulatú rendezvényen, ame-
lyen a koronavírus-járvány el-
leni védekezés jegyében a meg-
jelenteknek kötelezően masz-
kot kellett viselniük, Pozsár 
Evelin harmadik díjas fotójáról 
Tuzson Bence elmondta: „Ez 
egy nagyon jól beállított, na-
gyon jól elkapott természetfo-
tó, rengeteg színnel. A színessé-
ge teszi rendkívül különleges-
sé a képet, a két kalász, ahogy 
keresztezi egymást, és ahogy a 
Nap átsüt rajta. Nagyon jó a be-
állítás és az arányok is.”

Különleges öröm számom-
ra, hogy ilyen sok pályamű 
érkezett a felhívásra, mert ez 

egyúttal azt is jelenti, hogy az 
itt élő emberek ragaszkodnak 
a városukhoz, szeretik Fótot, 
az egészséges lokálpatriotiz-
mus pedig mindig olyan po-
zitív energiákat hordoz magá-
ban, amelyek hozzájárulhat-
nak a közösség fejlődéséhez 
– mondta lapunknak térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője, amikor a díjátadó ünnep-
ség után arra kértük, hogy ér-
tékelje a látottakat, és foglalja 
össze a tapasztalatait. Amikor 
az emberek az utcákat jár-
va nemcsak munkába sietnek, 
vagy nem rohannak el a kultu-
rális és épített emlékeink mel-
lett a hétköznapok zsongásá-
ban, akkor van idejük észre-
venni azt is, hogy milyen cso-
dálatos környezetben élnek – 
tette hozzá a politikus.

A fényképezés, a fotográfia 
művészete teljesen átalakult, 
megváltozott az elmúlt egy-
két évtizedben, hiszen gondol-
junk csak arra, hogy a nyolc-
vanas évek végén, de még a ki-
lencvenes évek elején is filmte-

kercseket kellett vásárolnunk, 
ha fotózni akartunk, aztán pe-
dig olykor heteket is várhat-
tunk a képek kidolgozására – 

elevenítette fel emlékeit a kép-
viselő, aki hozzá tette még: 
„Ehhez képest ma már min-
denki fényképezőgépet is hord 
magával, akinek telefonja van. 
Ha pedig séta közben meglát 
valami érdekeset, izgalmasat, 
akkor csak előkapja a készü-
lékét, és máris megörökítheti, 
amit meglátott. Így tehát a pil-
lanat tört része alatt dönt ar-
ról, hogy fényképez vagy sem. 
Régebben ehhez hosszas elő-
készületekre volt szükség. A 
digitális technika térnyerése 
és széleskörű elterjedése for-
radalmasította ugyan a fény-
képezést, de az igazán külön-

leges felvételek elkészítéséhez 
azonban továbbra is ugyanar-
ra az elmélyültségre és átgon-
doltságra van szükség, mint 

amivel a régi korok nagysze-
rű mesterei dolgoztak. És ezt 
a hozzáállást, ezt a letisztult-
ságot láttam én a díjazott fel-
vételekben is, és éppen ez győ-
zött meg arról, hogy micsoda 
különlegesen pozitív energiát 
hordoznak magukban az ilyen 
pályázatok, nem is beszél-
ve akkor még arról, hogy mi-
lyen jelentős közösségformá-
ló erejük van ezeknek a ren-
dezvényeknek” – nyilatkozta 
lapunknak térségünk ország-
gyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Híre már megelőzte: Raktárkoncert, 
összefogás a hazai könnyűzenéért 

A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat, a Raktárkon-
cert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak. A közönség szeptember 
21-étől láthatja teljes egészében a digitálisan közvetített rendezvénysoroza-
tot, de már most óriási az érdeklődés a könnyűzene rajongói részéről. A pro-
jektet koordináló Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a 
projekt bevonuljon minden idők leggrandiózusabb magyarországi koncertjei-
nek csarnokába.

