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Hálaadó ünnepségen megáldották
a dunakeszi Szent Imre-templomot

2021. november 11.

40 millió forint értékű adomány
érkezik a váci kórházba és a környék
egészségügyi intézményeibe

A Váci Egyházmegye
és Dunakeszi legújabb
ékessége a teljességében megújult és megszépült
DunakesziAlag Római Katolikus
Plébánia Szent Imre-temploma és megnyitott templomtere.
Megáldására és a hálaadó átadó ünnepségére a templomi búcsú keretében november 5-én került sor.

Marton Zsolt
megyéspüspök és
a két államtitkár,
Tuzson Bence és
Soltész Miklós
ünnepélyesen avatta fel
a Szent Imre-szobrot

Írásunk a 4. oldalon

Az oltás életet ment!
A koronavírus-járvány negyedik hulláma elérte Magyarországot is. Egész Európában, így hazánkban is nő a betegek
száma. A most terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és
súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak.

A CECZ Holding 40 millió forint értékű univerzális fertőtlenítőszert adományozott a városi kórháznak és a térségben működő egészségügyi intézményeknek. A felajánlás az október 28-i sajtótájékoztató keretei között került jelképesen átadásra a váci Jávorszky Ödön Kórház előtt – írja
a vaci-naplo.hu.

N

em véletlen, hogy pont Vác
intézményei kapják ezt az
550 kartonnyi védőeszközt,
illetve fertőtlenítőszert, ugyanis attól a kínai cégcsoporttól érkezik

mindez, amelyik éppen a napokban
jelentette be, hogy a Toperini Ipari
Park területén raktárbázist készül
létesíteni.
Folytatás a 2. oldalon

Tuzson Bence: Novemberben minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok

Az összetartó közösség,
a biztonság és a tervezhető
jövő régiója a miénk

A 24 tantermes új gödi iskola látványterve

Írásunk a 2. oldalon

52 oldalas színes kiadvány mutatja be a VSD 20 szakosztályát

Dunakeszi sportválasztó

F

elhívjuk az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap
elteltével gyengülhet. Ez minden vakcinára igaz. Ezért a régebben oltottak számára is kiemelten fontos az ismétlő oltás.
Ezért kérjük, hogy amennyiben elmúlt 18 éves, és már több
mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is! En-

nek beadását kérheti háziorvosától, emellett az interneten is
foglalhat időpontot valamely
kórházi oltópontra. Ezt az
alábbi oldalon tudja megtenni:
www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/
covid-oltas-idopontfoglalas

Az oltás működik, az oltás életet ment. Éljen vele Ön is! – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ felhívásában.

A fenti címmel a városi önkormányzat gondozásában jelent
meg az az 52 oldalas színes kiadvány, amely bemutatja a VSD Dunakeszi 20 szakosztályát, melyben 3500 igazolt versenyző 27
sportágban sportolhat. A rendkívül exkluzív kiadvány célja, hogy
a város lakossága megismerje a
szakosztályokat, az elérhetőségüket, a sportágak szakmai vezetőit, és leginkább azt, hogy hol, mikor és milyen sportolási lehetőséget kínál az ország egyik legnagyobb létszámú egyesülete.
Folytatás az 5. oldalon
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Fénykereszt világít
a Naszály-hegyen

40 millió forint értékű adomány
érkezik a váci kórházba és a környék
egészségügyi intézményeibe

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára mindig is fontos volt, hogy kiemelten kezelje a régió
természeti erőforrásait és támogassa a működési környezetében élő közösségeket. Örömmel áll minden olyan kezdeményezés mellé, amellyel a környezetében élők számára értéket
teremthet. Éppen ezért támogatta a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész,
Bogányi Gergely kezdeményezését, egy fénykereszt felállítását a Naszály-hegyen.

A
A kínai CECZ Holding 550 doboz univerzális fertőtlenítő szert
ajándékozott a váci és a környékbeli egészségügyi intézményeknek
Folytatás a címlapról

Egyébként amúgy sem áll távol a vállalat tevékenységi körétől az ehhez hasonló adományok nyújtása, hiszen az elmúlt
másfél évben rendszeresen
szállítottak védőfelszereléseket
Kínából Magyarországra.
Erről az együttműködésről
beszélt a CECZ Holding vezérigazgató-helyettesével, Wang
Dongxiával közösen megtartott sajtótájékoztatón Rétvári

Bence is. Az országgyűlési képviselő azt követően, hogy az oltások fontosságáról és életmentő szerepéről beszélt, rámutatott arra is, hogy pont a járvány
felerősödésekor, tehát a legjobbkor érkezett ez a segítség.
„A járványok korszaka nem
ért véget, láthattuk Romániában milyen súlyos következménye volt a negyedik hullámának
és hogy ez ellen a legjobban tudjunk védekezni, ahhoz nem csak
a korábbi hullámban megismert

intézkedések fontosak, hanem a
legfontosabb az oltásnak a felvétele. Ugyanakkor a negyedik
hullámban is lényegesek a védőeszközök itt a váci kórházban is
és a környező egészségügyi intézményekben is. […] A cégcsoport éppen ezért a mai napon jelentős mennyiségű kézfertőtlenítő, felületfertőtlenítő szert
ajánl fel azoknak az intézményeknek, ahova a váci betegek
is kerülhetnek” – fogalmazott a
képviselő.

zongoraművész Vácott
született, és a szülővárosában kezdte meg
zongoratanulmányait. Ahogy
a DDC, úgy a ma már világszerte (el)ismert Bogányi Gergely számára is fontos, hogy
minden lehetőséget megragadva támogassa Vácot és környékét.
A zongoraművész egy több
méter magas, úgynevezett
fénykeresztet állíttatott a Naszály-hegyen, amely fontos
szakrális jelentéssel bír. Régóta érlelődött benne a fénykereszt gondolata, valamint
az, hogy a világban fellépő
nehézségek ellen ezzel is védekezni tudjon a település.
Meggyőződése, hogy a jelképnek erős védelmi hatása
van, fizikai és lelki értelemben egyaránt.
2005-ben több mint 7000
fénykereszt állt már világszerte. Magyarországon 2002.
november 1-jén állították fel

Bogányi Gergely, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész

az elsőt Debrecenben, a másodikat Tolna megyében, Németkéren, a harmadik ismert fénykereszt pedig a máriaremetei.
A – világszerte nagy jelentőséggel bíró – fénykeresztet a
Naszály déli oldalára állították
fel november elején, amelyhez

a DDC a területet biztosította, valamint az alap elkészítésében is segédkezett.
Értesülésünk szerint a fénykereszt elkészítésének és felállításának költségeit Bogányi
Gergely zongoraművész, Vác
díszpolgára finanszírozta.

