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Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Írásunk a 4. oldalon

Hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városa Dunakeszi, amely 
az utóbbi egy évtized tervszerű település- és infrastrukturális fej-
lesztéseinek köszönhetően színvonalas egészségügyi-, oktatási-, 
és kulturális intézményhálózattal rendelkezik. A töretlen fejlődés 
ívét jól mutatja, hogy a napokban jelentették be a két új gimnázium 
építését, a legújabb sportcsarnokot pedig március elején adják át.   

Két választókerület, eddig négy 
országgyűlési képviselő-jelölt

Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerü-
letben összegyűjtötték az április 3-i or-
szággyűlési választásokon való indulás-
hoz szükséges aláírásokat – jelentet-
te be a nagyobbik kormánypárt szomba-
ton a Facebook-oldalán – közölte az MTI, 
amely arról is beszámolt, hogy az ellen-
zéki jelöltek is mind a 106 választókerü-
letben megszerezték az induláshoz szük-
séges ajánlásokat. Bár a törvény szerint 
500 érvényes aláírás elegendő a képvise-
lő-jelöltek nyilvántartásba vételéhez, az 
aláírásgyűjtés országszerte folytatódik.

Új sportcsarnokot 
avatnak Dunakeszin

Folytatás az 5. oldalon

Szilágyi Áron Dunakeszit is meghódította
A háromszoros egyéni olimpiai baj-
nok kardvívó a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi vívószakosztályának 
meghívására, több mint száz érdek-
lődő – jellemzően gyerekek - előtt 
tartott élménybeszámolót és vála-
szolt a kérdésekre, majd egy órán 
át adott autogramokat, pólóra, ví-
vókesztyűre, nemzeti színű szalag-
ra, róla készített rajzokra, fotók-
ra és szinte mindenre, amit csak 
elé tettek. A technika segítségé-
vel a gyerekek ismét láthatták őt  
a páston, ahogyan a döntő találato-
kat beviszi a három olimpiai döntő-
ben és természetesen a győzelmi do-
bogó legmagasabb fokán is, amikor 
átveszi a megérdemelt aranyérmet.

- Kívül, belül nagyon impo-
záns az új sportcsarnok, me-
lyet a Magyarság Sporttele-
pen építettek fel. Hogyan tud-
ná bemutatni Dunakeszi leg-
újabb sportlétesítményét? 
– kérdeztem Temesvári Ist-
vántól, a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi elnökétől. 

- Mindenekelőtt azzal kez-
dem, hogy a sportcsarnok fel-
építése nagy öröm számunk-
ra, újabb jelentős előrelépés 
Dunakeszi sportéletében. Rég-
óta vágytunk már egy ilyen 
multifunkciós csarnok felépí-
tésére, melyben többféle te-
vékenység kapott helyet. Így 

többek között egy 250 négy-
zetméteres multifunkciós elő-
készítő terem, külön orvo-
si szobák, külön rehabilitáci-
ós részek vannak benne és nem 
utolsósorban egy 20x40 méte-
res sportpadlós csarnok 350 
fős lelátóval. Az 1200 luxos vi-
lágítással, padlófűtéses rend-
szerrel, légtechnikával, klí-
mával ellátott, televíziós köz-
vetítésekre alkalmas csarnok  
a sportesemények mellett 
egyéb rendezvények, koncer-
tek megtartására is kiválóan 
alkalmas. 

Négy új tanteremmel bővült  
a sződligeti általános iskola

Az egész régió fiataljainak 
a hasznát és előnyét szolgálja 

a Dunakeszi Diáknegyed Jól tudjuk, hogy egy iskola tanítást segítő eszközeinek korszerűsítése, új osztálytermek építése, 
netán egy teljesen új iskola felépítése végső soron mind a tanulóifjúság, az eljövendő felnőtt nem-
zedék érdekeit szolgálja. Ezúttal a sződligeti négy tanteremmel bővült Gárdonyi Géza Általános Is-
kola bemutatása alkalmából tartott sajtótájékoztatót Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtit-
kára, a térség országgyűlési képviselője.   

Az eddig elért kimagasló eredményeink folytatásának tekinthetjük, hogy felépül Dunakeszin egy több 
tanítási nyelvű gimnázium és egy technikum, valamint az oktatási beruházásokat jelentős sportcélú fej-
lesztések egészítik ki – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk országgyűlé-
si képviselője, aki szerint a most létrejövő Dunakeszi Diáknegyed az egész régió tanuló ifjúságának az 
előnyére válhat majd. Példaként említette, hogy máris egy kiváló kezdeményezéssel jelentkezett a gödi 
Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó, aki szerint a szomszédos 
város diákjainak is elérhetővé kell tenni a diáknegyedet és az abban létesülő sportlétesítményeket. Ezt 
az elképzelést nemcsak Tuzson Bence támogatja országgyűlési képviselőként, de az olimpikon már meg-
kereste Erdész Zoltánt, Dunakeszi alpolgármesterét is, aki nyitott volt ezekre az elképzelésekre.

Régiónkban, a Pest megyei 4. számú és 
az 5. számú választókerület több tele-

pülésén is gyűjtötték az ajánlásokat.
Mint közismert, a Pest megyei 4. szá-

mú választókerületben a kormánypárti, 
jelenleg is regnáló országgyűlési képvise-
lő, dr. Rétvári Bence a Fidesz-KDNP szí-
neiben újraindult a mandátum elnyerésé-
ért az április 3-i választáson. Kihívója az 
ellenzéki összefogás – DK, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, LMP, Párbeszéd – tá-
mogatásával induló váci alpolgármester, 
Inotay Gergely. Mindkét jelöltet nyilván-
tartásba vették, de még nem jogerős.  

Mint azt dr. Molnár Györgytől, a Du-
nakeszi Választási Iroda vezetőjétől 
megtudtuk a Pest megyei 5. számú vá-
lasztókerületben 8 képviselő-jelölt as-
piráns vette fel az ajánlóíveket, akik 
közül eddig két képviselő-jelölt -, a vá-
lasztókerület jelenlegi országgyűlési 
képviselője, a Fideszes dr. Tuzson Ben-
ce és ellenzéki kihívója, az Egységben 
Magyarországért összefogás színeiben 
induló Dorosz Dávid adta le az indu-
láshoz szükséges ajánlásokat. Mindkét 
jelöltet nyilvántartásba vették, de még 
nem jogerős.  
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Jelentős fejlődésként értékeli az iskola bővítését dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, 
Simonné Kelemen Mária intézményvezető és dr. Verebély Ákos tankerületi igazgató

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Elöljáróban, dr. Vere-
bély Ákos, a Váci 
Tankerületi Központ 
igazgatója elmondta, 

hogy Sződliget jelenlegi lakos-
ságszáma miatt az iskola bő-
vítése elengedhetetlenné vált. 
Jelenleg 305 gyermek jár ide, 
akik többsége az itt élő csa-
lád gyermeke. A tehetségpont-
ként nyilvántartott iskola szé-
les körű lehetőséget nyújt a 
gyermekeknek a tanórán kí-
vüli foglalkozások angol, rajz 
és egyéb más szakkörök mű-
ködésére. A sportban is sok 
lehetőség van az állóképesség 
növelésére. Zenei és táncmű-
vészeti foglalkozásokat is tar-
tanak, melyekre nagy öröm-

mel járnak a gyermekek. A ta-
nulási nehézségekkel küzdő 
gyermekekkel külön is foglal-
koznak a pedagógusok. Mind-
ezeknek az egyik alapfeltétele 
egy jó és szép iskola. Az újon-
nan elkészült négy tanterem 
biztosítja, hogy a gyermekek 
megfelelő körülmények között 
tanuljanak.

- A járvány alatt nem álltak 
le a fejlesztések az oktatás te-
rületén, iskolafelújítás, bővítés, 
építés előkészületei zajlottak 
a Dunakanyarban is – mond-
ta bevezetőben az országgyű-
lési képviselő. – A koronaví-
rus-járvány világszerte gazda-
sági nehézséget okozott, ám 
szerencsére Magyarországon 
az ország újraindítása gyorsan 
megtörtént. Ennek eredménye, 

hogy bőven hat százalék felet-
ti gazdasági növekedés volt az 
elmúlt esztendőben. Kétszer tíz 
százalékos béremelés valósul-
hatott meg, az igazgatók ese-
tében mintegy ötven száza-
lékos pótlék emelésre és har-
minc százalékos fizetésemelés-
re is sor került a járvány idején. 
Mindez fontos döntése volt a 
kormánynak.

A továbbiakban elmondta, 
hogy a béremelés mellett zaj-
lottak a felújítások is. Az el-
múlt hetekben Letkésen, Vác-
hartyánban és Kosdon adtak át 
új vagy megújított iskolarésze-
ket és hamarosan Pencen is át-
adható lesz egy iskolabővítés. 
Sződligeten már korábban el-
készült az új épületrész, meg-
érkeztek az iskolabútorok, de 

a járványhelyzet mostanra tet-
te lehetővé a négy tanteremmel 
kibővített iskola bemutatását.

- Megvalósult a  régi épü-
let nyílászáró cseréje, a korsze-
rű energia takarékosság jegyé-
ben az épület napelemet is ka-
pott. Ez a klímabarát működés 
az ide járó diákok környezet-
tudatos szemléletét is erősíthe-
ti. Mindemellett mozgáskorlá-
tozott vizesblokk és felvonó is 
készült.  A bővítés értéke mint-
egy 214 millió forint volt kor-
mányzati forrásból.  

Kitért arra is, hogy négy 
nagy léptékű iskolabővítés il-

letve új iskola építésének a ter-
vei készülnek Sződön, Őrboty-
tyánban, Kismaroson és Vác-
dukán. Az elkövetkezőkben to-
vábbi fejlesztések átadására is 
sor kerül Vácon több helyszí-
nen, valamint a Váci és Szo-
bi  Járásban is. Vannak fejlesz-
tések, amelyek most kezdőd-
nek el.

– Úgy gondoljuk, hogy fon-
tos növelni az oktatási forrá-
sokat, jelenleg már több mint 
1734 milliárd forintot fordí-
tunk oktatásra Magyarorszá-
gon. Jól láthatóan iskoláról is-
kolára jutnak olyan források, 

amelyekkel a tanítási környe-
zet javítható illetve korszerű-
síthető. Ugyanis azt szeret-
nénk, ha minél több gyermek 
minél korszerűbb körülmé-
nyek között tanulhasson. Eb-
ben az iskolában is jól felsze-
relt, digitális eszközök is segí-
tik a tanulást, korábban pedig 
már egy tucat digitális tábla 
került kihelyezésre a Váci Já-
rásban. A járványhelyzet miatt 
ezek bemutatására most kon-
centráltan kerül sor.

Katona M. István
Fotó: KesziPress

– Térségünk már huzamosabb ideje hazánk 
húzóereje, a legdinamikusabban fejlődő régi-
ók egyike. Ön szerint meddig tartható fenn ez 
a kiemelt helyzetünk?

– Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy körze-
tünk az ország legdinamikusabban fejlődő tér-
ségévé váljon. Annak érdekében pedig, hogy ezt 
a vezető szerepünket és kiemelt pozíciónkat meg 
is tudjuk őrizni, nemrég nagyon fontos és előre-
mutató egyeztetéseket folytattam a körzetünk 
vállalkozásait érintő lehetőségekről és a további 
fejlesztésekről Ésik Róberttel, a Nemzeti Befek-
tetési Ügynökség elnökével. Ez a megbeszélés is 
egyértelművé tette, hogy következetes munká-
val tudunk csak továbbhaladni. Példaként em-
líthetném, hogy Csömörön hamarosan tizenhat 
tantermes új általános iskola épül, Gödön pe-
dig bővítjük a Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolát, aminek köszön-
hetően kilenc új tanteremmel lesz gazdagabb 
az intézmény, a munkálatok hamarosan befe-
jeződnek, emellett pedig még egy ökotantermet 
és egy ökokertet is kialakítunk. Gödön egyéb-
ként további két iskolafejlesztés is folyamatban 
van: hamarosan kezdődhet a Búzaszem iskola 
új tornatermének építése, a városban pedig egy 
teljesen új, Kóczán Mór, a város legendás olim-
pikonjának nevét viselő, huszonnégy tantermes 
általános iskolát is építünk. Ugyanakkor felka-
roljuk az egyházi intézmények fejlesztését is, 
aminek keretében csaknem huszonkétmillió fo-
rintos támogatásból fejeződik be hamarosan a 
dunakeszi Szent Miklós Görögkatolikus Óvo-
da játszóudvarának kiépítése, valamint a Szent 
Péter és Pál görögkatolikus templom udvarának 
parkosítása. Ugyancsak templomfelújításra ké-
szülünk Gödön is, erről egyeztettem nemrég a 

Római Katolikus Egyházközség plébánosával, 
Krzysztof Miklusiakkal, akivel beszélgettünk 
arról is, hogy a településen megvalósuló fejlesz-
tések, mint például a Kincsem Óvoda új épüle-
tének megépítése vagy az új egészségház, mind 
az itt élők kényelmét szolgálják. Ugyancsak ré-
giós érdekeket szolgál, hogy tízmilliárd forintos 
beruházással fejlesztjük a dunakeszi szennyvíz-
tisztító telepet, ami nemcsak a város, de a szom-
szédos Fót és Göd szennyvizét is kezeli. 

