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Folytatás a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Példás helytállás a koronavírus elleni védekezésben

Marton Zsolt váci megyéspüspök

Folytatás a 4. oldalon

Negyven éves az Európa-hírű 
gödi Dunamenti Csoport

Negyvenhat vasutas klub 2700 fős tagságának 
képviselői ünnepeltek Dunakeszin

Bensőséges hangulatú ünnepségnek adott otthont a dunakeszi József Attila Művelő-
dési Központ, ahol a Vasutas Nyugdíjasok Országos Szövetség 46 klubjának, 2700 fős 
tagságának képviselői a szövetség megalakulásának negyedszázados évfordulóját ün-
nepelték szeptember 15-én. Az országos szövetség legnagyobb létszámú klubja Duna-
keszin működik, amely meghatározó szerepet tölt be a város életében. Így mi sem volt 
természetesebb, hogy a „házigazdák” képviseletében Nyíri Márton társadalmi megbí-
zatású alpolgármester, a helyi Fazekas iskola történelemtanára az önkormányzatiság 
30. évfordulója alkalmából 30 éve szabadon címmel tartott színvonalas előadást.

Igazi sikertörténet a gödi 
Dunamenti Csoport tevé-
kenysége, amely ebben 
az évben ünnepli alapí-
tásának negyvenedik év-
fordulóját. A jeles ese-
ményre nyolc országból 
100 vendég érkezett a vi-
segrádi Silvanus Hotel-
ben rendezett jubileumi 
ünnepségre, akiket Zellei 
János, a Dunamenti Cso-
port vezetője köszöntött.

Magyarország egészségügyi dolgozóihoz hason-
lóan a váci Jávorszky Ödön Kórház orvosai, ápo-
lói és az egyéb szakterület munkatársai is példa-
értékű helytállással védekeztek a koronavírus el-
len, gyógyították, ápolták és napjainkban oltják  
a betegeket. Áldozatos munkájuk és önzetlen em-
beri megnyilvánulásuk előtti tiszteletük és nagy-
rabecsülésük kifejezéseként dr. Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselő és dr. Urbán Edina igazgató 
főorvos nívós gálaműsorral és állófogadással kö-
szöntötték a váci kórház dolgozóit a Piarista Kilá-
tó Központban.    

Nívós gálaműsorral köszöntötték 
a váci kórház dolgozóit

Megkezdte az első tanévét 
a fóti Szent Ágoston Keresztény 
Általános Iskola és Gimnázium

Folytatás a 4. oldalon

A katolikus egyház a Váci Egyházmegyében 
összesen 30 oktatási-nevelési intézményt tart 
fenn, köztük óvodákat, általános iskolákat, 
gimnáziumokat, egy szakiskolát és két alapfo-
kú művészetoktatási intézményt. 1500 fős pe-
dagógusi és technikai személyzeti munkatársi 
gárdájával több, mint 10.500 fő 3-18 év között 
gyermeket és fiatalt nevel és oktat.

A Váci Egyházmegye 
összevont tanévnyitója

Zellei János, 
a cégcsoport vezetője 

köszöntötte munkatársait és 
az ünneplő vendégeket
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Dr. Rétvári Bence és dr. Urbán Erika

Folytatás a címlapról

- Most már biztonságban 
tudhatjuk a szeretteinket és 
önmagunkat is. Emellett örü-
lünk annak is, hogy a nyáron 
már visszatérhetett az élet  
a normál kerékvágásba, me-
lyet elsősorban az egészség-
ügyi dolgozóknak köszönhe-
tünk. A koronavírus elleni ol-
tásban a váci kórház dolgozói 
mindig is élen jártak. A Pest 
megyei oltások 17 %-át ők ad-
ták be, és a lehető leggyorsab-
ban igyekeztek mindenkit be-
oltani – nyilatkozta lapunk-
nak a nagy sikerű rendezvény 
után Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti államtitkára,  
a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője. 

- Nem lehet elégszer ne-
kik megköszönni – folytatta 
-, hogy gyógyították a bete-
geket, mentették az életeket. 
Az oltásokat pedig a lehető 
legtöbb embernek nagyon jól 
szervezetten, profi módon 
beadták. Ezért tartom fontos-
nak, hogy nem csak a szoká-
sos Semmelweis napi ünnep-
ségen, hanem azon túl is mi-
nél több alkalommal megkö-
szönjük az egészségügyi dol-
gozóknak a munkáját. Ezen 
a nyáron a fesztivál- és mú-

zeumbelépővel, az őszi sze-
zonban pedig a váci női ké-
zilabdacsapat ajándék bérle-
tével, a közös hajókirándu-
lással szerettük volna hálán-
kat kifejezni a dolgozóknak, 
amit dr. Urbán Erika igazgató 
asszonnyal közösen szervez-
tünk. A dunakanyari hajóutat 
önzetlenül támogatta a MA-
HART PassNave Kft. is. Min-
den alkalommal szerettük 
volna a korábbiakat is látha-
tóan felülmúlva megköszönni 

szimbolikusan is azt a példás 
helytállást, azt az áldozatos 
gyógyító tevékenységet, amit 
az elmúlt másfél évben vé-
geztek a váci Jávorszky Ödön 
Kórház dolgozói – mondta az 
országgyűlési képviselő.  

- Ezért szerveztünk az or-
vosok, az ápolók és az egyéb 
szakterületen dolgozók szá-
mára egy rendkívül nívós gá-
laműsort a váci Piarista Ki-
látó Központban, ahol a Ma-
gyar Állami Operaház ki-

tűnő szólistáitól kezdve  
a kamarazenekarokon át a 
cirkusz- és táncművészetig 
bezárólag a művészeti élet je-
les képviselői szívbe markoló 
kedves műsorral tisztelegtek  
a váci kórházi dolgozók áldo-
zatos munkája előtt – emelte 
ki Rétvári Bence, aki szerint 
az est egyik legmeghatóbb 
pillanata volt, amikor a szín-
pad előtt felsorakozott mű-
vészek főhajtással és hosszan 
tartó tapssal köszöntötték a 
váci kórház dolgozóit. – Ez 
a nap, ez az este róluk szólt! 
Azt hiszem, ez mindannyi-
unk számára egy emlékezetes 
és felemelő pillanat volt – tet-
te hozzá a rendezvény fővéd-
nöke. 

A közeli jövőről, a vírus kö-
zelgő negyedik hulláma el-
leni védekezésről érdeklő-
désünkre Rétvári Bence  el-
mondta: - A vírus csak azok 
számára nem jelent nagyobb 
veszélyt, akik beoltatták ma-
gukat, hiszen 1 százalék alatt 
van azoknak az aránya, akik 
megbetegszenek a beoltot-
tak közül. Az esetek egyértel-
műen bizonyítják, hogy a be-
tegség lefolyása náluk sokkal 
enyhébb is. Ezért továbbra is 
nagyon fontos, hogy minden-
ki győzze meg a még be nem 

Köszönöm a Futakeszi 
rendezvény szervezői-
nek, hogy évről évre fit-

ten tartják a lelkes és sportolni 
vágyó dunakeszieket – mond-
ta lapunknak Tuzson Bence  
a verseny után, amelyen ő maga 
is rajthoz állt és az öt kilométe-
res távot teljesítette. Két és fél 
éve nem volt ilyen versenyünk, 
és itt most egy olyan fantasz-
tikus teljesítménynek lehet-
tünk a részesei, amelyben csak-
nem ezer ember vett részt – fo-
galmazott a képviselő, aki Dióssi 
Csabával, Dunakeszi polgár-
mesterével együtt jelentette be, 
hogy tavaszra újra megtartják  
a rendezvényt, s akkor újra rajt-
hoz állnak.

Büszke vagyok arra, hogy tér-
ségünkben folyamatosan ilyen 
fantasztikus teljesítményeket és 

eredményeket tudunk felmu-
tatni, mert ez a képviselői mun-
kámat is igazolja, hiszen gon-
doljunk csak arra, hogy telepü-
léseinken, vagyis Csomádon, 
Csömörön, Dunakeszin, Erdő-
kertesen, Fóton, Gödön és Ve-
resegyházon is iskolákat és óvo-
dákat építettünk és újítottunk 
fel az elmúlt időszakban – emlé-
keztetett térségünk országgyűlé-
si képviselője. Mint mondta, már 
eddig is milliárdos összegű kor-
mányzati támogatásokat sikerült  
a régióba hozni az elérhető pá-
lyázati forrásokból, de képvise-
lőként ezt a munkát ő továbbra 
sem tekinti lezártnak vagy be-
fejezetnek, ezért folyamatosan 
újabb fejlesztések tervezésén dol-
gozik.

