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Folytatás a 4. oldalon

Rétvári Bence, Kurdi Ferenc, Szabó István

Tuzson Bence: Nagyon fontos  
a közösségek megerősítésre, amit  

a tisztelet kultúrájára alapozhatunk - 
mondta a dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium tanévnyitó ünnepségén

Folytatás a 6. oldalon Írásunk a 3. oldalon

Írásunk a 2. oldalon

A sikeresség  
az együtt- 

működésen múlik

Átadták az új 
kormányablakot 

Dunakeszin

Nagy István: kétmilliárd forintból megújult 
a királyréti és a kemencei erdei vasút

Kétmilliárd forintos 
kormányzati támo-
gatásból megújult 
a Királyréti Erdei 
Vasút és a Kemen-
cei Erdei Múze-
umvasút - mond-
ta Nagy István au-
gusztus 24-én Szo-
kolyán.

Az állami vezetők mellett az országgyűlési képviselő és a polgármester avatta fel az új kormányablakot 

A Pest megyei Kormányhivatal dunakeszi kormányablakát 
szeptember elsején adták át. Az országban a 307-ik intéz-
mény szeptember 6-tól fogadja a megújult vasútállomás 
mellett az ügyfeleket.     

A Vác melletti Kosdon kedd délután adták át 
a település új, 300 négyzetméter alapterületű 
egészségházát, amelyben a háziorvosi és fog-
orvosi rendelő, gyógyszertár és védőnői ellá-
tás mellett számos szolgáltatást vehet igénybe 
a helyi lakosság. A korszerű, 21. századi igénye-
ket kielégítő egészségügyi intézmény a jelen-
tős állami pályázati forrás mellett önkormányza-
ti önerőből és a kosdi emberek széles körű ösz-
szefogásával valósult meg. 

Modern egészségház 
épült Kosdon

Az ünnepségen jelen volt 
György István, a Miniszter-
elnökség területi közigaz-
gatásért felelős államtitká-

ra, Tuzson Bence, a Miniszterelnöki 
kabinetiroda kormányzati államtitká-
ra, a térség országgyűlési képviselője, 
Tarnai Richárd, Pest megyei kormány-
megbízott, Dióssi Csaba Dunakeszi 
polgármestere, Bíró Attila, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda szakmai koor-
dinációért felelős helyettes államtitkár. 

– Tíz esztendeje határozta el a ma-
gyar kormány, hogy a területi köz-
igazgatásban egy teljes átfogó átalakí-
tást hajt végre – mondta György Ist-
ván. A továbbiakban arról szólt, hogy 
új szemléletű közigazgatásra került 

sor azért, hogy minél kevésbé érezzék 
az ügyfelek, hogy egy hatósági ügyin-
tézés részesei. Utalt arra, hogy a jár-
ványhelyzet előtt csaknem 15 millió 
ügyfél kereste fel a kormányablako-
kat, majd a világjárvány okozta hely-
zethez a területi közigazgatásnak is 
alkalmazkodni kellett. 

Kifejtette az államtitkár, hogy a kor-
mányablakok már sokrétűbb szolgál-
tatást nyújtanak a korábbi okmány-
irodákhoz képest. Minden olyan ok-
mány, ügyirat, ami hatósági ügyinté-
zést igényel, a kormányablakban lead-
ható, kivéve azokat, amelyek bizonyos 
jogszabályok alapján különleges eljá-
rást igényelnek.

Az ünnepélyes avatón dr. Rétvári Bence, az Emmi par-
lamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője beszédében kiemelte: a magyar kormány 
határozott célja, hogy a falvakban, a kisebb települé-

seken élők számára is biztosítsa a nagyvárosokban elérhető mi-
nőségi egészségügyi, oktatási és szociális ellátást az intézmények 
fejlesztésével, az infrastrukturális hálózatok kiépítésével.  



2 Dunakanyar Régió XXIII. évfolyam 18. szám

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

Horváth Szilárd vette át a nemzeti lobogót Kövér Lászlótól

Nyiri István igazgató köszöntötte a diákokat 
és a tanárokat az új tanév kezdetén

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

– Ünnepi beszédében külön ki-
emelte a közösségek megerősí-
tésének fontosságát. Miért lát-
ja éppen ezt ilyen kiemelt je-
lentőségűnek? 

– Mindenek előtt gratulálok 
az igazgató úrnak az elmúlt idő-
szakban elért kiemelkedő ered-
ményekért! A dunakeszi Rad-
nóti Miklós gimnáziumnak  

méltó és megbecsült helye van 
hazánk legjobb iskolái között. 
Ez az intézmény az országos 
rangsorban már évek óta az 
élvonalban szerepel a felvéte-
li eredmények alapján, és ezt  
a tekintélyes pozícióját az előző 
tanévben is megőrizte. A sike-
resség alapja a kölcsönös tiszte-
let. Akkor tudunk erős közös-
séggé válni, és akkor lehetünk 
mindannyian sikeresek, ha  
a kölcsönös tiszteletet meg tud-
juk adni egymásnak.

– Milyen szerepe van mind-
ebben a szülőknek?

– Ötgyermekes édesapaként 
a saját tapasztalataim alapján 
is mondhatom, hogy a szülők 
szerepe mindebben elsődleges 
fontosságú, mert azáltal, hogy 
támogatják gyermekeiket a tö-
rekvéseikben, a siker felé ve-
zető úton, partnerként vesz-
nek részt az iskola munkájá-
ban. Kívánom, hogy váljon ez 
a közösség erőssé, és az év vé-
gén majd mindenki – különö-
sen azok, akik a felsőoktatásba 
jelentkeznek – érezhessék azt, 
hogy megerősödtek.

– Továbbra is kiemelt jelen-
tőségű marad az oktatási in-
tézmények fejlesztése a képvi-
selői munkájában, ahogyan 
azt eddig is tapasztaltuk?

– Határozottan igen. Büszke 
vagyok arra, hogy térségünk-

ben iskolákat és óvodákat épí-
tettünk és újítottunk fel, így 
például a Radnótit is korsze-
rűsítettük. A gimnázium fej-
lesztésére több mint egymilli-
árd forintnyi kormányzati tá-
mogatást szereztünk, ami szá-
momra külön öröm, mert kép-
viselőként nagyon fontosnak 
tartom, hogy minél több ren-
delkezésre álló forrást tudjak 
a választókerületembe vonza-
ni. Az elmúlt időszakban isko-
lákat építettünk, folyamatosan 
bővítettünk, felújítottuk az ok-
tatási intézményeinket. A tel-
jesség igénye nélkül: Katoli-
kus Gimnáziumot építettünk  
Veresegyházon és tovább bőví-
tettük a Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskolát, valamint 
kilenc tanteremmel bővítettük 
a gödi Németh László általános 
iskolát is – de számos más in-
tézmény is megújult itt, a kör-
zetünkben. A mi feladatunk 
biztosítani a gyermekeinknek, 
hogy magas színvonalú körül-
mények között tanulhassanak. 
Ezen az úton haladunk a to-
vábbiakban is, mert meggyő-
ződésem szerint a fejlődésnek 
elsősorban a jövőről és a gyere-
kekről kell szólnia. Az ő érde-
keiket tartjuk szem előtt, ami-
kor a közösség számára fontos 
és értékteremtő beruházások-
ban gondolkodunk.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

“Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az Ország-
ház egyik lobogóját vonhattuk fel a Búzaszem udva-
rán. A zászló átadásán volt velünk Kövér László Ház-
elnök, Tuzson Bence, körzetünk országgyűlési képvi-
selője, és Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos 
– gödi szomszédunk – is” – írták az iskola Facebook-
oldalán.

