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Marton Zsolt váci megyéspüspök áldotta meg az iskolát

Tuzson Bence: Nagyon fontos 
az egészségünk megőrzése, megóvása, ezért különleges 

figyelmet fordítunk minden egészségügyi fejlesztésre

Cikkünk a 4. oldalon

Átadták és megáldották 
a Dunakeszi Krisztus 
Király Római Katolikus 
Általános Iskolát

A járvány miatt megkésve, de annál erősebb hit-
tel és lelkesedéssel ünnepelték meg november 
19-én a Dunakeszi Krisztus Király Római Katoli-
kus Iskola diákjai, tanári kara a teljesen megújult 
intézmény átadását és megáldását.     

Nagy jelentőségű, komoly oktatásfejlesztést folytatunk a kör-
zetünkben – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy térségünk az 
ország legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol sok kisgyer-
mek él, ezért nálunk jóval nagyobb hangsúlyt kapnak az okta-
tási fejlesztések, mint máshol.

A 2021. november 22-28-a közötti országos oltási akcióhéten 
a váci Jávorszky Ödön Kórházban két ponton várják a COVID-
vírus elleni vakcina első, második, vagy harmadik dózisáért 
jelentkezőket.

Mint arról lapunk is be-
számolt, 2021. július 
2-án Andrej Dolezal szlo-
vák közlekedési és épí-
tésügyi miniszter és Szij-
jártó Péter, külgazdasági 
és külügyminiszter a tér-
ség KDNP-s országgyűlé-
si képviselőjével, Rétvári 
Bencével közösen helyez-
ték el az épülő új Ipoly-
híd alapkövét Ipolyda-
másdnál.

A biztonságért és a kiszámítható 
jövőért dolgozunk

Két oltóponton 
várják a jelentkezőket 

a váci kórházban

Már az Ipoly fölött 
ível az épülő új híd

Írásunk a 4. oldalon

Környezetbarát elektromos 
busz közlekedik Dunakeszin

November 19-től kezdődően 28 
napon át egy elektromos autó-
busz is részt vesz Dunakeszi tö-
megközlekedésében. A környe-
zetbarát, 92 utas szállítására 
alkalmas elektromos autóbusz 
a helyi járat 1-es és a 3-as, hét-
végén pedig az 5-ös és a 6-os 
vonalán közlekedik. 

Nyíri Márton, társadal-
mi megbízatású alpol-
gármester elmondta, 
hogy az önkormány-

zat örömmel csatlakozott a Zöld 
Busz Programhoz, mert ezzel is 
hozzájárulnak a „Környezettuda-
tos Dunakesziért”program széles 
körű népszerűsítéséhez. 

2021. szeptember 29-én a ma-
gyar és a szlovák hídfők beto-
nozását követően a kivitelező 
Colas Közlekedésépítő Zrt. 
elvégezte az Ipolydamásdot 
Helemba (Chl’aba) település-
sel összekötő Ipoly-híd acél 
főtartóinak beemelését, mely-
lyel a kivitelezés egyik mér-
földkövéhez értek.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Ahogy minden oltá-
si helyen, úgy a váci 
intézményben is 
reggel 7 és este 7 óra 

között lehet oltakozni – előze-
tes regisztráció, bejelentkezés 
nélkül.

Az intézmény hónapok óta 
működő oltópontja a szakren-
delő második emeletén lévő 
R243-as számú rendelő, a hét-

főn kezdődött akcióhéten pe-
dig a szintén a szakrendelő 
épületében, a földszinten lévő 
fizioterápiás részlegen nyíló 
második oltóponton is várják a 
jelentkezőket.

Helyszíni tapasztalatunk 
szerint az oltásra mindennap 
folyamatosan érkeztek a jelent-
kezők. Az oltás életet ment!

R. Z.
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Az új dunakeszi iskola látványterve 

Gyorsbeavatkozó csapatszállító kisbuszt kaptak 
a váci önkéntes tűzoltók és polgárőrök

A hároméves csapat-
szállító gépjármű-
vet Ternay István, a 
Váci Önkéntes Tűz-

oltó és Polgárőr Egyesület el-
nöke mutatta be kedd délután 
a sajtó képviselőinek. A jelen-
tős közfeladatokat ellátó civil 
egyesület elnöke megköszönte 
dr. Rétvári Bence országgyűlé-
si képviselő rendkívül eredmé-
nyes lobbitevékenységét, aki 
mellett az egyesület önkéntes 
tűzoltói és polgárőrei nevében 
köszönetét fejezte ki a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek is, 
amely 4,9 millió forinttal tá-
mogatta pályázatukat.  

- Nagyon sokat köszönhe-
tünk azoknak, akik önként 
vállalt áldozatos szolgálatuk-
kal vigyáznak biztonságunkra, 
katasztrófahelyzetben mentik 
értékeinket – mondta Rétvá-
ri Bence, aki szerint e köztisz-
teletnek örvendő tevékenység 

különösen felértékelődik a ko-
ronavírus-járvány sújtotta idő-
szakban.  

- Évente száznál is több ri-
asztást kapnak, és mintegy 500 
vonulásuk van. Ott vannak a 
Börzsöny leomlott hegylábá-
nál, esőzéseknél, kármentesíté-
seknél – hangoztatta az ország-
gyűlési képviselő, aki a régió 
lakossága nevében köszönetét 
fejezte ki az egyesület tagjai-
nak az önként vállalt áldozatos 
tevékenységükért. 

- A Váci Önkéntes Tűzol-
tó és Polgárőr Egyesület tag-
jainak helytállása példaérté-
kű, akik mások – akár szemé-
lyi és vagyoni – biztonságát óv-
ják. Bárhol, bárkinek segítség-
re van szüksége, ők ott vannak, 
és teszik a dolgukat. Többek 
között ezért is tartottuk fon-
tosnak, hogy a lakosságért vég-
zett munkájukat egy csapat-
szállító kisbusz beszerzésével 

támogassuk, melynek forrását 
- a kormány által - a civil szer-
vezetek támogatására létreho-
zott alapból sikerült biztosíta-
ni – ismertette Rétvári Bence.