A különleges, raktárépületekben készült 
felvételeken közel 200 előadó áll szín-
padra, köztük zenei legendák, feszti-

válzenekarok és a mulatós zene jeles képvise-
lői, egyenként 45 perces koncertet adva. A bu-
lik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizáró-
lag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik 
az előadásokat. A Raktárkoncertek megvalósítá-
sában a Lounge Group szakértői a kezdetektől 
fogva jelen voltak, hiszen egy ilyen eseményso-
rozat rendkívüli figyelmet követel és még több 
előkészítést. De persze egy ilyen léptékű produk-
cióhoz hatalmas zenei, technikai és műsorszó-
rói stábra van szükség. A technikai támogatást 
és közvetítést az Antenna Hungária Zrt. bonyo-
lítja le megannyi, a magyar könnyűzenei iparág-
ban ismert szakmai stábbal.

A Raktárkoncert-felvételek a mindiGO TV 
alkalmazásában lesznek elérhetőek szeptem-
ber 21-étől, minden regisztráló számára ingye-
nesen. De a raktárkoncertek nyilvánosságra ke-
rüléséig sem maradnak tartalom nélkül a zene-
kedvelők, hiszen a Lounge Group ügynökség ál-
tal számos értékes tartalom, werkfilmek és apró 
koncertrészletek már most felkerültek az inter-
netre. A cégcsoport a Raktárkoncert-sorozat lát-
ványvilágának kialakítása mellett a koncertfel-
vételek technikai véglegesítésében és kommuni-
kációjában is oroszlánrészt vállal, amelynek kö-
szönhetően a rajongók bepillantást nyerhetnek a 
legfrissebb kulisszatitkokba. 

A Lounge cégcsoport már több, hason-
ló komplex produkciót vitt sikerre a rendez-

vényes területen. Ilyen volt például az MVM 
Zenergia első online sugárzott, komolyzenei 
koncertjének megvalósítása is. De az ügynök-
ség számára más hasonló, komplex zenei pro-
jektek sem ismeretlenek. Korábban például a 
Szerencsejáték Zrt. szuperkoncertjeit támo-
gatta hasonlóan széles eszközpalettával. Utób-
bi projektet nemzetközi elismerésben is része-
sítették, nyáron a Global Eventex Awards két 
kategóriában is díjazta.

A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte min-
denki egyetért azzal, hogy a hazai könnyűze-
nei paletta sokszínűségét új, online platformon 
bemutató megoldás egyedi a maga nemében és 
várhatóan a zenerajongóknak is különleges él-
ményt nyújt majd. Noha világszerte kísérletez-
nek hasonló megoldásokkal, az innovatív ma-
gyarországi módszer egyszerre képes a zene-
ipar támogatására és a rajongók járványhelyzet-
kompatibilis szórakoztatására.

A fellépőkről készült fotók, videók, exkluzív 
tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő lis-
tája a raktarkoncert.hu oldalon és a produkció 
hivatalos Facebook és Instagram oldalán tekint-
hetők meg. 

A  Raktárkocert-sorozat közel 200 fellépőjé-
ből, akik már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth 
Gabi, Tóth Vera, Demjén Ferenc, Skorpió, Edda, 
Neoton Família, Charlie, Tátrai Band, Mobilmá-
nia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, 
Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna Cum 
Laude, Hobo, Hooligans, Emelet, Besh O Drom, 
Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.
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Megnyílt a dunakeszi termelői „Kispiac”
Az állam 150 millió forinttal támogatta a beruházást

Régi óhaja teljesült a dunakeszieknek azzal, hogy szeptember 25-én a repülőtér mellett megnyílt a „Kispiac”, lehető-
séget teremtve arra, hogy ezentúl kulturált körülmények között „találkozhassanak” a vásárlók a kistermelőkkel, akik 
negyven elárusítóhelyen kínálhatják portékáikat. 

A megnyitón köszöntőjében Dióssi 
Csaba polgármester kiemelte, 
hogy a város lakossága évek óta 

várta ezt a létesítményt. Felidézte a ko-
rábbi már megszűnt piacokat s elmond-
ta, hogy az igény megmaradt. Az Önkor-
mányzat is úgy vélte, hogy szükség van 
egy közösségi helyre a városban. 

– Aztán jött egy új fénysugár, egy új 
szikra, egy új, alulról jövő kezdeményezés 
a Dunakeszi Nagycsaládosok Egyesülete 
részéről – folytatta a polgármester. 