“Ez a nemzeti zászló, amely az Országházon lobo-
gott, hirdesse a gödi Búzaszem iskola közössége számá-
ra is azt, hogy mi, magyarok összetartozunk” – mond-
ta az átadáson az Országgyűlés elnöke. Kammerer 
Zoltán pedig arról beszélt a gyerekeknek, hogy milyen 
érzés, ha a nemzet lobogója leng a fejünk fölött, amikor 
a világ tetején állunk. Később Urbán Ádám, nyolcadik 
osztályos tanulónk is köszöntötte az elsősöket, s szere-
tetvendégséggel zártuk az évnyitót. Szép délutánunk-
esténk volt, köszönjük mindenkinek, aki segített a lét-
rehozásában, és aki részt vett rajta! Ez a magyar zász-
ló pedig mostantól minden nap itt lobog velünk” – áll  
a bejegyzésben – adta közre a godihirnok.hu.

Az Országgyűlés elnökétől 
kapott nemzeti lobogót 
a gödi Búzaszem iskola

Nagy megtiszteltetés érte az iskolát, hiszen egy olyan zászlót kaptak az első tanítási napon, amely egy-
kor az Országházon is lobogott, melyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke személyesen adott át. 

Tuzson Bence: Nagyon fontos a közösségek megerősítésre, 
amit a tisztelet kultúrájára alapozhatunk

A sikeresség az együttműködésen múlik

A diákok a járvány okozta lelki terhet az idei tanévben már egymásból erőt merítve hagyhatják  
a hátuk mögött – mondta el a dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium tanévnyitó ünnepségén  
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, szeptember 
elsején. Szerinte a sikeresség azon a hármas együttműködésen múlik, amiben a diákok, a tanárok 
és a szülők kölcsönös tiszteletet mutatnak egymás iránt.
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Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt vezérigazgatója: 
újabb 40 évre biztosított a szakszerű és korábbinál jóval kényelmesebb utazás 

Turai János, a váci hitközség elnöke
Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára 

Folytatás a címlapról

Az agrárminiszter az ün-
nepélyes átadáson el-
mondta, hogy a Király-

réti Erdei Vasút teljes, 10 kilo-
méteres pályaszakaszán új, kor-
szerű beton keresztaljak ke-
rültek a régi fa talpfák helyére, 
megújultak a peronok, a vízelve-
zető rendszer, valamint a pálya-
szakaszokon található hidak és a 
váltók is. Hozzátette, hogy Kis-
maros és Szokolya településeken 
a zajterhelés csökkentésére zaj-
csökkentő betéteket helyeztek el.

"Természeti értékeink védel-
me komoly feladatot ró ránk, 
amely környezetünk kincsei-
nek megmutatásával kezdődik, 
és ebben nyújt segítséget az er-
dei kisvasút" - fogalmazott az 
agrárminiszter.

Nagy István hangsúlyoz-
ta, hogy 2010-től a kor-
mány tudatosan kezdte el az 
ökoturisztikai hálózatok fej-
lesztését, amelynek keretében 
20 milliárd forintból megújí-
tották az erdei turizmushoz 
kapcsolódó infrastruktúrát. 
Kitért arra, hogy a Börzsöny 

leglátogatottabb részén az el-
múlt évtizedben látványos fej-
lesztések történtek: ez idő alatt 
épült a csóványosi kilátó, a ki-
rályréti kiránduló központ,  
a Toronyalja pálos emlékhely, 
a várhegy kilátó, valamint tan-
ösvények, parkolóhelyek, pihe-
nőhelyek és játszóterek.   

Révész Máriusz, aktív Ma-
gyarországért felelős kormány-
biztos emlékeztetett, hogy 2010 
előtt nem jutott pénz ilyen fel-
újításokra. A kormánynak azzal 
kellett szembesülnie, hogy ha 
nem kezdi meg a kisvasutak fel-
újítását, akkor azokat baleset-
veszély miatt sorra be kell zár-
ni - mondta, hozzátéve: a kabi-
net az első ütemben 10 milliárd 
forintot, a második ütemben 
12  milliárd forintot biztosított  
a kisvasutak renoválására.  

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitká-
ra, aki egyben a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője el-
mondta, hogy tavaly 33 száza-
lékkal nőtt a Dunakanyarba lá-
togató turisták száma és a nö-
vekvő létszámot növekvő lehe-

tőségekkel ki is tudja szolgálni 
a térség. Hozzátette, hogy aki 
a kisvasutat használja, annak 
fontos a környezet értékeinek 
a megóvása. "Ide a Börzsönybe 
napelemes kisvasúttal is lehet 
már érkezni, a Vili1 és a Vili2 is 
várja a látogatókat" - fűzte hoz-
zá az államtitkár.

Kiss László, az Ipoly Erdő 
Zrt. vezérigazgatója széles körű 
szakmai tájékoztatást adott  
a kisvasút műszaki felújításá-
ról, az elvégzett munkák jelen-
tőségéről, melynek köszönhető-
en – mint fogalmazott – újabb 
40 évre biztosított a szaksze-
rű és a korábbinál jóval kényel-
mesebb utazás a gyönyörű er-
dei környezetben kanyargó vo-
nattal, amely nagyon népszerű 
a turisták, a természetkedvelők 
körében. 

Némethné Pintér Csilla, Szo-
kolya polgármestere a település  

életében és a térségbe érkező tu-
risták szempontjából nagy je-
lentőségűnek nevezte a Ki-
rályréti Erdei Vasút felújítását, 
amelyért köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik részt vettek 
a megvalósításában. Arra kér-
te a döntéshozókat, hogy tegye-
nek meg mindent azért is, hogy 

a Szokolya és Királyrét között 
jelentősen elhasználódott köz-
utat belátható időn belül felújít-
sa az állam a turisták és a hely-
ben élők kulturáltabb kiszolgá-
lása érdekében. 

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress

A hitközség és az álta-
luk alapított Duna 
– Ipoly – Galga Re-
gionális Holokauszt 

Oktató és Kutató Központ, va-
lamint zarándok turisztikai 
centrum nevében Turai Já-
nos hitközségi elnök elöljáró-
ban megköszönte a legutóbbi 
kormányzati támogatást, ami-
ből az év elején megújulhatott  
a zsinagóga tetőzete, zárszóként 
pedig bejelentette, hogy szept-
ember 1-jével rég látott léptékű 
belső felújítás, korszerűsítés ve-
szi kezdetét a falak között.

Rétvári Bence államtitkár,  
a választókerület országgyűlési 
képviselője köszöntője beveze-
téseként így fogalmazott:

„Fontos, hogy megőrizzük  
a holokauszt áldozataivá vált 
zsidó honfitársaink emlékeze-
tét, igyekszünk ezeknek az év-
fordulós kegyeleti alkalmak-
nak méltó helyszíneket biztosí-
tani. Ezért is kiemelkedő jelen-
tőségű az az együttműködés, 
aminek következtében csak  
a legutóbbi egy évben, fele rész-
ben egyházi, épített öröksé-
gi kormányzati forrásból, fele 

részben turisztikai előirány-
zatból sikerült biztosítani a fe-
dezetet a váci zsinagóga tető-
zetének teljes körű megújításá-
ra, ami már nagyon fontos ál-
lagmegóvó feladat volt. Ennek 
is köszönhetően az elkövetke-
ző években, sőt évtizedekben is 
méltó környezetben lehet majd 
megtartani itt a megemléke-
zéseket, a tervbe vett kultu-
rális programokat, miközben  
a gyülekezet a hitéletet is ápol-
hatja és megerősítheti a vallási 
alkalmak révén.”

A politikus leszögezte: le-
het bárki bármilyen hovatarto-
zású, lehet zsidó, lehet keresz-
tény, lehet cigány, tartozhatunk 
bármilyen nemzeti, vallási kö-
zösséghez, a gyűlölet soha nem 
nyerhet újra teret az egymás-
hoz viszonyulásban. 