Tuzson Bence: Novemberben minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok

Az összetartó közösség, a biztonság és a tervezhető jövő régiója a miénk
Novemberben a megszokott nyugdíjhoz képest minden jogosult körülbelül százezer forinttal
nagyobb összeget kap kézhez, mert a nyolcvanezer forintos nyugdíjprémium mellett megérkezik a családi kasszába a kiegészítő nyugdíjemelés, a nyugdíjkorrekció is – mondta el
lapunknak nyilatkozva Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is, hogy térségünk hamarosan több új oktatási intézménnyel gazdagodik: Gödön huszonnégy, Csömörön pedig tizenhat tantermes új általános iskolát építenek.

Tuzson Bence és Soltész Miklós
Folytatás a címlapról

C

sömörön tizenhat,
Gödön pedig huszonnégy
tantermes új általános iskolát építünk – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki emellett hangsúlyozta

azt is, hogy új tornateremmel
bővül a gödi Búzaszem általános iskola. „Ez is része annak a
folyamatnak, amelyben az elmúlt időszakban térségünkben nemcsak a meglévő bölcsődéinket, óvodáinkat, iskoláinkat újítottuk fel, de újakat is építettünk. Gondoljunk
csak a gödi Kincsem óvoda új-

jáépítésére, amelynek épületét
tavaly avattuk fel, vagy a Németh László általános iskola
tanteremfejlesztésére” – fogalmazott a képviselő.
Tuzson Bence hangsúlyozta azt is, hogy „térségünkben
mindig megbecsültük egyházi közösségeinket, mert az itt
élő embereknek fontos a hit és
a közösség, ami alapot nyújt
szellemi értékeink védelméhez és hozzájárul biztonságunkhoz. Ennek szellemében
kormányzati támogatással újítottuk fel a dunakeszi Szent
Imre-templomot és környezetét” – fogalmazott a képviselő,
aki kiemelkedő teljesítményként értékelte azt is, hogy Dunakeszi különdíjban részesült
a Virágos Magyarország idei
versenyén, és ennek köszönhetően nagy értékben kapott
városi sorfákat, hársfákat hazánk egyik legnagyobb faiskolájától.
Térségünk már évek óta az
ország egyik leggyorsabban
fejlődő régiója, és továbbra is
azon dolgozunk, hogy ezt a
helyzetünket megőrizzünk, a
lendületet még inkább felpörgessük – folytatta a képviselő –, s ezeket a törekvéseinket igazolják a régiónk másik,
ugyancsak látványosan fejlődő településén, Fóton megvalósított fejlesztések is, amelyek

Fóton új gyalogátkelőhelyek segítik a lakosság biztonságos közlekedését

részeként nemrég új gyalogátkelőhelyek jöhettek létre.
A város fejlődik, mi pedig
mindent megteszünk azért,
hogy ezekkel a fejlesztésekkel
ne csak az ott élők kényelmét,
hanem a közlekedők biztonságát is növeljük – hangsúlyozta Tuzson Bence, aki elmondta azt is, hogy Fóton a Móricz
Zsigmond út és a Csaba utca, a
Győrffy István utca és Mindszenty József utca, valamint
a Vörösmarty Mihály utca és
Virág utca találkozásánál, illetve a Németh Kálmán úton
két helyen, a Hargita és Tóth
Árpád utcánál vált biztonságosabbá a közlekedés. Szerinte
az itt élő embereknek, a remek
együttműködésnek és tettrekészségnek köszönhetően régiónkban folyamatos a fejlő-

dés, adott a biztonság és a tervezhető jövő.
Kérdésünkre
válaszolva a képviselő elmondta azt
is, hogy novemberben minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumot kapnak
a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Mint
mondta, február 15-ig visszatérítik a gyermeket nevelő szülőknek az általuk az idén befizetett személyi jövedelemadót,
viszont lesznek olyanok is,
akiknek a jövő évtől már egyáltalán nem kell majd ilyet fizetniük: „Januártól szja-mentességet biztosítunk a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel
is segítve a pályakezdésüket.
A minimálbér kétszázezer forintra való emelése ugyanakkor kedvezően érinti majd a

kismamákat is, hiszen ezzel
párhuzamosan automatikusan növekszik a gyermekgondozási díj, a hallgatói gyed és
a gyermekek otthongondozási díja, vagyis a gyod összege
is. Mindez egyértelműen jelzi, hogy számunkra kiemelten
fontos a gyermekek védelme,
a gyermeket nevelő családok
támogatása, de példaértékűnek tekinthetjük a fegyveres
és rendvédelmi szervek munkatársai számára a hathavi
fegyverpénz kifizetését is. Hiszek abban, hogy ezzel minden családot még tovább erősíthetünk majd itt, térségünkben is” – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk
országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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A történelemben el-elmarad az igazságtétel, Isten ítélőszékét viszont senki nem kerülheti el

Wittner Mária, az ‘56-os forradalom hőse
volt az októberi Váci Polgári Est vendége

A balsors az ‘56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának hatvanötödik évfordulóján megfosztotta a váciakat október 23-a igazán méltó megünneplésének katarzisától helyben, lévén, hogy ezúttal elmaradt a legutóbbi években a zeneiskolába szervezett hagyományos központi városi ünnepség. Ugyanakkor október 28-án a „Váci Polgári Est” rendezvénysorozat újabb alkalma – amely eseményre zsúfolásig megtelt a Piarista Kilátó Központ fő konferenciaterme – némi igazságot szolgáltatott, hiszen a vendég, Wittner Mária nemzeti hős,
egykori halálraítélt sok mindent tisztába tett, még élesebb megvilágításba helyezett számos
hazugságot, csúsztatást.