– Egy családi ház melletti kertben el-
kezdtek egy kisméretű piacot működtet-
ni, amely gyorsan kinőtte magát. Az Ön-
kormányzat támogatásával a piac átköl-
tözött ide, a repülőtér mellé. Jött egy pá-
lyázati lehetőség, ami az éppen szárba 

szökkenő piacunkat 150 millió forint-
tal megsegítette, és megépült ez a kultu-
rált, a huszonegyedik századnak megfele-
lő piac, mellette egy közösségi térrel. Kö-
szönöm mindazoknak, akik mertek na-
gyot álmodni, köszönöm a nagycsaládos 
egyesületnek, Kovács Zsuzsának, aki en-
nek a létesítménynek a motorja volt. Kö-
szönet Tuzson Bencének, aki támogat-
ta, segítette, hogy az állami pénz ide ér-
kezhessen. Köszönöm a Közüzemi Kft. 
munkatársainak, akik a lebonyolításban 
részt vettek és köszönöm a tervező iro-
dának és mindazoknak, akik munkájuk-

kal, türelmükkel, egyetértésükkel segítet-
ték a „Kispiac” létrejöttét. Jelenleg negy-
ven elárusító hellyel rendelkezik, de még 
van tovább hely, mert ha a város lakossága 
igényli, még nagyobbá tudjuk tenni. 

– Voltak pillanatok, amikor kétséges 
volt, hogy megvalósuljon a piac, de az Ön-
kormányzat és a polgármester úr is támo-
gatott – mondta Kovács Zsuzsa, a „Kispi-
ac” megálmodója és mostantól üzemel-
tetője. Képletesen úgy fogalmazott, hogy 
végül a kis fácskából erős fa lett, de eh-
hez négy év kellett. – Nagyra értékelem, 
hogy megvolt a bizalom, ami kölcsönös, 
és mostantól a város lakosságát leszünk 
hivatottak kiszolgálni. Ezt a negyven asz-
talt meg tudjuk tölteni, hiszen nagyon hi-
teles, kézműves termelői csapat alakult ki, 
akik ezután is itt lesznek péntekenként.  

Pethő Krisztián, a körzet önkormány-
zati képviselője azt emelte ki, hogy régi 
álma valósult meg annak a kis közösség-
nek, akik anno a parkoló porában kezd-
ték el a helyi és környékbeli kistermelők-
kel az együttműködést. 

– Nagyon sok fejlesztés valósult és va-
lósul meg Dunakeszin, ám az utóbbi 
évek fejlesztései közül kiemelkedik ez a 
piac – mondta Tuzson Bence, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kormányzati ál-
lamtitkára. – A szeretet és a kitartás hoz-
ta létre. Külön köszönet Kovács Zsuzsá-
nak, aki mindezt megvalósította. Van 

egy jó Önkormányzatunk, önkormány-
zati képviselőnk, megvan az erő és a tá-
mogatás, de ha a lelkesedés és a szeretet 
nem volna mögötte, ez a piac sem lenne. 
Más szempontból is különleges, és ezt 
legutóbb a járvány első szakaszában mu-
tatta meg. Ugyanis megvalósult az érin-
tésmentes találkozás vevő és eladó kö-
zött. Létrejött a drive in szolgáltatás, így 
nyugodtan lehetett az ország első karan-
tén piacának nevezni. 

A továbbiakban hangsúlyozta a város 
országgyűlési képviselője, hogy nagyon 
fontos az, hogy Magyarországon a ma-
gyar emberek a magyar termelőktől tud-
janak vásárolni. Ettől tud megerősödni 
Magyarország és ettől leszünk mi is sok-

kal egészségesebbek, mert tudjuk, hogy 
az a legegészségesebb, amit hazánkban 
termelnek. – Kívánom, hogy az a szere-
tet és összetartó erő, ami létrehozta a pi-
acot, továbbra is jelen legyen, mert ettől 
lesz erős ez a város a jövőben is. 

Ezt követően Tuzson Bence, Kovács 
Zsuzsa, Dióssi Csaba és Pethő Krisztián 
közösen átvágták a nemzeti színű szala-
got, ezzel a gesztussal megnyitva a város 
legújabb létesítményét, a „Kispiacot”. A 
megnyitón megjelent Erdész Zoltán és Si-
pos Dávid alpolgármester mellett több in-
tézmény vezetője, a beruházásban közre-
működő vállalkozások vezetői. 