– Ezért a közbeszédet is fon-
tos megtisztítani, fellépni az 
ennek ellentmondó, sok eset-
ben antiszemita megnyilvánu-
lásokkal szemben. Azt gondo-
lom, hogy itt, Közép-Európá-
ban demokratikus alapérték 
az, hogy mindenki elutasítja  
a nácizmust, a kommuniz-
must, hiszen ezek olyan ideoló-
giák voltak, amelyek meggyö-
törték egyik és másik irányból 
is Magyarország huszadik szá-
zadi történelmét. Ebből követ-
kezően elfogadhatatlan példá-
ul az, ha valaki, főleg ha pártel-

nökként teszi ezt, úgy foglal ál-
lást, hogy van egyfajta kocsma 
antiszemitizmus, amit aztán 
menteget, bocsánatos bűnnek 
titulál, vagy ha egy másik párt-
elnök azt mondja, hogy azok 
az alkalmak, amikor megem-
lékezünk a holokausztról, in-
kább a pénzszerzésről szólnak, 
semmint a kegyeletről, vagy 
amikor azt halljuk vezető po-
litikustól, hogyan szednék lis-
tába a zsidó politikusokat és 
más közéleti szereplőket. Ezek 
olyan gondolatok és kifejezé-
sek, amelyek nem csak egy zsi-
dó vallási épületben elfogadha-
tatlanok, hanem a közbeszéd-
ben ugyanúgy – fogalmazott 
az államtitkár képviselő. 

Kunos Péter, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge ügyvezető igazgatója elöljá-
róban emlékeztetett, hogy 180 
éve, 1841-ben alapították az 
elődök a váci zsidó hitközsé-
get, aztán kiemelte, hogy a he-
lyi zsidóság nagyon sokat tett 
a településért, szerves részévé 
vált a város közösségének, ám 
mindezt szinte semmissé tette 
a vészkorszak, a gettósítás, az 
elhurcolás kényszermunkára 
és haláltáborokba.

– Ma mindössze tizenöt zsi-
dó ember él Vácott és közvet-
len környékén. De bennük és 
általuk él az ötezer éves zsidó 
múlt, azért is, mert köztük van 

egy hitsorsos, aki lelke és mo-
torja a hagyományok ápolásá-
nak és gyakorlásának. Hála és 
köszönet ezért Turai Jánosnak 
– méltatta a helyi hitközségi 
elnök elévülhetetlen érdemeit 
Kunos Péter.

Köszöntőt mondott az ese-
ményen Kriksz István, a 
KDNP városi szervezetének el-
nöke is, figyelmeztetve: a vész-
korszak a mérhetetlen ember-
áldozat mellett nem kímélte a 
zsidó kultúra értékeit, épített 
örökségét sem. 

– Újabban ismét hasonló ve-
szély van Európa-szerte. Mi-
közben nálunk biztonság-
ban érezhetik magukat a zsidó 
honfitársak is. Közös felelőssé-
günk a választásunkkal, hogy 
ezt a jövőben ugyancsak folya-
matosan garantálni lehessen – 
fogalmazott a helyi politikus.

Az esemény kegyeleti gyász 
szertartását Verő Tamás főrab-
bi és Nógrádi Gergely főkántor 
vezette. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Szabó Csaba

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól  
a folyamatosan szépülő-korszerűsödő váci zsinagógában
A pandémia miatt némiképp halasztva, augusztus 31-én tartotta a Váci Zsidó Hitközség a város és  
a környék zsidósága elhurcolásának évfordulójáról megemlékező hagyományos kegyeleti ese-
ményt, melynek a folyamatosan szépülő-korszerűsödő zsinagóga adott helyet.  

Nagy István: kétmilliárd 
forintból megújult a királyréti 

és a kemencei erdei vasút
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Folytatás a címlapról

Átadták az új kormányablakot Dunakeszin
Kijelentette továbbá, hogy  

a kormányhivatali rendszer Ma-
gyarországon az egyik legsi-
keresebb ilyen típusú szolgál-
tatás. Minden megyének meg-
van a kormányablakbusza, me-
lyek Pest megyében ezidáig 69 
településen jártak. (Az átadás-
sal egy időben Dunakeszin is 
megjelent a kormányablakbusz.  
A szerk.). A megyében 32, az or-
szágban 307 kormányablak mű-
ködik, ezek közül 15 vasútállo-
másokon. Az átalakítások végén 
várhatóan 313 kormányablak fo-
gadja majd az ügyfeleket.

– Az a munka, amit a köz-
igazgatásban dolgozók elvégez-
tek, nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy mind a második, mind  
a harmadik hullámon túl tudott 
lenni Magyarország – fogalma-
zott Tuzson Bence. 

A továbbiakban kiemelte, 
hogy a dunakeszi lakosok már 
megérdemeltek egy ilyen kor-
szerű kormányablakot. Ez a vá-
ros, és a térség az ország leg-

jobban fejlődő térsége, nagyon 
jó az együttműködés a polgár-
mesterrel, a képviselő testülettel 
s ezt számtalan fejlesztés is bi-
zonyítja. A megépült kormány-
ablakkal párhuzamosan meg-
újult a vasútállomás épülete is. 
A fejlesztések az itt élők érdeke-
it szolgálják, és egyes felmérések 
szerint Dunakeszi a legélhetőbb 
város és ez hatással van a térség 
többi településére is. 

– A most elkészült kormány-
ablakban, a korábbinál jóval 
korszerűbb körülmények között 
végezhetik munkájukat a dolgo-
zók és ez hatással van az ügyfe-
lekre is – jelentette ki Tarnai Ri-
chárd. 

A beszédeket követően sor ke-
rült az ünnepélyes szalagátvá-
gásra. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Rendhagyó módon ez-
úttal nem egy általá-
nos iskolába, hanem az 

alapos felújításon átesett Rad-
nóti Miklós Gimnáziumba 
ment el Dióssi Csaba polgár-
mester a tanévnyitóra. Beszé-
det mondott Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő is – írja  
a dunakeszipost.hu.

Az iskola mindig meghatá-
rozó tényező az emberek életé-
ben – mondta megnyitójában a 
Radnóti igazgatója. Nyiri Ist-
ván arról is beszélt: új körülmé-
nyek között oktathatnak, utalt 
itt a felújításra és arra, hogy 
már nem kell online tanítani. 
Bemutatta az új kollégákat is. 
Tuzson Bence képviselő nagy-
apja intelmét (beszélj mindig 
röviden, hogy figyeljenek rád) 

figyelembe véve csak egy gon-
dolatról értekezett. Úgy látja, 
hogy az elmúlt egy év, amed-
dig nem volt jelenléti oktatás, 
megtépázta a közösségeket. 
Éppen ezért kölcsönös tisztele-

tet kért a tanároknak a diákok, 
és a diákoknak a tanárok felé, 
de meglátása szerint hasonlóan 
kell viselkedniük a szülőknek 
is. A tisztelet erősödjön meg – 
kérte a hallgatóságát.

A Zöld Dunakeszi program keretében  
a város önkormányzata ingyenesen biz-
tosít a lakosság számára fákat és cserjé-

ket, amelyek az ingatlan előtti közterületre ül-
tethetők el. Mind a fát, mind az elültetés költ-
ségét - ültető gödör ásása - talajcsere - támasztó 
karó - indító metszés – biztosítjuk – írja közös-
ségi oldalán Dunakeszi főkertésze.

Tóth Eszter kitér arra is, hogy egyedül a fa 
gondozását, a locsolást, a fa körül kialakított 
tányér gyommentesen tartását kérik az igény-
lőktől. 