A

beszélgetés
elején Wittner Mária megválaszolta
a kérdést, hogy mi
adott neki erőt egykor ahhoz,
hogy tizenkilenc évesen a forradalmárok, szabadságharcosok közé álljon, aztán miből
merítette az erőt a siralomház, majd a börtön elviseléséhez.
A vendég kiemelte, hogy
kisgyermekként, állami gondozottként tizenhárom éven
át a karmelita nővéreknél nevelkedett, az apácák pedig
megtanították arra, hogy az
igazság mellett – akár az élete
kockáztatása árán is – ragaszkodni kell, nekik köszönhette
a szellemi muníciót, azt, hogy
emberré nevelték, megacélozták útmutatásaikkal, példamutatásukkal.
– A legkilátástalanabb
helyzetben is lelki erőt meríthettem mindabból, amit tő-

lük tanultam – mondta a forradalmi hős.
Wittner Mária a rabságban
telt tizenhárom esztendő elviseléséről szólva úgy fogalmazott, hogy elsősorban a könyvek adtak neki erőt.
– Kalocsának nagyon jó
könyvtára volt, sokszor, amikor eszembe jut, úgy elnevetem
magam, mert amíg odakint a
szabad embereknél nagyon sok
könyvet indexre tettek, például
Kant több művét, addig én bent
a börtönben ezeket is olvashattam. Mondhatni, hogy tobzódtam az olvasmányélményekben. És tényleg erőt adott, vigasztalt, hogy a világirodalom
legnagyobb klasszikusainak fő
műveit sorra a kezembe vehettem, elolvashattam – mondta a
vendég.
A közelmúltra, jelenre térve megemlítette, hogy csalódott volt a rendszerváltásnak
nevezett események kapcsán,

hiszen meggyőződése, hogy
paktumok sokasága vezetett
oda, hogy a számonkérés elmaradt ‘90-ben és azóta is, a
kommunistából átvedlett egykori haszonélvezők megtarthatták a szerzett vagyont, hiszen a ‘80-as években készültek már a modellváltásra és
ehhez még nyugati segítséget
is kaptak, majd négy év múlva
MSZP-SZDSZ kormányt alakítva szétprivatizálták és leszegényítették az országot.
– Ténykedésük a ‘49-es
kommunista alkotmányon
nyugodott, a valódi rendszerváltás tehát 2010-ben következett be, amikor a választók kétharmados többséggel kisöpörték a hatalomból a
posztkommunistákat és megszületett végre az új alapokra helyezett húsvéti alkotmányunk. Nem véletlen, hogy
a hatalomra fenekedők ezt
akarják legelőször eltörölni,

Fábián Fédra, az est háziasszonya, Wittner Mária, halálraítélt '56-os hős,
dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, azt est házigazdája

akár feles többséggel is – szögezte le Wittner Mária.
Aztán így fogalmazott:
„Mindenkinek
megadatik
az életben, hogy a jó és rossz
között válasszon. Ez így volt
‘56-ban, hiszen a barikádnak két oldala van, ez így volt
a börtönben is, hogy besúgó
lesz valaki, vagy nem engedi
beszervezni magát, ez így volt

a Kádár-rendszerben is, hogy
ki állt melléjük és ki vállalta
a másodrangú állampolgárságot. És így van ma is. Számomra egyértelmű, hogy a
két oldal közül melyik a jó és
melyik a rossz választás. Nem
véletlen, hogy a békemeneteken is ott a helyem”.
– Hiszek abban, hogy mindenki az Isten ítélőszéke elé

kerül, ott nem lesz pénz, nem
lesz protekció, csak az igazság
fog számítani, csak az isteni
igazság számít – hangsúlyozta
meggyőződését a jeles vendég.
A beszélgetés után nagyon
sokan dedikáltatták Wittner
Máriával különböző dokumentáló illetve szépirodalmi
munkáit.
Ribáry Zoltán

Fejlődő falvak – megújuló intézmények
Nagy lépés a kicsiknek! Megújult az acsai óvoda tetőszerkezete, udvara, tornaszobája, homlokzata és külső nyílászárói, sőt még napelemek is érkeztek több mint 60 millió forintos pályázati támogatásból. Az ilyen felújításokkal tehetjük családbaráttá Magyarországot – írja közösségi oldalán dr. Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

A
60 millió forint állami forrásból újult meg az acsai óvoda

z Emmi parlamenti államtitkára –
mint azt többször
is hangsúlyozta –
kiemelt feladatának tekinti, hogy a kisebb lélekszámú,
a fővárostól távolabb lévő falvakban élők is a nagyvárosok polgáraihoz hasonló infrastrukturális környezetben
élhessenek, azonos színvonalú oktatási és egészségügyi intézményrendszert vehessenek
igénybe a folyamatos fejlesztések eredményeként.
A minap számolhattunk be
arról, hogy az acsai intézményi felújításhoz hasonló fejlesztés valósult meg a kosdi
általános iskolában is, ahol az
50 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően új,
környezetbarát borítást kapott a nagy múltú Arany János Általános Iskola épületének tetőszerkezete.
De a térségünk pozitív híre
az is, hogy Csörög is a fejlődés
útjára lépett az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének és az országgyűlési képviselő pragmatikus
együttműködésének köszönhetően. A községben elkezdődött a Civil Ház építése a Magyar Falu Program 30 millió
forintos támogatásából.
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Egészségmegőrzést segítő Hálaadó ünnepségen
szűrés Dunakeszin
megáldották a dunakeszi
Szent Imre-templomot

Dunakeszi főterén, november 4-én ezúttal nem a kulturális programokra érkezettek sorakoztak a sátrak és a modern autóbusz előtt, hanem azok várakoztak, akik a mozgó egészségügyi
szűrőbusz szolgáltatásait vették igénybe.

M

ár a délidőhöz közeledve is sokan
jöttek el a IV. Béla király főtérre,
akik többsége – mint megtudtuk –
a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai. A várakozást kedélyes beszélgetésekkel, a helyben felkínált forró tea kortyolgatásával töltötték el.

– Itt többféle vizsgálatot végeznek és az eredményt rögtön megtudjuk. A szűrés lehetőségével valamilyen szinten sikerül csökkenteni az
egészségügyi intézmények leterheltségét. A szűrőbuszon dolgozók nagyon szakszerűen, körültekintően látják el a feladatukat – értékelt érdeklődésünkre Kovács Ilona, a nyugdíjas klub vezetőségének egyik tagja.
– A nyugdíjas korú, idősebb emberek figyelnek egészségi állapotukra, betartják a koronavírus elleni védekezés előírásait, aminek köszönhetően – tudomásom szerint – a több száz