Hozzátette: - Biztos vagyok 
benne, hogy az esztendő min-
den évszakában, és minden 
napján mindannyiunkat segí-
tik azzal, hogy a tűz- és kár-
eset helyszínére, a természet 
által sújtott területre nem hár-
man vagy négyen, hanem nyol-
can-kilencen együtt érkeznek 
a gyorsbeavatkozó és műsza-
ki mentő kisbusszal. Menté-
si akciójuk jóval gyorsabb és 
hatékonyabb lesz. Bízom ben-
ne, hogy a jövőben minél keve-
sebb katasztrófahelyzet lesz, de 
ha mégis bekövetkezik, akkor 
azt a Váci Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület tagjai jóval 
hatékonyabban háríthatják el. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Harminchét önkéntes tűzoltó és polgárőr áldozatos közösségi tevékenységének egyik elis-
merése az a támogatás, melynek köszönhetően 4,9 millió forintért egy gyorsbeavatkozó, ki-
lenc személy szállítására alkalmas kisbuszt vásárolhatott a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgár-
őr Egyesület.

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Ternay István, 
a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke

A képviselő beszélt 
az elmúlt időszak 
egészségügyi be-
ruházásairól is, ki-
emelve, hogy Cso-

mádon létrejött egy új egészség-

ház, Dunakeszin pedig megújult 
a szakorvosi rendelő, a Liget utcá-
ban két újabb rendelő jött létre, és 
a mentőállomás is megvalósulha-
tott, amelyik új mentőautót is ka-
pott. Új egészségház épült Csö-

mörön és Gödön is – tette hozzá 
Tuzson Bence.

Látványos tervekkel, jól átgon-
dolt kivitelezéssel fogunk bele is-
mét a munkába – nyilatkozta la-
punknak Tuzson Bence, térsé-

günk országgyűlési képviselője 
abból az alkalomból, hogy fon-
tos egyeztetéseket folytatott egy 
Dunakeszin épülő új iskoláról és 
annak megvalósításáról Füleky 
Zsolt országos főépítésszel, Sza-
bóné Pányi Zsuzsannával, Pest 
megye főépítészével és Hege-
dűs Cecíliával, a HIPA – Nemze-
ti Befektetési Ügynökség igazga-
tójával.

A jövőt építi az, aki iskolákat 
épít – hangsúlyozta Tuzson Ben-
ce. Mint mondta, térségünkben 
jelenleg is több oktatási fejlesztés 
van folyamatban, így például Er-
dőkertesen már a tetőszerkezet 
kivitelezésén dolgoznak a szak-
emberek, a jövő hónapban pedig 
az ablakokat, nyílászárókat kez-
dik beszerelni a Szőlőfürt Refor-
mátus Óvoda új épületére. Gö-
dön, ahol tavaly adtuk át a Kin-
csem óvoda újjáépített, modern 
épületét, nemcsak a Búzaszem is-
kola bővül majd hamarosan új 
tornateremmel, de hamarosan 
új, huszonnégy tantermes iskola 
is épül. A Búzaszem iskola új tor-
materme pedig új városi közössé-
gi tér is lesz egyben, ahol a sport-

események mellett kulturális ren-
dezvényeket és konferenciákat, 
tanácskozásokat is lehet majd tar-
tani – fogalmazott a képviselő.

A közeli Csömörön ugyancsak 
új iskola épül, ott tizenhat tante-
remmel – mondta lapunknak Tu-
zson Bence, aki a településen fel-
kereste a helyi rehabilitációs köz-
pontot, ahol találkozott az intéz-
mény vezetőjével, Szekeres Tibor-
néval, aki nemrég Magyar Ezüst 
Érdemkeresztet vehetett át az év-
tizedek óta elhivatottan végzett 
munkája elismeréseként. A képvi-
selő elismerő szavai mellett meg-
köszönte Szekeres Tibornénak 
a részletes beszámolót az intéz-
mény eredményeiről.

Kérdésünkre válaszolva Tuzson 
Bence fontosnak értékelte, hogy a 
körzetünkben az elmúlt időszak-
ban olyan fejlesztéseket valósít-
sunk meg, amelyek az itt élők 
közvetlen érdekeit szolgálják. „Az 
egészség a legfontosabb, ezért ki-
emelten kezeljük az egészségügy-
gyel kapcsolatos beruházásokat. 
Az elmúlt időszakban tizenöt na-
gyobb és számos kisebb egészség-
ügyi fejlesztést valósítottunk meg 

térségünkben” – fogalmazott a 
képviselő, aki a teljesség igénye 
nélkül említette, hogy Csomá-
don létrejöhetett egy új egészség-
ház, Dunakeszin pedig megújult 
a szakorvosi rendelő, a Liget utcá-
ban két újabb rendelő jött létre, és 
a mentőállomás is megvalósulha-
tott, amelyik új mentőautót is ka-
pott. Mint mondta, új egészség-
ház épült Csömörön és Gödön is.

Térségünk az ország legdina-
mikusabban fejlődő régiója, és 
ezt a jelentős helyzetünket a jár-
ványidőszakban is megőriztük 
az élvonalban. Nagyon fontos az 
egészségünk megőrzése, megóvá-
sa, ezért különleges figyelmet for-
dítunk minden egészségügyi fej-
lesztésre, hogy minden szükséges 
ellátás elérhető legyen itt helyben, 
körzetünkben. Hiszen épp a jár-
ványhelyzet tette hangsúlyozot-
tá, hogy mindnyájunk számára az 
a legfontosabb, hogy szeretteink 
egészségesek legyenek és bizton-
ságban tudhassuk őket, márpedig 
mi ezért dolgozunk továbbra is – 
fogalmazott Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Nagyon fontos az egészségünk megőrzése, megóvása, ezért különleges figyelmet fordítunk minden egészségügyi fejlesztésre

A biztonságért és a kiszámítható jövőért dolgozunk

Folytatás a címlapról

Az acélszerkezeteket 4 da-
rabban szállították a munkate-
rületre, súlyuk egyenként eléri 
a 40 tonnát. A kivitelezés ezen 
szakaszának megvalósulásával 
az Ipoly folyó két partján élők 
egyre közelebb kerülnek a köz-
vetlen határkapcsolat kiépíté-
séhez. A fejlesztés várható be-

fejezése 2023. első negyedéve – 
közölte az acélszerkezetek be-
emelése után a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt.