„Egy ingatlan elé maximum 3 fa és 5 cserje igé-
nyelhető. Az igénylés leadása ugyan folyamatos, 
de az összesített faiskolai rendelés kora ősszel 
történik, ezért kérjük, hogy szeptember 15-ig  

küldjék el az igényeiket. Az ez után beérkezett 
nyomtatványokat csak a következő faültetési 
szezonban, azaz 2022 őszén tudjuk majd teljesí-
teni” – tájékoztat a főkertész asszony.  

Társasházaktól közgyűlési jegyzőkönyvet is 
kérnek vagy egy hozzájárulási nyilatkozatot  
a lakóközösség részéről, amelyben egyetértenek 
az igényléssel és a telepítéssel.

Igénybejelentő nyomtatvány letölthető: 
https://dunakeszi.hu/ugyintezes_faigenyles - 

címről. 
„Kérem, hogy a kitöltött adatlapot az 

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu cím küldjék el 
vagy személyesen adják le a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán!” – írja Tóth Eszter, Duna-
keszi főkertésze. 

Szinte új gimnáziumban nyithatták 
meg a tanévet Dunakeszin

Lakossági faigénylési program 

A polgármester és az országgyűlési képviselő is részt vett a felújított  
dunakeszi gimnázium tanévnyitóján, amely 8 órakor kezdődött. Több mint 
egy milliárdot költöttek rá.
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Az új kormányablak szeptember 6-tól 
kezdődően fogadja az ügyfeleket
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Dr. Fekete Olga iskolaorvos a Bárdos iskolában 
oltotta be a tanulókat

Az önkormányzat vezetői magánemberként támogatták az tanszergyűjtő akciót, 
akik mellé sok civil is felsorakozott

- A tanévnyitót megelőző két 
napon, hétfőn és kedden azok 
a tanulók vettek részt, akiket 
szüleik regisztráltak és ők is 
jelen voltak az oltáskor. Elő-
írás volt, hogy az oltást az is-
kolában kell beadni. Ezért  
a vakcinagazdálkodási szem-
pontokat figyelembe véve kel-
lett szervezni az oltási helyszí-
neket. Dunakeszin például au-
gusztus 30-án, hétfőn a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban 
volt oltás és oda a Krisztus Ki-
rály Római Katolikus Általá-
nos Iskola diákjai is átmentek. 
Gödön a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskolában három másik 
gödi általános iskolának a ta-
nulóit oltották be.  

Kedden, Dunakeszin a Bár-
dos Lajos Általános Iskolában 
volt oltás és ott a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola ta-
nulói is fel tudták venni az ol-
tást, illetve a Szent István Ál-
talános Iskolában a Széchenyi 
István Általános Iskola tanu-
lóival együtt történik az oltás. 

Imre Zsolttól megtudtuk, 
hogy kedden közel 70 gyerek 
regisztrált a Bárdosból és a Kő-

rösiből összesen, illetve szintén 
közel 70 diák a Szent István Ál-
talános Iskolából és a Széche-
nyi iskolából. Tegnap összesen 
138 gyermeket oltottak be já-
rási szinten, akik között voltak 
fóti tanulók is. Valamennyi di-
ákot a Pfizer-vakcinával oltot-
ták be, és a később jelentkezők 
is ezt vehetik fel.  

A Dunakeszi Járási Hivatal 
vezetője azt is elmondta, hogy 
16-18 éves életkorú gyerekek 
oltása már szervezett módon 
megtörtént. 

- Azonban, akik akkor nem 
tudták, vagy nem vették igény-

be az oltást, azok számára is 
biztosított most a lehetőség.  
A tanévkezdés után, szeptem-
ber 2-3-án a kötelező oltások 
szokásos beadási rendjének 
megfelelően a gyerekek az is-
kolában vagy az oltópontokon 
tudják felvenni az oltást.

Imre Zsolt külön hangsúllyal 
beszélt arról, hogy az oltás nem 
kötelező, ám akik jelentkeztek, 
azok csak a szülők engedélyé-
vel és jelenlétében vehették fel 
az oltást, amelyet az iskolaor-
vosok adtak be.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

- Dunakeszi civil közössége, a 
városi önkormányzat vezetői 
mellett nagyon sokan segítik 
magánadományokkal az isko-
lakezdést – mondta a társadal-
mi megbízatású alpolgármes-
ter, aki a civil életben a Faze-
kas iskolában tanít.

Nyíri Márton köszönetet 
mondott a támogatóknak, az 
adománygyűjtő akció szerve-
zőinek, a diákoknak pedig azt 
kívánta, hogy a tanulás mel-
lett a közösségi élményekről, 
a kirándulásokról, a barátsá-
gokról szóljon az iskola.

Gál Gellért Ákos, a 
DOSZHK szakmai igazgató-

ja elmondta, hogy a korona-
vírus-járvány ellenére az idei 
évhez hasonlóan tavaly sem 
maradt el az iskolakezdé-
si tanszeradománygyűjtő ak-
ció. Mint megtudtuk, a rá-
szoruló gyermekek tanévkez-
dését pénzügyi támogatással 
segítették: Dióssi Csaba pol-
gármester, az alpolgármes-
terek, Erdész Zoltán, Sipos 
Dávid, Nyíri Márton, vala-
mint az adománygyűjtő ak-
ciót több éve életre hívó Sza-
bó József önkormányzati kép-
viselő és Szabóné Ónodi Valé-
ria, a DHOSZK igazgatója.  – 
Az általuk felajánlott pénzből 

harminc gyermek számára vá-
sároltunk új táskát és tansze-
reket. Ezen kívül a lakossá-
gi adományokból húsz tanu-
ló családjának sikerült meg-
könnyíteni a tanévkezdést  
a tanszerek és a táskák adomá-
nyozásával – tájékoztatott Gál 
Gellért Ákos, aki lapunk ér-
deklődésére elmondta: akik-
ről tudták, hogy rászorul az 
iskolakezdési tanszerekre, il-
letve mindazok, akik jelezték 
igényüket, ők valamennyien 
részesülnek az iskolakezdési 
adományokból.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Imre Zsolt: a szülők több 
száz diákot regisztráltak 

iskolai oltásra

Ötven családnak 
segítettek az iskolakezdési 

tanszercsomagokkal
A szeptember 1-jei új tanév becsöngetése előtt két nap, hétfőn és kedden 
is oltották az általános és középiskolás korú, 12-18 éves korosztály tagja-
it, akik önként jelentkeztek a szülők hozzájárulásával – tájékoztatta a Du-
nakanyar Régió szerkesztőségét Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal ve-
zetője, aki elmondta, hogy a tanévkezdés után, szeptember 2-3-án a köte-
lező oltások beadásának rendje szerint az iskolákban vagy az oltóponto-
kon tudják felvenni az oltást a diákok.

Az iskolakezdés minden évben – a szülőkre háruló terhek mellett – öröm 
a tanulók számára, akik újra találkoznak az osztálytársakkal, a barátok-
kal, a tanárokkal. Az iskola izgalmas és különleges dolog az ember életé-
ben – mondta Nyíri Márton, Dunakeszi alpolgármestere augusztus 30-án 
a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DOHSZK) 
központjában, ahol a rászoruló gyermekeknek átadták az iskolakezdési 
tanszercsomagokat.

Mint arról a Dunaka-
nyar Régió számtalan 
cikkében beszámol-

tunk, szűkebb régiónkból há-
rom település önkormányzata 
is erdélyi önkormányzattal ápol 
testvérvárosi együttműködést. 
Dunakeszi Székelykeresztúrral, 
Vác Székelyudvarhellyel, míg 
Kemence Tamási Áron szülő-
földje, Farkaslaka önkormány-
zatával működik együtt hosszú 
évek óta.