– A Dunakeszi Diáknegyed is régiós érdeke-
ket szolgál?

– Mindenképp, hiszen oktatási-nevelési, no 
meg persze sportolási központként nagyon fon-
tos, hogy a térségből is ide vonzza a szomszédos 
települések ifjúságát. Nagy örömmel fogadtam 
például a lokálpatriotizmusáról is ismert gödi 
olimpikon, Kammerer Zoltán kezdeményezését, 
aki azzal keresett meg, hogy a jövőnk szempont-
jából meghatározónak tartja, hogy a térségünk-
ben ilyen horderejű beruházás történik, ezért te-
gyük lehetővé, hogy ennek előnyeit a gödi isko-
lások is élvezhessék. Javaslata szerint a két tele-
pülés közreműködésével és összefogásával kelle-
ne külön buszjáratot indítani, valamint egy erre 
a célra épülő bicikliútra is szükség lenne, ame-
lyeknek köszönhetően a gödi diákok közvet-
lenül a diáknegyedhez juthatnak el biztonsá-
gos körülmények között. Ezt én feltétel nélkül 
támogatni tudom, ezért nagyon örülök annak, 
hogy Kammerer időközben már Erdész Zoltán-
nal, Dunakeszi alpolgármesterével is egyeztetett 
a kezdeményezésről, annak érdekében, hogy mi-
előbb elkezdődhessen a közös gondolkodás. Úgy 
tájékoztattak, hogy megvan a megfelelő össz-
hang, Dunakeszi is nyitott az együttműködés-
re és minden eszközzel támogatja, hogy a gödi 
gyermekek számára is elérhető, könnyen meg-

közelíthető lehessen a diáknegyed. Úgy vélem, 
minden ilyen együttműködés hozzájárul ahhoz, 
hogy ne csak megőrizzük, de meg is erősítsük 
vezető szerepünket az ország élvonalában. Kü-
lönös jelentősége van ennek egy olyan erős feb-
ruári környezetben, mint az idei.

– Hogy érti ezt, mit értsenek olvasóink az 
erős február alatt? 

– Ötgyermekes édesapaként nekem a csalá-
dok támogatása az egyik legfontosabb célom. 
A parlamentben olyan fontos törvényekről 
szavaztam, mint például az otthonvéde-
lem, a családok védelméről szóló tör-
vény, vagy az egészségügyi törvények és 
a devizahitelesek megsegítése, amelyek 
mind jelentősen érintik és támogat-
ják térségünk lakosságának mindenna-
pi életét. Igen, nagyon erős az idei febru-
ár, a családok számára különösen. 
Ezért arra kérem a gyermekes 
szülőket, hogy mindenképp 
figyeljék a bankszámláju-
kat, mert ebben a hónap-
ban kapják vissza a ta-
valy befizetett szemé-
lyijövedelem-adójukat 
az átlagbér szintjéig. 
A nyugdíjasok pedig a 
prémium mellett szin-
tén most februárban ve-
hetik kézhez a tizenharmadik 
havi nyugdíjat. Szeretném, ha fi-
gyelnék a jövedelmük növekedé-
sét azok is, akik mostantól már 
a megemelt minimálbért vagy 
a szintén megemelt szakmun-
kás minimálbért kapják meg. A 
huszonöt év alattiak számára is 

különösen fontos ez a hónap, körülbelül negy-
venezer forinttal több marad a számlájukon az 
adómentességnek köszönhetően. Most érkezik 
az első szja-mentes bérük, érdemes összehason-
lítani a korábbi keresettel. Nagyon sokat dol-
goztunk azért, hogy ma itt tartsunk. Olyan tá-
mogatásokat tudunk nyújtani, amelyekkel min-
denki erősödik, gyarapodik.

– Agglomerációs régióként számunkra külö-
nösen fontosak a közlekedési fejlesztések. Ezek 
közül mit emelne ki?

– Van mire büszkének lennünk! Fejlesztet-
tük a közlekedést, az autósforgalmat bizton-
ságosabbá és komfortosabbá tevő útépítéseink 
mellett például ma már kényelmesebb vonatok 
járnak térségünkben, és elsőként nálunk áll-
tak forgalomba az emeletes motorvonatok. Az 

M2-M3 összekötő út megépülésével is ha-
talmasat fogunk előre lépni a közlekedés 
fejlesztésben. A tavaly decemberben el-
fogadott Budapesti Agglomerációs Vas-
úti Stratégia pedig különösen előnyös 
helyzetbe hozza térségünk több tele-
pülését is: a több évtizedre előretekin-

tő dokumentum egy hosszú távú fej-
lesztési és fejlődési utat jelöl ki ré-

giónk számára, amihez hason-
ló még soha nem készült eb-
ben az országban. A stratégia 
éppen ezért tartalmazza pél-
dául az M2-es metró össze-
kötését a H8-as gödöllői és  
a H9-es csömöri HÉV-vonal-
lal, ami szintén egy olyan je-

lentős fejlesztés, amelynek kö-
szönhetően a Csömörön föl-

szálló utas átszállás nélkül juthat 
majd el majd a belvárosba vagy 
akár Budára, egészen a Déli pá-
lyaudvarig. Minden fejlesztésnek 
a körzetünkben élő kicsik és na-
gyok kényelmét, a családok biz-
tonságát kell szolgálnia. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Négy új tanteremmel bővült a sződligeti általános iskola

Az egész régió fiataljainak a hasznát és előnyét 
szolgálja a Dunakeszi Diáknegyed

Tuzson Bence 
országgyűlési

 képviselő
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Felnőtt női csapatuk jelen-
leg az NB II-ben szerepel, 
férfi felnőtt csapatuk pe-

dig a Megye I. osztály élmező-
nyében játszik. Reális elvárás-
ként fogalmazzák meg az NB 
II-be való feljutást. Egyik ki-

emelt céljuk, hogy minél na-
gyobb utánpótlás bázist nevel-
jenek, középtávon pedig szeret-
nék elérni, hogy saját nevelésű 
játékosok alkotta NB I/B-s fel-
nőtt csapataik legyenek. Ehhez 
arra van szükség, hogy folya-
matosan toborozzanak és meg-
szerettessék sportágukat a gye-
rekek körében.

Sokan nem is tudják, milyen 
élénk kézilabda élet folyik Du-
nakeszin. Mindennek megvan 
az alapja is, hisz nagyszerű ké-
zilabdacsarnokkal rendelkez-
nek, ahol valóban minden fel-
tétel adott az eredményes mun-
kához. Egyelőre persze még 
nem jelentenek konkurenciát a 

Győri Audi ETO KC-nek vagy 
a Pick Szegednek, és nem is va-
lószínű, hogy ez lenne a legfőbb 

célkitűzésük. Erőforrásaikat az 
utánpótlásnevelésre összpon-
tosítják. Szervezettségük pél-
damutató, mindenki pontosan 
tudja, mi a feladata és igyek-
szik azt legjobb tudása szerint 
ellátni. 

Lány vonalon tíz csapattal 
rendelkezik a szakosztály U10-
től a Megye II-n át egészen a 
női NB II-ig. Mindannyiuk kö-
zös célja, hogy a lehető legjobban 
szerepeljenek a tavaszi idényben. 
Legnehezebb dolga vélhetően 
az NB II-es gárdának lesz, mert 
a bajnokság tervezett átalakítá-
sa miatt várhatóan négy kieső-
je lesz ennek az osztálynak. Na-
gyon erős csoportban, kemény 

tavaszi mérkőzéseken kell bizo-
nyítania a hölgyeknek, hogy jo-
gos elvárás tőlük a bennmara-
dás. Megye II. osztályú, tapasz-
talt játékosokból álló csapatuk 
kiválóan menetel, ha így folytat-
ják, a következő szezonban fel-
sőbb osztályba léphetnek. Után-
pótláscsapataik is szép tavasz elé 
nézhetnek, több korosztályos 
együttesük a soraiban tudhatja  
a bajnokság gólkirályát.

A fiúk eredményei valamivel 
szerényebbek, ezzel szemben  
a gólkirályi címeket illetően 
ők sem szeretnének lemaradni  
a lányoktól. Itt kilenc csapattal 
rendelkezik a szakosztály. Fér-
fi együttesük jelenleg a megyei 
elsőosztályban szerepel, nem is 
akárhogyan. Jelenleg az alap-
szakasz második helyezettje, 
reális céljuk, hogy ősztől fellép-
hessenek az NB II-be. Az ifi fér-
fiak az élen zárták az őszt. Nem 
meglepő tehát, ha a kitűzött cél, 
megnyerni a bajnokságot. A já-
tékosok jól ismerik egymást, 
kialakult a csapategység, me-
lyet kiváló szakmai stáb irányít. 
Már csak egy kis szerencse hi-
ányzik, hogy megvalósulhas-
sanak az álmok. Az utánpót-
láskorúak szépen fejlődnek, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy mindegyik korosztály 
gólkirálya a Városi Sportegye-
sület Dunakeszi sportolója.

  Szöveg: Jaberits Zsolt
Fotó: Városi 

Sportegyesület Dunakeszi 
hivatalos weboldal

Tavasszal is: hajrá, 
Dunakeszi kézilabda!

A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi második legna-
gyobb szakosztálya a Kézi-
labda Szakosztály. Jelenle-
gi formáját 2016-ban nyerte 
el. Napjainkban már közel 
300 igazolt kézilabdázóval 
rendelkeznek, akik 19 csa-
patban versenyeznek külön-
böző bajnokságokban. 

Dunakeszi Város Önkormányzata a 65 év 
feletti dunakeszi lakosok számára ked-
vezményes pihenést kínál a városi üdü-

lőben, Balatonakarattyán, az elő- és utószezon-
ban. A 2580 m2-es tóparti létesítményt leginkább 
szervezett iskolai táborok, vagy tematikus sport-
táborok megszervezésére használják, de magán-
személyek családi nyaralására is kibérelhetők. „A 
Gondoskodunk az Idősekről program keretében 
lehetőségeinkhez mérten szeretnénk biztosítani  

a balatoni pihenést az idősebb korosztály számá-
ra is. Most új kezdeményezésként a 65 év feletti-
eknek készítettünk csomagajánlatot. amely min-
den segítséget és előkészületet tartalmaz. Akár 
egyénileg, akár csoportosan, többedmagukkal 
szeretnének egy kicsit kimozdulni megszokott 
környezetükből, és teljes szépségében, zavartala-
nul élvezni a Balaton nyújtotta lehetőségeket” – 
mondta lapunknak Csoma Attila, a Gondosko-
dunk az Idősekről Tanácsadó Testület elnöke.

Az üdülőben három turnusban várják a je-
lentkezőket, június 4-7-ig 3, június 7-10-ig 4 
és szeptemberben 3-10-ig 7 éjszakára vehetők 
igénybe a tóra néző, saját fürdővel ellátott 2-4 
fős szobák, apartmanok. Egy turnusban össze-
sen 48 fő üdülésére van lehetőség.

A részvételi díj igen kedvező, 3.000 Ft/fő/éj  
+ IFA (idegenforgalmi adó). Ha többen össze-
fognak, legalább 10-12 fő esetén térítés nélkül  
a buszos oda- és visszautat is megoldja az önkor-
mányzat egy-egy turnusban.

Az üdülő apartmanjaiban pici főzőkonyha is 
ki van alakítva, így az önellátás is választható. De  
a szervezett nyári táborokban már jól bevált ven-
déglátói, ételkiszállítási szolgáltatás és tálalás is 
igényelhető, bőséges adagok, ízletes ételek menza 
minőségben. Ez esetben reggeli 500,-, ebéd 1150,-,  
vacsora 950,-, tízórai és uzsonna 350-350,- fo-
rint értékben rendelhető, ami egy napra össze-
sen 3350 forintot jelent. Egyébként egyéni igény 
szerint csupán napi egy étkezés is választható. Az 
igénylés a fenti árakon szintén minimum 10-12 fő 
esetén érvényes.