Napjainkban pedig azt lát-
hatjuk, hogy az épülő híd már 
az Ipoly fölött ível.

„Ritka élmény új épülő hi-
dat látni. Ipolydamásdnál most 
mindenki megnézheti. Ma-
gyarországnak előre kell men-

ni, nem hátra!” – írta közössé-
gi oldalán dr. Rétvári Bence, a 
térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője, aki megosztotta a 
látványos fotókat is.

Az épülő új híd ünnepélyes 
alapkő elhelyezésekor, Szijjártó 
Péter, külgazdasági és külügy-
miniszter azt mondta, hogy az 
Ipolydamásd és Helemba kö-
zötti Ipoly-híd 58 méter hosz-

Már az Ipoly fölött ível az épülő új híd
szú, 12 méter széles, kerékpár-
úttal ellátott lesz, 1,6 milliárd 
forintba kerül, és már 2023 ele-
jén állnia kell. Hozzátette, hogy 
2023-ig ezen a hídon kívül még 
öt átkelési pont létesül a két or-
szág között, két Ipoly-híd, egy 
kerékpáros híd a Duna fölött, 
egy kompösszeköttetés és létre-
jön egy útösszeköttetés is.

 (B. Szentmártoni)
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Folytatás a címlapról

Az ünnepséget Makrai Joel 
Tűzszekér osztályos ta-
nuló Clarke: Trumpet 
Voluntary című trombita-

szólójának előadása nyitotta meg.  
– A tavalyi évben nem tudtunk há-

lát adni mindazoknak, akik segítet-
tek abban, hogy ilyen szép, modern 
környezetben tanulhatnak diákjaink 
– mondta köszöntőjében Deézsiné 
Telek Ágnes igazgató asszony. – Kö-
szönjük mindazoknak, akik imájuk-
kal, munkájukkal, anyagi források-
kal támogattak minket. Egész héten 
a mai iskolanapra készültünk, hiszen 
iskolánk Krisztus Királyról kapta a 
nevét, akinek ünnepe november 21-
én lesz. 

Köszöntötte a jelenlévőket, majd 
közösen elénekelték a „Volt egyszer 
egy király, Ma is él és köztünk jár…” 
kezdetű iskolai himnuszt.  

Rövid történelmi visszatekintés 
után Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára, a kö-
vetkezőket mondta: – Óriási felada-
tunk az, hogy amit XI. Pius pápa 
Krisztus Király ünnepére 1925-ben 
meghirdetett, azt mi is vállaljuk és 
hirdessük. Ebben a katolikus isko-
lák óriási szerepet vállalhatnak. Kö-
szönöm az összefogást, amit Duna-

keszin sokadszorra tapasztalok. A 
város adta a nagyszerű hozzájárulá-
sát ennek az iskolának a megújulásá-
hoz, hiszen a régi épületet Dunake-
szi adta ingyenesen az egyháznak, és 
a Váci Püspökség, az egyházmegye 
megújította.  A magyar kormány ré-
széről 1,15 milliárd forint támogatást 
tudtunk adni, és ennek jó részét ki-
egészítette a Váci Egyházmegye. Új 
tornaterem, aula, étkezde, sportpá-
lya, tágas udvar, parkoló és szaktan-
termek készültek el. 

Elismerését fejezte ki az állam-
titkár az egyházmegyének azért is, 
mert 1991-ben még csak öt intéz-
ményt tartott fenn, harminc évvel 
később pedig már huszonnyolcat.  

– Aki iskolát épít, a jövőt építi, ami-
kor tégla téglára kerül, az érték meg-
sokszorozódik – kezdte köszöntőjét 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Ka-
binetiroda kormányzati államtitká-
ra, a térség országgyűlési képviselő-
je. A továbbiakban arról beszélt az ál-
lamtitkár, hogy olyan alappal rendel-
kezünk, amit képesek vagyunk a gye-
rekeinknek átadni. A jövő kultúráját, 
a jövő Magyarországát építjük, fogal-
mazott. Ehhez pedig elengedhetetlen 
a közösség ereje. 

A magyar kormány komoly okta-
tási fejlesztéseket valósít meg. Ebben 
a választókerületben az elmúlt idő-
szakban 16 oktatási fejlesztés valósult 

meg és iskolaépítésekkel, felújítások-
kal együtt folyamatban van hét okta-
tási intézmény fejlesztése.  

Felidézte Szabó József önkormány-
zati képviselő, egyházügyi tanács-
nok a Dunakeszin 1897-ben elsőként 
megépült elemi iskolát, melynek épí-
tését a község vállalta magára, majd 
a működtetést átadta az egyháznak. 
Folytatva a visszatekintést elmond-
ta, hogy a korábbi Szent István Ál-
talános Iskola új épületbe költözött, 
a jelenlegit pedig átadták az egyház-
nak. Az újjáépítést követően 2018. 
szeptember elsején elkezdődhetett a 
tanítás a Krisztus Király Római Ka-
tolikus Általános Iskolában. A tel-
jes körű felújítás és bővítés 2020 dec-
emberében fejeződött be. Kitért arra 
a képviselő, hogy az országban egye-
dül megvalósuló integráció kereté-
ben itt kapott helyet a Veni Vidi Vici 
Alapítvány, amely munkatársaival a 
halmozottan sérült diákok oktatását 
is ellátja. 

Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott arról beszélt, hogy 
ha a katolikus iskolát elvégzik a ta-
nulók, hűek maradnak-e az itt tanult 
hithez, igazságokhoz, Jézus tanítá-
saihoz, vagy elfordulnak ettől. Már 
most el kell dönteni, hogy kit szolgál-
nak majd. Azok, akik hűségesek ma-
radnak a hithez, boldogok és végtele-
nül szabadok lesznek.

Selmeczi Zoltán, a Váci Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák Főigazgatósá-
ga főigazgatója arról szólt, hogy azért 
is fontos katolikus óvodába, iskolá-
ba járni, mert ezek az intézmények, 
amelyek sorra jönnek létre az egy-
házmegyében, a keresztény katoli-
kus értékekre alapozott oktatást vál-
lalnak fel, amelyre napjainkban igen 
nagy szükség van. 

Meghitt pillanatok következtek, a 
diákok és tanárok közös éneklése kö-
zepette Marton Zsolt püspök atya, az 

Úristen áldását kérve megáldotta a 
katolikus iskolát. 

A jelen lévőket a diákok megaján-
dékozták az iskola logójával díszített 
mézeskaláccsal. Az ünnepséget az is-
kola zenei együttesének, hangszeres 
szólistáinak, néptáncosainak, gyer-
mek- és tanári kórusainak műsora 
gazdagította. Végezetül közösen el-
énekelték a Himnuszt.

Katona M. István
A szerző felvételei

Folytatás a címlapról

Mint elhangzott az országos 
Zöld Busz Programot a kor-
mány támogatja. Nyíri Már-
ton reményét fejezte ki, hogy 
a tesztidőszak után az önkor-
mányzat eredményesen pályá-
zik majd egy ilyen korszerű 
autóbuszra. A város céljait jól 
mutatja, hogy a tesztüzem be-
fogadása mellett már kiépített 
egy elektromos töltőállomást 
is, amely képes kiszolgálni a 
MAN elektromos autóbuszát. 

Deim Zsolt, a Sportbusz Kft. 
(amely Dunakeszi tömegközle-
kedését biztosítja) tulajdonos-
ügyvezető igazgatója elmond-
ta, hogy az autóbusz egy töltés-
sel 300 kilométert képes közle-
kedni. A magas komfort foko-
zatú autóbuszokat működtető 
cégtulajdonos is érdeklődéssel 
tekint a tesztüzemre, kíváncsi-
an várja az utasok visszajelzé-
seit. 

Három sofőrt tanítottak be 

az elektromos busz vezetésé-
re, amely november 19-től jár-
ja Dunakeszi útjait a tömeg-
közlekedés keretén belül. A 
tesztüzemben forgalomba állí-
tott buszon a többi helyi járat-
tal megegyezően mindenki díj-
mentesen utazhat.

Deim Zsolt, a Dunakanyar 
Régió kérdésére elmondta, 
hogy cégük autóbuszflottájá-
ban nincs ilyen elektromos jár-
mű, melynek közel 200 millió 
forint az ára, ami 8-10-szere-
se egy normál, új, de használt 
busznak. A Sportbusz Kft. tu-
lajdonosa úgy nyilatkozott, 
hogy egy ilyen környezetbarát 
elektromos MAN autóbusz 10 
év alatt térülhet meg.

„A Klíma- és Természetvé-
delmi Akcióterv legfontosabb 
részét képező Zöld Busz Prog-
ramban a kormány a követke-
ző években 36 milliárd forin-
tot fordít arra, hogy környe-
zetbarát járművek közlekedje-
nek a nagyvárosokban. A cél 

a helyi közösségi közlekedés-
ben résztvevő autóbusz-állo-
mány cseréje a hazai buszgyár-
tás ösztönzésével, az üzemelte-
tett buszok átlagéletkorának, a 
buszos közlekedés károsanyag-
kibocsátási értékeinek és fenn-
tartási, üzemeltetési költsége-
inek csökkentése, továbbá az 
utazási szolgáltatások minősé-
gének javítása” – olvasható a 
városi önkormányzat honlap-
ján. A dunakeszi.hu beszámolt 
arról is, hogy a Zöld Busz Pro-
jektiroda tavaly novembere óta 
elérhető pályázati felhívása ön-
kormányzatok és közlekedési 
közszolgáltatók számára nyújt 
elektromos buszok és önjáró 
trolibuszok beszerzéséhez leg-
feljebb 80 százalékos, a jármű-
vek üzemeltetéséhez szükséges 
infrastrukturális fejlesztések 
esetén pedig legfeljebb 60 szá-
zalékos támogatást.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Környezetbarát elektromos 
busz közlekedik Dunakeszin

Átadták és megáldották a Dunakeszi Krisztus 
Király Római Katolikus Általános Iskolát

A műjégpálya építését végző szakem-
berektől megtudtuk, hogy a közel 35 
méter hosszú jégpálya két végénél jég-
korongozásra alkalmas íves fordulót 

alakítottak ki, palánk védi a korcsolyázókat. 
A munkálatokat irányító vezető érdeklődé-

sünkre elmondta, hogy a november 27-i nyitás-
kor kiváló minőségű műjégpálya fogadja a kor-
csolyázás szerelmeseit. Plusz 10-12 fokos külső 
hőmérséklet esetén is tökéletes lesz a felület mi-
nősége – húzta alá a vállalkozó. 