fős klubtagságunk közül senki sem fertőződött meg. Fontosnak tartjuk a megelőzést, ebben a pillanatban húsznál is többen állnak itt a
sorban, hogy megvizsgáltassák magukat – tette
hozzá Kovács Ilona.
A Dunakanyar Régió kérdésére Dióssi Csaba
polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
minden, a lakosság életkörülményeit javító akciót felkarol, mert szerintük is nagyon fontos a betegség megelőzése.
– A betegség felismerését és megelőzését segíti az időben elvégzett egészségügyi szűrés. Erre
jó lehetőséget ad a helybe érkező szűrőbusz is,
melynek jelenlétét az önkormányzat is támogatja. A szolgáltatást igénybevevőknek nem kell felkeresniük valamelyik egészségügyi intézményt,
hanem itt helyben, kimondottan erre a célra kialakított környezetben, egy helyen végeztethetik
el a különböző szűréseket. Fontosnak tartom,
hogy ezzel a pluszszolgáltatással is hozzájáruljunk a lakosság egészségmegőrzéséhez, mellyel
egyben csökkentjük a szakorvosi rendelőintézetünkre nehezedő terheket is.
Diósi Csaba lapunk felvetésére elmondta,
hogy a dunakesziek szeretnek sportolni, nagy figyelmet fordítanak egészségük megőrzésére. A
koronavírus-járvány elleni védekezésben példásan élen járnak az önkormányzat intézményeinek dolgozói. – A polgármesteri hivatalban például a dolgozók 90 százaléka beoltatta magát,
míg az ügyfélszolgálat munkatársai között 100
százalékos az oltottság, akik az ügyfelekkel közvetlenül érintkeznek munkájuk során.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Idén a Casalgrande térnél lesz
az adventi vásár és jégpálya

A Dunakeszi Programirodától kapott tájékoztatás szerint az idei adventi vásárt a Casalgrande
téren tartják. A nagy népszerűségnek örvendő jégpályát pedig a tér szomszédságában, a Barátság úti OTP előtti parkolóban építik fel.

M

int azt Szeredi Helga, a programiroda kommunikációs szakreferense elmondta, az idei adventi vásár november 27-én kezdődik. A hagyományok szerint mind a négy vasárnap műsorral kísért gyertyagyújtásra várják a dunakeszieket. Idén 17:25
órakor lobbantják lángra a gyertyákat.
Az adventi vásár és a jégpálya a korábbi helyszínnél kisebb helyen kerül kialakításra, ám az

új környezet jóval forgalmasabb, ami sokat számára nagyon vonzó.
Az OTP előtti parkoló egy részében alakítják
ki a szabadtéri jégpályát, melyet a tanítási időszakban hétköznaponként 8 és 14 óra között
óvodás és iskolás csoportok előzetes egyeztetés
után díjmentesen látogathatják.
Fontos információ, hogy előnyt élveznek a
Dunakeszi Kártya tulajdonosai, akik 700 forint
ellenében korcsolyázhatnak, míg kártya nélkül
1200 forintért lehet siklani a jégpályán, amely
január 9-ig tart nyitva.
NYITVA TARTÁS:
Hétköznap: 8.00-20.00
Hétvége: 8.00-21.00
December 24. ZÁRVA
Szeredi Helga külön hangsúlyozta, hogy a jégpálya által elfoglalt parkolóhelyek pótlását a régi
piac és a kutyafuttató közötti területen biztosítja az önkormányzat.

Dr. Marton Zsolt megyéspüspök prédikációja után megáldotta a Szent Imre-templomot

második ütemű belső és külső
felújítás 77 millió forintos állami támogatásból valósulhatott meg.
A továbbiakban ismertette a
felújítás részleteit. A korábban
elkerített templom előkertjét
megnyitották a város felé, és
új Szent Imre-szobor készült.
A hívek adományából készültek el a két ütem során a belső színes üvegablakok a magyar szentek alakjaival mint-

ge van fiatalságunknak ilyen
példaképek követésére, óriási
szükség van tiszta párkapcsolatokra, tisztaságban élő házasságokra, házaspárokra.
A templom előkertjében tartott szoboravatón Soltész Miklós egyebek mellett elmondta,
hogy az országban, és a Kárpát-medencében, tíz év alatt
háromezer templom újulhatott
meg. Felépült 150 új templom
és további ezernyolcszáznak a

Dr. Farkas László
Folytatás a címlapról

A

hívek által megtöltött
impozáns
templomban
dr.
Farkas László plébános köszöntötte a megjelenteket, Marton Zsolt váci
megyéspüspök atyát, Soltész
Miklóst, a Miniszterelnökség
egyházi- és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Tuzson Bence kormányzati államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, Banai Péter Benőt, a Pénzügyminisztérium államháztartásért
felelős államtitkárát, az egyházközség szeretett tagját, dr.
Bíró Attilát, a kormányzati szakmai koordinációért felelős helyettes államtitkárt,
Dióssi Csaba polgármestert,
Erdész Zoltán és Sipos Dávid
alpolgármestereket, az önkormányzat képviselőit, a főtisztelendő pap testvéreket és a diakónus atyát, Chikán Katalin
evangélikus lelkész asszonyt
és Kodácsy Tamás református
lelkészt.
A továbbiakban felidézte a
templomépítők eredeti szándékát, mely szerint építsék meg
az ország első levente templomát. Beszélt az egykori építkezés megkezdéséről, a háború
miatti megtöréséről. Szólt a két
ütemben történő felújításról,
melynek első szakaszát Kecskés Attila plébános vezette. Az
első ütemre biztosított 80 milliós állami támogatást követően a novemberben befejeződött

Az ünnepi szertartáson az államtitkárok mellett
jelen voltak a város vezetői is

egy 7-8 millió forint értékben.
A templomajtó ötmillió forint
lett, melyhez az önkormányzat előirányzott támogatása segítségének biztosítékával valósulhatott meg. Kiemelte, hogy
a „szentimrések” feladata a fiatalok felé való nyitás.
Marton Zsolt megyéspüspök atya megáldotta a templomot, majd egymás után megáldotta az új padokat, a mennyezeti domborművet, az új üvegablakokat, végül az új templomkaput.
Prédikációjában
kiemelte, hogy hatalmas szükség van
arra, hogy az egyház terjessze
a lelki tisztaság értékét és szent
emberek életén keresztül példát mutassanak. Nagy szüksé-

megújításán dolgoznak a szakemberek, a mesterek.
Tuzson Bence azt hangsúlyozta, hogy köszönet illeti Magyarország kormányát a
komoly anyagi segítségért, ami
a megbecsülést is jelenti Dunakeszi közössége számára és elkötelezettséget jelent az ügy
iránt. Elmondta, hogy a térségben tizenegy templomhoz
kapcsolódó beruházás történt.
Épült új templom, teljesen felújítottak templomokat és részben megújultak templomok.
A beszédeket követően a
püspök atya, Soltész Miklós és
Tuzson Bence leleplezték Szent
Imre herceg faragott szobrát.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Kicserélték a balesetmegelőzést
segítő prizmákat az okos zebránál
A hétvégén kicserélték a dunakeszi városházánál, a 2. számú Fő úton három éve elhelyezett okos zebra világító prizmáit.