A 65 év feletti dunakesziek számára elérhe-
tő kedvezménnyel kapcsolatban érdeklődni le-
het hétköznaponként 9-16 óráig Deliné Bradák 
Tímeánál a 06 70 635 9405 telefonszámon, vagy  
a deline.jamk@gmail.com e-mail címen.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Az idősek számára is megnyitják 
a balatonakarattyai üdülőt

Kedvezményes áron pihenhetnek a 65 év feletti dunakesziek a városuk balatonakarattyai, 
tóparti üdülőjében. Elegendő jelentkező esetén az önkormányzat a térítésmentes utazta-
tást is biztosítja turnusonként.

- Miből tudták előteremte-
ni a beruházáshoz szükséges 
forrásokat? 

- Egy hosszú folyamatnak 
most értünk a végéhez a be-
ruházás első ütemének a be-

fejezésével, a sportcsarnok 
megépítésével. A beruházás-
ra már 2016 óta készülünk, 
ugyanis az egyesület számá-
ra akkor nyílt pályázati le-
hetőség a kormány pénzügyi 
támogatásának elnyerésére. 
Ezt az összeget egészítettük 

a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség TAO-s pályázatán elnyert 
forrással. Ez a két jelentős, 
valamivel 2 milliárd forint 
fölötti támogatás tette lehető-
vé a csarnok első ütemének a 
felépítését. A VSD különféle, 
a sportoláshoz szükséges és 

elkerülhetetlen sporttechno-
lógiai beruházásokkal járult 
hozzá a beruházáshoz. Most 
kezdődtek el a második ütem 
- az öltözők, a parkolók építé-
sének és a környezet kialakí-
tásának - munkálatai. 

- Közismert, hogy a VSD 
Pest megye legnagyobb lét-
számú egyesülete. Hány 
szakosztállyal működnek?

- Valóban mi vagyunk a 
megye legnagyobb sportegye-
sülete, melyben jelenleg 20 
szakosztály működik, 2220 
igazolt sportolónk van. Emel-
lett az óvodai és iskolai prog-
ramokban 3800 sportolni vá-
gyó fiatalt mozgatunk meg. 

- Noha az utóbbi években 
folyamatos volt a sportléte-
sítmények építése a város-
ban, de mégis felvetődik a 

kérdés, hogy a VSD sporto-
lói mellett a közel ötvenezres 
Dunakeszi sportolni vágyó 
lakosságát ki tudják szolgál-
ni a meglévő objektumokkal?

- Kétségtelen tény, hogy 
egyesületünk folyamatosan 
fejlődik, minden nap újabb és 
újabb igényeket kell kiszolgál-
nunk. Létesítményeink mel-
lett igénybe vesszük az iskolák 
és az önkormányzat épületeit 
is az edzések, a foglalkozások 
megtartására. Szakosztálya-
ink jelenleg zökkenőmente-
sen ki tudják elégíteni a spor-
tolni vágyók igényeit. Mint azt 
említettem, a folyamatos fejlő-
dés azt mutatja, hogy szükség 
lesz az infrastruktúra-fejlesz-
tésére, a szabadtéri sportpá-
lyák bővítésére. Sportcsarno-
kokból jól állunk, hiszen ezt 
napokon belül megnyitjuk a 
sportolók előtt, nemrég adtuk 
át a Fóti úti kézilabdacsarno-
kot, melyet a Magyar Kézilab-
da Szövetség NB I/B-s mérkő-
zések rendezésére alkalmas-

nak minősített. A Duna-par-
ti, 2020-ban átadott modern 
nyíltvízi edzőközpontunk 
konferenciák megtartására, 55 
fő elszállásolására alkalmas.  
A belső udvara a nyári táborok 
kedvelt helyszíne, amely mel-
lett épül egy játszóközpont is. 

- Milyen programmal ké-
szülnek a március 5-ei avató 
ünnepségre, lesz-e névadója  
a csarnoknak?

- Az önkormányzattal közö-
sen igyekszünk kiválasztani  
a névadó, támogató szpon-
zort. Bízom benne, hogy ha-
marosan érdemben tudok 
nyilatkozni majd ebben a kér-
désben is. Az önkormány-
zat vezetőivel és városunk or-
szággyűlési képviselőjével 
együtt avatjuk fel Dunakeszi 
legújabb büszkeségét a VSD 
szakosztályainak látványos 
bemutatójával. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Folytatás a címlapról

Új sportcsarnokot avatnak Dunakeszin

A Fóti úti kézilabdacsarnokban kiváló feltételek 
fogadják a sportolókat

A város Balaton-parti üdülője a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai körében egyaránt kedvelt
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Folytatás a címlapról

Amikor a gyönyörű fehér 
autó, oldalán használó-
ja nevével, begördült a 

Dunakeszi Sportcsarnok par-
kolójába, megdobbantak a szí-
vek. Megérkezett, akit annyi-
ra vártak, London, Rio de Ja-
neiro és Tokió kardvívó egyé-
ni olimpiai győztese, Szilágyi 
Áron. Sportosan elegáns volt, 
sötét nadrág, világoskék ing és 
sportzakó. Mosolygott, most 
éppen szakállal olyan benyo-
mást tett, mintha egy holly-
woodi filmsztár érkezett vol-
na a városba. De ő több annál, 
a földkerekség egyetlen kardví-
vója, aki három egymást köve-
tő olimpián is diadalmaskodni 
tudott az egyéni versenyen.

Természetesen az egyesület 
és a vívószakosztály vezetői fo-
gadták már a bejáratnál, ők is 
elegánsak voltak, megadták a 
tiszteletet a nem mindenna-
pi vendégnek. A terembe lépve 
aztán legalább száz gyerek tap-
sa köszöntötte Áront, aki meg-
engedte, hogy mindenki tegez-
ze őt.

Kérdést kérdés követett, 
mindenki kíváncsi volt vala-
mire. Miért pont kardvívó let-
tél, volt más sportoló is a csalá-
dodban, mit eszel, mit nem, ho-

gyan tartod karban az egészsé-
ged, szeretsz-e edzeni, mindig 
szót fogadtál az edződnek, mi-
kor határoztad el, hogy olimpi-
ai bajnok leszel, mennyi a napi 
edzésadagod, milyen egyetem-
re jártál és miért olyan fontos, 
hogy fejben is tökéletesen ott 
legyél egy-egy tust megelőzően 
és még sorolhatnánk. 

A bajnok mindenkinek és 
minden kérdésére válaszolt, 
szelíd nyugalommal tűrte, ha a 
nagy lelkesedésben esetleg va-
laki már harmadszor teszi fel 
ugyanazt. Elmondta újra, de 
más szavakkal és még ki is egé-
szítette valami érdekességgel, 
valami személyes élménnyel. 

A délután csúcspontja az au-
togram-osztás volt. A gyerekek 
egy szempillantás alatt, nagy fe-
gyelemmel kígyózó sort alakí-
tottak és csendben várták, mi-
kor kerülhetnek egészen kö-
zel az olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnokhoz. VSD-logós pó-
lók kerültek elő, fotók, aranyos 
gyerekrajzok és még ki tudja, mi 
más, amit el kellett látnia a kéz-
jegyével a példaképnek. Ha kér-
ték, képes volt tizenöt-hússzor 
is felállni az asztaltól, egy pilla-
natra megszakítani az aláírást 
azért, hogy szelfiket készíthes-
senek vele, melyek néhány perc 
múlva már ott viríthattak a kö-
zösségi oldalak valamelyikén. 
Készítőjük büszkén hirdette: ma 
nem akárkivel találkoztam, néz-
zétek csak, Szilágyi Áron társa-
ságában láttok a képen. 

És a záró komment: ma dél-
után elhatároztam, én is olim-
piai bajnok leszek…!

Szöveg és kép: 
Jaberits Zsolt

Dunakeszi várossá válásának 45 éves évforduló-
ján igen sokrétű programmal kedveskedik a vá-
ros a térség lakosságának. Egyik népszerű prog-

ramját, az évek óta hagyománnyá vált Futakeszit 2022. 
április 2-án, délelőtt tartják Dunakeszi sportrepülőterén.

A sport és a mozgás népszerűsítése kiemelt felada-
ta a város vezetésének. Ezért is alapították meg 2013-
ban a Dunakeszi Sportigazgatóságot, amely első szer-
vezői munkájaként  rendezte meg az első Futakeszit, 
amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak. A VIII. 
Futakeszin is a már bevált 2 és fél, 5 és 10 kilométeres tá-
von lehet indulhatnak majd a futás és az egészséges test-
mozgás kedvelői.

„Egyre több városi rendezvényen alkalmazzuk már  
a Dunakeszi Kártya kedvezményt. A tavalyi Futakeszin 
először már új nevezési szabályok léptek életbe, ingye-
nesen vehettek részt azok a dunakeszi lakosok, akiknek 
van Dunakeszi Kártyájuk, míg akinek nincs ilyen, ne-
vezési díjat fizetnek. Idén ismét biztosítjuk a ezt a ked-
vezményt a „klubtagoknak”, így arra buzdítok minden-

kit, aki még nem tette, hogy váltsa ki a Dunakeszi Kár-
tyát, mert azzal kiváltságosként vehet részt a futófeszti-
válon” - mondta lapunknak Seltenreich József, a Duna-
keszi Sportigazgatóság vezetője.

Az előnevezés már március elején elindul, a www.
futakeszi.hu honlapon. Tehát Dunakeszi Kártyával, illet-
ve 14 éves kor alatt a nevezés díjtalan. Dunakeszi Kártya 
nélkül a 2,5 kilométeres távra 1000 forint, az 5 kilométe-
resre 3000,-, míg a 10 kilométeresre 4000,- forintért ne-
vezhetnek a jelentkezők. Mint megtudtuk, az előnevezés-
re azért van szükség, mert az 5 és 10 kilométeren induló 
futók chippel ellátott rajtszámot kapnak, hogy a verseny 
végeztével századmásodpercre pontosan tudják elért ide-
jüket, valamint az előnevezettek közt 150 Futakeszi pólót 
is kisorsolnak. A dobogóra minden táv első három leg-
jobbja felállhat, és az érmek mellett ajándékcsomagot is 
kapnak.  A lufis ovis futás pedig minden ilyen korú gyer-
mek és szüleik, nagyszüleik számára is nagy élményt 
nyújthat ismét! Szeredi Helga

Fotó: KesziPress

Hazánkban, 2021 októ-
ber első hetében meg-
kezdődött az influen-

za figyelőszolgálat működé-
se, amely 2022. 20. hetéig tart. 
Ezen időszak alatt háziorvo-
si és házi gyermekorvosi pra-
xisokhoz tartozó lakosok meg-
betegedési adatai alapján tör-
ténik az influenzaszerű meg-
betegedések előfordulásának 
monitorozása. A virológiai 
vizsgálatok eredménye alapján 
hétről-hétre nyomon követhe-
tő az influenza vírusok meg-
jelenése és terjedése a lakosság 
körében.

A Váci Járási Hivatal illeté-
kességi területén 15 háziorvost 
jelöltek ki az influenzaszerű 
megbetegedés jelentésére, akik 
közül 6 főt a Dunakeszi Járás 
területén, és 2 mintavevő, Du-
nakeszin praktizáló gyermek-
orvost.

A klinikai adatok alapján 
három hete emelkedést mu-
tat az influenzaszerű tüneteket 
mutató esetek száma. A bekül-
dött minták alapján a virológi-
ai adatok azt mutatják, hogy az 

esztendő 5. hetében az influ-
enzaszerű megbetegedésekért 
nagyobb arányban volt felelős 
influenzavírus, mint a SARS-
CoV-2 Omikron variánsa.

2021 október óta összesen 
752 vizsgálati anyagot dolgoz-
tak fel az NNK Nemzeti Inf-
luenza Referencia Laboratóri-
umban, ebből 32 főnél igazol-
tak influenza A [31 influenza 
A(H3), 1 A(NT)] vírus okoz-
ta fertőzést. Százharmincki-
lenc megbetegedés hátteré-
ben RSV, tizenhárom esetben 
adenovírus, ötvenkilenc eset-
ben COVID-19 vírus fertőzés 
állt.

Az SARS-CoV-19 víruster-
jedés ötödik hullámával kap-
csolatosan elmondható, ahogy 
országosan, úgy a Dunake-
szi Járásban is nagymértékben 
emelkedett a koronavírus eset-
szám, az iskolákban, óvodák-
ban sok gyermek és pedagó-
gus került karanténba a pozi-
tivitás vagy pozitív személlyel 
való kontaktus miatt. Ez a ten-
dencia az elmúlt 2 hétben meg-
állni, illetve csökkenni látszik. 

A szociális otthonok terén egy, 
a Dunakeszi Járásban lévő idő-
sek szociális otthonában for-
dult elő COVID-járvány a je-
lentések alapján – tájékoztatott 
Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási 
Hivatal vezetője.