A műjégpálya mellé, a Casalgrande térre „köl-
tözik” az adventi vásár is, amely ugyancsak nov-

ember 27-én délután nyit ki. Az ünnepi finomsá-
gok mellett az adventi programban sok-sok szín-
padi műsor, közös gyertyagyújtás lesz, melyre a 
rendezők sok szeretettel várják a dunakeszieket.  
Az ünnepi díszbe öltözött Casalgrande téren 
kézműves termékekkel, forralt borral, finomsá-
gokkal várják a kicsiket és a nagyokat a hét min-
den napján karácsonyig, és még utána is. Az ün-
nepi rendezvénysorozat házigazdája Szabó Jó-
zsef egyházügyi tanácsnok és Seltenreich József, 
a körzet önkormányzati képviselője.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

November 27-én nyit 
a műjégpálya Dunakeszin 
Dunakeszin idén a Casalgrande térnél, a Barátság úti parkoló egy részén, mintegy 500 négy-
zetméteren építették fel a városi műjégpályát a pomázi Jégpálya Center Kft. munkatársai.

Adventi vásár a Casalgrande téren
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Kijutott a városvezető nyilvános elis-
meréséből Nyíri Márton, társadal-
mi megbízatású alpolgármesternek 
is, aki környezetvédelmi és állatba-
rát törekvéseivel elősegíti a lakos-

ság együttműködését, a lokálpatrióta szemlélet 
erősödését. 

(A kép a nyári forgatáskor készült a lakótelepi 
Kőrösi parkban, amikor Dunakeszin járt a Virá-
gos Magyarország stábja)

November 27-én kezdődik 
az adventi vásár és ünnepi 
rendezvénysorozat Duna-
keszin. Idén új helyszín, a 
Casalgrande tér öltözik ün-

nepi díszbe. Kézműves termékekkel, for-
ralt borral, finomságokkal és jégpályával 
várunk kicsiket és nagyokat a hét min-

den napján karácsonyig, és még utána is. 
Az ünnepi rendezvénysorozat házigazdá-
ja Szabó József egyházügyi tanácsnok és 
Seltenreich József, a körzet önkormányza-
ti képviselője – olvasható az önkormány-
zat honlapján.

Szombaton és vasárnap színpadi műso-
rokkal, gyermekprogramokkal és a már 
hagyománnyá vált ünnepi gyertyagyújtás-
sal készülnek a szervezők.

Idén is lesz adománygyűjtő faház, a do-
bozokba összekészített játék, könyv- és 
édességfelajánlásokat december 21-ig vár-
ják a Casalgrande téren, vagy a polgármes-

teri hivatal ügyfélszolgálatán, de a Duna-
keszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ 
Bajcsy-Zsilinszky úti telephelyén is lead-
hatók.

A jégpálya is november 27-én, délután 3 
órakor nyit jégtánc- és hokibemutatóval. 
A dunakeszi iskolák és óvodák csoportjai 
hétköznap délelőttönként a már megszo-
kott módon díjmentesen használhatják a 
jeget. A Dunakeszi Kártya itt is érvénye-
síthető lesz, kedvezményes jegyvásárlásra 
jogosít.

Különdíjat kapott Dunakeszi 
a Virágos Magyarország 

2021. versenyén

Új helyszínen az adventi vásár

Kiemelkedő teljesítmény elismeréseként különdíjban részesítették Dunakeszit a Virágos Ma-
gyarország 2021. évi versenyén. Díjként városi sorfákat, hársfákat kapunk 200.000 forint ér-
tékben Magyarország egyik legnagyobb faiskolájától – jelentette be közösségi oldalán a vá-
ros polgármestere. Dióssi Csaba gratulált a városi főkertésznek, Tóth Eszternek, hogy kezde-
ményezésével ismét híresebb lett Dunakeszi. 

Jégpálya, adománygyűjtő faház, ünnepi 
finomságok és sok-sok színpadi prog-
ram, közös gyertyagyújtás a program 
az adventi időszakban.

Jutalma 200 ezer forint értékű fasor az 
ország egyik legnagyobb faiskolájától
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Dunakeszin november 11-én kö-
szöntötték a település szociális 
területén tevékenykedő dolgo-
zókat. A DÓHSZK Család- és 

Gyermekvédelmi Központjában rendezett 
ünnepséget Szabóné Ónodi Valéria igazga-
tó asszony nyitotta meg.

A szociális területen dolgozók munkája 
nagyon nehéz, meg kell becsülni, fogalma-
zott Dióssi Csaba polgármester köszöntő-
jében.

– Önök folyamatosan találkoznak nehéz 
emberi sorsokkal, olyanokkal, amelyek a 
bulvársajtóban nem jelennek meg. Önök 
felvállalják, hogy napi nyolc órában ezek-
kel a problémákkal foglalkoznak, ezért 
nagy elismerés illeti önöket.

Hagyományosan most is átadta a pol-
gármester az Év Szociális Munkása cí-
met. Az elismerést Nagy Annamária, a 
DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Járási Szak-

mai Egység pszichológusa vehette át. A 
laudációban hallhattuk, hogy tanácsadói 
feladatait a töretlen lelkesedés, a megbíz-
hatóság, a lelkiismeretesség, mindemellett 
a szakmai etikai kódex szempontjai men-
tén végzi minden nap.

Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszin idén is 
sok jószívű ember 
fogott össze, hogy 
segítsen azoknak, 

akiknek nehezebb finanszí-
rozniuk a mindennapjaikat. A 
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület múlt hétvégi adomány-
gyűjtő akciójához több szá-
zan csatlakoztak, akik több 
mint 1,7 tonna tartós élelmi-
szert, édességet vásároltak se-
gítő szándékkal. Ezt a renge-
teg felajánlást 200 érintett-
nek osztják szét hamarosan 
a DÓHSZK Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatár-
sai – ismertette Dióssi Csa-
ba polgármester, aki közössé-
gi oldalán fejezte ki köszönetét 
a város adakozó polgárainak: 
„Köszönöm Dunakeszi!”

A szociális munka napja 1,7 tonna tartós 
élelmiszerrel és édességgel 

segítik a rászorulókat A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte novem-
ber 12-én a Szociális Munka Napját. Hazánkban az emberek közel egyharmada 
küszködik olyan problémákkal, amely szociális gondozást igényel. Magyarorszá-
gon 13 éve köszöntik a szakterület dolgozóit.