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu 

Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Kovács Zsuzsa, Pethő Krisztián

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Lakatos
Feladatok:

-  épületek/közterek 
berendezéseinek, szerelvényeink 

telepítése, karbantartása
-   kisebb-nagyobb lakatos 

feladatok ellátása
-   kisebb építőmesteri feladatok 

kezelése
-   részvétel a városüzemeltetés 

feladatainak ellátásában
Feltételek: 

- Lakatos szakképzettség 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés telefonon Glasza 
Gábor vagyongazdálkodási 

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 

          
 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
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
Jelentkezés személyesen Párzsi 

Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil:+36-30-9706-491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú 

távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria, munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias 

munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Jelentkezés telefonon Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491).

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu e-mail címre 

várjuk 
a titkárságon.

Rakodó segédmunkás
Feladatok:

-  közterületi, hulladékszállítási 
munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- 8 általános 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 
(Tel.: +36-30-628-3206) vagy 

e-mailben: 
kozuzem@dkkozuzemi.hu

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

A péntek délutánonként nyitva tar-
tó Kispiacon mindenki megtalál-
hatja számára a megfelelő terméket: 
bio-, vegyszermentes vagy hagyo-
mányos zöldség- és gyümölcsfélék, 
kecske- és tehéntejből készült készít-
mények, füstölt áruk sertés, liba és 
mangalica húsból, kovászos péksü-
temények, kenyerek, kalácsok, házi 
készítésű növényi tejek, vegán poha-
ras desszertek, glutén-, tej- és min-
den mentes sütemények, kézműves 
sörök, szörpök, mézek, házi tészták 
teák, kürtőskalács, de még textil ter-
mékek és organikus tisztítószerek is 
kaphatók.
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Szeptember 25-én, délután kettő órakor amerre nézett, mindenütt kerék-
párokra támaszkodó fiatalokat láthatott a szemlélődő a Verebeshegy ut-
cai sport és szabadidő park mellett. Itt gyülekeztek a csomádiak, hogy 
megtörténjen a régóta várt kerékpárút ünnepélyes átadása. Elől a legtü-
relmetlenebb korosztály, az iskolások álltak, akik bevallották, hogy töb-
ben nem várták meg az átadást, már korábban is rámerészkedtek egy-
egy próba érdekében erre több mint másfél kilométeres, hangulatos útra, 
amely követi a domborzat adta lejtőket és kisebb emelkedőket. Sőt akad-
tak, akik gördeszkával és rollerrel is kipróbálták.

Vígan gördülnek 
a kerékpárosok Csomádon

A kerékpárút átadása fe-
lért egy népünnepély-
lyel, szemmel látha-

tó volt, hogy Csomád apra-
ja nagyja örömmel fogadta az 
új létesítményt, s jöttek ven-
dégek Fótról, Veresegyházról, 
Szadáról is. Az iskolás gyere-

kek verset mondtak, énekel-
tek, majd a rendezvény vé-
gén a résztvevők egy szerény 
fogadáson is részt vehettek. 
Természetesen országgyűlési 
képviselőnk Dr. Tuzson Bence  
is hozta kerékpárját, s a lé-
tesítmény méltatását, majd 
a nemzeti szalag ünnepélyes 
átvágását követően maga is 
végigkerekezett az új úton a 
helybéliek között.

Klement János polgármes-
ter összefoglalta, milyen nagy 
öröm, hogy ezzel az új úttal 
az ófalut és Lestyinát sikerült 
összekötni, s mindkét lakó-
területről könnyen elérhető-
vé vált a vasútállomás, s kö-
szönetet mondott országgyű-
lési képviselőjüknek. Megem-

lítette, hogy bíztató a jövő is, 
hiszen már tanulmányozzák 
a települést érintő Budapest – 
Veresegyház - Vác vasútvonal 
felújításának terveit, továb-
bá bíznak benne, hogy a most 
elkészült kerékpárútnak foly-
tatása is lesz Fóton keresztül 

Dunakeszire, s így bekapcso-
lódhatnak majd az országos 
kerékpárút hálózatba is.