A szomszédos Gödön – amely-
nek ugyancsak Tuzson Bence a 

képviselője – például hamaro-
san újabb építkezés kezdődhet, 
ugyanis közösségi tér és torna-
terem építésének első ütemére 
nyert el negyvenmillió forintos 
támogatást a Pest megyei köz-
gyűlés településfejlesztési alapjá-
ból a Búzaszem Katolikus Álta-
lános Iskola és Művészeti Iskola 
alapítványa. A képviselő felhívta  
a figyelmet arra is, hogy a Búza-
szem Alapítvány immár másfél 
évtizede aktív partnerként vesz 
részt a város köznevelési ellátó-
rendszerének fejlesztésében, és 
színesíti Göd kulturális életét. 
Az iskola főépületének különle-
ges minőségű akusztikai adott-
ságait kihasználva rendszeresen 
ad otthont a legkiválóbb magyar 
komolyzenei előadóművészek és 
legnevesebb népzenei előadók 
koncertjeinek, de más rendezvé-
nyeknek is. Az iskola összetett 
működéséből és a köré épült civil 
közösség aktivitásából adódóan 
alapvető szükséglet mutatkozik a 
Búzaszem iskola épületegyütte-
sének bővítésére, ami végre meg 
is valósulhat – fogalmazott Tu-
zson Bence.

A képviselő szeptember ele-
jén a VSD-vel, vagyis a duna-
keszi sportegyesülettel közö-
sen összeállított iskolakezdé-
si sportcsomagokat adott át a 
Kőrösi Csoma Sándor általá-
nos iskola és sportiskola, vala-
mint a Szent István általános 

iskola első osztályos tanulói-
nak. „Szívet melengető volt látni  
a sok csillogó szemű és tehetséges 
gyermek örömét. Jó tanulást és 
sok sikert kívánok nekik ezúton 
és az üzenem: Tiétek a jövő!” – 
fogalmazott Tuzson Bence.

 „A családok erejét táplálja a 
biztonságérzetük is, amiben ki-
emelten fontos szerepük van az 
oktatási intézményeknek, a böl-
csődéktől kezdve a gimnáziu-
mokig, hiszen ezek garantálhat-
ják azt, hogy a szülők itt helyben 
biztosítottnak érezhessék gyer-
mekeik jövőjét. Márpedig min-
den felmérés azt mutatja, hogy 
ma térségünk az ország legélhe-

tőbb régiója. Én azon dolgozom, 
hogy ezt a kiemelt helyzetünket 
továbbra is megőrizzük, mert az 
eddig közösen elért eredménye-
inket meg kell védenünk mind-
azoktól, akik egyszer már tönk-
retették az országot. Éppen ezért 
térségünkben az elmúlt években 
megkülönböztetett hangsúlyt 
fektettünk nemcsak az óvoda- 
és iskolafejlesztésekre, de új in-
tézmények építésére is, akárcsak 
a sportberuházásokra, gondol-
junk csak arra, hogy alig egy hó-
napja adtuk át Veresegyházon az 
új, Kucsa Tamásról elnevezett 
sportcsarnokot” – összegezte Tu-
zson Bence.

A képviselő az elmúlt időszak 
eredményei közé sorolta azt is, 
hogy mióta 2016-ban átszervez-
ték a sportegyesületet, a VSD 
kezdeti hét szakosztálya mára 
már tizenhatra bővült: „Az egye-
sület munkájában jelenleg csak-
nem háromezer sportoló vesz 
részt. Ők edzéseken, mérkőzé-
seken, versenyeken és tornákon 
képviselik Dunakeszit és erősí-
tik akár országos vagy nemzet-
közi szinten is térségünk hírne-
vét” – fogalmazott a lapunknak 
adott nyilatkozatában körzetünk 
országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A csillogó szemű gyermekek örömeIsmét alkalmunk nyílt egy nagy közös futásra,  
ráadásul gyönyörű időben – összegezte élményeit 
a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence,  
a Pest megyei 5-ös számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, aki néhány napja részt vett  
a dunakeszi repülőtéren megtartott Futakeszi elne-
vezésű sportrendezvényén. Szerinte körzetünk la-
kói egy valódi, összetartó közösséget alkotnak, és 
ezt példázza az is, hogy milyen sokan összegyűltek  
a futóversenyen. Márpedig egy közösséghez tartoz-
ni számomra azt is jelenti, hogy ha kell, vállt vállnak 
vetve küzdünk, és az egyik legfontosabb feladatunk 
most az, hogy az eddig közösen elért eredménye-
inket meg tudjuk védeni mindazoktól, akik egyszer 
már tönkretették az országot – mondta a képviselő.

Meg kell védenünk a közösen elért eredményeinket – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Példás helytállás a koronavírus elleni védekezésben

Nívós gálaműsorral köszöntötték 
a váci kórház dolgozóit

oltott ismerősét, hogy ve-
gye fel az oltást, mert csak az 
érezheti magát biztonságban, 
aki be van oltva. A negyedik 
hullám pedig azok számára 
jelent veszélyt, akik nincse-
nek beoltva – hívta fel a la-
kosság figyelmét az Emmi 
parlamenti államtitkára. 

Emlékeztetett: az Európai 
Unióban elsőként a magyar 
kormány biztosította a har-
madik oltás lehetőségét. - Aki 
konzultál orvosával és ezt el-
érkezettnek tartja, az napo-
kon belül a harmadik oltást 
is be tudja adatni magának. 
Arra biztatunk mindenkit: az 
oltással állítsuk meg a lehető 
leggyorsabban a vírust, hogy 
a jövőben minél kevesebb 
ember kapja el a fertőzést.  

Az országgyűlési képviselő 
kiemelte: az elmúlt időszak-
ban elsődleges volt az embe-

ri életek, az egészség mentése. 
– Magyarország az elsők kö-
zött érte el nemcsak Európá-
ban, de világviszonylatban is 
a 25 és 50 %-os beoltottságot, 
ezért a gazdaságunk és az élet 
is az elsők között tudott újra-
indulni. Ez látható a magyar 
gazdaság növekedésében és 
látható abban is, hogy a fog-
lalkoztatottság a rendszer-
váltás óta rekordmagas szin-
ten van. Amennyiben később 
indult volna az újraindítás, 
nem tudott volna ilyen gyors 
tempóban újraindulni Ma-
gyarország. A gyorsaság éle-
teket, emberi egészséget és 
fontos gazdasági eredménye-
ket is hozott, ami köszönhe-
tő – többek között – olyan ki-
váló embereknek, mint a váci 
kórház dolgozói.

Vetési Imre
Fotó: Szabó Csaba

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Pásztor Béla, 
Veresegyház polgármestere a minap átadott új sportcsarnok előtt
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Grefné Kállai Tünde igazgató

Dióssi Csaba polgármester és Sajdik Ferenc

Zupka Sándor dunakeszi elnök, Borsi Sándorné, az országos szövetség elnökhelyettese, 
Terbe Józsefné, a dunakeszi klub korábbi elnöke és Molnár Géza, az országos szövetség elnöke

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Az ünneplő vasutas 
közösséget köszön-
tötte Dióssi Csa-
ba polgármester is, 

aki ezúttal is nagy büszkeség-
gel beszélt a városban működő 
nagy múltú nyugdíjasklub tag-
jainak példás életútjáról, akik 
Dunakeszi életében napjaink-
ban is meghatározó szerepet 
töltenek be. A városvezető kö-
szönetet mondott az orszá-
gos szövetségnek, amely össze-
fogja és segítő, együttműködő 
kezet nyújt a 46 klub tagságá-
nak. Dióssi Csaba szólt arról 
is, hogy a hazánkban elsőként 
megépült Budapest-Vác vas-
útvonal jelentős hatással volt  
a település életére. – Az 1846. 
július 15-én elindított vonat 
Dunakeszin állt meg először, 
itt épült fel a nagy hírű Duna-
keszi Vagongyár, a vasút épí-
tette a mai művelődési házat,  
a gyártelepi templomot és az is-
kolát. Dunakeszi sokat köszön-
het a vasútnak – mondta a pol-
gármester, aki hozzátette: a vá-
ros mindig számíthat a nyug-
díjasok segítségére, akik ta-
pasztalatukkal, szorgalmukkal 
példát mutatnak a fiataloknak.  

