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A Giro d’Italia meghódította
Magyarországot!

2022. május 13.

Az apró döntések
életeket menthetnek

Fotó: origo.hu

Minden szülőnek fontos, hogy a gyermekei
egészséges körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak –
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

A világ egyik legnagyobb sporteseménye, a Giro d’Italia május 6-án rajtolt el Magyarországon. A több mint három hetes körverseny első három etapja hazánk legszebb tájain futhatott
végig, hogy elkápráztathassuk a versenyt televízión követők százmillióit szerte a nagyvilágban. A „Nagy rajt”, a Grande Partenza a budapesti Hősök teréről indult és Székesfehérvár valamint Esztergom érintésével Visegrádon a Fellegvár tőszomszédságában ért véget hegyi befutóval. A táv 195 kilométer volt.

Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő
folyamatosan egyeztetnek az épülő Dunakeszi Diáknegyedről

Folytatás a 8. oldalon

Beiktatták Dunakeszi
új református lelkészét
Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Ez a keresztényeknél jól ismert intés volt a vezérfonala az új lelkipásztort beiktató istentiszteleten május 8-án, melyet főtiszteletű
Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, az Emberi Erőforrások korábbi minisztere gondolatait keretbe foglalta.

Cikkünk a 2. oldalon

Fejlődő magyar falvak

Minibölcsőde és járdaavató Kisnémedin

„A 2018-2022-es kormányzati ciklusban 802 millió forintot sikerült központi támogatásként Kisnémedire hozni, amely tartalmazza a szolgálati lakás kialakítására az
idei évben elnyert 39 millió
forintot és a TOP Plusz támogatás keretében zöld infrastruktúra fejlesztésére megítélt 280 millió forintot is” –
jelentette be dr. Rétvári Bence, a település országgyűlési
képviselője az ugyancsak 60
millió forint állami támogatásból épített minibölcsődeavató ünnepségén.
Folytatás a 3. oldalon

Az új létesítményt dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Edelman György polgármester avatta fel

Szalagavató – Szerenád - Ballagás - Érettségi

B

Dr. Kodácsy Tamás és Balog Zoltán

eszédében hangsúlyozta, hogy az emberek
sokszor kerülnek leküzdendő nehézségek,
akár ellenségek elé, de ha Isten
velünk van, akkor mindezek dacára sikeresek lehetünk. Történelmi példának Bethlen Gábor
fejedelmet említette, aki igen
nehéz, szorongatott helyzetben,
egyedül Istenbe vetett hitére támaszkodott, s sikeresen őrizte
meg Erdély függetlenségét mind

a terjeszkedő oszmán törökökkel és a meggyengült országot
bekebelezni szándékozó Habsburg erőkkel szemben. Erős hittel felvértezve mi is bátrak lehetünk, megoldódhatnak a nehéznek ígérkező feladataink. Ezt a
hittel erősített igyekezetet kívánta Dunakeszi további épüléséhez. „Rád hallgató szívet adj
Uram!” – bennünk Isten munkálkodik.
Folytatás a 4. oldalon

105-ször szólalt meg
a gimnázium harangja!

A gimnázium végzős évfolyamának legfontosabb sarokkövei
közül április 28-án a szerenád, 29-én a ballagás következett.

A

tanév végén, a ballagáshoz régi szokás szerint kapcsolódik a
tanároknak adott szerenád. A végzős osztályok fel szokták
keresni kedves nevelőiket, visznek nekik virágot, s énekelnek nekik. Ha nem túl népes az osztály, akkor sok tanár be is hívja a
tanítványokat, s megkínálja a már felnőttnek tekintett vendégeket.
Ez a szokás Dunakeszin is él, de a körülményekhez alkalmazkodik.
Folytatás az 5. oldalon
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Az apró döntések
életeket menthetnek
Minden szülőnek fontos, hogy a gyermekei
egészséges körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak –
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence
Már áll mind a hét toronydaru és hamarosan a falak is kinőnek a földből, de már most is látszik az úgynevezett E épület, amelyik a Dunakeszi Diáknegyed technikumi részének a tanműhelye lesz – mondta el a lapunknak az építkezés helyszínén adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki a napokban az ország jelenlegi legnagyobb oktatási beruházásának kivitelezőivel egyeztetett, és áttekintette velük az építkezés
előttünk álló folyamatait. Mint mondta, hamarosan itt már tágas, fényes közösségi terek,
tetőablakok és sok-sok zöldfelület biztosítja majd a diákok számára a különleges és szép
környezetet. Mindig is az volt a célom, és a továbbiakban is azt szolgálom majd, hogy az itt
élő kicsik és nagyok mindennapi életét szebbé és jobbá tegyem – tette hozzá a képviselő.