A

villogó, már messziről jól érzékelhető világító prizmák cseréjével egy
nap alatt végeztek a szakemberek. Sipos Dávid alpolgármester, a Dunakeszi Programiroda vezetője a felújítással összefüggésben elmondta, hogy az önkormányzat és a Generáli a Biztonságért Alapítvány támogatásával
2018-ban közösen helyezték el a gyalogosvédelmi
rendszert Dunakeszi egyik legforgalmasabb gyalogátkelőhelyénél, a városházánál.
- Az élet igazolta a fejlesztés észszerűségét, amit
az is alátámaszt, hogy míg korábban sajnálatos
módon halálos gázolás is történt a zebrán, addig
az elmúlt három évben szerencsére egyetlen baleset sem történt.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Töretlenül hódít
a néptánc varázsa

Jubilált a dunakeszi Kőrösi iskola városi néptáncgálája
A dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola immár harminc éve rendezi meg a nagy
népszerűségnek és közelismerésnek örvendő városi néptáncgálát, melyen az iskolában működő néptánccsoportok mellett rendszeresen fellép a Radnóti Miklós Gimnázium művészeti
együttese és Dunakeszi erdélyi testvérvárosa, Székelykeresztúr büszkesége, a Mákvirágok
csoportja.

Két héttel meghosszabbítják
a zöldhulladék begyűjtését
A késői lombbullás miatt két héttel meghosszabbítjuk a házhoz menő zöldhulladék begyűjtését Dunakeszin.

A

zöldhulladékot (falevél, fű, kerti zöldhulladék, növényi ágak apróra darabolva, zsinegelve) a megszokott szemétszállítási napoktól elkülönítve,
speciális járattal szállítjuk el. A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. idén november vége helyett december 9-én viszi el az utolsó zöld zsákot. A kéthetes hosszabbítás azt jelenti, hogy
minden háztartás további egy begyűjtésre készülhet.
Az apró zöldhulladékokat a zöld színű hulladékgyűjtő zsákokban kérik kirakni, a zöldhulladék-gyűjtő járatnapokon. Kizárólag a cég emblémájával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákok
elszállítására kerül sor. Figyeljenek oda arra,
hogy a zsákokban maximum 30 kg hulladék
gyűjthető!
A 10 cm-nél vastagabb zöld hulladékot egye-

di megrendelés alapján, térítés ellenében szállítják el.
A nagyobb gallyak, fák, bokrok nyesedéke
maximum 2 méter hosszú, illetve fél méter átmérőjű csomókba kötve, két helyen zsineggel
(NEM dróttal) szorosan megkötve helyezhető
ki. Az így kirakott hulladék elszállítása térítésmentes, a rendezetlenül kirakott gallyakat a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársaiknak nem áll módjukban elszállítani.
A zöldhulladék könnyebb szelektálása és kezelése érdekében különböző szemeteszsákok állnak a lakosság rendelkezésére:
• zöldhulladék-gyűjtő zsák (max. 30 kg)
• kommunális hulladékgyűjtő zsák (max. 25 kg)
• sittes zsák 120 l (max. 40 kg)
A közüzemi zsákok árusító helyeinek listája
megtalálható a dk.kozuzemi.hu honlapon.

52 oldalas színes kiadvány mutatja be a VSD 20 szakosztályát

Dunakeszi sportválasztó

Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Temesvári István
Folytatás a címlapról

E

zt emelte ki Dióssi Csaba polgármester is a
szerdai sajtótájékoztatón, amikor bemutatták a tervek szerint évente kiadásra kerülő Dunakeszi sportválasztó
című kiadványt.
Temesvári István, a VSD elnöke azt hangsúlyozta, hogy a kiváló feltételekkel működő egyesülethez egyre több városi egyesület szeretne csatlakozni, mert
érzékelik, hogy a jól szervezett
klubban kiváló sportolási lehetőségek kínálkoznak. Az elnök
köszönetet mondott az önkormányzat támogatásáért, mert
mint fogalmazott, a város segítsége nélkül a VSD nem tudna
ilyen eredményesen működni.

- A sport közös ügyünk! –
mondta Tuzson Bence. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a városvezetéssel közösen a továbbiakban is
azon dolgoznak, hogy Duna-

keszi sportlétesítményeit fejlesszék és bővítsék. Az utóbbi
időben felépített sportlétesítmények ismertetése és méltatása mellett hozzátette: hamarosan átadják a Magyarság telepen az új sportcsarnokot.
Az első szavam a büszkeségé, hiszen komoly sportéletet
mutat be a kiadvány – ezt már
Seltenreich József, a város sportigazgatója mondta. Kiemelte,
hogy a VSD azért fontos, mert
a gyerekeknek nem kell más városokba menniük, ha sportolni
szeretnének. Széles a paletta és
úgy tudja, hogy újabb sportágak
képviselői is jelentkeztek már.
V. I.
Fotó: KesziPress

A

A közönség vastapssal ünnepelte a táncosokat

november 5-én rendezett jubileumi városi néptáncgálán
zsúfolásig megtelt a
József Attila Művelődési Központ hatalmas színházterme
a fellépő együttesek rajongóival, a szülőkkel, testvérekkel,
barátokkal, az önkormányzat elöljáróival, a város iskoláinak pedagógusaival, akik nyitótáncként a székelykeresztúri
Mákvirágok fiatal táncosainak
videófilmen bemutatott magas színvonalú előadását élvezhették. Mint azt az ünnepi gála
háziasszonyától, Dászkál Dóra
tanítónőtől hallhattuk, Mátéfi
Zita és Mátéfi Csaba tanítványai a koronavírus-járvány
okozta rendkívüli helyzet miatt sajnos nem tudtak elutazni Dunakeszire, ám annál nagyobb szeretettel mutatták be
az erdélyi kisváros múzeumának udvarán, korhű építészeti
környezetben rögzített udvarhelyszéki táncot. A siker hatalmas volt.
A dunakeszi csoportok közül
elsőként a Kőrösi Táncegyüttes
legfiatalabbjai, a negyvenfős
Napraforgók lépett színpadra
a szülők nagy boldogságára és
a műsorvezető, Dászkál Dóra
örömére, aki az első és második osztályos tanulókból álló