- 1995-ben alakult meg  
a Vasutas Nyugdíjasklubok 
Országos Szövetsége, ám a ju-
bileumi 25. évforduló megün-
neplése a COVID-járvány mi-
att átcsúszott 2021-re. A szö-
vetség megalapításában jóma-
gam is részt vettem – mondta 
el a Dunakanyar Régió kérdé-
sére Molnár Géza, a szövetség 
elnöke. 

- Kétszeresen is tudtam se-
gíteni, mivel én voltam a Vas-
utas Országos Közművelődési- 
és Szabadidő Egyesület elnö-
ke. Így ismertem meg, és az óta 
is tartalmas kapcsolatot ápo-
lok a dunakeszi VOKE József 
Attila Művelődési Központtal.  
Az összetartozásunk a mai na-
pig töretlen. Dunakeszin ma is 
ugyanolyan szeretettel fogad-
nak bennünket, mint 25 éve.

- Mi a legnagyobb értéke 
az összefogásnak, a szövetség 
hogyan tudja segíteni a nyug-
díjasokat a hétköznapok so-
rán? 

- Legfőképpen az, hogy 
egymásnak segítünk. Ez nem 
anyagi segítség, hanem in-
kább lelki támasz. Nagyon 
sokan vannak, akik egyedül 
maradtak. Családjuktól távol, 

nem ritkán az ország másik 
felében élnek. Itt mutatkozik 
meg egy-egy klub nagysze-
rűsége, melynek tagjai segí-
tenek a közelükben élőknek, 
ha betegek, ha gondviselésre 
van szükségük. De abban is, 
hogy tartalmas élményt biz-
tosítanak a szabadidős prog-
ramokkal, országjáró kirán-
dulásokkal. 

- Az országos szövetségben 
hány klub tömörült? 

- Jelenleg 46 klubunk van, 
de szó szerint Soprontól egé-
szen Záhonyig, Budapesttől 
Pécsig az egész országban je-
len vagyunk, klubjainknak 
2700 tagja van. Működésünk 
értékét növeli az is, hogy újabb 
négy klub jelezte csatlakozási 
szándékát. 

- Milyen az együttműködé-
sük az egykori munkaadóval, 
a Magyar Államvasutakkal, 
mennyire figyelnek önökre, 
mint az egykori dolgozókra,  
a munkatársakra?

- Én azt hiszem, példaér-
tékű. Ezt több beszédemben 
is elmondtam már, hogy Ma-
gyarországon még nem tudok 
olyan vállalatról, amelyik any-

nyira megbecsülné a volt dol-
gozóit, mint a vasút. Minden 
segítséget megadnak, minden 
lehetőséget biztosítanak ah-
hoz, hogy mi működjünk. Be-
vallom arra még mi sem szá-
mítottunk, hogy azzal is meg-
becsülnek bennünket, hogy 
elnök-vezérigazgatói dicsé-
retet adhattunk át tagjainak.  
A MÁV vezetői mindenben 
segítik a szövetség működését. 

- Nem először vannak Du-
nakeszin, nem először ünne-
pelnek a városban. Mi az, ami 
önöket Dunakeszire vonzza?

- Bevallom őszintén, talán 
az is hozzátartozik, hogy fi-
atal koromban, mozdony-
vezetőként a Dunakeszi Jár-
műjavítóba nagyon sok moz-
donyt hoztam javítani. A má-
sik ok, ami még fontosabb, 
hogy nagyon régóta olyan ba-
rátsággal fogadtak bennün-
ket és fogadnak a mai na-
pig, amit nem lehet elfelejte-
ni. Bárki is volt az igazgató, 
mindegyik úgy érezte, hogy 
a nyugdíjasokkal foglalkozni 
kell, a nyugdíjasoknak teret 
kell adni, a nyugdíjasoknak 
biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy együtt legyenek. A har-
madik meghatározó érv, hogy 
az ország legnagyobb nyugdí-
jasklubja Dunakeszin műkö-
dik, melynek tagjai minden-
ben segítik egymást, akiket 
a város vezetői is megbecsül-
nek. Dióssi Csaba polgármes-
ter úr – mint ahogy ma is - 
minden rendezvényünkön itt 
van. Érzi, hogy szüksége van 
a nyugdíjasoknak a város ve-
zetésének a figyelmére. E lap 
hasábjain keresztül is meg-
köszönöm a polgármester úr 
megtisztelő figyelmességét, 
segítségét. Köszönöm Duna-
keszi valamennyi lakójának, 
hogy ennyire megbecsülik ezt 
a művelődési házat, és benne 
a nyugdíjasklubot.

- Köszönöm a beszélgetést! 
Boldog, örömteli éveket kívá-
nok önöknek!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A dunakeszi gyermekkor 
mindvégig meghatá-
rozó maradt Sajdik Fe-

renc életében. Itt ismerkedett 
meg feleségével, itt élte át azo-
kat a hihetetlen kalandokat, 
amelyek a most megnyíló kiál-
lításon bemutatott 30 képen is 
megjelennek. Mi, aki szeretjük 
városunkat csodálkozva szem-
léljük, milyen is volt Dunake-
szi 70-80 évvel ezelőtt, és meny-
nyit változott azóta. Vannak 

olyan képek, amelyek települé-
sünk ma is emblematikus épít-
ményeit, helyszíneit, eseményeit 
(Szent Mihály-templom, Nagy-
állomás, Főtér, búcsú, stb.) je-
lenítik meg. És vannak olya-
nok is, amelyekről már csak 
könyvekben olvashatunk (pl. 
ló- és kocsimosó, Bodnár ven-
déglő, paradicsomszüret). Saj-
dik Ferenc e kiállításon bemu-
tatott 30 képet Dunakeszi vá-
rosának adományozta, amely 

ajándék számunkra igen becses. 
A kiállítás Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata, valamint 
a Városvédő és Városszépítő 
Egyesület szervezésében 2021. 
október 3-án 16 órakor, a Szent 
Mihály-napi búcsú rendezvény-
sorozata keretében nyílik meg, 
a dunakeszi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán (2120 
Dunakeszi, Fő út 25.), ahol ügy-
félfogadási időben látogatható 
is marad. A kiállítás képeinek 

és Sajdik Ferenc ezekhez készí-
tett kisgrafikáinak, visszaemlé-
kezéseinek felhasználásával kö-
tet készült, amely Gyerekkorom 
Dunakeszije címmel megvásá-
rolható lesz a kiállítás-megnyi-
tó idején, illetve azt követően az 
Ügyfélszolgálaton. A megnyi-
tót követően Sajdik Ferenc de-
dikálja a Gyerekkorom Duna-
keszije című könyvet.

  Dr. Kerekes Dóra
Fotó: Kovács Zsolt

Sajdik Ferenc: Gyerekkorom Dunakeszije
Sajdik Ferenc, Pom Pom, Gombóc Artúr és oly sok más figura életre keltője gyermek- és ifjúkorát 
Dunakeszin töltötte. Itt élt 1941 és 1969 között a mai Márton Áron utca 3. sz. alatt álló házban, hi-
szen édesapja, Sajdik Sándor, a világhírű zsoké Alagon kezdte pályafutását, és számos nemzetkö-
zi versenyidényt követően ide is tért vissza. Kisebbik fia – egy makrancos lónak is köszönhetően – 
nem lett zsoké, a rajzolást választotta. Családi örökség nála a humor, amelynek segítségével egy 
különleges világba kalauzol el minket is.

Negyvenhat vasutas klub 2700 fős tagságának 
képviselői ünnepeltek Dunakeszin

Megkezdte az első tanévét 
a fóti Szent Ágoston Keresztény 
Általános Iskola és Gimnázium

A Váci Egyházmegye 
összevont tanévnyitója

Az egyházmegye in-
tézményeinek kép-
viseletében igazga-
tók és pedagógu-

sok, az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola rektora, hitoktatók 
és munkatársak, a fóti keresz-
tény egyházak képviselői, lel-
kipásztorai vettek részt, össze-
sen több mint 300 fő.

A tanévkezdő szentmisén 
Marton Zsolt megyéspüspök 
szentbeszédében arra hívta  
a pedagógusokat, hogy „…Jé-
zus Krisztus szeretettörvénye 
alapján: szolgáló szeretettel 
forduljanak egymás felé. Szol-
gálni nem könnyű, mert a szol-
gálat nem a másik önkényének 
kiszolgálását jelenti, hanem az 
evangélium szerint gondolko-
dást a másikról, azt, hogy esze-
rint beszélünk egymással, cse-
lekedünk a másikkal. A szol-
gálathoz figyelmes szem kell, 
tapintat, szeretet és jókedv“– 
mondta a főpásztor. Marton 
Zsolt kérte a munkatársakat, 
hogy a tanév folyamán mind-
nyájan váljanak jellé, a szere-
tetben való szolgálat jelévé, az 
élet, a házasság, a család védel-
mének jelévé!