A helyi védelmi bizott-
ság elnöke – a NNK hivata-
los honlapján megjelentek 
alapján – elmondta: az 5. hé-
ten megtorpant a koronaví-
rus örökítőanyag koncentráci-
ójának emelkedése a szennyvi-
zekben, országos átlagban, de 
az értékek magas szinten stag-
nálnak. Számottevő változás − 
emelkedés vagy csökkenés −, 
az egyik vizsgált város eseté-
ben sem tapasztalható, azon-
ban a vírusörökítő anyag kon-
centráció minden mintavételi 
helyen az emelkedett kategóri-
ába sorolható, ez vonatkozik a 
budapesti agglomerációs tele-
pülésekre is.

Imre Zsolt a felelős védeke-
zés között kiemelt helyen em-
lítette: „Éljünk az ingyenes vé-
dőoltás lehetőségével.”

(Vetési)

Emelkedést mutat az influenzaszerű 
tünetek– és esetek száma  

Már szervezik a VIII. Futakeszit Dunakeszin, hogy a város születésnapján a futás és a sport  
szerelmeseinek is kedvezzenek.

A tél és a hideg időjárás hozzájárulhat a légúti fertőző betegség - influenza, koronavírus, 
RS-vírus, egyéb vírusos és bakteriális légúti megbetegedések - esetek számának szapo-
rodásához. Az időjáráson kívül a hidegebb időben a zárt térben tartózkodás, az utazások,  
a családi és társasági eseményeken való részvétel is bizonyosan hozzájárul ahhoz, hogy té-
len több légúti fertőző betegség eset keletkezik.  Ezt támasztja alá az a tény is, hogy már 
tart a 2021/22-es influenza szezon, de az megjósolhatatlan, hogy milyen mértékű lesz. Fel-
tehetően csökkent a lakosság immunitása az influenzával szemben az elmúlt egy évben – 
mondta érdeklődésünkre Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, a helyi védelmi bi-
zottság elnöke a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járás Népegészségügyi Osztályának ak-
tuális helyzetértékelése alapján.

Szilágyi Áron olimpiai bajnok
Dunakeszit is meghódította

Április 2-án rajtol el 
a VIII. Futakeszi

Fiedler Ferenc, a Városi Sport-
egyesület Dunakeszi vívószak-
osztály vezetője elmondta: - 
Szakosztályunk nagyon fiatal, 
mindössze három esztende-
je alakultunk, de büszkék lehe-
tünk rá, máris hetven gyerek vá-
lasztott minket. A vívás tradicio-
nális sportág, rengeteg tanulást 
és kitartást igényel, mert a sike-
rek nem jönnek egyik pillanatról 
a másikra. Nálunk kötelező a fe-
gyelem és a vívótársunk feltét-
len tisztelete. Mindenki láthatta, 
a gyerekeink mennyire lelkesek, 
de egyben fegyelmezettek is és 
ezt nem győzöm hangsúlyoz-
ni. Akit érdekel a vívás és van-
nak hosszú távú céljai, azokat 
szeretettel várjuk közösségünk-
be. Kard és párbajtőr fegyver-
nemekben képzünk vívókat, kis 
kezdő, nagyobb kezdő és hala-
dó korosztályokban. A kapu nyit-
va, érdemes eljönni egy edzés-
re, különleges élmény lesz. És 
azt se felejtse el senki: vívni 
még idősebb korban is lehet.

A háromszoros olimpiai bajnok órákon át beszélt a sportolás szépségéről, 
a sikerhez vezető úton jelentkező kihívásokról 
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70 millió forintból újult meg a templom

Elindult Vácon az elmúlt évtizedek legnagyobb műem-
léki és turisztikai fejlesztése a székesegyház négymilliár-
dos felújításával. 27 milliárdos fejlesztés érkezik a váci ipa-
ri parkba, ezzel teremtve új munkahelyeket. Vácon a régi 

ferences rendház is megújult, benne pedig létrejött a Kilátó Köz-
pont, ami nehézségekkel küszködő fiatalok elhelyezkedését segíti.

Támogatást kaptak a gazdák a fejlesztéseikhez, a szállásadók a 
komfortosításhoz, a vállalkozók a versenyképesség növeléséhez. 
Számos főutat és belterületi utat újítottunk fel, a korábbi időknél 
sokkal nagyon nagyságrendben. Két új vállalkozói park épült. Új 
helyi piacokat hoztunk létre a helyi termelőknek, hogy ne legyenek 
kiszolgáltatva a multiknak. Csörögön elindult a térség legkomple-
xebb felzárkózási programja, mely sokaknak segít elhelyezkedni. 
Új bölcsőde épült fél tucat településen, számtalan iskola megújult, 
négy helyen újat építünk vagy bővítünk. Megújult a váci mentőál-

lomás. Létrejött két Egészségfejlesztési Iroda a betegségek megelő-
zése érdekében.

Megújult dunai strandokat adtunk át Verőcén, Zebegényben 
és Nagymaroson. Két új csónakház épült fel, megújult több tor-
naterem. Új bringaparkok épültek több helyszínen is. Megújult 
mindhárom börzsönyi kisvasút és elindult a dunakanyari hajó 
körjárat, melyen több mint százezren utaztak. Tucatnyi település 
templomát renováltuk.

Az elmúlt évtizedben elfelejthettük a megszorításokat, a fizetés-
csökkentéseket, a vizitdíjat, a kórház- és iskolabezárásokat, az adó-
emeléseket, a devizahiteleket, a rablóprivatizációt, a vidéki telepü-
lések elsorvasztását. Viszont újabb és újabb kormányzati támogatá-
sok érkeztek a Váci és Szobi Járásba is, hogy minden település szin-
te minden évben bővülni tudjon. Magyarországnak előre kell men-
nie, nem hátra! Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Magyarország erősödik, a Dunakanyar fejlődik!

A ROVAT A 0 627.HU HÍR PORTÁ LL A L TÖRT ÉNŐ EGY Ü T T MŰ KÖDÉ S R É SZEK ÉN T K É SZÜ LT.

Magyarország akkor erősödik, ha a vidék is erősödik. Négy év alatt sokat léptünk előre. Akkor még 2x1 sávos volt az M2 Vá-
cig, most már 2x2 sávos. Akkor még csak külföldön láttunk kétszintes vonatokat, most már minden nap láthatunk a Duna-
kanyarban is. Akkor még az egészségházak többsége felújításra várt, most már felújított. Akkor még régi eszközökkel mű-
ködött a váci kórház intenzív osztálya, most már minden berendezés új. Akkor még csak álmodtunk új Ipoly-hídról, most már 
építjük. És a sor még sokáig folytatható.

Példaértékű a lakossági összefogás Tésán. A településen élők közösségi munkával a fejlesztik a kör-
nyezetüket, az önkormányzat és az állam pedig pályázatokkal próbálja ezt támogatni. 

Számos fejlesztést tudhat maga mögött Márianosztra önkormányzata. Az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb beruházása az óvoda, illetve a polgármesteri hivatal épületének felújítása volt. A kettőre 
együtt közel 100 millió forint kormányzati támogatást kapott a település. 

Lakossági összefogással fejlődik Tésa

A lakosság életkörülményeit javító 
fejlesztések valósultak meg Márianosztrán

P
aulik Oszkár pOlgármester elmondta, hogy 
a Szent Miklós templom felújításánál egy ha-
talmas összefogás valósult meg: mind kor-
mányzati, nemzetiségi, civil, illetve vállal-
kozói oldalról is. 

„Több mint 70 millió forint összegben sikerült  
a templomnak azt a fajta felújítását megoldanunk, ami 
már régóta váratott magára. A beruházás során kicse-
rélték a tetőt, felújították a homlokzatot, és a tornyot.”

Mint mondta: hatalmas előrelépésként éltük meg 
többek között a főterünk felújítását. 20 éve vártuk a le-
hetőséget, hogy megvalósuljon, most a Magyar Falu 
Programnak köszönhetően felújítottuk a buszfordu-
lónkat, sikerült a teret új burkolattal és szegéllyel ellát-
ni. A település központja végre méltó módon várja az 
idelátogatókat és a helyieket egyaránt.  

A polgármester ismertette, hogy a szennyvízcsator-
na hálózat már kiépült a településen és számos útfel-
újítást is meg tudtak valósítani. Közösségi tér kialakí-
tására is kapott 15 millió forint támogatást az önkor-
mányzat, amelyet a művelődési ház vizesblokkjának 
felújítására használt fel. 

Az orvosi rendelőnk felújítására is pályáztunk és  
a Magyar Falu Programban 30 millió forint támoga-
tást nyertünk. Korábban kívülről szigeteltük az épü-
letet, most pedig sikerült belülről is megújítani. Emel-
lett orvosi eszközöket is be tudtunk szerezni. Nagy-
börzsönyben jó érzés most bemenni a rendelőbe, hi-
szen mind a háziorvosi, mind pedig a védőnői helyisé-
gek is megújultak - fogalmazott. 

A polgármester kiemelte, hogy a településen több 
intézmény energetikai felújítását is meg tudták való-
sítani, ami nagy megtakarítást jelent a községnek. Az 
orvosi rendelő mellett korszerűsítették az önkormány-
zat és az óvoda épületét is, valamint a művelődési há-
zat és az idősek otthonát. Erre 68 millió forint állami 

támogatás érkezett a településnek. Emellett sikerült  
a temetőkerítés egyik oldalát is megújítani. 

Egy településnek rendkívül fontos az úthálózat kar-
bantartása. Szeretnénk megóvni közműveinket és azo-
kat az utakat, amelyeket pályázati forrásból sikerült 
megújítanunk, de erre akkor van lehetőségünk, ha  
a nagy teherbírású járművek elkerülik azokat. Nekik 
új alternatívát mutatva, szintén pályázati forrásból 
több külterületi utat is sikerült felújítanunk – mond-
ta Paulik Oszkár.

„Egyesületeink, civil szervezeteink is folyamato-
san pályáznak, rengeteget tesznek Nagybörzsönyért.  
A falubusz beszerzése is nagy előrelépés volt a helyiek-
nek, hiszen több olyan egyedül élő, akár idős él a falu-
ban, aki nem tud kimozdulni otthonról és gondot je-
lent neki például egy mosógép beszerzése. Szeretnénk, 
ha Nagybörzsönyben senki sem érezné magát egyedül 
és tudná, hogy számíthat ránk – erre tökéletes eszköz 
a kisbusz. Ezek apróságnak tűnő dolgok, de a bizton-
ságérzet miatt mégis rendkívül fontosak” – mondta  
a polgármester. 

E
gy sikeres prOjektnek kö-
szönhetően teljesen meg-
újult a polgármesteri hi-
vatal Tésán. A fejlesztés-

re több mint 60 millió kormány-
zati támogatást kapott a település a 
Környezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program keretében. A 
beruházásnak köszönhetően meg-
újult a homlokzat, kicserélték a 
nyílászárókat, megerősítették a te-
tőszerkezetet, szigetelték a padlás-
teret és napelem rendszert építet-
tek ki a megújuló energia haszno-
sítása miatt.

Bérci Albertné polgármester el-
mondta, hogy nem csak az épület 
szépsége miatt volt fontos a beruhá-
zás, a fejlesztésnek már érzik az elő-
nyét is, hiszen az energetikai korsze-
rűsítés miatt kevesebb rezsit kell fizet-
niük. Emellett a hivatal épületét belül-
ről is elkezdték rendbe tenni és meg 
tudták nyitni a település könyvtárát is.  

A polgármester hozzátette, hogy 
pályázatok és lakossági összefogás 
nélkül egy ilyen pici település ne-
hezen vagy egyáltalán nem is tud 
fejlődni. Tésán a lakosság nyitott a 
közösségi munkára, így amit tud-

nak, közösen felújítanak és rendbe 
tesznek. 

Elmondta, hogy szeretnék a te-
mető kerítését rendbe hozni, illet-
ve szálláshelyet kialakítani. A he-
lyi egyesület is sokat tesz a telepü-
lésért, pályázatoknak köszönhetően 
állami támogatásban is részesültek. 
Rendbe tették a környezetet, játszó-
teret alakítottak ki, számíthat rájuk 
a lakosság.    

Tésa önkormányzata rendkívüli 
állami támogatás keretében rendbe 
tette a ravatalozó épületét és a tele-
pülésre bevezető út egy szakaszát is. 

M
agyarOrszág kOr-
mánya elkötele-
zett a kisebb tele-
pülések felzárkóz-
tatására, színvona-

lon tartására, erre biztosít lehető-
séget a 100 százalékban támogatott 
Magyra Falu program pályázatai. 
Településünk az elmúlt években 
számos kormányzati támogatást 
kapott a programnak köszönhető-
en – mondta lapunknak Burikné 
Moóri Tamara. 