A kölcsönös megismerés és egy-
más értékeinek bemutatásának 

legfrissebb szép példájaként em-
lítjük a dunakeszi küldöttség júni-
usi székelykeresztúri látogatását, 
amikor a Duna-parti önkormány-
zat kitüntetését vitték el a székely 
kisváros jeles polgárának, a he-
lyi képviselő-testület tagjának, a 
nagy közmegbecsülésnek örven-
dő pedagógusnak, Simó Bélának 
a tartalmas testvérvárosi kapcso-
latok elősegítése érdekében vég-
zett magas színvonalú tevékenysé-
ge elismeréseként. 

Az ünnepi testületi ülés után 
a helyi VOX Rádió készített ter-

jedelmes interjút Dunakeszi két 
önkormányzati képviselőjével, 
Kárpáti Zoltánnal és Seltenreich 
Józseffel, valamint a kitüntetett 
helyi képviselővel a testvérvá-
rosi együttműködés határokon 
átívelő jelentőségéről.

A minap pedig Sipos Dávid 
alpolgármester vezetésével uta-
zott delegáció a hagyományos 
Városnap és Petőfi Hét ünnep-
ség-sorozatra, amely jó alkalmat 
adott arra is, hogy megismerjék 
Székelykeresztúr új polgármes-
terét és a képviselő-testület ta-
valy ősszel megválasztott új tag-
jait is. E találkozásokon az ön-
kormányzatok hivatalos együtt-
működésének erősítése mellett 
gazdagodnak a személyes is-
meretségek és újabb barátságok 
születnek.

A vendéglátó önkormányza-
tok – kivétel nélkül – a legna-
gyobb szeretettel igyekeznek be-
mutatni a településük és környe-
zete értékeit, természeti és épí-
tett kincseit, a múlt századokban 
élő és alkotó nagy elődök, törté-

nelmi személyiségek és családok 
hagyatékát.

Legutóbbi két utunk során 
– Simó Béla szakavatott „tár-
latvezetésében” a Székelyud-
varhely melletti, nagy népsze-
rűségnek örvendő Szejkefürdő 
lankáin felépített Mini Erdély 
Park csodálatos kastélyait te-
kinthettük meg. A tematikus 
makett parkban Erdély legfon-
tosabb történelmi épületeinek, 
várainak kicsinyített másában 
gyönyörködhettünk. A szabad-
téri tárlat hű képet ad a törté-
nelmi Magyarország erdélyi 
magyar családok és főurak sze-
repének jelentőségéről. A Bán-
ffy, a Bethlen családok kasté-
lyai mellett elénk tárul Kéz-
divásárhely, Segesvár, Énlaka, 
Déva, a csíksomlyói kegytemp-
lom, a nagyenyedi Bethlen Gá-
bor Kollégium épülete. A kiál-
lítás látványa, a várak és kas-
télyok történelmének szaksze-
rű bemutatása maradandó él-
ménnyel ajándékozza meg a 
látogatót. Vajdahunyad váráról  

– amely Mikszáth szerint a vá-
rak királya – megtudhatjuk, 
hogy „1409-ben Vajk (Wojk) 
kenéz, Hunyadi János apja ado-
mányként kapta a birtokot, az-
után építették a mai vár elődjét. 
Mátyás születésekor valószínű-
leg még zajlottak a munkálatok, 
s ezért nem ebben a várban jött 
világra.”

A 8 ezer négyzetméteren fel-
épített Mini Erdély Parkja kö-
zelségében van a legnagyobb 
székely, Orbán Balázs sírhelye 
is, amelyhez Szejkefürdő domb-
oldalán állított gyönyörű szé-
kely kapuk alatt zarándokolha-
tunk fel.  

Erdély hívogatóan szép ter-
mészeti kincsei mellett a jelen és 
a múlt értékeivel, a székely em-
berek vendégszeretetével vár-
ja a turistákat, akik életre szó-
ló élménnyel gazdagodhatnak  
a székelyek szent hegye, a Hargita 
meghódításával, Szováta, Parajd, 
Korond, Székelyudvarhely és 
Székelykeresztúr felfedezésével, 
Farkaslaka és Csíksomlyó kegy-
helyeinek meglátogatásával…

E sorok írójaként és az utazá-
sok krónikásaként mi mást is 
ajánlhatnék, hogy útra fel, Önt is 
várja Erdély!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Erdélyi testvérvárosaink természeti szépségei és értékei
A határokon átívelő testvérvárosi kapcsolatok egyik nagy értéke – az önkormányzatok, az iskolai 
közösségek, a tantestületek tagjai, a kulturális csoportok, a néptáncegyüttesek, a sportegyesüle-
tek tartalmas és rendkívül színvonalas együttműködése mellett – a két ország épített örökségei-
nek, természeti szépségeinek, kultúrájának és hagyományainak a kölcsönös megismerése. 

Mini Erdély Park 

A Bánffy család 
boncidai kastélya
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Minden igényt kielégítő korszerű egészségház épült Kosdon

Ez az állítás természetesen 
igaz, de a jelenlegi éghaj-
latváltozás a bolygónk 

több milliárd éves történeté-
ben eddig lezajlott folyamatok-
tól gyökeresen eltér.

Eltér például a sebességében. 
A tudomány ma már képes fel-
térképezni a múltbeli változá-
sokat és ezek alapján tudjuk, 
hogy az utóbbi 50 millió évből 
ismert leggyorsabb klímaválto-
zási folyamathoz képest is leg-
alább tízszer nagyobb sebessé-
gű a napjainkban zajló globális 
hőmérséklet emelkedés.

Eltér továbbá a kiváltó okban 
is. Ma már teljesen egyértelmű, 
hogy a mély rétegekből a fel-
színre felhozott fosszilis ener-
giahordozók (szén, olaj, gáz) 
felhasználása miatt megnöve-
kedett üvegházgázok többlet 
melegítő hatása billentette ki  

a bolygónk éghajlati viszonya-
it a közel tízezer éves viszony-
lagos stabilitásából.

A Földünk energiamérlegé-
ben egyensúlytalanság van, 
jelenleg több energia érkezik  
a Napból, mint amennyi ener-
gia a Föld felszínéről távozik 
a világűrbe. A különbség az 
EEI (Earth Energy Imbalance), 
az energia egyensúlytalanság 
nagysága. A pillanatnyi ener-
giaáramlásokat számtalan té-
nyező befolyásolja. Milyen 
energiával sugároz a Nap? Mi-
lyen szögben áll a Föld és mi-
lyen felszínre érkezik a napsu-
gárzás? Fehérre, amelyről visz-
szaverődik, vagy sötétre, amely 
elnyeli? Mekkora a Föld aktu-
ális átlaghőmérséklete? Milyen 
nagyságú az ehhez tartozó hő-
kisugárzás és mennyit tartanak 
itt ebből az üvegházgázok?

Képzeletben tegyünk fel egy 
fazék vizet a gáztűzhelyre és 
gyújtsunk alatta lángot. A víz 
melegedésének sebességét be-
folyásolja a meggyújtott láng 
nagysága, az edény mérete,  
a benne lévő víz mennyisége és 
az is, hogy teszünk-e fedőt rá 
vagy sem. Létezik olyan elegye 
a fentieknek, amikor a gázláng 
már csak arra elég, hogy pótol-
ja a víz és az edény folyamatos 
hőkibocsátását és fent tartson 
egy állandó vízhőmérsékletet. 
Konyhaművészek gyakran ke-
resik ezt az állapotot, ha példá-
ul egy húsdarabot szeretnének 
hosszabb időn át puhítani "las-
sú tűzön". Ez az egyensúlyi ál-
lapot mindaddig fennáll, amíg 
valamilyen jelentősebb válto-
zást nem eszközlünk, például 
megnöveljük a gázlángot vagy 
levesszük a fedőt.