Fóton 1991 óta működött az 
ökumenikus Iskola, melyet an-
nak idején a helyi katolikus, re-
formátus, evangélikus és bap-
tista gyülekezet közösen hozta 
létre és működtetett. Az új in-
tézmény a névadó választásá-
val utal arra, hogy ezt az öku-
menikus szellemiséget az új in-
tézmény is magáénak vallja. A 
hitoktatás a katolikus, refor-
mátus, evangélikus és baptis-
ta egyházközséggel egyetértés-
ben heti 1 óra iskolai, egy óra 

pedig egyházközségi hittanóra 
lesz. Ezzel szeretnék biztosíta-
ni, hogy a diákok az iskola be-
fejezését követően is meg tud-
ják tartani a kapcsolatot egy-
házközségükkel.

Grefné Kállai Tünde igazga-
tó asszony lapunknak elmond-
ta, hogy a Szent Ágoston Ke-
resztény Általános Iskolában 
és Gimnáziumban rendben el-
kezdődött a tanítás. 444 diák 
kezdte meg a tanévet, köztük 
48 elsős kisdiáknak csengettek 
be szeptember elsején.

Az új alapítású intézmény 
pedagógusellátottsága rend-
ben van, az elődiskola taná-
rai túlnyomó részben szívesen 
vállalták az új intézményben 
is a gyerekek nevelését, tanítá-
sát, mindössze 5 főt vettek föl 
kívülről. Jelenleg egyedül taní-
tót tudnának még alkalmazni. 
A 12 évfolyamot változatlanul 
viszik tovább, az általános is-
kolai részben évfolyamonként 
2-2 osztállyal, a középiskolai 
részen 1-1 tanulócsoporttal.

Windhager Károly

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!
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A cégcsoport gödi telephelye

Nyíri Márton alpolgármester

Folytatás a címlapról

A közel 500 méter hosszú 
út teljes hosszában újra 
cserélte ki a régi ivóvíz 

vezetéket a DMRV Zrt., amely 
a napokban adta át a munkate-
rületet az újabb kivitelezőnek, 

amely – többek között - a be-
csatlakozó utak, szegélyek ja-
vítását végzi majd el – tájékoz-
tatta lapunkat a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési osz-
tályvezetője.

Somodi István elmondta:  
a kivitelező megoldja a terület 
vízelvezetési problémáját, el-
végzi a fedlapok cseréjét, javí-
tását, szintbe helyezését. 

– A felújítások mellett a ki-
vitelező legfontosabb feladata 
lesz a garázssor előtti, külön-
böző lejtés viszonyokból adódó 
műszaki problémák megoldá-

sa. A teljes körű javítási felada-
tok elvégzésére három hónapja 
van a kivitelezőnek – tette hoz-
zá Somodi István. 

- A Kiserdő utca felújítása -  
a műszaki hibák kijavítása után 
- az új aszfalt réteg kivitelezésé-
vel zárul le, amely előtt elenged-
hetetlen a fentebb jelzett mű-
szaki javítások elvégzése.

Somodi István azt is elmond-
ta: jelentős esőzésekkor nem rit-
kán visszatérő probléma, hogy  
a szennyvízcsatorna nem tud-
ja elszállítani a nagy mennyisé-
gű vizet, amit az idéz elő, hogy 

sokan – a törvényi tiltás ellené-
re – az ingatlanuk területén ösz-
szegyűlt esővizet a szennyvíz-
csatornába vezetik be. 

- A probléma megoldása 
nem az önkormányzat hatás-
körébe tartozik, de számtalan-
szor jeleztük a közműszolgálta-
tó DMRV Zrt.-nek, amely ke-
reste a megoldást. Ám lássuk 
be, bármilyen átmérőjű veze-
téket is építene ki a szolgálta-
tó, akkor is fennáll a probléma, 
ha az ingatlantulajdonosok kö-
zül sokan továbbra is az illegá-
lis megoldást választják – tárta 

fel a valós helyzetet az osztály-
vezető, aki szerint, ha az állam-
polgárok hozzáállása nem vál-
tozik, akkor mindig lesz egy 
szűkkeresztmetszet, ami nem 
tudja kezelni a helyzetet. 

- Legutóbb két éve tartott 
egy nagyobb horderejű ellen-
őrzést a DMRV Zrt., a törvény-
telenül eljárókkal szemben fel-
lépett, pénzbüntetéssel sújtot-
ta őket, de láthatóan nem oldó-
dott meg a probléma.  

Az osztályvezetőtől megtud-
hattuk, hogy a közműszolgál-
tatókat minden esetben jó előre 

tájékoztatják arról, ha egy utcát 
fel akarnak újítani, hogy ne az 
aszfaltozás után „szabdalják” 
fel az utat egy-egy vezeték vagy 
infrastrukturális hálózat javí-
tása miatt.  

- Ez így volt legutóbbis a Ha-
tár út és a Rákóczi út felújítá-
sakor, újra aszfaltozása előtt is. 
Az önkormányzat minden pá-
lyázati lehetőséget megragad, 
hogy a régebbi, elhasználódott 
városi utakat felújítsa, melyek-
hez biztosítja az önrészt – hall-
hattuk Somodi Istvántól.

Vetési Imre

Jelentős felújítások a Kiserdő utcábanDunakeszin a 2. szá-
mú főutat a társashá-
zakkal, a kertvárossal 
és a ligetes Duna-parti 
Katonadombbal össze-
kötő Kiserdő utcában 
jelentős fejlesztések 
és felújítások valósul-
nak meg a nyári és a 
kora őszi időszakban. 

A lövöldözésről folyama-
tosan érkeztek a beje-
lentések a Tevékenység-

irányítási Központba, a rend-
őrök pillanatok alatt reagáltak. 
A Pest megyei járőrök és nyo-
mozók, a Terrorelhárítási Köz-
pont műveleti egységeivel kö-
zösen, nagy erőkkel vonultak 
a helyszínre, azonban a sérül-

teken már nem tudtak segíte-
ni, az 54 éves elkövető pedig a 
rendőrök kiérkezése előtt, ma-
gát is fejbe lőtte.

Mint azt a Dunakanyar Ré-
gió megkeresésére Szabóné 
Berki Bianka, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivője megerősítette: az 54 
éves férfi engedéllyel tartott 

vadászpuskát, amellyel az ut-
cán lőtte le a három áldozatot, 
majd bement az ingatlanba és 
ott végzett magával is a rend-
őrök kiérkezése előtt.

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság több ember sé-
relmére elkövetett emberölés 
bűntette miatt folytatja le az 
eljárást. 

Családi tragédia Dunakeszin

Ahogy arról már beszámoltunk, 2021. szeptember 12-én este Dunakeszin, 
a Kisfaludy utcában egy férfi lőfegyverrel támadt 63 éves volt anyósára,  
40 éves párjára és 7 éves közös gyermekükre. A férfi egy engedéllyel 
tartott vadászpuskával a sértettekre több lövést adott le, mindannyian  
a helyszínen belehaltak sérüléseikbe.

Az elkövető vadászpuskával végzett 
áldozataival és magával 

– Jó látni titeket így együtt, hogy mosolyogtok, 
csacsogtok, mint régen látott barátok, köszönti-
tek egymást. Ez nagyon sokat jelent számomra 
– mondta Radvánszki Edit klubvezető helyettes. 

– Ha klubvezetőnk, Zupka Sándor itt lenne,  
ő is ugyanezt érezné. Ő most a Vasutas Nyugdí-
jasok Országos Szövetsége megalakulásának ne-
gyedszázados évfordulója alkalmából a VOKE 
József Attila Művelődési Központban rende-
zett ünnepségen képvisel minket. Szabadon, bé-
kében, biztonságban ünnepelhetünk. A legna-
gyobb öröm, hogy a 360 fős klubtagságból a ví-

rus miatt senkit nem veszítettünk el. Remélem, 
hogy lassan visszatérhetünk a régen megszokott 
életünkhöz. Ismét lehetnek klubrendezvények, 
kirándulások, színházlátogatások. Nem hagytá-
tok el egymást, kisebb csoportokban szervezte-
tek összejöveteleket s ez nagyon jó volt.