Eszközfejlesztésre több mint 11 
millió forint támogatás érkezett 
Márianosztrára. Az új mtz traktort 
külterületi ingatlanoknál végzen-
dő karbantartási munkák, zöld-
hulladék elszállítás, hó eltakarítá-
si munkálatoknál hasznosítják. Te-
metői infrastruktúra fejlesztésére 
mintegy 17 millió forintot nyert a 
település. A pályázatnak köszön-
hetően a ravatalozó épülete telje-
sen megújult. Vizesblokk került ki-
alakításra, kétszemélyes halott hű-
tőt szereztek be, valamint egy elő-
tető is elkészült. 

A polgármester ismertette, hogy 
orvosi eszközbeszerzésre is lehető-
ségük nyílt, mintegy 2 millió forint 
értékben. 

Az óvoda épületének belső és 
külső felújítása közel 50 millió fo-

rint kormányzati forrásból valósul 
meg. A támogatás felhasználásával 
egy modern, korszerű óvodája lesz 
a településnek. Fontosnak tartom 
a felújítást hisz évről–évre növek-
szik településünkön a gyermekek 
létszáma – mondta Burikné Moó-
ri Tamara.

A szintén pályázati támogatás-
ból vásárolt falubusznak köszön-
hetően a településen élők részé-
re biztosítani tudjuk a rendszeres 
gyógyszerkiváltást a szomszéd te-
lepülésről, segítséget nyújtunk a 
családsegítő szolgálatnak a napi 
meleg étel kiszállításában. Segít-
séget nyújtunk továbbá mindazok-
nak, akik más módon, nem tudnak 
eljutni háziorvoshoz vagy esetleg a 
szakorvosi rendelésekre – ismer-
tette a polgármester. 

A polgármesteri hivatal épüle-
tének felújításával kapcsolatban 
azt mondta, a pályázat megvalósí-
tásától energetikai megtakarítást 
várnak, valamint az elhasználó-
dott eszközök, tárgyak cseréje va-
lósul meg. 

„Magyarország Kormányának 
köszönhető, hogy évről évre sike-
resen tudunk pályázni szociális tü-
zelő anyag támogatásra, belterü-
leti utak, hidak, járdák felújításá-
ra. Szintén állami támogatásból, 

35 millió forintból tettük járható-
vá a Márianosztra és Szob közöt-
ti útszakaszt. Mintegy 107,3 mil-
lió forint támogatásból elvégeztük 
a Rákóczi út egy szakaszának fel-
újítását, a Kossuth Lajos utca is új 
burkolatot kapott, valamint a kör-
nyezetét is rendeztük. Új utcabúto-
rokat helyeztünk ki, valamint a Fő 
terünk teljes átalakítása valósult 
meg a pályázatnak köszönhetően.” 

Nem csak önkormányzatokra 
fordít figyelmet a kormány, hanem 
más szervezetek jelen esetben a ba-
zilikánk is a kormány támogatá-
sával újult meg. Boldog Özséb pá-
lyázat lehetőségének köszönhetően 
felújították a Mária Lak közösségi 
épületet, a plébániaépületet, átala-
kult a plébániakert, ahol új autó- 
és buszparkoló helyeket létesítet-
tek. Felújították a márianosztrai 
bazilika külső homlokzatát, és be-
fejeződött az orgona javítása is.  
A plébániakertben egy új kétállá-
sos garázsépület is felépült, korsze-
rű mellékhelyiségekkel a zarándo-
kok számára. Az energiatakarékos-
ságra és a környezettudatosságra 
figyelemmel napelemes rendszert 
telepítettek a kegyhelyen. Megújult 
a márianosztrai kálvária is – a hoz-
zá tartozó kápolnával és szabadtéri 
misézőhellyel együtt. 

„20 évet vártunk a főterünk felújítására – 
most sikerült” 

Több mint félmilliárd forint állami támogatás ér-
kezett Nagybörzsönybe az utóbbi néhány évben. 
A település folyamatosan fejlődik, megújult töb-
bek között a Szent Miklós templom, az orvo-
si rendelő, a művelődési ház, kül- és belterületi 
utakat fejlesztett a település és falubuszt is be-
szerezhettek. 

Számos fejlesztéssel büszkélkedhet Kemence, korszerűsödött több épület a településen, utakat újít-
hattak fel és rendezvények támogatására is nyert az önkormányzat kormányzati támogatást. Mind-
emellett közel félmilliárd forintból újították fel a kemencei kisvasutat.

Megújultak Kemence középületei

K
emence középületeinek 
energetikai korszerűsí-
tésére mintegy 67 millió 
forintos állami támoga-

tásban részesült. A fejlesztés so-
rán négy intézményben, az általá-
nos iskolában, az óvodában, a pol-
gármesteri hivatalban és az idősek 
otthonában történtek felújítások. 
Többek között homlokzati és bel-
téri hőszigetelés, nyílászáró cse-

rék és napelemek telepítése való-
sult meg. 

Az egészségügyi intézménye-
ket is korszerűsítette a telepü-
lés, a háziorvosi és fogorvosi pra-
xis, valamint a védőnői szolgálat 
infrastrukturális fejlesztését tud-
ták megoldani mintegy 166 mil-
lió kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően. 

Kemencén az elmúlt években 

több utat újítottak fel és eszközbe-
szerzésre is lehetősége nyílt az ön-
kormányzatnak, amelynek során 
többek között egy traktort és egy 
mulcsozó gépet vásároltak.

Az óvodában is jelentős átalaku-
lás történt, megújult az udvar, az 
épületben pedig kicserélték a lami-
nált padlót, kijavították a már rég 
elhasználódott lambériát és átfes-
tették a belső falakat.
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Uszoda a Duna-parton

Több évtized után újra van hajókikötője Szobnak

A folyó két oldalán élők 2000 óta várják az új Ipoly-híd felépítését

Az új körforgalmi csomóponttól új út vezet az Ipoly-hídhoz

A ROVAT A 0 627.HU HÍR PORTÁ LL A L TÖRT ÉNŐ EGY Ü T T MŰ KÖDÉ S R É SZEK ÉN T K É SZÜ LT.

Az Ipoly-híd építése, kerékpár-
utak kialakítása, épületek kor-
szerűsítése, turizmusfejlesz-
tés és még sorolhatnánk azo-
kat az, összesen több milliárd 
forintból elkészülő beruházá-
sokat, amelyek Ipolydamás-
don valósultak vagy valósul-
nak meg a közeljövőben. Ro-
mányik Ferenc polgármester-
rel beszélgettünk.

Rohamléptekben fejlődik Ipolydamásd

N
em kérdés, hogy az 
egyik legnagyobb fej-
lesztés, ami a telepü-
lést érinti, az az Ipoly-
híd építése. Korábban 

is létezett összeköttetés Ipolyda-
másd és Helemba között, ideigle-
nes híd is állt, ám ez 2000 márci-
usában, a nagy árvizek idején meg-
gyengült, el kellett bontani így az-
óta nincs híd a két település között. 
Az új Ipoly-híd 58 méter hosszú 
12 méter széles lesz, kerékpárút is 
csatlakozik hozzá, ezenkívül 540 
méternyi út épül, köztük egy kör-
forgalom, hogy a jelenlegi közútról 
is elérhető legyen. 

Rományik Ferenc elmondta, 
hogy ez a beruházás egy nagy ho-
zadéka a településnek, mert egy-
részt lelassítja, másrészt csökkenti 
a falun áthaladó forgalmat. Emel-
lett egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően az EuroVelo 6 bicikliút 
is itt vezet majd át Magyarország és 
Szlovákia között.

A polgármester kifejtette, hogy 
az Ipoly-völgyében lévő települé-
sek számára az egyik kitörési pont 
a turizmus fejlődése lehet. Ipolyda-
másd többek között a kerékpároso-
kat is szeretné segíteni, hiszen ta-
pasztalataik alapján, egyre többen 
jönnek biciklivel a térségbe. A Bike 
Paradise projekt részeként például 
kerékpáros pihenőhelyeket alakíta-
nak majd ki, de terveik között szere-
pel egy intermodális indítópont lét-
rehozása is az épülő kerékpárút vé-
gén, ahol a középkori falu áll.

Az elképzelések szerint egy 25 fé-
rőhelyes parkolót alakítanak majd 
ki, a várnál pedig egy hozzá tarto-
zó fogadóépületet, amelyet kulturá-
lis célokra is használhatnak. Romá-
nyik Ferenc elmondta, hogy a par-
koló nem csak az Ipolydamásdra ér-
kezők igényeit szolgálhatja, hiszen 
az ide érkező kerékpárosok, ba-
kancsos és lovas turisták kiinduló-
pontja is lehet, de emellett egy ki-
kötőpontot is terveznek az Ipolyra, 

amely pedig a kajakkal, kenukkal, 
csónakkal érkezőket segítheti. 

A fejlesztésekkel kapcsolatban 
a polgármester úgy fogalmazott: 
2006 óta vagyok polgármester és 
megéltem a szocialista időszakban 
vezetett kormány által nyújtott tá-
mogatásokat, illetve azt, ami a je-
lenlegi kormány alatt van. Azt hi-
szem, hogy a különbséget egy ko-
molyzeneműben is meg lehetne 
jeleníteni, hiszen ég és föld a kü-
lönbség az előző és a mostani idő-
szak között. Rétvári Bence képvi-
selő úrnak is nagyon meg szeret-
nénk köszönni a település nevé-
ben és egyébként a térség nevé-

ben is azt a segítséget, amit tőle 
és a munkatársaitól kaptunk, hi-
szen olyan mértékű pénztámoga-
tási forrás még ide a térségbe nem 
érkezett, mint az ő megválasztása 
óta. Példaértékű és mintaértékű, 
ami itt zajlik. 

Hozzátette: tudvalevő, hogy itt 
az Ipoly-völgye, a szobi kistérség 
települései erősen forráshiányosak. 
Azt gondolom, hogy ez a most el-
telt 2-3 év szinte csak a pályázatok-
ról és a fejlesztésekről szólt. Kor-
mányzati támogatásból megújult  
a művelődési ház és a régi iskola-
épület külseje, mintegy 52 mil-
lió forintból. Nyertünk járdafelújí-
tásra forrást, az orvosi rendelő fel-
újítására. Egy régen várt fejlesz-
tés volt a külterületi utak felújítá-
sa, szintén pályázati támogatásból, 
amelynek köszönhetően öt utat tet-
tünk rendbe. Itt ebben a pályázat-
ban közel 110 millió forint jutott az 
útépítésre, és ezen felül még tud-
tunk felszereléseket venni a meglé-
vő traktorunkhoz. Nyertünk köz-
területi útkarbantartó gépek be-
szerzésére is 15 millió forintot.

Idén remélhetőleg szintén Ma-
gyar Falu Programból meg tud 

épülni a belterületi kerékpárút sza-
kasz. Szintén kormányzati támo-
gatásból valósult meg az összes 
önkormányzati intézményünk-
nek az energetikai felújítása. Zö-
mében homlokzati hőszigetelések, 
nyílászáró cserék, illetve napele-
mek beszerzésére irányult a fejlesz-
tés, úgyhogy mind az öt épületün-
ket, az orvosi rendelőt, az óvodát, 
a sportöltözőt, a polgármesteri hi-
vatalt és a közösségi épületet is fel 
tudtuk újítani, mintegy 51 mil-
lió forintból. Magyar Falu Prog-
ramból az óvodaudvaron játszótéri 
eszközöket tudtunk beszerezni és 
megépíteni a gyerekeknek, körül-

belül 5 millió forintból. Falubusz-
ra is sikerült sikeresen pályázni, 
14  millió forint értékben tudtunk 
erre a célra autóbuszt beszerezni. 
Szinte minden évben tudtunk kö-
zel egymillió forint értékben pá-
lyázni szociális tűzifa támogatás-
ra, amelyet a rászorultak között 
osztottunk szét. Rendezvényeket 
is szerveztünk pályázati források-
ból, többek között az Ipoly-Völgye 
Fesztivált és az Ipoly Feszthez is 
csatlakozni tudtunk. 

A polgármester hozzátette: itt 
az Ipoly-völgyének kétfajta fejlesz-
tési iránya van. Az egyik a turisz-
tika, megfelelő vonzerő és szállás-
helyek biztosítása, a másik pedig 
az elöregedő falvak miatt a szoci-
ális háló bővítése. Ipari parkokat 
nem szeretnénk és nincs is lehe-
tőségünk létesíteni. Az a célunk, 
hogy meg tudjuk tartani az itt élő 
lakosságot és nekik jobb körülmé-
nyeket, jobb megélhetési lehetősé-
geket és munkahelyeket tudjunk 
teremteni, és azokat fent is tudjuk 
tartani. Szerencsénkre olyan or-
szággyűlési képviselőnk van, aki 
mellettünk áll és támogatja ezeket 
a törekvéseinket. 