A Föld felszínének átlaghő-
mérséklete immár évtizedek 
óta folyamatosan emelkedik. 
Ennek oka, hogy változások áll-
tak be azokban az energiaviszo-
nyokban, amelyek fenntartot-
ták a korábbi viszonylag stabil 
állapotokat. Az egyensúlytalan-
ság múltbeli nagyságát vizsgál-
ta egy tudóscsoport, kutatása-
ik eredményeit az Earth System 
Science Data folyóiratban pub-
likálták 2020. szeptemberében. 
A tanulmány szerint "az EEI, 
ez az egyszerű szám, a legalap-
vetőbb mennyiség, amellyel  
a tudományos közösségnek és 
a közvéleménynek is tisztában 
kell lennie ahhoz, hogy megért-
se mennyire sikeres – vagy in-
kább mennyire sikertelen - az 
emberiség a klímaváltozás ne-
gatív folyamatainak kontroll 
alatt tartásában.”

A kutatásban részt vevők 
számításai szerint a felhalmo-
zódott energiatöbblet az 1971-
2018-as időszakban összesen 
358 Zettajoule. Ennek 89%-a az 
óceánokat, 6 % -a szárazfölde-
ket melegítette, 4 %-a jégolva-
dás során nyelődött el és csak 
1 %-a fordítódott arra, hogy az 
atmoszféránkat melegítse! Ez 
az 1% a légkörben évente át-
lagosan 83 Exajoule többletet 
jelentett, amelynek hatására  
a földfelszíni hőmérséklet eb-
ben az időszakban közel 1 Cel-
sius fokkal megemelkedett.

Kilo, mega, giga……exa, 
zetta. Ezek az előtagok nem so-
kat segítenek abban, hogy kö-
zelebb hozzuk magunkhoz 
ezeket a hatalmas számokat, 
de azzal sem lennénk előrébb, 
ha az előtagok helyett a nullá-
kat írogatnánk szépen hosszan. 
Az exa előtaggal arra a számra 
utalunk, amikor egy 1-es után 
18 nullát írunk le, a zetta ese-
tén pedig 21-et. 

Viszonyítsuk ezeket a szá-
mokat például az emberi-
ség létszámához, amely lassan 
közelít a 10 milliárdhoz. Ezt  

a számot az 1-es után 10 nul-
lával tudjuk leírni.  Ha az em-
berek számát megszorozzuk az 
elfogyasztott élelmiszerek át-
lagos energiatartalmával, ak-
kor kb. 36 Exajoule-t (EJ) ka-
punk egy évre. Az emberiség 
által felhasznált összes energia 
mennyisége pedig eléri évente 
a 600 EJ-t.

Ezek alapján az emberi tevé-
kenységhez felhasznált ener-
gia csupán 14%-a már elegen-
dő volt arra, hogy kritikus 
mértékben megemelje atmo-
szféránk hőmérsékletét! Ve-
gyük figyelembe, hogy ener-
giafelhasználásunk egyik fon-
tos célja éppen a hő előállítása, 
de egyéb célú energiafelhasz-
nálásainknak is szükségsze-
rű velejárója a hőtermelés. Ki-
jelenthető, hogy az emberi ci-
vilizáció folytonosan növekvő 
energiafelhasználása melegíti 
a bolygónkat. Ez akkor is igaz 
marad majd, ha egyszer képe-
sek leszünk az összes energia-
igényünket megújuló energia-
forrásból előállítani. 

A fosszilis energiahordozók 
használatával azonban nem-
csak a közvetlen melegítés kö-
vetkezik be, hanem a növek-
vő üvegházhatás ennek az ener-
giának a sokszorosát tartja itt  
a Földön, folyamatosan növelve 
az egyensúlytalanság pillanat-
nyi értékét. A tanulmány ada-
tai szerint az egyensúlytalan-
ság a vizsgált időszakban folya-
matosan növekedett, napjaink-
ra az 50 évvel ezelőtti szinthez 
képest megnégyszereződött. Az 
egyensúlytalanság mértéke je-
lenleg is növekszik, részben az 
üvegházgázok folyamatos em-
beri eredetű kibocsátása, rész-
ben az ennek hatására beindult 
negatív természeti folyamatok 
miatt. Ezek tovább gyorsítják 
a felmelegedés ütemét, sokkal 
előrébb hozva a súlyos negatív 
következményeket...

Szalóczy Zsolt
(A szerző fizikus,  

a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás lehetőségeit kutató 

Cassandra Program vezetője.)

Egyensúlytalanul...

A klímaváltozás egy természetes folyamat, mindig is változtak az éghajla-
ti viszonyok és ezután is változni fognak... 

Dunakanyar Klímakrónika I.

TÁBLA Sor Sír Név Temetés 
dátuma

III. 1. 28. Valent Sámuel 1930.07.03
III. 1. 29. Polonyi Gyuláné 1930.09.22
III. 1. 30. Oláh Gáborné 1930.11.25
III. 1. 31. Freigang Ernőné 1931.11.09
III. 1. 32. István István 1932.07.17

III. 1. 33. Kopriva Alajos 1932.08.31

III. 1. 34. Ismeretlen (sírfelirat: "Édesanyám") Ismeretlen
III. 1. 35. Ismeretlen Ismeretlen

III. 1. 36. Ismeretlen 
(sírfelirat: "Nekem az élet Krisztus") Ismeretlen

III. 2. 29. Szabó Imre 1930.04.24
III. 2. 30. Makulenczky Andrásné 1930.11.02
III. 2. 31. Kovácsik Istvánné 1931.03.28
III. 2. 32. Baranyai Ferenc (1871-1931) 1931.05.13

III. 2. 33. özv. Hradczky Béláné (1849-1932), 
özv. Heffler Tamásné (1847-1932) 1932.

III. 2. 34. Papes István (1858-1933), 
Papes Istvánné (1868-1958) 1932, 1958

III. 3. 26. Szarvasi Sándor (1921-1938), Szarvasi 
József (élt 78 évet) 1938.10.31

III. 3. 27. Binder Lajosné 1941.01.27
III. 3. 28. Hüber Miklós 1941.02.03
III. 3. 29. özv. Csizmarek Mihályné 1941.03.14
III. 3. 30. Ellenbacher János ismeretlen

III. 4. 25. Szabó Rozália (1905-1941) 1941.01.15
III. 4. 26. özv. Gombás Józsefné 1941.03.25

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
infrastruktúra-fejlesztés keretében az alagligeti elkerülő út épí-
tését tervezi, melynek csatlakozó körforgalmi szakasza érinti a 
Dunakeszi Városi Temető (2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.) régi 
Alagi Temető részét, ahol 22 db sírhely felszámolása válik szük-
ségessé. A kijelölt sírhelyek azonosítási adatait az alábbi listá-
ban közöljük. 

A megszűnő sírok felszámolásának tervezett időpontja: 
2022. első negyedéve.

Kérjük, a teendők és lehetőségek további egyeztetése 
érdekében keressék fel a temetői ügyfélszolgálati 

irodánkat 
(2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.), 

vagy érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeinken:
telefon: +36 30 9818 618

e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Hozzátartozók!

Folytatás a címlapról

Modern egészségház épült Kosdon
Mint a település országgyűlési  

képviselője fogalmazott, közös  
összefogás eredményeként az 
elmúlt években 791  millió fo-
rint állami támogatással segí-
tette Kosd fejlődését a kormány.  
Dr. Rétvári Bence ismertette 
azokat a fejlesztéseket, amelyek 
megvalósítása révén jelentősen 
javultak a kosdi emberek élet-
körülményei. Elmondta, hogy – 
többek között – az általános is-
kola korszerűsítését 83  millió 
forinttal, a községháza fejlesz-
tését 35  millió forinttal, a bel-
területi utak építését és felújí-
tását 150 millió forinttal, a csa-
padékvíz elvezetését 248,5  mil-
lió forinttal, az új egészségház 
felépítését 135  millió forinttal, 
az iskolai tornaterem felújítá-
sát 50 millió forinttal támogatta  
a magyar állam. 