Kövesse lapunkat a Facebookon is!
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Nagy Gyuláné, a szobi könyvtár megbízott vezetője

Dr. Vass György polgármester (j2) is töltötte a kolbászt

- Igényes környezet, szem-
mel láthatóan a könyvek so-
kasága várja a látogatókat. 
Mindemellett azért kíván-
csi lennék arra, egy leendő 
könyvtártag számára miért 
lehet vonzó, hogy beiratkoz-
zon a könyvtárba? 

- Mindenekelőtt az, ami ön-
nek is feltűnt, hogy rendkívül 
gazdag a könyvállományunk, 
29 ezer könyv és egyéb doku-
mentum várja az olvasókat. Ez 
mindig is nagy érték volt, kü-
lönösen napjainkban, amikor 
igen magasra szöktek a könyvek 
árai, amit leginkább a kispénzű 
nyugdíjasok nem tudnak meg-
fizetni.  De azt sem szabad el-
felejteni, hogy könyvtárba járni 
mindig is vonzó volt, amelynek 
van egy különleges atmoszfé-
rája. A gyerekek is rengeteget 
olvasnak, akik szüleinek nem 
kell megvenniük a könyveket, 
mert tőlünk ki tudják kölcsö-
nözni azokat. Keddenként kéz-
műves foglalkozásokat tartunk 
az óvodásoktól kezdve egészen 
a kisiskolás korúakig. A fiata-
lok körében kedvelt a játszószo-
bánk, nagyon sok játékunk van, 
bejárnak társasjátékozni, au-
tóznak, könyvet kölcsönöznek. 
Könyvtárunk vonzerejét jelen-
ti az is, hogy igyekszünk min-
dig a legújabb könyveket meg-
vásárolni, szem előtt tartjuk az 
olvasóink igényeit. 

- Sokszor hangoztatott meg-
állapítás, hogy napjainkban 
az emberek döntő többsége az 
interneten tájékozódik, egyre 
kevesebben vásárolnak köny-
vet vagy újságot. Szobon is ez 
az általános tapasztalat? 

- Jellemzően nálunk is az 
idősebb korosztály tagjai és a 
gyerekek járnak a könyvtárba. 

Az aktív réteg kevesebbet ol-
vas, vagy inkább úgy monda-
nám, hogy kevesebben kölcsö-
nöznek könyvet. 

- Ön szerint hogyan lehetne 
megfordítani ezt a folyama-
tot? Meglehet?

- Igyekszünk minél több ér-
dekes és vonzó rendezvényt 
szervezni, hogy azok érdek-
lődését is felkeltsük, akik rit-
kán járnak a könyvtárba. 
Nem kevesen vannak, akik 
„csak azért” jönnek be, hogy 
beszkenneljenek, lefénymá-
soljanak vagy kinyomtassa-
nak egy anyagot, akikkel min-
dig elbeszélgetünk. Jó érzéssel 
mondhatom, hogy többségük 
előbb-utóbb a könyvtárunk 
tagja lesz. A beiratkozottak 
száma folyamatosan emelke-
dik, annak ellenére, hogy ta-
valy például félévet nem vol-
tunk nyitva a COVID-járvány 
miatt. Megpróbáltunk min-
dent, az időseknek biciklivel 
szállítottuk házhoz a könyve-
ket, emellett ablakkönyvtár-
ként voltunk nyitva, betartva 
az egészségügyi előírásokat. 

- Amikor bemutatta a 
könyvtárukat, minden szavá-
ból azt érzékeltem, hogy opti-
mista a jövőt illetően.

- Abszolút, hiszen a könyv 
örök, semmi mással nem pó-
tolható élménnyel ajándékoz-
za meg az olvasót. Optimis-
ta vagyok, mert a helyi pol-
gárok mellett az újonnan be-
iratkozottak nagy része olyan 
értelmiségi, aki a vonzó élet-
minőség miatt költözött Szob-
ra. Könyvkínálatunkban a 
szépirodalom a meghatáro-
zó. Egyébként nagyon sok kör-
nyékbeli - zebegényi, nagyma-

rosi - idejár a könyvtár mel-
lett néptáncra, a város kultu-
rális rendezvényeire. Példaként 
mondhatom a legutóbbi ren-
dezvényünket, a Márton-napi 
libanapunkat, amely a szülők 
szerint is nagyon jól sikerült. 

- A napjaink írói, költői a 
kedveltek, vagy inkább a régi, 
nagynevű költőket, írókat ol-
vassák?

- Gyerekirodalomban nagyon 
jók és kedveltek napjaink írói, 
például Varró Dániel, Finy Pet-
ra, Vadadi Adrienn, a szépiroda-
lomban nagyon kedvelik Grecsó 
Krisztiánt, hogy csak néhányu-
kat említsem az olvasott szer-
zők közül. Természetesen a régi, 
nagynevű írók könyveit is gyak-
ran kölcsönzik ki olvasóink. 

- Amilyen kellemes a könyv-
tár miliője, olyan a működé-
se is?

- Ezt igazából olvasóink-
nak kell megválaszolniuk, én 
„csak” azt tudom mondani, 
hogy az önkormányzati fenn-
tartású könyvtárunk a Jó-
zsef Attila Művelődési Házzal 
és az alapítvánnyal összefog-
va nagyon sok közös rendez-
vényt szervez a városban élők 
számára. Nagy értéknek tar-
tom, hogy szakmai önállósá-
gunk megtartása mellett min-
denben támogatja munkán-
kat az önkormányzat, aminek 
köszönhetően nemcsak a 600 
könyvtártagunk számára, ha-
nem az egész város lakóinak 
igyekszünk nívós szolgáltatást 
nyújtani, programokat szer-
vezni. Az adventi várakozás lé-
lekemelő időszakában is szere-
tettel várjuk látogatóinkat!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az idegrendszeri be-
tegség (Alzheimer 
kór, Parkinson kór, 
Senil Demencia, 