Az uszoda megépítésére több évtizedet vártunk, de szintén 4 évtizednek kellett ahhoz eltelni, hogy 
a hajó ismét kikössön Szobon – mondja Ferencz Gyöngyi, a város polgármestere. A határ menti tele-
pülés vezetőjével beszélgettünk.

Ferencz Gyöngyi: Itt állunk 
a lehetőségek kapujában

- Milyen nagyobb fejlesztéseket 
tudna kiemelni az elmúlt néhány 
év beruházásai közül?

- Az intézményeinken elvégzett 
felújítások nagymértékben hozzá-
járultak ahhoz, hogy az adott in-
tézmény szolgáltatásait igénybe ve-
vők szívesen menjenek oda, kom-
fortosabban érezzék ott magukat. 
Megújult a konyhánk, az iskola,  
a meseház az idősek otthona ener-

giatakarékos felújítása megtörtént, 
a háziorvosi rendelő szintén fel-
újításra került, ahová orvosi gép-
műszereket is sikerült beszerezni,  
a művelődési ház kívül-belül meg-
újult.

Egészségfejlesztési irodát hoz-
tunk létre kormányzati támogatás-
ból, egy másik pályázatos forrásból 
szűrőbuszt vásároltunk. Ezen szol-
gáltatások nemcsak a település, ha-
nem az egész térség egészségügyi 
ellátását, de különösen a prevenci-
ót szolgálják.

Megújult a kisvasút Szob-Mári-
anosztrai szakasza, valamint a gör-
dülőállomány is felújításra kerül.  
A kisvasút telephely felújítása a kö-
vetkező célunk. A Duna-parton  
a gyönyörű uszodánk mellett meg-
újult és bővült a csónakház és meg-

épült a sport park, új játszóteret 
építettünk. A Duna-parti fejlesz-
tések hatására elmondhatjuk, hogy 
az egyik legszebb parti sétányunk 
nekünk van.

Bel – és külterületi utakat újítot-
tunk fel, járdát és parkolót építet-
tünk. Az egyházi tulajdonban lévő 
ingatlanok is megújultak így a plé-
bánia, a templom első üteme, a má-
sodik ütem előkészítés alatt van, 

végre sikerült felújítani a temető-
kápolnát is.

Minden évben a szociális tüzifa 
pályázaton elnyert összegből, 
amely több millió forintos nagy-
ságrendű tűzifát tudtunk vá-
sárolni az arra rászorulóknak.  
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfej-
lesztési Egyesület a helyi piac fej-
lesztésének első ütemét elvégezte, 
a második ütem előkészítés alatt, 
amely ebben az évben fog megva-
lósulni. 32 férőhelyes idősek ott-
honának a felújítását elvégeztük, 
jelenleg a bebútorozásán dolgo-
zunk. 

Több sikeres rendezvény volt  
a településen, az IpolyFeszt már két 
alkalommal, a Börzsöny Ring har-
madik alkalommal került megren-
dezésre.

- Mit jelent egy ekkora mértékű 
támogatás Szobnak?

- Az utóbbi években 2 milliárd 
forint támogatás érkezett a telepü-
lésünkre. Önkormányzatunk na-
gyon kevés saját forrással rendel-
kezik, így elképzelhetetlen lenne  
a fejlesztéseket pályázati for-
rás, kormányzati támogatás nél-
kül megvalósítani. Lépésről-lépés-
re haladunk előre, persze van mit 

csinálni bőven, de itt állunk a lehe-
tőségek kapujában. Kis városunk 
azon szerencsés települések egyike, 
amely a „fenntartható város” prog-
ramba bekerült, így lehetőségünk 
lesz belterületi utak, járdák  fel-
újítására, parkoló építésére, intéz-
ményeink korszerűsítésére,  – így  
a szakorvosi rendelő, óvoda, 
könyvtár, művelődési ház, család-
segítő  felújítására – egészségfej-
lesztési iroda működtetésére, kép-
zések és rendezvények megszerve-
zésére. Közterületek szépítése, ját-
szóterek felújítása is a fejlesztési el-
képzeléseink között szerepel.

Szeretnénk egy olyan települést 
kialakítani, ami kényelmes, kom-
fortos, otthonos az itt élők kényel-
mét szolgálja, és természetesen 
várja az ideérkezőket is.
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Mintegy 3 millió forint értékben 
szereztek be orvosi műszereket

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 2020 nyarán sikerült feltárni 
a XVIII. századi templom falait és számos sírhelyet, tárgyi leletet Pályázati forrásból több munkagépet tudott vásárolni az önkormányzat

Az épület plébániaként és közösségi házként szolgálja a lakosságot

A ROVAT A 0 627.HU HÍR PORTÁ LL A L TÖRT ÉNŐ EGY Ü T T MŰ KÖDÉ S R É SZEK ÉN T K É SZÜ LT.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően, mintegy 15 millió forin-
tos támogatásból megújulhat a Nagyboldogasszony templom tor-
nya Bernecebarátiban. A településen ezen kívül az elmúlt években 
utak újultak meg, új játékokat kaptak a gyerekek az óvoda udvar-
ra, kommunális eszközöket és tanyagondnoki buszt is beszerez-
hetett az önkormányzat – tájékoztatta lapunkat Gyenes Zoltán pol-
gármester. 

Ez csak néhány azok közül  
a fejlesztések közül, amelyek 
kormányzati támogatásból va-
lósultak meg Letkésen, az 
utóbbi időszakban. Huszák Ta-
más polgármesterrel beszél-
gettünk arról, hogy milyen fej-
lesztések mentek végbe a tele-
pülésen, ami az elmúlt néhány 
évet jellemzi, és milyen terveik 
vannak a jövőre nézve.

Megújul a Nagyboldogasszony templom 
tornya Bernecebarátiban

Megújult iskolatető, régészeti feltárás, 
új kommunális gépek és eszközök Letkés szolgálatában

E
lmOndta, hogy az önkor-
mányzat megpróbál min-
den pályázati lehetősé-
get kihasználni, hiszen az 

ilyen kis település, mint Bernece-
baráti, állami támogatás nélkül 
nem tudna fejlődni. Több olyan 
fejlesztés is megvalósult a község-
ben, amely a helyiek kiszolgálásá-
ra hivatott. Ilyen például az orvosi 
rendelő felújítása, a közösségi tér 
kialakítása, de többek között or-
vosi eszközök beszerzésére is lehe-
tőség nyílt, mintegy 3 millió forint 
értékben. Ezek mind-mind vala-
hol az itt élőknek az életminősé-
gét vagy életérzését javítják – fo-
galmazott a polgármester.

Hozzátette, hogy emellett na-
gyon fontosak a támogatott út-
felújítások is, mert gyakorlatilag 
saját bevételből kivitelezhetetle-
nek. Ezeket csak pályázati forrá-
sokból tudjuk megoldani. Sajnos 

az elmúlt 30 év alatt több út tönk-
rement, de az utóbbi években szá-
mos sikeres pályázatnak köszön-
hetően tudtunk javítani az úthá-
lózatunkon.

Kiemelte, hogy fontos projekt  
a helyi konyha fejlesztése, ame-
lyet most egy határon átnyúló pá-
lyázatban van lehetőségünk felújí-
tani. Jelenleg folynak a kivitelezé-
si munkák. Ez azért fontos, mert 
gyakorlatilag az önkormányzat  
a település legnagyobb munka-
adója. Próbáljuk a lakosságot ilyen 
formán is támogatni, főként hát-
rányos helyzetű nőket és közmun-
kából kiemelt helyieket foglalkoz-
tatunk. 

Támogatást nyertünk az óvo-
da fejlesztésére is, így új játéko-
kat tudtunk vásárolni az intéz-
mény udvarára, illetve az épüle-
tet kívülről sikerült szigetelnünk, 
valamint napelem rendszert alakí-

tottunk ki. Folyamatban van a ra-
vatalozó felújítása is, bízom ben-
ne, hogy egy héten belül már lesz 
egy kiviteli terv, és akkor el tudjuk 
kezdeni. Erre mintegy 30 millió 
forint állami támogatást kaptunk.

Ezen kívül megújult a paróki-
ánk, szintén pályázati forrásból 
sikerült kicserélni a már rossz ál-
lapotban lévő tető szerkezetet, 
mintegy 45 millió forint támo-
gatásból. Összességében örülünk  
a pályázatoknak. Ezek nélkül 
semmit nem tudnánk fejleszteni – 
fogalmazott a polgármester. 

„2019 utolsó negyed évében, mi-
kor elfoglaltam a településveze-
tői széket, már folyamatban volt  
a csapadékvíz elvezető rendszer 
felújítása és korszerűsítése a köz-
ség déli és dél-keleti részén. Ez a 
beruházás fontos volt a település 
életében, mivel korábban egy-egy 
nagy zápor alkalmával pincéket 
öntött el a Börzsöny nyugati ol-
dalából lezúduló csapadékvíz, ve-
szélyeztetve ezzel az ingatlanokat. 
Ebben az időszakban kaptuk az 
értesítést még arról is, hogy pályá-
zati forrásból megvalósulhat Let-
kés régmúltjának felkutatása. En-
nek a nyertes pályázatnak köszön-
hetően 2020 nyarán régészeti fel-
tárással a település XVIII. századi 
templomának falait, illetve azok 
maradványait, több sírhelyet, és 
tárgyi leleteket sikerült felkutatni. 

Az ásatás befejezése és a terület re-
habilitációját követően egy emlék-
helyet alakítottunk ki az egyko-
ri templom helyén. A művelődési 
házban kiállítóhely valósult meg, 
és egy genetikai kutatást is elvé-
geztek a szakemberek, ami rész-
ben megmutatja, hogy az őshonos 

letkési családok felmenői a világ 
mely részéről származhattak.”

A polgármester ismertette:  
a Magyar Falu Program kereté-
ben elnyert támogatásoknak kö-
szönhetően 2020-ban megújul-
hatott két önkormányzati tulaj-
donban lévő út egy hosszabb és 

egy rövidebb szakaszon, 19,5 mil-
lió forintból, és felújításra került 
a művelődési ház tetőszerkeze-
te 14 millió forintból. A tavalyi év 
során megújult az óvoda játszóud-
vara egy 5 millió forintos támoga-
tásnak köszönhetően, közösség-
szervező bértámogatásra és a mű-
velődési ház számára új informa-
tikai eszközökre nyert Letkés tá-
mogatást. 

„Továbbá új kistraktort, hozzá-
tartozó munkaeszközöket, egy fű-
nyírótraktort és egy nagyteljesítmé-
nyű ágdarabolót tudtunk beszerez-
ni, melyekkel egy magasabb szint-
re léphetett Letkés közterületeinek 
gondozása. Ugyanebben az évben 
a Váci Tankerületi Központ sikeres 
pályázatának köszönhetően több 
mint 42 millió forint kormányza-
ti támogatásból újult meg az isko-
la alsó tagozatának tetőszerkezete. 
Rendezvényszervezésre nyertünk 
támogatást, és minden évben sike-
resen pályázunk a szociális tűzifá-

ra, amivel számos család téli tüzelő 
gondját tudjuk enyhíteni.”

Huszák Tamás hozzátette: ön-
kormányzatunk számára ezek  
a pályázati lehetőségek jelentik a 
kiugrási lehetőséget, hiszen szá-
mottevő saját bevétel híján önerő-
ből nem lennénk képesek fejleszté-

seket megvalósítani. Úgy hiszem, 
hogy addig, amíg a magyar kor-
mány százszázalékos, előre finan-
szírozott pályázati támogatásokat 
képes biztosítani a vidéki kistele-
pülések számára, addig ezeknek  
a településeknek a fejlődése ga-
rantált.

Útfelújítások, épületkorszerűsítések, rendezvények, eszközbeszerzések, templomfelújítás – címsza-
vakban ilyen beruházások jellemzik Perőcsényt, ha az elmúlt nyolc évet nézzük. Az aprócska telepü-
lésre mintegy 200 millió forint kormányzati támogatás érkezett. 