- Ebben a gyönyörű termé-
szeti környezetben lakók élet-
minőségének javítását szol-
gálják a felsorolt fejlesztések, 
a Magyar Falu Program és a 
Falusi CSOK is, aminek kö-
szönhetően nyugodtabb, bé-
késebb és természetközeli kör-
nyezetben élhetnek, alapíthat-

nak családot a kosdiak – mond-
ta az országgyűlési képviselő. 
Az államtitkár köszönetet mon-
dott a koronavírus elleni véde-
kezésben helytálló egészségügyi 
dolgozóknak, akiknek az er-
kölcsi megbecsülése mellett az 
anyagi elismerésükre a jövő évi 
költségvetésben 770 milliárd fo-
rint többletforrás szerepel.    

A 20. századi vályogfalú épü-
letből egy rendkívül korszerű 
eszközparkkal ellátott, minden 
igényt kielégítő 21. századi in-
tézményben folyathatják gyó-
gyító tevékenységüket az egész-
ségügyi szolgáltatók a példaérté-
kű – az állam, az önkormányzat 
és a lakosság – összefogás ered-
ményeként. 

- Akik eljöttek ma az egészség-
ház felavatására azok nemcsak 
ünneplő vendégek, hanem mind-
annyian aktív részesei voltak az 
építkezésnek, amelyért köszöne-
temet fejezem ki az önkormány-
zatunk nevében – mondta kö-
szöntőjében Kurdi Ferenc, Kosd 
polgármestere, aki – mint az az 
ünnepségen elhangzott - a tele-
pülés vezetőjeként és magánem-
berként, kétkezi munkájával egy-
aránt oroszlánrészt vállalt a beru-
házás sikeres megvalósításában. 

A gyönyörű természeti kör-
nyezettel övezett kistelepülés 
polgármestere ünnepi beszédé-
ben felidézte a 2013-ban kezdő-
dött – küzdelmekkel tarkított 
– folyamatot, melynek végére  

a képviselő-testület bölcs dönté-
sének, az eredményes pályázat-
nak, az együttműködő támoga-
tók sokaságának köszönhető-
en az új egészségház ünnepélyes 
megnyitásával tehetnek pontot. 

Kurdi Ferenc köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik munká-
jukkal és támogatásukkal – köz-
tük Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő és Szabó István, a Pest 
megyei Közgyűlés elnöke – nagy-
ban hozzájárultak a nívós kialakí-
tású egészségház felépítéséhez. 

Szabó István, a Pest megyei 
Közgyűlés elnöke ünnepi kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzat által el-
nyert pályázati forrás „magyar 
pénz”, a magyar adófizető em-
berek teljesítményének az ered-
ménye. Örömét fejezte ki, hogy 
az Európai Unió 2021-ben kezdő 
új, hétéves pénzügyi ciklusában 
már külön régióként szerepel Bu-
dapest és Pest megye, aminek kö-
szönhetően jelentősen megnőnek 
a megye pályázati lehetőségei.   

A nemzeti színű szalag átvá-
gásával ünnepélyesen megnyílt  
a közel 300 millió forintból fel-
épített új egészségház Kosdon.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Kövesse 
lapunkat 
a Facebookon is!

     

Az „IPOLYTOUR” 
S K H U / W E T A / 
1901/4.1/206 szá-
mú pályázat veze-

tő partnere Ipolydamásd Köz-
ség Önkormányzata, szlovák 
oldalon „Déli Régió” Regioná-
lis Régiófejlesztési Ügynökség 
Párkány.

A projekt teljes költségve-
tése 36.406 Euró, amelyből az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap támogatása 30.945,09 
Euró.

A projekt célja az Ipoly-fo-
lyó turisztikai koncepciójá-
nak elkészítése, közös és sza-
bályzó rendszerének bevezeté-
se volt, amelynek keretén be-
lül egy olyan tanulmány kö-
zös kidolgozása valósult meg. 
A tanulmány tartalmazza a kis 
léptékű turizmus koncepciójá-
nak kialakítását, amely a ter-
mék vagy szolgáltatás innová-
ciójának útján helyi környezet-
védelmi vagy kulturális szem-
pontokhoz kapcsolódik. 

A projektpartnerek fontos-
nak tartják a három nyelvű ta-
nulmány és annak rövid ösz-
szefoglalója mihamarabbi ter-
jesztését elsődlegesen környe-
zetvédelmi szempontból, mert 
az Ipoly növekvő sportturisz-
tikai kihasználása (vadhorgá-
szat, vadkemping, vízi sportok 
jelentette terhelés, szervezet-
len turizmusból fakadó károk 
(szemét, szennyezés) kezdik 
átlépni azt a szintet, ami visz-
szafordíthatatlan folyamatokat 
indíthat el a természeti világ-
ban. Ennek megakadályozásá-
ra szükségesnek látják a gyors 
intézkedést, a lehetőségek és 
megoldások keresését arra, mi-
ként lehet szervezetté tenni 
környezetvédelmi szempont-
ból a legmegfelelőbb módon az 
Ipoly menti turizmust. 

Ezen kívül megoldást talál 
a kiszolgáló szolgáltatások fej-
lesztésére is (közös táblázás, 
térképek, információs anya-
gok).  Fontos szempont, hogy 
a terület Duna-Ipoly Nem-
zeti Park részén fekszik és 
NATURA-2000 védettséget 
élvez.

A két projektpartner több 
éves együttműködésének és 
az új, közös kutatómunkájá-

nak eredménye a tanulmány, 
amely megoldást kínál az aláb-
bi problémákra: 

- Az Ipoly növekvő sport-
turisztikai kihasználása (vad-
horgászat, vadkemping, 
vízisportok jelentette terhelés, 
szervezetlen turizmusból faka-
dó károk (szemét, szennyezés) 
kezdik átlépni azt a szintet, 
ami visszafordíthatatlan folya-
matokat indíthat el a természe-
ti világban.

- Az Ipoly folyón a kontrol-
lált turisztika hasznosítása,  
a meglévő ökoszisztéma meg-
őrzése mellett (tömegturizmus 
megfékezése)

- Elsősorban a vízi sport tu-
rizmus, a horgászat és a kem-
pingezés szabályozása. (tájé-
koztatás, kiszálló helyek és ki-
szolgáló létesítmények kialakí-
tásának megtervezése, vizes-

blokkok, kempinghelyek, stb.) 
Továbbá a kiszolgáló szolgál-
tatások fejlesztése (közös táb-
lázás, térképek, információs 
anyagok). 

A három nyelven elkészülő 
tanulmány (HU, SK, EN) egy 
komplex turisztikai stratégia, 
alapját képezheti további pá-
lyázatoknak, amelyeknek cél-
ja turisztikai központok, állo-
mások, táborok kialakítása az 
Ipoly folyó mindkét partján.  
A tanulmány rövidített, nyom-
tatott verziója 3000 példány-
ban érhető el, amelynek célja  
a nyilvánosság tájékoztatása és 
a turisztikai fejlesztések előse-
gítése.

„A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.”

Uniós forrásból készült el az Ipoly-
folyó turisztikai koncepciója

Ipolydamásd Község Önkormányzata és a „Déli Régió” Regionális Régió-
fejlesztési Ügynökség Párkány pályázati támogatásban részesültek az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Kispro-
jekt Alapjától a PT4 - A határon átnyúló intézményközi együttműködés 
szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttmű-
ködés kiszélesítése keretében.