csoport táncpedagógusa, vezetője. A kicsinyek tánca közben
Borbély Zsuzsi és zenekara játszotta a talp alá valót. A fiatal
prímás és kiváló zenész társai,
Böröcz Ákos brácsás, Porteleki
Zoltán cimbalmos, és bőgősük
Póczos Mátyás „Pici” a kétórás
programban óriási sikert aratva kísérték a fellépő művészeti együtteseket, melynek tagjai
virtuóz produkcióikkal, az élet
szépségét, örömét, a nő és a férfi szenvedélyes rajongását csodálatos átéléssel táncolták el,
tették maradandó élménnyé a
nagyközönség számára.
A tánc varázsa mindenkit
magával ragadott a színházteremben, villantak a telefonok és a fényképezőgépek vakui, készültek a videófelvételek
a fellépő táncosokról. A városi
néptáncgála szervezői és a fellépő tánccsoportok – a Kőrösi iskolából az Árgyélus, a Csikófark, és a Napraforgók, míg a
Radnóti gimnáziumból a Pántlikák, a Rokka Néptáncegyüttes Keszkenő csoportja és az
egykori diákok alkotta Duna
Gyöngye Néptánc Együttes –
látványos és magával ragadó
előadással ajándékozták meg
a nézőket, gyönyörű népviseletük mind-mind arról árulkodik, hogy Dunakeszin óriá-

si hagyománya és értéke van a
néptánckultúrának.
Igazán büszkék lehetünk a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és a Radnóti
Miklós Gimnáziumban működő néptánccsoportokra, melynek tagjaival napjainkban
olyan kiváló táncpedagógusok,
művészeti vezetők ismertetik
és szerettetik meg ezt a gyönyörű művészetet, mint a már
említett Dászkál Dóra tanítónő, osztályfőnök, Tóth Zoltán,
a Kőrösi iskola igazgató-helyettese és a Radnóti gimnázium csoportjait vezető Gyúró
Tamás.
A csoportok által színpadra
vitt felcsíki, szatmári, dél-alföldi, bodrogközi, marosszéki
tánc – hogy csak néhányat említsünk – mellett kirobbanó sikert aratott Törgyekes Gergő,
a Csikófark táncosának egyéni produkciója, aki a széki férfitáncok két tételével, a sűrű és
a ritka tempójú táncával ragadtatta vastapsra a közönséget.
A gála végén hosszú perceken át ünnepelte a közönség a
fellépő csoportokat, a felkészítő táncpedagógusokat, a koreográfusokat és a városi gála
főszervezőjét, Tóth Zoltánt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszi polgármestere nem
rendeli el a kötelező oltást

Az önkormányzati szférában a polgármesteri hivatalok és önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális, kulturális és egyéb intézmények esetén a polgármester dönthet arról, hogy
kinek írja elő a védőoltás beadását – ez áll a Magyar Közlönyben. Dunakeszin egyelőre nem
terveznek ilyet, mert mint az Dióssi Csaba polgármester november 4-én, a helyi Telekeszi
TV-nek adott interjújából kiderült, a polgármesteri hivatalban dolgozók közel 90 százaléka
már korábban felvette az oltást.

Seltenreich József
és Tuzson Bence

M

int elhangzott,
vannak néhányan, akik elsősorban egészségügyi okokból vagy nem rendelkeznek teljes körű információval, ezért nem oltatták
be magukat.

A rendszeres vezetői konzultáción legutóbb úgy foglaltak
állást, hogy a dunakeszi helyzet jelenleg nem indokolja a
kötelező oltás elrendelését.
Dióssi Csaba azt is elmondta,
hogy az önkormányzat intézményeiben is magasnak nevez-

hető az oltást felvevők aránya.
Dunakeszin kiemelten magas a
beoltottak aránya, ezért az általános rendelkezéseken kívül más, szigorúbb intézkedést
nem terveznek bevezetni – tette hozzá a polgármester.
(Vetési)
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Különleges könyvbemutató
volt a fóti kastélyban
Keveset tudunk az egykori főnemesek 1945 utáni életéről. Többnyire mindössze azt ismeri a mai nemzedék, hogy az ország
megszállásakor el kellett menekülniük. Vagyont, kincseket nem tudtak és nem akartak magukkal vinni, mert bíztak abban,
hogy a háború után visszatérhetnek. Azonban a berendezkedő kommunista rendszerben ez lehetetlenné vált.

L

egtöbbjük egyedül a magyarságtudatát vihette magával és az iskolázottságukra és nyelvtudásukra alapozva igyekeztek új egzisztenciát teremteni maguknak. 1990 után a
legtöbb volt szocialista országban kaptak
kárpótlást, például Romániában a Telekiek, Kemények, stb. visszakapták kastélyaikat, persze kifosztott, végtelenül lelakott
állapotban, de az egykori hatalmas és gyönyörű épületekhez tartozó birtokot nem.
Így, jövedelem nélkül bizony csak a legszívósabbak, egyes örökösök vágtak bele
a visszakapott ősi fészek rendbetételéhez.
Magyarországon azonban még ennyit sem
kaptak vissza, mindössze némi kárpótlási
jeggyel igyekezett az állam jóvátenni teljes
kifosztásukat.
Mégis akadt, aki így is hazatért, mint
gróf Károlyi László, akit mindössze 13
évesen menekített ki a családja. A ma

már 90 éves László gróf 1995-ben történt
hazatérte után albérlőként lakott családjuk fóti kastélyának néhány emeleti helyiségében. Feleségével a semmiből igyekeztek a Károlyi család egykori, még itt
– ott fellelhető családi értékeiket vis�szaszerezni, amelyet nemzeti vagyonként kívánnak egykor a magyar államra
hagyni. Mióta a Károlyi család egykori
otthonába visszaköltöztek, azóta az október 23-i fóti megemlékezéseket megelőző fáklyás koszorúzási menetet a kastélytól László gróf indítja el mind mai
napig.
Gróf úr hosszú és igen kalandos életéről
jelent meg a Soha nem adjuk fel.. c. kötet
az Erdélyi Szalon Könyvkiadó jóvoltából.
A különlegessége az, hogy nem a szokásos
életrajzírói módszert alkalmazták, hanem gróf úr egyes élményeit elevenítette
föl beszélgetésekben, így izgalmas, egyedi

történetekből áll a közel 200 oldalas kiadvány. Aki kérdezett: Nyizsnyánszki Anna
Eszter.
Károlyi László élt Svájcban, Argentínában, Peruban, Chilében, Angliában, beutazta Ázsia és Afrika több országát üzletkötőként. Hat nyelven beszél, első munkahelye egy Buenos Aires-i építkezés volt,
ahol téglahordó segédmunkásként alkalmazták. Később kávéültetvényt létesített
a perui őserdőben, ahol az egyes tábláknak magyar neveket adott, s az ott dolgozó indiánoknak megtanította a Miatyánkot magyar nyelven. Mint jó lovas, military versenyeken is eredményes volt. En�nyit ízelítőül a történetek közül, melyek
azért is élvezetesek, mert a szó szerinti lejegyzés visszaadja gazdájuk humorát, gondolkodását és törhetetlen derűlátását.
Windhager Károly