Perőcsény az állami támogatásoknak 
és a helyi közösségek munkájának 

köszönhetően fejlődik

E
gyüd lászló pOlgármes-
ter elmOndta, hogy ezek-
nek a forrásoknak köszön-
hetően több utat is fel tud-

tak újítani, műszakilag korszerűsí-
tették az orvosi rendelőt és új esz-
közök beszerzésére is lehetőségük 
nyílt. Fontos volt a település életé-
ben a temető kerítés felújítása, hi-
szen a vadak rendszerint tönkre-
tették a régit illetve bejártak a te-
metőbe. Erre a fejlesztésre a Ma-
gyar Falu Program keretében ke-
rült sor. Egy vis maior pályázatnak 
köszönhetően egy támfal felújítás-
ra került, illetve az érintett utcához 
tartozó híd is megújulhatott.

A település önkormányzata ki-
emelt hangsúlyt fordít a rendez-
vények szervezésére, tavaly az 
IpolyFeszthez csatlakozás eredmé-
nyeként számos, színvonalas elő-
adást láthattak az érdeklődők Pe-
rőcsényben. Emellett saját progra-

mokkal is színesítik a mindenna-
pokat, például lecsófőző fesztivál-
lal, szüreti felvonulással és bállal, 
falukarácsonnyal.

„A Magyar Falu Programon be-
lül szerzett támogatásokat nagyon 
fontosnak tartom. Ennek köszön-
hetően újulhatott meg az önkor-
mányzati épület energetikai kor-
szerűsítése, többek között a fűtés-
rendszer, az elektromos hálózat és 
napelemeket is tudtunk felszerelni. 
A művelődési házunk felújítására 
is nyertünk kormányzati támoga-
tást, amelyből nyílászárókat cseré-
lünk, fűtést korszerűsítünk. Meg-
újul az elektromos hálózat és a vi-
zesblokk is. Ez a beruházás nagyon 
időszerű, mert ’67-ben lett az épü-
let átadva, és azóta nem volt ilyen 
mértékű felújítás” – hangsúlyozta  
a polgármester.

„Tavaly, köszönhetően Rétvári 
Bence országgyűlési képviselőnk-

nek sikerült szintén a Magyar Falu 
Program keretében 13,5 millió fo-
rint eszközbeszerzésre pályázatot 
nyernünk. Ebből kommunális esz-
közöket vásárolunk. A tavalyi év-
nek az egyik kiemelt önkormány-
zati döntése volt, hogy beiskolázá-
si támogatást adtunk 23 gyermek-
nek, ami eddig az elmúlt években 
nem volt. A templomunk hajójá-
nak a tetőszerkezete is cserére szo-
rul, ez jelenleg folyamatban van  
a 15 millió forintos állami tá-
mogatásnak köszönhetően. Civil 
szervezeteink is rendszeresen pá-
lyáznak, a Perőcsényért Alapít-
vány szintén Magyar Falu Prog-
ramban nyert 6 millió forint tá-
mogatást a volt idősek otthona te-
tőszerkezetének cseréjére amely 
már elkészült. Ez a rengeteg fej-
lesztés nem valósulhatna meg, ha 
nem lennének a helyi lelkes civilek 
és az állami támogatások. 

A
z elmúlt időszakban több 
pályázaton is nyertünk. 
Ha az épületeket nézzük, 
az egyik legfontosabb be-

ruházásunk a szabadidőközpont és 
az iskolakonyha fejlesztése volt, ahol 
energetikai korszerűsítés valósult 
meg. Utólagos külső hőszigetelés, 
nyílászárócsere, födémszigetelés, va-
lamint szolár rendszerek kerültek ki-

építésre. A KEHOP pályázatból pe-
dig három épületet tudtunk felújíta-
ni – mondta a polgármester. 

Hozzátette: azért volt ezekre 
szükség, mert nagyon régi épüle-
tekről van szó, és iszonyatos ener-
giaköltségekkel kellett az önkor-
mányzatnak szembenézni. Ezen be-
ruházások hatására jelentős mér-
tékben csökkentek a rezsiköltségek. 

„Fontos, hogy azok az épületek, 
közösségi terek is megújuljanak, 
ahol a fiatalok, illetve a közösségi 
élet ki tud bontakozni. Ennek egy 
nagyon jó példája volt a könyvtár-
épület felújítása. Emellett az egy-
házi és civil beruházások is jelen-
tősek a településen. A római kato-
likus egyházközség már több ízben 
is nyert a Magyar Falu Program-

ban, illetve egyéb pályázaton is for-
rásokat, így rengeteg minden meg 
tudott valósulni. Van egy műem-
lék templomunk, arra most az elő-
ző évben kaptunk 15 millió forint 
támogatást. Ebből a tetőszerke-

zet cseréje történik meg, ami már 
nagyon a huszonnegyedik órában 
van. Orvosi eszközpályázaton is si-
keresen szerepeltünk, így a fogá-
szati ellátást tudtuk segíteni.” 

A játszótér felújítása és bővítése 

Ha nem lennének kormányzati támogatások, akkor csak éppen, hogy egy állagmegóvás valósulhatna 
meg Vámosmikolán – mondta lapunknak Bárdi Alex polgármester, aki a településen megvalósult szá-
mos fejlesztésről beszélt a Dunakanyar Régiónak.

Vámosmikolán az intézmények felújítása mellett 
a közösségi terek fejlesztésére koncentrálnak

is megtörtént. Bárdi Alex úgy fo-
galmazott: reméljük, hogy létre tu-
dunk hozni egy sportparkot is, va-
lamint a futballpályát és az öltö-
zőt is szeretnénk felújítani. Meg-
próbálunk minden rendezvényt 
idehozni, amit csak tudunk, ta-
valy volt IpolyFeszt, van faluna-
punk, KDNP családi napot szer-
veztünk az előző évben. Ehhez sok 
segítséget kapunk, ennek egy része 
pályázati forrásból finanszírozott. 
Nagyon leamortizálódott a telepü-
lésnek az úthálózata, tehát ez nem 
csak itt, nem az egész térségre el-
mondható. Az mindig öröm, ha 
valahol egy utat fel tudunk újíta-
ni. Most volt több nyertes útpályá-
zatunk, amiből már a legrosszabb 
utak felújításra kerültek.
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Az elmúlt évek legnagyobb beruházása a templom környezetének felújítása, 
a templomkert térré alakítása volt

APRÓHIRDETÉS
• GÁBOR ESZMERALDA becsüs, mű-
gyűjtőnő, legmagasabb áron, kész-
pénzért vásárol festményeket, ara-
nyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 
órákat, üvegtárgyakat, pénzérmé-
ket, Herendiket, hagyatékot, gyűjte-
ményeket. Kiszállás díjtalan. Üzlet tel: 
+3630/400-3645, zsolnay08@gmail.com

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

A következő lapszámunkban  
a Szobi Járás és a Váci Járás többi 

településeiről is olvashatnak.

Ipolytölgyes, ez az Ipoly partján fekvő, párszáz lelkes falucska különleges helyzetben van az önkor-
mányzati világban: A falu határában működő MonoIpolyFabric Kft. jóvoltából az egy főre jutó iparűzé-
si adó bevétele a legmagasabb Pest megyében. Az önkormányzat évente több tízmillió szolidaritá-
si hozzájárulást fizet az iskolák fenntartásához. Bevétele többi részéből pedig a működési kiadások 
mellett jut a saját erős fejlesztésekre is. Radnai Bertalan polgármesterrel beszélgettünk.

Valódi ön-kormányzás valósul meg 
Ipolytölgyesen

- Az elmúlt két-három évet, ha nézzük, melyek azok  
a fontosabb fejlesztések, amelyek meghatározóak 
voltak Ipolytölgyes életében? Miért?

- Évekig készültünk a legnagyobb beruházásunkra, 
a templom környezetének felújítására, a templomkert 
térré alakítására. Született egy markáns változással 
járó terv, majd az építkezés, aminek eredménye, hogy 
a templom újra uralja a környezetét, az akadálymentes 
kör-járda mentén pedig harminchárom autó számára 
készült parkolóhely, ami hétköznapokon már néha ke-
vésnek is bizonyul. A beruházáshoz a kezdő lökést egy 
ötmillió forintos pályázati támogatás adta. A legna-
gyobb munka két éve készült el, az elegáns és modern 
térvilágítás pedig a múlt év őszén.

Szintén 2019-ben került sor egy éveken át haloga-
tott építkezésre. A községháza udvarán két százhúsz 
négyzetméteres fedett tárolót építettünk, aminek egy 
része alá a következő évben készült el egy olyan mű-
hely, ami a munkatársaink számára évszaktól és idő-
járástól függetlenül ad lehetőséget a folyamatos mun-
kavégzésre. Az elmúlt két évben jelentősen megújult 
és kibővült az eszközparkunk. Így állandó munkatár-
saink hatékonyan tudják ellátni a közterületek ápolá-
sát és a falu fejlesztésének saját kivitelezésben megva-
lósuló munkáit. 

- A Magyar Falu Program keretében több pályáza-
ton is sikeresen szerepelt a település. Be tudott sze-
rezni egy tanya- és falugondnoki buszt. Ezt mennyi-
re tudják kihasználni a helyiek, milyen szerepe van?

- Képviselő-testületünk több éves vita után 
döntött a falugondnoki szolgáltatás elindításá-
ról. Ehhez a Magyar Falu Program keretében ka-
pott mikrobusz adta meg a lehetőséget. Ipolytöl-
gyesen nincsen sem óvoda, sem iskola, sem bolt, 
sem gyógyszertár. Az óvodás korúakat háztól há-
zig szállítjuk a letkési óvodába, az idősebbeket he-
tente kétszer Vámosmikolára bevásárolni. Gyak-
ran merül fel igény egészségügyi szakrendelések-
re szállításokra, de segítünk akár bútor vásárlásnál  
a hazaszállításban is ezzel a járművel.

- Játszótér felújítására is érkezett támogatás. Hol 
tart a fejlesztés?

- A Magyar Falu program keretében közel ötmillió 
forint támogatást kaptunk, amit önkormányzatunk 
további húszmillióval egészít ki, hogy egy korszerű, 
és akár további húsz évre problémamentesen működő 
játszóterünk lehessen. A terv már szinte kész, az épít-
kezést májusra szeretnénk befejezni. A helyi gyerme-
kek mellett a környező településekről is érkeznek hoz-
zánk kisebb gyermekek szüleikkel, de a legjelentősebb 
létszámot a Szent Erzsébet Otthon lakói adják. Így  
a fejlesztésnél rájuk is gondolunk.

- Önerőből mit sikerült fejlesztenie a településnek?
- Ipolytölgyesen a fejlesztések többsége önerőből 

valósul meg, köszönhetően a rendkívül magas helyi 
iparűzési adóbevételnek. A korábbi években az ön-
kormányzati utakat, járdákat újítottuk meg, az utóbbi 
években a már említettek valósultak meg, most pedig 
a helyi, építészetileg értékesebb eladó házakat vesszük 
meg és újítjuk fel. Szintén saját erőből újítottuk fel  
a sportpályáinkat: a focipályát labdafogó hálóval vet-
tük körbe és automata öntözővel láttuk el. A mellette 
lévő kosárlabda pályát kihasználatlansága miatt most 
építjük át hármas funkcióra: teqball asztal, pingpong 
asztal mellett a felnőttek számára izomerősítő gyakor-
latokra alkalmas eszközöket telepítünk.

- Milyen tervei vannak az önkormányzatnak a jö-
vőre nézve? 

- Az elmúlt évben vásárolt ingatlanokat különbö-
ző közösségi célokra tesszük alkalmassá. Bízunk ben-
ne, ha az önkormányzat ingyenesen tud kereskedelmi 
és vendéglátói tevékenységre épületet adni, akkor talán 
lesz, aki vállalkozik, hogy újra legyen helyben kisbolt, 
italbolt. Ipolytölgyes vezető szerepet tölt be az Ipoly 
víziturizmusában. Ehhez folyamatosan fejlesztjük a ki-
kötőnket. Hosszabb távon a közösség építés és a fenn-
tarthatóság az önkormányzati munka két vezérelve. Ez-
zel a céllal hoztuk létre a „Hosszúlétra” közösségi esz-
közkölcsönzőnket, vásároltunk háromkerekű elektro-
mos járművet a falubeli szállítások elvégzéséhez. Ipoly-
tölgyesen a kedvező pénzügyi keretek lehetővé teszik, 
hogy valódi ön-kormányzás valósuljon meg.

Az összeállítást írta: 
Huszák-Nemes Zsuzsanna

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

A Beremendi Cementgyár 
környezetében élő kö-
zösségek zöld kezdemé-

nyezéseit ebben az évben 3 mil-
lió forinttal, a pécsi kisrégió pá-
lyázóját pedig 1,5 millió forint-
tal támogatja a DDC. A Váci Ce-
mentgyár térségéből beérkezett 
nyertes pályázatok megvalósu-
lásához közel 3 millió forinttal 
járul hozzá az építőanyag-ipari 
vállalat. 