– Gratulálok, hogy ilyen nagy létszámmal itt 
vannak és vidámak – mondta Nyíri Márton tár-
sadalmi megbízatású alpolgármester. Felidézte 
azt a régi emlékét, amikor nagymamájával, aki 
tagja volt a klubnak, együtt ment el a kirándu-
lásokra, a legemlékezetesebb volt egy sárospa-
taki kirándulás, amikor tizenkét évesen megta-
pasztalhatta a tagság jókedvét. – Nagyon fontos 
a város életében a nyugdíjas kiránduló klub, szá-
mos városi rendezvényre eljárnak, mindig lehet 
önökre számítani. Köszönjük, hogy gazdagítják 
a város kulturális életét és az önkormányzatra, 
mint eddig, ezután is számíthatnak.

Ez a klubrendezvény sem maradhatott el mű-
sor nélkül. Elsőként az énekkar adott elő egy vi-
dám hangulatú, Dunakeszit bemutató dalt, Ba-
logh Gyula klubtag szerzeményét. A tervek sze-
rint a Telekeszi TV támogatásával a dalból klip 
készül a közeljövőben. Varga Terike egy saját 
verset mondott el Séta a Dunához címmel. Tóth 
Martin 14 éves fiatal zenész, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium 9. osztályos tanulója és Balogh 
Gyula arról énekelt, hogy ez egy boldog nap.  
A refrént – Ó, happy day – a jelen lévők együtt 
énekelték. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Együtt ünnepelt a Dunakeszi 
Nyugdíjas Kiránduló Klub

Jubileumnak nem nevezhető, mégis ünnepi alkalomból jöttek el a Dunake-
szi Nyíltvizi Edzőközpontba a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai. 
A járvány kezdete óta ugyanis most először nyílt alkalom a klubtagoknak 
találkozni egymással, hogy közösen töltsenek el egy jókedvű délutánt. 

Ó, happy day 

Negyven év nagyon 
hosszú idő, több 
mint egy teljes em-
beröltő. Negyven 

év nagyon hosszú idő egy vál-
lalkozás életében is, elmond-
hatjuk, hogy hosszú utat tet-
tünk meg. Ez alatt az időszak 
alatt voltak nagyon jó éve-
ink, és voltak kevésbé jó, küz-
delmes éveink is – fogalma-
zott Zellei János. De a cégcso-
portunkra végig jellemző volt  
a családias légkör és a jó han-
gulat – folytatta -, amelyek 
alapvetően meghatároztak 
bennünket és amelyek segítet-
tek átlendülni az éppen aktuá-
lis nehézségeken.

„Az elmúlt negyven év alatt 
a Dunamenti egy kezdeti, szö-
vetkezeti fővállalkozásból  
a hazai speciális építészet egyik 
meghatározó cégcsoportjává 
nőtte ki magát azáltal, hogy vé-
gig rendületlen kitartással hitt 
küldetésében és innovatív gon-
dolkodásával képes volt időről 
időre alkalmazkodni a környe-
zet folyamatosan változó elvá-
rásaihoz.

Az elmúlt negyven év során 
a Dunamenti, mint „márka” 
meghatározóvá vált a hazai és 

jelentős mértékben az euró-
pai országok speciális építé-
szete területén is. Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy hazánk 
majdnem minden „ikonikus”, 
vagy jelentősebb épülete vise-
li valamilyen mértékben ke-
zünk nyomát. Ugyanakkor 
Közép-Európában is a Du-
namenti név szorosan össze-
kapcsolódik az építészeti tűz-
védelemmel, a nagy nyugat-
európai konkurensek mellett 
meghatározó ezeken a piaco-
kon. Ezt kevés magyarorszá-
gi alapítású cég mondhatja el 
a saját területén. Így indokolt  

a cégcsoportban dolgozók ün-
neplése ezen a kerek évfordu-
lón” – jelentette ki Zellei Já-
nos szeptember 9-én Visegrá-
don, a Silvanus Hotelben ren-
dezett jó hangulatú ünnepsé-
gen, aki a meghívott vendégek 
előtt ismertette a Dunamenti 
Csoport négy évtizedének je-
lentősebb állomásait, napja-
ink kiemelkedő eredménye-
it, miközben felvázolta a jövő 
meghatározó terveit, a cégcso-
port feladatait.

A jubileumi ünnepség késő 
estébe hajló színvonalas szóra-
koztató programmal zárult.

Negyven éves az Európa-hírű 
gödi Dunamenti Csoport
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

Itt van elsőként a digi-
talizációs technológi-
ák fejlődésének trendje. 
Gordon E. Moore, az In-

tel Corporation - a világ veze-
tő számítógép chip gyártója - 
alapítója már 1965-ben meg-
figyelte, hogy az akkor még 
igencsak gyerekcipőben járó 
integrált áramkörök olyan 
gyors fejlődésen mennek ke-
resztül, hogy összetettségük - 
egységnyi árért kapható telje-
sítményük - nagyjából 18 ha-
vonta megduplázódik. Ez a di-
namika - bár kissé más módon 
számolva a teljesítmény növe-
kedést - gyakorlatilag a mai na-
pig is tart. 

Ha valami 1,5 év alatt duplá-
zódik, az 15 év múlva 1000-sze-
resére, 30 év múlva 1 millió-
szorosára, 60 év alatt ezermil-
liárdszorosára nő. Gondoljunk 
bele kissé! Ha valakinek 1960-
ban volt 1 forintja és ugyaneb-
ben az ütemben - tehát min-
den 1,5 évben - képes lett vol-
na megduplázni azt, az a ta-
valyi évben már 1000 milliárd 
Ft fölött rendelkezett volna, 
azaz egymaga képes lett vol-
na állni a magyar költségvetés 
5 %-át. Befektetéseit ugyaneb-

ben az ütemben tovább növel-
ve pedig 5 év múlva már a tel-
jes magyar költségvetést felül-
múló vagyona is lehetne. Ez az 
exponencialitás ereje!

A technológiai fejlődés ered-
ményei hihetetlen ütemben 
épülnek be mindennapi éle-
tünkbe és ma már mestersé-
ges intelligencia is segít ben-
nünket. Beszélő, gondolkodó, 
termelő robotok vesznek kö-
rül és oldják meg gondjainkat, 
hamarosan talán már dolgoz-
nunk sem kell.  Ennek a rend-
kívül energiaigényes fejlődé-
si folyamatnak számtalan jó és 
legalább ugyanennyi rossz kö-
vetkezménye van, többek kö-
zött a napjainkban zajló globá-
lis felmelegedés is.

Azonban hiába tekinthetünk 
rá kiváltó okként, a további 
gyors technológiai fejlődésben 
ma már nagyon kell remény-
kednünk a klímaváltozás prob-
lémájának megoldása érdeké-
ben. Egyrészt szükséges a nul-
la karbonkibocsátású gazda-
ság megteremtéséhez az, hogy 
a megújuló energiák továbbra 
is exponenciális ütemben fej-
lődjenek. Másrészt ma már az 
is szükséges a klímakatasztrófa 

elkerüléséhez, hogy a levegő-
ben lévő üvegházgázok egy je-
lentős részét onnan képesek le-
gyünk kivonni. Sajnos ma még 
nem rendelkezünk olyan tech-
nológia megoldással, amelyre 
támaszkodva ezt az utóbbi célt 
reálisan kitűzhetnénk. 

Reménykedni abban, hogy 
ez a hihetetlen fejlődés egyszer 
mégiscsak talál választ erre  
a problémára természetesen 
van alapunk. Mert a techno-
lógiai fejlődés a jelek szerint 
megállíthatatlan és az idő mú-
lásával elég jól tervezhető - ex-
ponenciális - módon fejlődik. 
Micsoda paradoxon! Attól vár-
ni a megoldást, ami kiváltó ok 
is egyben.

Napjaink nagy kérdése azon-
ban nem elsősorban az, hogy 
eljuthat-e a technológiai fej-
lődés idáig. Sokkal inkább az, 
hogy vajon van-e elegendő 
időnk arra, hogy ez egyáltalán 
megtörténhessen. Hiszen nem-
csak a technológia fejlődik ex-
ponenciális ütemben, de sajnos 
számtalan természeti folyamat 
mutatja magáról ugyanezt az 
ütemet, csak éppen negatív ér-
telemben. 

A klímaváltozás egy olyan 

Exponenciális trendek a klímaváltozásban

GIGÁSZI CSATA
A gigászi csata cím elsőre akár hatásvadásznak is tűnhet. De nem az. 
Tényleg gigászi trendekről van szó minden értelemben. Nagyságuk, jelen-
tőségük és a mindennapi életünkre való hatásuk alapján is. 