Schizophrenia) molekuláris 
alapja, hogy a neuronok köz-
ti kommunikáció hatékonysá-
ga megváltozik a szinaptikus 
receptor szám csökkenés mi-
att. Mivel a felsorolt betegsé-
gek gyakorisága az öregedő 
társadalomban gyorsan nö-
vekszik és a Világon csak az 
Alzheimer kórós betegek be-
csült száma ma 45 Millió, az 
EU-ban 9 Millió, ami 2030-
ra 14 Millióra emelkedhet, a 
Schizofréneké is több milli-
ós (általában a lakosság 1%-
a), a betegségek gyógyítása 
nagyon sürgős és fontos len-
ne. Ezzel szemben áll, hogy a 
felsorolt idegrendszeri beteg-
ségekre oki, molekuláris te-

rápia nem létezik, a meglé-
vő gyógyszerek vagy hatás-
talanokká válnak, vagy sú-
lyos mellékhatásokat okoz-
nak, de magát a betegséget 
nem gyógyítják, hanem ide-
iglenesen lassítják A projekt 
egy új célpontra, a receptorok 
defoszforilláéciójának speci-
fikus gátlására fejlesztett egy 
molekula portfóliót. Az inno-
vatív ötlet lényege, hogy nem 
az enzimaktivitást, hanem a 
receptorokhoz való specifi-
kus kötődést gátoltuk kötő-
hely inhibitor peptidekkel. 
A hatásmechanizmus lé-
nyege, hogy a normál kö-
rülmények közt NMDA és 
AMPA receptorokhoz kötő-
dő STEP, idegrendszer spe-
cifikus defoszforillázok gát-
lása csökkenti a receptorok 
internalizációját és ezáltal, nö-

veli a szinaptikus transzmisz-
szió hatékonyságát. A kutatást 
a CRU Hungary Kft. és a Insti-
tute of Chemical Technology, 
Matunga Mumbai Gyógy-
szerfejlesztési Karával közö-
sen valósult meg. Ez a közös 
fejlesztésű molekula portfólió 
a gyógyszeripari résztvevők 
felé piacképes termék, mivel 
új célpontra fejlesztett új elven 
működő memóriajavító mole-
kula várományos. Fontos to-
vábbá, hogy ezt az exploratív 
fejlesztést a két kollaboráló 
fél végezze el. A preklinikia 
kutatási eredményként értel-
mezhető molekula portfóli-
ót a gyógyszeripar nagy részt-
vevői felé kívánjuk értékesíte-
ni. A cégről és a fejlesztésről 
bővebb információt a www.
cruint.com oldalon olvashat-
nak.

Egy jól működő könyvtár 
az országhatár mentén 

Kolbásztöltő verseny és 
pálinkamustra Fóton

Az ősz gyönyörű színeiben pompázó előtér fogadja a vendéget a Szobi Érdy János Könyvtár 
és Információs Központ bejáratánál. Belépve az ajtón, azt érezhetjük, mintha egy barátsá-
gos, a családi otthon melegségét kölcsönző helyiségbe nyitottunk volna be. Önökhöz bizonyá-
ra örömmel jönnek az olvasók - jegyzem meg a kölcsönös bemutatkozás után Nagy Gyuláné-
nak, az intézmény megbízott vezetőjének, aki kolléganőjével éppen az egyik legújabb köny-
vet lapozgatta.

Dr. Vass György polgármester Fótra költözése óta tervezte, hogy a Sarkadon bevált,  címben 
jelzett rendezvényeket Fóton is bevezeti, amelyek lélekben kapcsolódhatnak a fótiak Fröccs 
Fesztiváljához. Első alkalommal még 2020-ban szerette volna meghirdetni ezt az eseményt, 
de erre a COVID-járvány miatt csak az idén, november 13-án kerülhetett sor. 

A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 69 millió Ft támogatást nyert a Magyar-
Indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (Magyar-Indiai TÉT) című pályáza-
ti felhívás keretében „DEM-AID: Innovatív demencia elleni gyógyszerfejlesztés” című pá-
lyázattal. A 90 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó projektből új molekula portfóli-
ót fejlesztett a cég.

A polgármester úr el-
mondta: „Ez pe-
dig még csak a kez-
det, mert hamaro-

san elkészül az új sportcsarno-
kunk, ahol már bőséges hely 
lesz, s így jövőre többek neve-
zését tudjuk majd elfogadni. 
Jelenleg 24 csapat versenyez, 
de sajnos  további tíz társasá-
got el kellett utasítanunk, mert 
nem fértek volna be ebbe a sá-
torba. Jövőre nem lesz gond a 
helyszínnel, amelyet eleve két-
naposra tervezek. Az első na-
pon lesz a szárazkolbász-ver-
seny, a „mamasütiverseny” és 
a töltött káposzta főzőverseny. 
A második napon pedig a kol-
básztöltés és a pálinkamustra. 
A mai napra 19 pálinkát ne-
veztek, s nem csak a helybéliek. 
A fótiakon kívül érkeztek pár-
latok Siófokról, Balavásárról, 
Sarkadról és Dunakesziről is.”

A kolbásztöltéshez minden 
csapat kapott 5 kg húst, a szük-
séges eszközöket azonban ma-
guknak kellett biztosítani, pél-
dául darálót, töltőt, fűszereket 
stb. A töltés utáni sütéshez egy 
kisebb sátorban kaptak lehető-
séget.

A remek hangulatú rendez-
vényen sok nevezetes emberrel 
lehetett találkozni. Jelen volt 
Balavásár, Csomád, Dunake-
szi, Veresegyház polgármeste-
re, Tuzson Bence országgyű-
lési képviselőnk, a dunakeszi 
rendőrkapitány, a fóti őrspa-
rancsnok és helyettese, a helyi 
képviselő-testület számos tag-
ja és sokan mások. Volt, akit 
nem is volt egyszerű felismerni 
a díszes kötényben, sapkában. 
A régi fóti disznóvágást idé-
ző minikiállítással részt vett a 
rendezvényen a Helyi Értéktár 
Bizottság is, ők azonban ez al-
kalommal nem kolbászt készí-
tettek, hanem 20 kg zsírszalon-
nából töpörtyűt sütöttek. 