A Bírálóbizottságoknak 2022-
ben összesen 19 pályamunka kö-
zül kellett kiválasztania a legjob-
bakat. Azokat, akik újszerű ötle-
tekkel, a fenntarthatóságot és 
környezettudatosságot megcé-
lozva készítették el a pályázatu-
kat.

Ismerkedés a természettel
A Kisvác-Középvárosi Óvoda 
egy külső interaktív foglalkozó 
sarok létrehozását tűzte ki célul. 
Egy olyan helyszínt, ahol az óvo-
dába járó gyermekek megtanul-
hatják, hogyan védjék a környe-
zetet.

A Szokolyai Cseh Péter Álta-
lános Iskola és az Azonos Esé-
lyekért Alapítvány szervezésé-
ben megálmodott „Napozzunk” 
projekt célja az intézményben 
működő napelemes rendszer fi-
zikai bemutatása, a gyakorlati 
hasznosulás ismertetése a gye-
rekekkel és szüleikkel egyaránt. 

„Csend a zajban”. A Váci Ju-
hász Gyula Általános Iskola ez-

zel a projekttel indult és nyert a 
pályázaton. Céljuk egy kiskert 
létrehozása, amely nem csupán 
veteményesként szolgálna, ha-
nem az iskolába járó minden 
kisiskolás megismerheti és meg-
figyelheti, gondozhatja a növé-
nyeket, ezáltal növelve a felelős-
ségvállalás készségét. 

A baranyai régióban a DDC a 
Déli ASzC Teleki Zsigmond Me-
zőgazdasági Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium, a 
Nagyharsányi Óvoda, a Szavai 
Óvoda és az Orfűi Fekete István 
Óvoda és Konyha elképzeléseit 
támogatja.

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázat keretében az elmúlt évek 
során eddig összesen 53 pro-
jekt valósult meg mintegy 74 
millió forintból. Az idén meg-
valósuló 7 pályázattal pedig 
tovább növelik a támogatottak 
számát.

A megyei önkormányzat 
megvásárolta és kisajátí-
totta az Elmű transzfor-

mátorállomás területét, amely 
részben biztosítja a Samsung 
SDI, illetve a később létrehozan-
dó iparterület elektromos áram 
ellátását. Kormányzati döntés 
született arról, hogy a különle-
ges gazdasági övezet területén 
belül, a meglévő Samsung te-
lephellyel szemben, az M2 autó-
út túloldalán D-K irányban to-

vábbi 40 ha iparterület fejlesz-
tés kezdődik, amely reménye-
ik szerint a lakosság számára ki-
sebb terhelést jelenthet. A terület 
megvásárlásához, illetve kisajá-
tításához, valamint az iparterü-
let előkészületi munkálataihoz 
a szükséges forrással az önkor-
mányzat már rendelkezik (cca. 
1,7 Mrd Ft). Az iparterület kiala-
kításának munkálatai ez év ele-
jén megkezdődtek.

A gödi különleges gazdasági 

övezetből befolyt helyi adóbevé-
telek 97%-ának felhasználására 
a Településfejlesztési alap, Gödi 
útfenntartási- és fejlesztési alap, 
Gödi zöld-fenntarthatósági alap 
és a Civil támogatási alap létre-
hozásáról született döntés. Az 
önkormányzat éves költségveté-
si rendeletében tervezett adóbe-
vételének alapok közötti alloká-
ciójáról a Közgyűlés dönt – ol-
vasható a megyei önkormányzat 
honlapján.

Megvannak a 2021/2022-es Zöld 
Megoldás-pályázat nyertesei

Gödöt érintő kérdésekben 
döntöttek a Megyeházán

A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedek óta elkötelezett híve és fő támogatója a természeti ér-
tékek védelmének, és egy fenntarthatóbb életforma kialakításának. A vállalat több mint egy 
évtizede támogatja a környezettudatos kezdeményezések megvalósulását a Zöld Megoldás-
pályázat keretében. 2022-ben további 7 projekttel növelik a támogatottak számát.

Pest Megye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított 
különleges gazdasági övezet fejlesztéséért, amely legutóbbi ülésén is fontos döntése-
ket hozott.
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PÉNZÜGYI - SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
napi posta feldolgozása

beérkező számlák ellenőrzése, iktatása
analitikus nyilvántartások vezetése

fogyasztásmérők leolvasása, nyilvántartása
szállító, vevő folyószámla egyeztetés

követelésbehajtás kezelése, kapcsolattartás 
a jogi képviselővel

Elvárások:
önálló munkavégzés

számítógépes ismeretek (MS Office)
3-5 év hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

mérlegképes könyvelői végzettség
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség,
fiatalos, lendületes csapat,
egyéb juttatások- Cafeteria 

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzok 
formájában, fizetési igény megjelölésével 

e-mailben várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.
hu e-mail címre.

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
K AZÁNGÉPÉSZ /K AZÁNKEZELŐ 

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő 
képesítés 

Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
 - Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 

lakhely 

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, K ARBANTARTÓ 

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
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 

Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú 

munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias munkalégkör
 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk a titkárságon.

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

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

- A februári időjárás jóval eny-
hébb, mint amikor például Vác-
nál a jégtáblák között úsztál, de 
gondolom, így is alaposan fel 
kell készülni a márciusi dunai 
úszásra? – kérdeztem Schirilla 
Györgytől szerda reggel a duna-
keszi Duna-parton, ahol a szer-
vezőkkel egyeztette a nem min-
dennapos attrakció részleteit. 

- Mint minden úszásra, ezút-
tal is alaposan felkészülök, hi-
szen ez nagy felelősséget ró rám. 
Hetente háromszor úszom a Du-
nában, de most még csak 5 perc-
nél tartok. A március 12-i ró-
mai tavaszköszöntő ünnepre fel 
tudok úgy készülni, hogy 10-15 
percet is bent tudok lenni a víz-
ben. Az úszás mellett a Pilis-
ben futok, hogy a lehető legjobb 
kondícióban legyek a nagy na-
pon.  Márciusban 61 éves leszek, 
de szerencsére a szívem is jól bír-
ja a terhelést. Nagy örömmel jö-
vök Dunakeszire, ahol legutóbb 
hét éve úsztam. Örömmel tölt el, 
hogy ismét egy nagyszerű ren-
dezvény szereplője lehetek. Na-
gyon szeretem a dunakeszi em-
bereket és úgy érzem, hogy ők is 
kedvelnek, akik közül remélem 
idén is sokan kilátogatnak majd 
a Duna-partra. 

- A Duna vizének hőmérsék-
lete most „kellemesnek” mond-
ható, nem olyan, mint amikor 

a jégtáblák között úsztál. Ho-
gyan lehet a két különböző hő-
mérsékletű közegre felkészülni?

- Az utolsó jeges úszásom 
Vácnál volt, a zajló jégtáblák 
szétvágták a kezem, amit össze 
kellett varrni. Hogyan lehet fel-
készülni? A jeges úszás előtt so-
kat meditálok, rá kell koncent-
rálni, hogy meg tudom csinálni. 
Figyelni kell a jégtáblák mozgá-
sát. Minden fejben dől el, alázat-
tal megyek be a folyóba. A jeges 
úszás sokkal keményebb kihí-
vás, de a jelenlegi időjárás sem 
könnyíti meg az úszó dolgát. Ez 
is embertpróbáló kihívás, remé-
lem „befogad” a folyó. Lélekben 
erre készülök. 

- Gondolom, hogy a téli du-
nai úszást másnak nem igazán 
ajánlod, hiszen, ahogy mond-
tad, éveken át edzeni kell és kü-

lönleges fizikai és lelkiállapot-
ban kell lenni ahhoz, hogy va-
laki ezt tudja teljesíteni.

- Ez így van, de azért őszinte 
leszek, rengeteg rozmár klub van 
már Magyarországon, ahová en-
gem tiszteletbeli tagnak mindig 
meghívnak. Sosem úszom ve-
lük, elmegyek, autogramot adok 
és gratulálok a teljesítményük-
höz. A fiatal nemzedék odateszi 
magát, vannak kiváló rozmárok 
Magyarországon. Engem azért 
szeretnek, mert apukám indítot-
ta el itt a Dunakanyarban és or-
szágosan is ezt az úszást. Jön az 
új generáció, de ameddig élek, 
addig rozmárkodom. Legköze-
lebb március 12-én, Dunakeszi-
nél délután két órakor a révnél 
csobbanok a Dunába. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Schirilla György legközelebb 
Dunakeszinél lubickol a Dunában

Márciusban a 61. születésnapját ünneplő Schirilla György legendás édesapja rendkívüli sporttelje-
sítményét folytatva évtizedek óta minden év elején jeges fürdőt vesz a hazai folyókban és tavakban.  
A „Kisschirilla”, a nemzet rozmárja számtalanszor úszott a jégtáblákkal zajló Dunában, melynek ha-
sító fájdalommal járó nyomait még ma is a kezén viseli.  Az extrém sportok hazai kiválósága legkö-
zelebb március 12-én Dunakeszinél lubickol majd a nagy folyóban. 
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

Két év szünet után Dunakeszi Város Ön-
kormányzata ismét megrendezi a Du-
nakeszi Viadalt a forradalom és szabad-

ságharc ünnepe alkalmából a Katonadombon. 
Március 14-én 10.45-től Dáma lovassági bemu-
tató alapozza meg a hangulatot a 11 órakor kez-
dődő Viadalhoz. Látványos lovassági és gyalog-
sági összecsapásra számíthatnak idén is a nézők. 
Utóbbihoz a korábbi évekhez hasonlóan 10-12 
éves gyerekek jelentkezését várják a programiro-
da@dunakeszi.hu e-mail címen. Az előzetes re-

gisztrációra azért van szükség, hogy a gyermekek  
a helyszínen átvehessék a színtérre való belépésre 
jogosító karszalagot.

A harci jelenettel nem ér véget a rendezvény, 
néptánc, majd solymász bemutató követi. 11 órá-
tól a nagy attrakciók mellett párhuzamosan dél-
után öt óráig színes, érdekes, interaktív progra-
mokkal és attrakciókkal is készülnek a szervezők. 
A Katonadombra települnek aznap az októberi 
Szent Mihály-napi sokadalom nagy kedvencei is: 
a ládavasút, valamint a Kalandozó Komédium és 
a Virgonckodó Játszópark különleges fajátékaik-
kal. A népi hagyományoknál maradva meghívott 
vendég az Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturá-
lis és Sport Egyesület, amelynek munkatársai jur-
ta sátorral, kézműves foglalkozással és kiállítással 
is készülnek. Emellett a Viadalon debütál a Révész 
István Helytörténeti Gyűjtemény vándorkiállítá-
sa, amelyen kvízjátékban való részvételre is lehe-
tőség van.

A helyszínen óriásszínező és táncház is várja  
a gyereket, valamint kipróbálhatják az íjászatot és 
szablyavívást is. Az érdeklődők a solymászat ku-
lisszatitkaiba is bepillanthatnak.

A Fabula Bábszínház is a helyszínre érkezik, 
14.30-kor kezdődik az előadás. Őket a Bóbita Ze-
nekar koncertje követi. Szeredi Helga

Gyerekek statisztálhatnak idén is 
a Dunakeszi Viadalon

Igazi családi nap lesz a IX. Dunakeszi Viadal, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki ta-
lálhat számára érdekes attrakciót a március 14-i rendezvényen.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA TÁMOGATÁSÁVAL
Két nappal később – két év szünet után – Dunakeszi Város Önkormányzata újra megrendezi a már hagyománnyá vált Du-
nakeszi Viadalt a Katonadombon. A sorban a 9. rendezvényen hagyományőrző huszárok és solymászok tartanak látványos 
és korhű harci bemutatót, amelyet a gyermekek csatajelenete tesz még nagyobb élménnyé. Ehhez idén is várjuk 10-12 éves 
gyermekek jelentkezését a programiroda@dunakeszi.hu e-mail címen, hogy igazán látványos produkció születhessen. Az 
előzetes regisztrációra azért van szükség, hogy a gyermekek a helyszínen átvehessék a színtérre való belépésre jogosító 
karszalagot. A folyamatos programkínálatban szerepel még népi játszótér, óriásszínező, helytörténeti kiállítás, bábszínház 
táncház Tőkei Krisztinával és solymász tábor.
A nemzeti ünnep napján reggel 9-kor ünnepélyes koszorúzásra várnak mindenkit a Március 15. téri emlékműnél, ahol a ter-
vek szerint a Dunakeszi Koncertfúvósok élőzenével, és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola néptáncosainak kíséreté-
vel róhatjuk le tiszteletünket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ezen a napon délután pedig Békeme-
net Budapesten, ahová a települések külön buszokat is indítanak.