Németh Rudolf és Tuzson Bence a gödi vízilabdázás jövőjéről egyeztettek

Tuzson Bence államtitkár,
országgyűlési képviselő

B

eruházásaink
térségünk egész területén az előrejelzett
ütemterv szerint haladnak, így például Gödön is
folytatódhatnak a Búzaszem
iskola tornatermének építési munkálatai, ugyanis az intézményt fenntartó Búzaszem
Alapítvány épp most nyert el
száznegyvenötmillió forin-

tos támogatást az iskolabővítési projekt második ütemének megvalósítására – mondta lapunknak Tuzson Bence,
a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője. Ugyanakkor folyamatban vannak az M2-M3
összekötő út tervezési munkálatai, ez a közlekedésfejlesztés pedig az egész térsé-

günknek nagy segítséget jelent majd, hiszen mint már
többször is hangsúlyoztam,
továbbra is számíthatnak rám
a körzetünkben élő autósok –
tette hozzá.
Minden erőmmel azon vagyok, hogy folytassuk a közös munkát – nyilatkozta a
Dunakanyar Régiónak Tuzson Bence, aki ennek egyik

példájaként említette, hogy
Németh Rudolffal, a gödi
Aquaworm Waterpolo szakosztályvezetőjével is egyeztetett a napokban a gödi vízilabdázás jövőjéről, illetve
a fejlesztési lehetőségekről.
Ugyancsak a sportos és egészségtudatos életmód népszerűsítésével áll összefüggésben, hogy a képviselő nemcsak a Természetesen Dunakesziért Egyesület szervezésében megtartott családi
egészségnap fővédnöke volt,
de kérdésünkre válaszolva elmondta azt is, hogy az volt a
kétnapos, ingyenes rendezvény célja, hogy minél többen
részt vegyenek a szűrővizsgálatokon, mert egy apró döntés
is életet menthet. „Az egészség megőrzése mindannyiunk legfőbb érdeke!” – mondta Tuzson Bence.
„Meggyőződésem,
hogy
ilyen tekintetben is büszkének kell lennünk nemcsak
térségünkre és azon belül a
településeinkre – Csomádra,
Csömörre, Dunakeszire, Er-

dőkertesre, Fótra, Gödre és
Veresegyházra –, de egymásra
is, az itt élő emberek sokaságára és sokszínűségére, a közösségünkre, valamint arra,
hogy együtt egy olyan helyet,
egy olyan térséget alkottunk
meg, amelyben jó élni, ahová mindig jó megérkezni, s
ahol mindig jó lenni. És különösen jó itt otthon lenni! Ezután is azon dolgozom majd,
hogy régiónk hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége maradjon” – fogalmazott
a képviselő, aki szerint az itt
élő emberek pontosan tudják,
hogy csak békében lehet építkezni és fejlődni. Mint mondta, éppen ezért tartja elsődlegesnek, hogy minden körülmények között megőrizzük a
stratégiai nyugalmunkat, az
újabb fejlesztésekkel pedig elmélyítsük az eddig elért eredményeinket.
Tuzson Bence az ugyan
csak a választókerülethez tartozó Csomádon Stipka István önkormányzati képviselő kíséretében tekintette meg

a helyi sporttelep folyamatban lévő fejlesztését. A képviselő a helyszínen hangsúlyozta, hogy a sportolási lehetőségek biztosítása, a mozgáskultúra fejlesztése amellett, hogy itt helyben teremti
meg a rekreációs lehetőségeket akár a felnőttek számára is, a gyermekek rendszeres edzésre való nevelése révén mégis leginkább a legfiatalabb nemzedékek érdekeit
szolgálja, hiszen minden szülőnek fontos, hogy gyermekei
egészséges körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak. Mint mondta, továbbra is elsődleges szempontot
jelent a béke megőrzése, mert
ez a további fejlődésünk és az
elért eredményeink fenntartásának garanciája. Én pedig minden erőmmel azon
vagyok, hogy összefogásban
folytathassuk a közös munkát, hiszen nagyon sok feladat
áll még előttünk – fogalmazott Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Nemzeti Vágta - A következő években is lesz előfutam Vácdukán
- A következő években is megtartják a Nemzeti Vágta vácdukai előfutamát, miután szerdán
hároméves szerződést írt alá Makkos László, a település polgármestere és Ladányi Kovács
Zoltán, a szervező Lovas-Show Kft. ügyvezető igazgatója – tudósít az MTI.