Huszonkét hallgató nyert támogatást Mindenszentek felvonulása Sződligeten
az egyházmegyei Migazzi pedagógiai
ösztöndíjpályázaton
A püspökség és az egyházmegyei katolikus iskolák főigazgatósága „Váci Egyházmegyei
Migazzi Kristóf Pedagógusképzési Ösztöndíj” elnevezésű új támogatási lehetősége kapcsán
a kiírók az első körben, a 2021-2022-es tanév első félévére vonatkozóan huszonkét hallgató
pályázatát fogadták el, akik már alá is írták tanulmányi szerződésüket, többségük a püspöki
palota dísztermében október 29-én tartott ünnepi esemény keretében tette meg ezt.

Huszonkét hallgató
írta alá a szerződést

M

arton Zsolt megyéspüspök kollégákként
köszöntötte az ünnepi eseményen az újdonsült
ösztöndíjasokat, s mint fogalmazott, nagy öröm, hogy a lehetőség már első körben komoly érdeklődést váltott ki a
hallgatók körében.
– Azért is nagy öröm számomra ennek a támogatási lehetőségnek az életre hívása, mert eredendően magam is
pedagógus vagyok, még a múlt
évezredben az AVKF jogelődjében szereztem pedagógiai
diplomát. És szándékosan fogalmaztam jelen időben, mert
azt gondolom, hogy ha valaki őszintén átadja magát ennek
a hivatásnak, akkor az egész

életére szól ez az elköteleződés. Tehát nincsen volt pedagógus, lehet nyugdíjas, pályaelhagyó pedagógus, de a hivatás valahol mindig él bennünk
– mondta Marton Zsolt.
Az ösztöndíj kapcsán kiemelte: nem csak a gyermekeknek van szükségük kísérésre,
hanem a felnőtteknek is, mindenképpen szükséges segítő támogatás, meghallgató befogadás, és ez az ösztöndíj program
tulajdonképpen a pedagógusjelöltek szakmai kísérését hivatott szolgálni.
– Reményeink szerint nem
egy intézménnyel kerülnek
kapcsolatba, hanem egy közösséggel, egy tantestülettel, gyerekekkel, és így a pedagógiai
munka valóságát már tanul-

mányaik során szorosabban
megtapasztalva ízelítőt kapnak
abból, amivel majd mindennapi kihívásként szembesülnek
pályakezdő pedagógusként, ez
nagy helyzeti előnyt jelenthet –
buzdította az új ösztöndíjasokat a megyéspüspök.
Selmeczi Zoltán, a váci egyházmegyei EKIF főigazgatója nagyon jelentős mérföldkőnek nevezte a váci egyházmegye életében az ösztöndíj megalapítását, hiszen, mint fogalmazott, egyre nagyobb gond az
oktatási rendszerben a pedagógushiány.
– Kétségtelenül nagyon sok
nehézséggel küzd az oktatás
rendszere, ha visszagondolunk,
az ókortól napjainkig nem volt
ez másként korábban sem. Egy
ami biztos, hogy mindig nagyon számítottak, számítanak
a nevelőkre a szülők. A pedagógusok küldetése, hogy szeretetben kísérjék, vezessék a
gyermekeket azon az úton, ami
a tudás megszerzéséhez vezet.
Azt gondolom, hogy nekünk,
akik katolikus oktatási-nevelési intézményeket tartunk fenn,
még hangsúlyosabb kötelességünk ezt elvárni a kollégáktól,
de ami a legfontosabb, hogy
ez egy belső igény legyen a pedagógusoknak, önöknek, pedagógusjelölteknek is, hiszen
ha nem így lenne, nem keresték volna meg azokat az iskolákat, óvodákat, ahol diplomájuk
megszerzése után elhelyezkednek – mondta az ösztöndíjasokat köszöntve Selmeczi Zoltán.

Vasárnap délután kicsik és nagyon jelmezben, lámpással, fáklyával gyülekeztek a főtéren. A Sződligeti Római Katolikus Egyházközség és a Sződligeti Jubileumi Alapítvány felhívására volt, aki saját, (keresztségben kapott) mások választott, vagy
kedvenc szentjük jelmezébe bújt. A menet lámpásokkal, fáklyákkal vonult a temetőbe, útközben zenei kísérettel egyházi énekeket énekelve.

A

temetőben a rövid imát követően a mécseseket elhunyt hozzátartozóik, ismerőseik
sírjánál helyezték el.
A résztvevők ezután ismét énekelve, a Barackoson
átvonulva érkeztek vissza a főtérre, ahol már meleg
tea, forralt bor, lángos várta őket. A hagyományteremtő céllal tartott, jó hangulatú esemény a jelmezesek jutalmazásával és imatánccal ért véget.
Demény Kati
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Pazsák Zsanett bikini-fitneszmodell most éppen a budapesti vb-jére készül,
de a fő vágya, hogy végre megnyerhesse a hétvégi Superbodyt

„2021 a csúcsévem, világbajnok és diplomás lettem”
Dunakeszi legújabb világbajnoka úgy érzi, az élete egyenesbe került, szakmailag jó irányt vett és a sportpályafutása is szinte kizárólag sikerekről szól. Pazsák
Zsanett duci kislányként kezdett el versenytáncolni, és mára a bikini-fitneszmodell kategóriájában a világ legjobbja. Lapunknak elárulta, még a szüleivel él,
édesanyja a legjobb barátnője, de már készül a saját, különálló életére – írja a dunakanyarregio.hu.