Átadták a nagymarosi 
bringapályát

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

Az ünnepélyes avatón 
Rétvári Bence, a térség 
országgyűlési képvise-

lője elmondta -, melyen meg-
jelent Révész Máriusz, az aktív 
Magyarországért kormány-
biztosa és Heinczinger Balázs, 
Nagymaros polgármestere is 
–, hogy a dunakanyari és bör-
zsönyi kerékpárutak építése, és 
a régi szakaszok felújítása mel-
lett a régióban három bringa-
pálya épült a kormány támo-
gatásával, az Országos Brin-
gapark Program keretében.  
A váci, a vácrátóti és a nagy-
marosi is gyönyörű természeti 
környezetben létesült. A nagy-
marosi tanpálya erdei környe-
zetben biztosít kihívásokat  
a bringázók számára – mond-
ta az országgyűlési képviselő.

A dunakanyari és a 
börzsönyi bicikliutak 
építése mellett Vác és 
Vácrátót után Nagyma-
roson adták át a gyö-
nyörű természeti kör-
nyezetben létesített 
legújabb bringapályát.

APRÓHIRDETÉS

• Sződligeten idei árpa (65 Ft/kg), és 
búza (65 Ft/kg) eladó. Érdeklődni: 
0630/951-3193 
• Légpuskát, diavetítőt, keleti autókat 
- motorkerékpárokat, ezekhez alkat-
részeket - gépkönyveket vásárolnék. 
Tel. 06-70-4539-571

A Duna melletti erdőben 
létesült a bringapálya
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Halmi Viktória, Kutasi Kelly, Bánóczi Zsolt

Az idei szezon utol-
só edzése augusz-
tus 30-án, hétfő este 
volt, melyen Kuta-

si Kelly, Bánóczi Zsolt és Nagy 
Márta tornáztatta meg a több 
száz sportoló dunakeszi höl-
gyet és néhány urat.  

- Ötödik éve tartok edzést  
a Mozdulj Dunakeszin. Az 
elmúlt egy évben az egyik 
edzőm, Halmi Viktória képvi-
selt, mert megszületett a kislá-
nyom. Azonban az anyai örö-
mök mellett sem feledkeztem 
meg a lelkes sportolókról, akik 
számára havonta egy alkalom-
mal én vezényeltem az edzést 
– tájékoztatott Kutasi Kelly, a 
Kellys Fitnesz Club Dunake-
szi vezetője, akit arra kértünk, 
hogy értékelje a nyári idősza-
kot.

- Ön szerint az elmúlt évek-
hez képest mennyiben válto-
zott Dunakeszi sportoló kö-
zönsége?

- Nekem rendkívül pozitív  
a tapasztalatom. Nagyon jó ha-
tással volt rájuk a Mozdulj Du-
nakeszi! mozgalom is. Évről 
évre látjuk a vendégeken a fej-
lődést, akik közül az őszi, téli 
időszakban is egyre többen 
folytatják az edzéseket a fit-
neszteremben is. Sokak számá-
ra nem ér véget három-négy 
hónap után az edzésmunka, 
hanem utána edzőt választa-
nak maguknak és mennek to-
vább és folytatják. Azt hiszem, 
hogy mi edzők azért vagyunk 
itt, hogy ezt elérjük, az embe-
rekkel megszerettessük a moz-
gást és utána pedig a terem-
ben találkozzunk. Egy életen át 
edzünk! 

- Sikerül…
- A többségükkel igen, a visz-

szajelzések ezt igazolják. Ter-
mészetesen azt szeretném, ha 
tovább tudnánk növelni azok 
számát, akik a hideg, zordabb 
hónapokban is megtalálná-
nak bennünket és a termek-
ben is folytatnák az edzéseket.  

Ötödik éve dolgozunk ezért, az 
emberek egészségéért. Azt sze-
retnénk, ha minél többen felis-
mernék a rendszeres sportolás 
jótékony hatását. 

- Mi az oka, hogy a téli idő-
szakban kevesebb ember spor-
tol, nem mennek az edzőter-
mekbe, míg nyáron, akár ká-
nikulai melegben is itt vannak 
és lelkesen csinálják a gyakor-
latokat. 

- Szerintem az, hogy ősz-
től kezdődően egyre több ru-
hát veszünk fel. Felöltözünk, 
a ruha sok mindent eltakar. 
Nyáron pedig kénytelenek va-
gyunk „levetkőzni” és akkor 
szembesülünk többnyire a va-
lósággal. De szerintem ez is 
kezd átalakulni, hiszen egy-
re többen mozognak, sportol-
nak a téli időszakban is. Ta-
lán eljutunk odáig is, hogy lesz 
téli Mozdulj Dunakeszi is! Mi 
itt vagyunk, erre is készen ál-
lunk – zárta nyilatkozatát Ku-
tasi Kelly, aki perceken belül 
elindította a Mozdulj Dunake-
szi! idei utolsó edzését. 

Kellyt Bánóczi Zsolt váltot-
ta a színpadon, aki előtte la-
punk érdeklődésére elmondta: 
ő azt tapasztalta, hogy minden 
korosztály tagjai jelen voltak az 
edzéseken. 

- Teljesen vegyes a kép, hi-
szen a kicsitől a nagyig ugyan-
úgy itt sportoltak velünk. 

- Számotokra ez igen nagy 
kihívás lehet, hiszen – gondo-
lom – nem mindegy, hogy mi-
lyen az edzés ritmusa, dina-
mikája, mivel különböző kor-
osztály tagjai tornáznak itt, 
akiknek eltérő az edzettségi 
állapota. 

- Ez valóban így van, de 
ezért jó, hogy hat oktató tartott 
edzést. Így mindenki ki tudta 
választani magának a legszim-
patikusabb mozgásformát, ami 
neki jó volt. Nálam egy picit 
erősebbek voltak az edzések. 
Ezért inkább az a réteg jött, 
amelyiknél alapból van egy 
minimális edzettségi szint. 

Bánóczi Zsolt 2012-ben vég-
zett a Fitness Company edző-
képzőn fitnesz- és aerobikok-
tatóként. Mint mondta, világ-

életében sportolt, gyerekkorá-
ban focizott, majd bokszolt. 

- Testépítést is csináltam, de 
végül az edzői feladatok mel-
lett tettem le a voksomat – 
árulja el Zsolt, aki az intenzív 
sportolói előélete ellenére is 
„átlagembernek” tartja magát. 

- Átlagembernek vallom 
magamat, hiszen nekem is 
otthon van két pici gyerekem, 
más területen dolgozom fő-
állásban. A sport számomra 
örökké tartó hobbi, ezért úgy 
alakítom az életemet, hogy le-
gyen szabadidőm a sporto-
lásra, az edzésre. Mindenki-
nek ezt tanácsolom. Szerin-
tem, akik idejártak az edzése-
inkre, azok többsége elindult 
ezen az úton. Ezért tartom, 
szinte egyedülálló kiváló kez-
deményezésnek a Mozdulj 
Dunakeszi! szabadidős ren-
dezvényt! – hangzott Bánóczi 
Zsolt elismerése, aki edzőtár-
saival együtt megtartották az 
idei nyár utolsó edzését a Ka-
tonadombom, ahová jövőre is 
visszavárják a sportoló duna-
keszieket. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az idei nyáron is ezreket 
mozgatott meg  

a Mozdulj Dunakeszi!
Dunakeszin a nyári időszak egyik, hanem a legvonzóbb szabadidős ren-
dezvénysorozat a Mozdulj Dunakeszi! Gyönyörű természeti környezetben, 
a Duna-parti Katonadombon heti három alkalommal – hétfő, szerda, pén-
tek – egy-egy edzésen több száz sportolni vágyót mozgattak meg a he-
lyi edzők mellett olyan országos hírű kiválóságok, sztáredzők, mint Béres 
Alexandra és Tatarek Rezső. 