Dunakanyar Klímakrónika II.

folyamat, amelyet leginkább  
a dominóhatáshoz tudnék ha-
sonlítani, ahogy egy felállí-
tott dominó sorozat egyik tag-
ját meglökve az egész sor ledől. 
A klímafolyamatok esetében 
azonban minden egyes domi-
nó egyre nagyobb, egyre glo-
bálisabb hatású és egyre gyor-
sabban dől le.

A Dunakanyar Klímakróni-
ka I. fejezetében a földünk ener-
giaegyenlegének egyensúlyta-
lanságáról írtam. Ezt két alap-
vető tényező határozza meg. Az 
egyik, hogy a beérkező napsu-
gárzás hány százaléka verődik 
vissza a föld felszínéről a világ-
űrbe, a másik pedig az, hogy az 
elnyelődött fényenergia miatt 
melegedő föld hőkisugárzásá-
ból a levegőben lévő üvegház-
gázok mennyit tartanak vissza. 

A teljesség igénye nélkül ves-
sünk egy pillantást arra, ho-
gyan zajlik jelenleg a dominó-
hatás a természeti rendszere-
inkben:

- A légkör és az óceánok me-
legedése olvasztja a sarki terü-
leteken és a magashegységek-

ben lévő jégtakarókat. Miköz-
ben eddig a jég és a hó világos 
felszíne a beérkező fényenergia 
90 %-át visszaverte, a tenger-
víz sötét felszíne már ugyan-
ennek a fényenergiának elnyeli  
a 90%-át. Ez gyorsítja a mele-
gedést, ami gyorsítja az olva-
dást, ami gyorsítja a melege-
dést, és így tovább.

- A melegedő tengerekből 
több vízpára távozik és a mele-
gedő légkör pedig több vízpá-
rát képes magában tartani. A 
vízpára üvegházgázként visel-
kedik, még több hősugárzást 
visszatartva.

- A levegőbe kerülő szén-di-
oxid egy részét elnyelik a ten-
gerek, amelyek ezáltal folya-
matosan savasodnak. Ugyan-
akkor a savasodó és melegedő 
tenger szén-dioxid elnyelő ké-
pessége egyre csökken. Ezáltal 
a levegő szén-dioxid tartalmá-
nak növekedése felgyorsul.

- A melegedő légkör felol-
vasztja a tartósan fagyott te-
rületeket (permafroszt), és ez 
a folyamat megnyitja az utat 
a sokmillió éve jégbefagyott 

szerves anyagok bomlásához, 
amelynek eredménye a még 
több üvegházgáz a levegőben.

A sor tovább folytatható, hi-
szen számtalan, önmagát erő-
sítő természeti folyamat ját-
szik fontos szerepet a klímafo-
lyamatok alakulásában.  Ezek 
együtt exponenciális ütemű 
változásokat eredményeznek. 

Mi, emberek alapvetően li-
neárisan tudunk csak gon-
dolkodni. Ezt eredményezte  
a többezer éves fejlődésünk.  
A múltbeli tapasztalatainkat ve-
títjük előre a jövőre. De az ex-
ponenciális változások lényege, 
hogy azokban a jövő eseményei 
nagyságrendekkel gyorsabban 
zajlanak, mint a múltban. Teller 
Ede, a híres magyar tudós egy-
szer azt a kijelentést tette, hogy 
az emberiség pusztulása azért 
fog bekövetkezni, mert nem érti 
az exponencialitást. Önök már 
értik?

Szalóczy Zsolt
(A szerző fizikus, a klímaváltozáshoz 
történő alkalmazkodás lehetőségeit 
kutató Cassandra Program vezetője.)

Az elmúlt 11 év során számtalan ok-
tatási intézmény, közhasznú szerve-
zet és kulturális központ nyert forrást 
„zöld” törekvéseik megvalósítására  

a Zöld Megoldás-pályázat keretében. 
A pályázat lényege és célja változatlan: az idei 

évben is olyan elképzeléseket várnak, amelyek  
a környezet védelmét tűzik ki célul. Olyan ener-
giagazdálkodással, CO2 kibocsátás csökkentésé-
vel, valamint hulladékkezeléssel és vízgazdálko-
dással kapcsolatos projektek megvalósítása, me-
lyekkel a hosszú távú fenntarthatóság alapelveit 
is figyelembe veszik.

A 2021/2022-es időszak végén a váci és  
a beremendi térségből érkező pályázatokra 3-3 
millió forint, míg Pécs és környéke számára 1,5 
millió forintos támogatás áll rendelkezésre. 

A vállalat a 2021/22-es pályázati időszakban is 
segítségül hívott - a váci és a baranyai régióban is 
- egy-egy szakmailag tapasztalt támogató szak-
értőt, akik hasznos és újszerű tanácsokkal és öt-
letekkel segítik a pályázókat. 

A jelentkezők pályázatukat 2021. szeptember 
6. és december 3. között adhatják le.

Az aktuális pályázati anyagok a vállalat hon-
lapjáról tölthetőek le. 

KERESIK 
a legzöldebb ötleteket!

Tizenegy éve már, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. minden ősszel meghir-
deti két cementgyára vonzáskörzetében a Zöld Megoldás-pályázatot. Te-
szi mindezt azért, hogy tovább növelje a „zöld” projektek számát, útmu-
tatást adva ezzel a fenntarthatóság és egy élhetőbb jövő kialakításához.

Elindult a DDC Zöld Megoldás-pályázata
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Rétvári Bence: ez a színvonalas túra 
a természet szeretetére is nevel 

Az esemény hétfői 
sajtótájékoztatóján 
Rétvári Bence ál-
lamtitkár, a térség 

országgyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy a Börzsöny egyre 
több sporteseménynek ad ott-
hont: az elmúlt héten rende-
zett Duplakanyar futóverseny 
után szeptember utolsó szom-
batján 10 órakor Szobról star-
tol a harmadik Börzsöny Ring 
kerékpáros teljesítménytú-
ra, mely változatos terepen kí-
nál sportolási és kikapcsolódá-
si lehetőséget egyedülállóknak 
és családoknak.

"A futóversenyek és a ke-
rékpáros teljesítménytúrák is 
az egészséges életmódra irá-
nyítják a figyelmet, ami a kor-
mány számára fontos terü-
let. Amióta kijelöltük a Bör-
zsöny Ring útvonalát és év-
ről évre javítjuk a bicikliutak 
színvonalát, egyre többen tel-
jesítik a túrát" - mondta az ál-
lamtitkár. Felidézte, hogy míg 
az első évben, 2019-ben 120-
an, addig tavaly 319-en telje-
sítették a távot, az idén pedig 
már 450-nél jár a nevezők szá-
ma. Hozzátette, ez a színvo-
nalas túra a természet szerete-
tére is nevel, mert aki kedveli  
a túrázást, óvja a természetet. 
Rétvári Bence kiemelte az Ipoly 
Erdő Zrt. háttértámogatását.

Burgermeister Balázs he-
gyikerékpáros bajnok szak-
mai szempontból beszélt az út-

vonalról: a 90 kilométeres táv 
97 százaléka aszfaltozott út,  
a fennmaradó része pedig 
murvás kerékpárút. Megje-
gyezte, nem könnyű a táv, az 
edzett kerékpárosok három 
óra alatt teljesítik, de négy óra 
körül bárki számára leküzdhe-
tő. Mint elmondta, a pihenő-
ket is úgy alakították ki, hogy 
az amatőrök is végig tudjanak 
menni rajta.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a három tájegységet, 
a Dunakanyart, a Börzsönyt 
és az Ipoly-völgyét érintő, 632 
méter szintkülönbségű telje-

sítménytúrára a legidősebb 
nevező 70 év feletti, a legfiata-
labbak általában 16-18 évesek.

A teljesítménytúra kísé-
rőprogramjai között csalá-
di és sportprogramok is sze-
repelnek, valamint egészség-
ügyi szűrőbuszok szolgáltatása-
it vehetik igénybe a résztvevők.  
A családi sportos eseményt 
Szobon 20 órakor utcabál zárja.

A túrára a rajt előtti na-
pig lehet nevezni ingyenesen  
a https://borzsonyring.hu/ 
honlapon.