Dr. Tuzson Bence beszé-
dét kerékpár sisakkal a kéz-
ben mondta. Képviselő úr 
méltatta Csomád igyekeze-
tét, amelynek köszönhető-
en az utóbbi időben öt pályá-
zaton is nyertek összegeket a 
község fejlesztéséhez a Ma-
gyar Faluprogram keretében. 
Végig nézve a kerékpárkor-
mányt szorongató, rajtra kész 
sokaságon örömmel tapasz-
talta, hogy a kerékpárutat a 
fiatalokon kívül az felnőtt, 
sőt az idősebb korosztály is 
használni szándékozik. Meg-
jegyezte, hogy Csomád példát 
adhat településeknek is, dina-

mikus fejlődésével. Előre te-
kintve igyekeznek fejleszteni 
a községet kihasználva az ál-
lami támogatásokat. Látszik, 
hogy hisznek magukban, s 
amiben hisznek az meg is va-
lósul. 

Windhager Károly

Az új kerékpárút adatai

Kerékpárút kétoldali sze-
géllyel és aszfalt burkolattal. 
Az aszfalt felület a meglévő 
keresztező utak felületének 
levonása után 3375 m2. Az 
út az országos közúton való 
csatlakozásnál sárga villogó, 
továbbá az útcsatlakozások-
nál 10 db napelemes lámpá-
val egészült ki. 

hossza:   1526,05 fm
szélessége szegély nélkül:  2,25 m
bekerülési összeg: 129 millió Ft
állami támogatás: 114 millió Ft.
önrész: 15 millió Ft.

Zajzon András elmondta, a 
több mint tízfős mezőny-
ből másodikként az ikladi 

Takár Zsolt ért célba O’Bajan 
Bazil nevű lovával, a harmadik a 
csabrendeki Kálomista Anna lett 
Furioso Egres nevű lovával, míg 
a negyedik helyet a kisbéri Kiss 
Dorottya szerezte meg Zsargon 
nevű lovával.

Az első négy helyezett mind-
egyike továbbjutott az idei 
Nemzeti Vágtára, amelyet ok-
tóber 10–11. között a fővá-

rosi Hősök terén tartanak. A 
vácdukai Kishuszár Vágta ti-
zenhat indulója közül az első 
a hazai pályán versenyző Feke-
te Emma lett BT Silver Moon 
nevű lovával, a második he-
lyen pedig a mezőtúri Papp Lili 
ért célba Fantom nevű lovával. 
Ők ketten szintén ott lehetnek 
a budapesti döntőben.

- Nagyon örülök, hogy Vác-
duka rendezhette meg a Nem-
zeti Vágta egyik előselejtező-
jét. A lovasok kitettek magu-
kért, jól sikerült a nap, amely 
a sportemberek, a szervezők 
mellett köszönhető annak, 
hogy önkormányzatunk és tá-
mogatóink a rendezvény mellé 
álltak – mondta elégedetten az 
eredményhirdetéskor Makkos  
László, a házigazda Vácduka 
polgármestere. 

- Most töltöttem be a 18. élet-
évemet, ezért először indulhat-
tam a Nemzeti Vágtán, de na-
gyon jó volt – mondta Sződ lo-
vasa, Nyéki Kata. – Felemelő 
érzés volt! – hallhattuk a bol-
dog győztestől.

A vácdukai versenyt erede-
tileg szombaton tartották vol-
na, de a rossz időjárás miatt a 
szervezők egy nappal később, 
szeptember 27-én, vasárnap 
rendezték meg.

Zajzon András elmondta: 
az utolsó előfutammal teljes-
sé vált a Nemzeti Vágta me-
zőnye. A verseny zártkapus 
rendezvény lesz, ám a Duna 
TV-ben követhetik az érdek-
lődők – tette hozzá Zajzon 
András. 

Dunakanyar Régió/MTI

Sződ lovasa, Nyéki Kata nyerte Villám nevű 
lovával a Nemzeti Vágta vácdukai előfuta-
mát szeptember 27-én. 

Sződ lovasa nyerte a vácdukai 
Nemzeti Vágta-előfutamot

Épül az EuroVelo6 kerékpárút 
dunakeszi szakasza

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:  

Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
Szerkesztőség: 

2133 Sződliget, Pf. 5. 
Tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

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

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

  
Felelős vezető:  

Bertalan László nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Tuzson Bence és Klement János avatta fel az új kerékpárutat
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