A résztvevők kaptak aján-
dékba egy-egy Fóti Kolbi fel-
iratos kötényt, egy sapkát, száj-
maszkot és pálinkás poharat. A 
szigorú zsűri arany-, ezüst-, és 
bronzszínű húsdarálóval jutal-
mazta az első három helyezett 
csapatot. A jó hangulathoz dél-
utántól egy helyi zenekar mu-
zsikája is hozzájárult.

A kolbásztöltő verseny és a 
pálinkamustra bemutatkozása 
remekül sikerült, ennyi jóked-
vű, mosolygós embert régen 
láttunk együtt! Bízunk ben-
ne, hogy jövőre még többen le-
hetünk, s igazi népünnepéllyé 
növi ki magát ez a biztató kez-
deményezés.

Windhager Károly
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Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 

lakhely 
Távfűtési területre 

csőszerelő, karbantartó 
Feltételek:  - Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves gyakorlat 
a szakmában

- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:   

- Láng- és ívhegesztési képesítés és/vagy 
gyakorlat

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 
lakhely

- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk: 

- Bejelentett, biztos 
és hosszú távú munkahely

 - Versenyképes javadalmazás
 - Cafetéria

 - Munkaruha
 - Szolgálati telefon

 - Továbbképzés
 - Barátságos, családias munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Adminisztrátor-raktáros

Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek 

- adminisztratív területen szerzett gyakorlat

Feladatok:
• Raktári bevételezések, kiadások kezelése, 
számítógépes rendszerben való rögzítése

• mérlegjegyek, szállítólevelek 
nyilvántartása, számlák kiállítása, 

kapcsolódó adatszolgáltatások kezelése
• analitikus nyilvántartások 

vezetése excelben
• gépjárművek tankolása

• munkaruha nyilvántartás vezetése
• leltározásban való részvétel

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú 
munkahely

- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

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

várjuk a titkárságon.
Igazgatóság 

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

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTELÚjból lesz váci érdekeltség az 
Európa Liga csoportkörben

A hazai ötgólos sikert követően a Váci NKSE Lemgóban 24–24-es döntetlent játszott a 
Blomberg-Lippével a női kézilabda Európa-liga 3. selejtezőkörében. A két ellentétes félidőt 
hozó összecsapás végén így végül kiharcolták a továbbjutást és újból ott lehetnek a sorozat 
csoportkörében – írja a vaci-naplo.hu.

Kedvező eredmé-
nyek birtokában ké-
szülődhettek a Váci 
NKSE játékosai nem-

zetközi kupaszereplésük folyta-
tására. A sikerrel megvívott két 
hazai mérkőzés után hétvégén 
hosszú út várt rájuk, ötgólos 
előnnyel a tarsolyukban utaz-
hattak Németországba, ahol a 
HSG Blomberg-Lippe ellen vív-
hattak meg a csoportkörbe ju-
tásért. De tudták, hogy itt még 
egy kemény párharc vár rájuk, 
hiszen a továbbjutás kérdése 
még mindig nyitott volt. Ellen-
felük is minden bizonnyal arra 
készült, hogy mindent megte-
gyen az eredmény megfordítá-
sa érdekében.

„Az öt gól az pont olyan kü-
lönbség, amiből bármi lehet a 
továbbjutás sorsát illetően. De 
nagyon bízunk abban, hogy 

jó napot fogunk ki és így tu-
dunk gazdálkodni ezzel az elő-
nyünkkel” – mérlegelt Ottó 
Katalin is a találkozót megelő-
zően.

Hamar beigazolódott, hogy 
nem volt véletlen ez az óvatos 
hozzáállás a váciak részéről. A 
vendég támadások erőtlensége 
miatt a szünetig majdnem vé-
gig a németek vezettek. A feltű-
nően kevés gól már korán egy-
értelművé tette, hogy az ötgó-
los hazai győzelem kevésnek 
bizonyulhat. Ezen felül küzdel-
mes játékkal, viszont alacsony 
nívón folyt le az első játékrész, 
melynek során Kuczora Csen-
gét kétszer is kiállították. De 
szerencsére a szünetre ugyan-
úgy döntetlennel mentek a csa-
patok, mint Vácon.

A fordulás után a vendé-
gek valamelyest feljavultak, 

míg a németek folytatták a 
bakisorozatukat. Pásztor Bet-
tina tovább remekelt és az el-
lenfél kapujánál már gyakrab-
ban találták meg a gólszerzé-
sig vezető utat. Folyamatosan 
nőtt a váciak előnye: a mér-
kőzés utolsó negyedének ele-
jén összesítésben már tízgó-
los volt. Ennek a kedvező szi-
tuációnak Hámori Konszuéla 
elsőre súlyosnak tűnő sérülé-
se vetett véget. Szerencsére ha-
mar kiderült, hogy nem történt 
komolyabb baj, de mégis telje-
sen szétesett a VNKSE játéka. 
Az előny először eltűnt, majd 
a döntetlen kiharcolásáért is 
küzdeni kellet. De a váciak vé-
gül egy-egy győzelemmel és 
döntetlennel, összesítésben 56-
51-es gólkülönbséggel tovább-
jutottak és várhatják a csoport-
kör csütörtöki sorsolását.

A mieink számára – Kácsor 
Gréta kivételével, aki tagja le-
het a világbajnokságra utazó 
magyar válogatott keretnek – 
most többhetes tétmeccs nél-
küli időszak következik. A baj-
nokság számunkra az év végi 
két ünnep között folytatódik: 
december 29-én, szerdán este 
hatkor a Budaörs érkezik a váci 
sportcsarnokba.