Forrás: MTI

Rekordszámú nevezőt 
várnak a Börzsöny Ringre

Kakaós Csiga Fesztivál Gödön

Az esemény fő célja a tanulók rend-
szeres mozgásra, sportolásra ösz-
tönzésén túl a társadalmi felelősség-

vállaláson keresztül a közösségért történő 
aktivitás ösztönzése. Jó ügyért, nemes célért 
futni kiváló közösségfejlesztő hatással is bír. 
A szervezők az iskolák támogatását a támo-
gatók anyagi felajánlásaiból, sporteszközök 

beszerzésével kívánják megvalósítani. A fu-
tóverseny győztese az az iskola, amelyik lét-
számarányosan a legtöbb kilométert gyűjti 
össze a versenyen. Valamennyi intézmény – 
a helyezésük függvényében – sporteszköz-
támogatásban részesül. 

A verseny megnyitására pénteken dél-
után fél kettőtől kerül sor, majd a beme-

legítés után három számban hirdetnek 
győztest: közösségi futásban, a leggyor-
sabb diákoknak iramfutásban, illetve ta-
nár-diák páros futásban. 

Bővebb információk a rotaryclubgod.
hu honlapon és a facebook.com/
rotaryclubgod közösségi oldalon olvas-
hatók. Vasvári Ferenc

Fuss az iskoládért szeptember 24-én! 
Fuss az iskoládért 1911 métert! elnevezéssel a Gödi Rotary Klub Egyesület szeptember 24-én dél-
után futóversenyt rendez a gödi és sződligeti általános iskolák számára a gödi golfpályán. 

- Jövő szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Börzsöny Ring ke-
rékpáros teljesítménytúrát, amelyre rekordszámú nevezőt várnak.

A gödi József Attila Művelődési Ház szervezésében és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával augusztus 30. és szeptember 4. között 15 féle kul-
turális, hagyományőrző és közösség-építő program közül válogathattak 
az érdeklődők, tíz helyszínen.  

Könnyű megjósolni, 
hogy sok-sok évre 
visszamenőleg erre 
a pályázatra lesz  

a legnagyobb érdeklődés, mivel 
100%-os(!) támogatást nyújt, 
tehát önerőre sincs szükség ah-
hoz, hogy valaki akár 11,6 mil-
lió forintot kaphasson. Csak 
magánszemélyek pályázhatnak 
(cégek nem). A pályázatra az 
egész országból lehet pályáz-
ni, megyénként eltérő keret-
összegből igényelhető támoga-
tás. Pest megyében 4 ütemben 
(2021. december 6., majd a kö-
vetkező 3 évben mindig már-
cius elején) lehet majd pályáz-
ni. Ezek a beadási szakaszok  
a következő kerettel fognak 
rendelkezni: 13.1, 5.2, 5.2, 2.6 
milliárd forint. 

A pályázaton 3 témakörben 
lehet majd pályázni:

1. Tetőszerkezetre helyezett, 
saját fogyasztás kiváltását cél-

zó napelemes rendszer létesíté-
se (max. bruttó 2.896 millió fo-
rint támogatás kapható) vagy

2. Az 1. pontban leírtak mel-
lett még nyílászáró csere, vil-
lamosenergia-tároló beépítése,  
a meglevő fűtési rendszer 
elektrifikálása az alábbi két le-
hetőség szerint:

2a. vízbázisú házközpon-
ti fűtési rendszerrel nem ren-
delkező ingatlan esetén: 
infrapanelekkel és/vagy fűtő-
panelekkel , vagy

2b. vízbázisú házközpon-
ti fűtési rendszerrel rendel-
kező ingatlan esetén (a meg-
lévő rendszer kiváltása érde-
kében): hőszivattyú  alkalma-
zásával.

A fenti három lehetőség kö-
zül csak az egyik választha-
tó. Az 1., 2a., és 2b. esetekben 
2.896, 9.368, 11.559 millió fo-
rint vissza nem térítendő tá-
mogatás kapható. A fejleszten-

dő ingatlanok köre korlátozva 
van lakóházakra, de a megfo-
galmazás még pontosításra ke-
rülhet, hiszen sok esetben "ki-
vett beépített terület" vagy más 
megnevezés is szerepelhet egy 
családi ház tulajdoni lapján.

A pályázat elsősorban az ala-
csony jövedelmű háztartások 
támogatását célozza meg. En-
nek ellenére jelenleg az erre vo-
natkozó előírás még nem feltét-
len elégíti ki ezt a célkitűzést, 
mivel a jelenlegi tervezet sze-
rint akkor lehet pályázni, ha a 
közös háztartásban élők átla-
gos, bevallás szerinti jövedel-
me nem haladja meg az évi 4.85 
millió forintot. Ha tehát példá-
ul két szülő 7.2-7.2 milliót keres 
évente, azaz összesen 14.4 mil-
lió és van egy eltartott gyerme-
kük, akkor pályázhatnak, mert 
az esetükben az egy főre eső 
éves jövedelem 4.8 millió forint. 

A Forrás-Trend Kft. nem 
vállal lakossági pályázato-
kat, azonban önkéntes társa-
dalmi felelősségvállalásként 
igyekszik hiteles információk-
kal ellátni azokat, akik pályáz-
ni szeretnének. Az érdeklődők 
a lakossaginapelem@palyazat.
forrastrend.hu e-mail címen 
kérhetnek bővebb (ingyenes) 
tájékoztatást. 

Dr. Horváth Viktor

A fesztivál névadójaként szolgáló fi-
nomság egy felsőgödi cukrászmes-
terhez, Pösch Mórhoz kötődik, aki 
1908. január 10-én, 33. születésnap-

ján kínálta először ezzel a süteménnyel a vendé-
geit. Az akkor még „csokoládés tekerge” néven 
kínált édesség osztatlan sikert aratott, majd kü-
lönféle változatokban elindult világhódító útjá-
ra. A fesztivál idején a Civil Tanya és a gödi pék-
ségek jóvoltából ezrével fogyott az eredeti recept 
szerint sütött, omlós, duplacsokis csiga.

A fesztivál programjai közt szerepelt az ifjú 
Elek Izabella különleges hangulatú grafikáival, 
a Kormorán két zenésze: Szűts István és Vadker-

ti Imre; Fekete Nándor orgonaművész, a Custos 
Consort Régizene Együttes, Kocsis Dénes musi-
calénekes; volt táncház, bábszínházi előadás és 
játszóház, régi idők játékaiból. Az érdeklődők 
felkereshették a „Vasparipák és Göd” című kiál-
lítást a gödi vasútállomáson, illetve a „Felsőgö-
di Önkéntes Tűzoltók Öröksége” című kiállítást 
a Bozóky téren. 

A rendezvénysorozat egyik záró eseménye a 
Csiga-séta, amely a felsőgödi 102 éves Jácint ut-
cai sírkertbe vitt, legendás és közösségformáló 
emberi történeteket felelevenítve. A sétát Gyi-
mesi Emília és Szigeti Márta vezette.  

Bátorfi Ildikó

Önerő nélküli, sok milliós 
támogatás napelemekre 

és kapcsolódó energetikai 
korszerűsítésre!

A napokban zárult a „Lakossági napelemes rend-
szerek támogatása és fűtési rendszerek elektri-
fikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” 
című pályázati felhívás társadalmi véleményezé-
se, és a pályázati felhívás rövidesen meg is fog 
jelenni (a cikk írásának időpontjában még csak 
a felhívás tervezete elérhető).

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu
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Tuzson Bence és Dióssi Csaba gratulált a dobogós helyezést elért 
és a versenyen induló valamennyi futónak

Bogyó Tamás csapatfőnök a győztes magyar csapat tagjaival

A verseny döntője re-
mek lehetőséget biz-
tosított a fiatal ma-
gyar versenyzőknek 

és edzőiknek, hogy nemzetkö-
zi meccseken, 21 országból érke-
ző 200 gyermekkel mérjék ösz-
sze tudásukat a 8-16 éves kor-
osztályban.

A 8 fős magyar csa-
patot Bogyó Tamás,  
a Nexon Dunakeszi Teniszklub 
elnöke, vezetőedzője kísérte a 
Champions Bowl döntőjének va-
rázslatos helyszínére, az Umag 

Tenisz Akadémiára. Különö-
sen nagy volt az izgalom, hiszen  
a tavalyi COVId-helyzet miatt a 
2020-as verseny elmaradt.

A színvonalas, olimpiai han-
gulatot idéző szervezésnek és 
lebonyolításnak köszönhetően  
a gyerekeknek óriási élmény volt 
a részvétel. Valódi csapatként 
összekovácsolódva teljesítették  
a versenyt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy Magyarország az idei 
évben megnyerte a versenyt és 
vehette át a győzteseknek járó 

kupát a 2019-es esztendőben leg-
jobban teljesítő Németországtól.