V

élhetően senki sem gondolta
azon a napon, amikor egy kicsit husis kislány életében először megjelent az első táncedzésen, hogy a közeli jövőben a világ
egyik legjobb bikini-fitneszmodellje válik majd belőle. Azonban Pazsák Zsanett
a hiphop és rock’n’roll mellett a színpadi mozgást is remekül elsajátította, ami a
későbbiek során rendkívül előnyére vált.
„Miután hiába adtam bele mindent,
csak nem akart az alakom megváltozni, úgy döntöttem, hogy lemegyek kajakozni. A rengeteg edzés meg is hozta a várt változásokat, ráadásul eredményes is voltam, hiszen nyertem magyar
bajnokságot, ám úgy éreztem, elég, a tanulás a fontos. Két hétig képes voltam
arra, hogy semmit se sportoljak, aztán
máris a konditeremben találtam magam” – elevenítette fel Zsanett.
És ott megtalálta önmagát, azóta
szakmailag is kiteljesedett. Az egyetem
mellett elvégezte a személyi edzőképzőt, és mára komoly ügyfélkörrel rendelkezik a Dunakeszin található K2 Fitnesz edzőjeként. Reggelente négy, míg

esténként 6-8 edzést vezényel, míg a
kettő között a saját felkészülését végzi.
2021 biztos, hogy piros betűkkel kerül be az életéről szóló könyvbe, ugyanis lediplomázott a Gazdasági Egyetem
utazás és rendezvényszervezői szakán,
majd Üzbegisztánban a -165 centiméteres kategóriában világbajnoki címet
szerzett bikini-fitneszmodellként.
„Utólag már sajnálom, hogy nem volt
időm az utazás előtt az ország turisztikai célpontjaival behatóan foglalkozni,
de minden percemet a világbajnokságra való felkészülés vitte el. Bevallom, azt
hittem, hogy egy szegény országba fogok kiutazni, ám amikor kiértem, láttam, hogy mekkorát tévedtem. Gazdag
és tiszta Üzbegisztán, és az ott élő emberek mindenkivel nagyon kedvesek.
Maga a verseny remekül sikerült, és kifejezetten örültem annak, hogy a színpadon nem kellett maszkot viselnünk a
koronavírus-járvány miatt” – árulta el a
nagyon csinos fiatal hölgy.
Bármilyen hihetetlen, de eddig mindössze egy versenyt nem tudott megnyerni: a Superbodyt, amit éppen a hét-

A világbajnok Pazsák Zsanett

végén rendeznek meg Budapesten. Mint
mondta, addig nem hagyja abba a versenysportot, amíg erről a viadalról nem
távozik aranyéremmel. Utána sem pihenhet, ugyanis november 14-én a fővárosi Kongresszusi Központban rendezik

meg egy másik szövetség világbajnokságát, amin szintén színpadra lép. Amikor rákérdeztünk, vajon melyiket választaná, ha csak az egyiket nyerhetné
meg, azonnal rávágta: „A Superbodyt!”
B. Molnár László

Újabb bajnoki cím Vácnak: A Laller Racinges Liszka
Roland győzött a Magyar Enduro Bajnokságban
A hétvégén Kaposváron rendezték a Magyar Enduro Bajnokság utolsó fordulóját, ahová Liszka Roland megnyugtató pontelőny
birtokában érkezett meg. A Laller Racing Dakar Team pilótája előtt adott volt a feladat, és a Horváth Lajos „Laller” csapatában edződő fiatal nem is okozott csalódást – írja a vaci-naplo.hu.

R

oland az egész hétvége alatt kiegyensúlyozott és konstans
tempót motorozva az
év utolsó versenyét is megnyerte, így az EnduroCross szakág
után Enduróban is ő lett a magyar bajnok:
„Azzal a céllal érkeztem meg
a záróversenyre, hogy megnyerjem a bajnokságot. Pénteken bejártam a pályát, és már
akkor nagyon tetszett az egész,
éreztem, hogy extrém gyors lehetek rajta. Az enduro mért
szakasz azért okozott egy kis
fejtörést, pláne, hogy csúszós és
sáros volt a terep. Ennek ellené-

re mind szombaton, úgy vasárnap is megnyugtató előnnyel sikerült az élen zárnom, és győz-

Turizmus

Német nyelvű táblák segítik
a turisták tájékozódását
Zebegényben

Több német nyelvű tájékoztató táblát helyezett ki Zebegényben a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A táblákkal a településre érkező vendégeknek szeretnének segíteni, Zebegényben ugyanis rengeteg turista fordul meg nap, mint nap.

F

aludi Károly, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
az önkormányzat hivatalos lapjában tájékoztatta a helyieket arról, hogy Zebegény elején, Nagymaros felől az Új-völgyben német nyelvű, „Herzlich Willkommen in
Sebegin” feliratú üdvözlő táblákat helyeztek ki. Továbbá a
Hétlyukú hídnál és a hajóállomáshoz vezető úton kikerül-

tek a Kós Károly tervezte Havas Boldogasszony római katolikus templomot ábrázoló táblák, amelyeken a miserendet
tüntették fel magyar és német
nyelven. A táblákkal a Zebegénybe érkező vendégek tájékozódását szeretnék segíteni,
hiszen a templom az ország tíz
legszebb temploma közé tartozik – írta Faludi Károly a helyi
önkormányzat hivatalos lapjában – olvasható a 0627.hu-n.

nöm a versenyben, ennek eredményeképpen pedig megnyertem a 2021-es Magyar Enduro

Bajnokságot. Nagyon hálás vagyok a támogatóimnak, hogy
ezt lehetővé tették számomra, különösen Horváth Lajosnak és a Laller Racing Dakar
Teamnek tartozom nagy-nagy
köszönettel. Innen is szeretnék egy pacsit dobni mindenkinek, aki figyelemmel kísérte a versenyzésem, és csak egy
biztató kommenttel, vagy akár
a pálya széléről szurkolva hozzásegített ahhoz, hogy a három
bajnokságból, ahol idén elindultam, kettőt megnyerjek!”
– osztotta meg velünk gondolatait a friss magyar bajnok,
Liszka Roland.

Herbert Gábor
lesz a Váci NKSE
vezetőedzője
- Jövő nyártól Herbert Gábor lesz a Váci NKSE női kézilabdacsapatának vezetőedzője. A klub honlapjának szombati
beszámolója szerint a játékosként bajnok és Magyar Kupagyőztes, hetvenszeres válogatott tréner szerződése 2022. július 1-től két idényre szól – írja az MTI.

A

42 éves Herbert jelenleg a női NB I/B
keleti csoportjának
harmadik
helyén
álló Orosháza szakmai munkáját irányítja, korábban pedig
az Algyő férficsapatának edzője és a férfi juniorválogatott
másodedzője volt, valamint a
Pick Szeged és a Csurgó utánpótlásában dolgozott.

A Váci NKSE csapatát a jelenlegi szezonban irányító
Ottó Katalin jövő nyártól újra
utánpótlásedzőként folytatja a
munkát a klubnál.
A váciak ugyancsak szombaton jelentették be, hogy 2023
nyaráig meghosszabbították
két játékosuk, Diószegi Nikolett és Kuczora Csenge szerződését.

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