Egyéni és páros versenyszá-
mokban is fantasztikus eredmé-
nyeket tudhatunk magunkénak.   
5  egyéni számban első helye-
zést és 1 egyéni számban máso-
dik helyezést ért el a csapat. Va-
lamint két páros  győzelmet sze-
reztünk.

Bogyó Tamás elmond-
ta, hogy nagyon büszke  
a csapatra és egészen biztos ben-
ne, hogy ez a hét sokáig emléke-
zetes marad a számukra, hiszen 

rengeteg tapasztalatot szereztek 
pályán és azon kívül egyaránt.
Egyéni első helyezések: 

Farkaslaki-Hints Flóra (2006 
és 2007), Benke-Giosanu Iza-
bella (2008), Takács Bercel 
(2008), Savgira Iván (2009)

Egyéni második helyezés: Tóth 
Ákos János (2008)

Páros győzelmek: Tóth Ákos 
János-Takács Bercel (U14),  
Benke-Giosanu Izabella – 
Farkaslaki-Hints Flóra (U14)

Szabó Ildikó

Magyar ifjúsági tenisz siker Umagban, avagy 
egy nemzetközi teniszverseny hazai szemmel…
Tavasszal Dunakeszin, a Nexon Dunakeszi Teniszklub szervezésében rendezték meg a Champions 
Bowl nemzetközi teniszverseny-sorozat magyarországi kvalifikációs versenyét. A hazai esemény 
csupán ízelítője volt a szeptember elején lezajlott horvátországi világdöntőnek.

Nagy Amarilla be-
melegítésével in-
dult a "nagy show", 
amit követett Tu-

zson Bence országgyűlési kép-
viselő és Dióssi Csaba polgár-
mester rövid megnyitó beszé-
de, akik örömüket fejezték ki, 
hogy két év után újra együtt 
lehet a város sportszerető la-
kossága, akik közül nagyon 
sokan sportolnak, rendszere-
sen futnak.

Egyébiránt itt jegyezzük 
meg: a két politikus amellett, 
hogy szívügyének tekinti, hogy 
a dunakesziek számára bizto-
sítsák a sportolás igényes feltét-
eleit, ők maguk is rendszeresen 
sportolnak.

A vasárnap rendezett 
Futakeszin is rajthoz álltak, 
Dióssi Csaba kisebb sérülés 
miatt ezúttal „csak” a 2,5 km-
es távot, míg Tuzson Bence az 
5 kilométeres távot teljesítette.

De rajtuk kívül a város fő-
kertésze, Tóth Eszter a 10 km-
es távon bizonyította kiváló ál-
lóképességét.

Sok család, baráti társaság és 
munkahelyi közösség mellett 
rengeteg fiatal futotta együtt  
a Futakeszi különböző távjait.

Remek volt a hangulat és a 
szervezés, idén is nagyszerűen 
teljesített a Seltenreich József 
vezette Dunakeszi Sportigaz-
gatóság, a VSD csapata és a két 
örökös "szpíker", Biró György 
és Fábián Nikoletta. De még-
is azt kell mondanunk, hogy  
a legnagyobb dicséret és el-
ismerés annak a közel ki-
lencszáz elszánt futónak - 
köztük a legkisebbeknek, 

az óvodásoknak - jár, akik 
a tikkasztó kánikulai me-
legben is rótták a köröket  
a repülőtéren, akik közül 160-
an szerencséjüknek köszönhe-
tően Futakeszi pólót nyerhet-
tek a sorsoláson. 

Méltán csattant fel a kö-
zönség tapsa a díjátadás-
kor a dobogós helyezettek-
nek és mindazoknak, akik in-
dulásukkal hozzájárultak  
a 7.  Futakeszi fantasztikus si-
keréhez!

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Nagy siker volt  
a hetedik Futakeszi is 

A szeptemberi nyárban is közel kilencszáz sportbarát, a futás szerelmese raj-
tolt el Dunakeszi egyik legnagyobb természeti kincseként szeretett óriási terü-
leten elterülő repülőtér "gyepszőnyegén."

Katus Attila jó hangulatú bemelegítést vezényelt

Már kora reggel szép számban érkez-
tek az indulók a régió legnagyobb fu-
tógálájára, melynek a rajtja a verőcei 
sportpályán volt, de előtte Katus At-

tila aerobik-világbajnok jó hangulatú, ám rendkí-
vül intenzív bemelegítést vezényelt a közel 400 in-
dulónak, akik jókedvvel és láthatóan nagy elszánt-
sággal végezték a gyakorlatokat. 

A kellemes reggeli torna után a rajongók elkészí-
tették a kihagyhatatlan közös szelfiket Katus Atti-
lával, aki lapunknak elmondta: a versenynek nem-
csak sportértéke van, hanem turisztikai is, hiszen 
a résztvevők csodálatos természeti környezetben,  
a Dunakanyarban futhatnak, amit valamennyi kor-
osztály tagjainak ajánl az egyén fizikai kondíciójá-
nak megfelelő terheléssel.   

A bemelegítés után rövid beszédben köszöntöt-
te a futókat dr. Rétvári Bence országgyűlési kép-
viselő, a Duplakanyar futóverseny ötletgazdája és 
fővédnöke, aki egyedinek és különlegesnek nevez-
te a két országot érintő és három folyót átszelő fu-
tóversenyt. 

– Talán még Európában is egyedinek és különle-
gesnek számít a Duplakanyar futóverseny, amely-
nek résztvevői közül többen a közel dupla maraton 
hosszúságú 76 kilométeres távot teljesítik. Egyedi 
abban is, hogy a Mária Valéria hídon a Duna fölött, 
míg a DMRV közel 550 méter hosszú közműalagút-
jában haladva a folyó alatt vezet a verseny útvonala. 

A térség KDNP-s országgyűlési képviselője örö-
mét fejezte ki, hogy a hagyományteremtő szándék-
kal útjára indított futóversenyen közel négyszá-
zan vesznek részt, akiknek nagyon jó sportolást 
és látványokban gazdag élményt kívánt a gyönyö-
rű Dunakanyarban rendezett futóversenyen. – Ez 
az egyik legjobb egészségmegőrző program – je-
lentette ki, majd köszönetet mondott Katus Attilá-
nak az aktív közreműködéséért. Elismeréssel szólt 
a futóverseny támogatóiról és szervezőiről, s mind-
azokról,  akik a Köszönjük Magyarország kulturá-
lis program szervezésében aktívan közreműködtek. 

Grauszmann György, Verőce polgármestere arról 
beszélt, hogy a település a Dunakanyar kapujaként 
örömmel ad otthont a verseny rajtjának és a délutáni,  

valamint az esti kulturális, szórakoztató progra-
moknak. Üdvözölte a verseny életre hívását, amely 
révén - mint fogalmazott, a Rétvári brandnek kö-
szönhetően az Ipoly Feszt, a Börzsöny Ring, a V4 
Fesztivál után a Duplakanyar futóversennyel –  
a Dunakanyar és a Börzsöny térsége is felkerül a ha-
zai turizmus térképére a Balaton és Tokaj-hegyal-
ja mellé.   

A külön időpontban rajttolt el a 12 kilométeres 
és a 76 kilométeres táv mezőnye, akiket a Bringa-
banda csapat tagjai vezettek fel. A két versenytáv 
résztvevői eltérő időben és oldalról közelítették meg  

a DMRV közműalagútját, amely Nagymaros vona-
lában épült ki a Duna alatt. 

A 76 km-es távon indulók a szobi vasúti hídon 
haladtak át Szlovákiába, majd a Mária Valéria hí-
don érkeztek vissza Magyarországra, ahonnan Vi-
segrád érintésével a köműalagúton átkelve Nagy-
marostól tovább futottak a verőcei célba.

A 12 km-es táv teljesítőit a visegrádi célállomás-
ból a MAHART PassNave hajója szállította vissza 
Verőcére, hogy az eredményhirdetés után ők is él-
vezhessék az esti programot, melynek sztárvendége 
Radics Gigi volt. A napot Spigiboy zárta egy Duna-
parti diszkóval. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Először rajtolt el  
a Duplakanyar futóverseny   

Mint arról lapunkban 
több alkalommal is 
hírt adtunk, három fo-
lyót szelt át és a Duna 
alatt is áthaladt a Dup-
lakanyar futóverseny, 
amelyet szeptember 
11-én, szombaton ren-
deztek meg első alka-
lommal. 