A

Nemzeti Vágta előfutamai egyszerre jelentik a magyar lovas hagyományok, a lovassport megélését és a települések ös�szetartását - mondta Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője
a vácdukai eseményen.
Mint hozzátette, az előfutam Vácduka és az egész
térség számára fontos rendezvény, amely egyben kulturális eseménnyé is válik rangos programokkal és
minifesztivállal kiegészülve.
Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Dunakanyarban számos huszárcsapat működik, de országos szinten is
fontos, hogy legyen utánpótlás, legyenek fiatalok, akik a

lovassportot, a huszárhagyomány-őrzést, a lovasíjászatot
űzik. A kormányzat éppen
ezért bővítette ki a Lázár Ervin Programot azzal, hogy
az iskolás diákok a program keretein belül akár huszárhagyomány-őrző, akár
lovasíjász programokat is látogathatnak.
Lázár Vilmos, a Magyar
Lovassport Szövetség elnöke arra emlékeztetett, hogy a
lovaskultúra, a lovassport a
figyelem középpontjába került az elmúlt időszakban. A
szövetség hét szakággal rendelkezik, amelyek közel ezer
versenyt rendeznek az országban, a Nemzeti Vágta azonban a szövetség és a magyar
lovasélet számára is különleges esemény. "Amatőr eseményeink között a legrangosabb,
és a közönség számában, is-

mertségében, népszerűségében abszolút mindent visz és
a legmagasabb szinten reprezentálja a magyar lovassportot" - fogalmazott.
Mint rámutatott, a több évvel ezelőtt kialakult elővágtarendszer jelentősége az, hogy
az előfutamok viszik el a magyar lovaskultúrát, a magyar
lovassportot és magát a Nemzeti Vágtát a különböző településekre.
Makkos László polgármester felidézte, hogy két évvel
ezelőtt, az első vácdukai elővágta megrendezésekor nagy
fába vágták a fejszéjüket, hiszen nem volt pályájuk, az elkészült pálya pedig - a természeti adottságoknak köszönhetően - "egy picit technikás" lett. Az 1780 lakosú kistelepülés vezetője kiemelte,
hogy a visszajelzések alapján

A hároméves szerződést ünnepélyesen írták alá

nagyon jó hangulatú rendezvény született az elmúlt két
évben.
A Nemzeti Vágta honlapja szerint idén 13 helyszínen

tartanak elővágtát: a kvalifikációs versenyek sora május
28-án Szabadkán indul, Vácdukára június 11-én várják a
közönséget.

A 15. Nemzeti Vágta döntőjét
október 1-jén és 2-án rendezik
meg a budapesti Hősök terén.
Fotó:
MTI/Bruzák Noémi
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Fejlődő magyar falvak

Minibölcsőde és járdaavató Kisnémedin

Folytatás a címlapról

- Nagyon jó érzés olyan településre érkezni, ahol bölcsődét építenek, óvodát bővítenek,
utakat, járdákat építenek, újí-

szágban is nagyon sok családközpontú, gyerekközpontú település van, melyek fontosnak
tartják, hogy bölcsődét építsenek, ami a gyermekek napközbeni biztonságos felügyeletét

nak bölcsődét, mert a kisebb
lélekszámú, nyugodtabb életet biztosító falvak közkedveltek az új otthont választó fiatal, kisgyermekes családok körében.

Az óvodások kedves műsorral
ajándékozták meg az avató ünnepségen megjelenteket

tanak fel, mert ez azt mutatja,
hogy abban a faluban van élet,
ahol sok család él, sok gyermek születik – mondta az április 29-i minibölcsőde-avató ünnepségén az Emmi parlamenti
államtitkára.
Az országgyűlési képviselő elismeréssel beszélt arról,
hogy Kisnémedihez hasonlóan
a választókerületében, de az or-

garantálja. - Emellett fejlődést
is jelent, hiszen hasonló korú
gyerekekkel vannak együtt. A
szülőknek pedig könnyebbé teszi a mindennapi életét azzal,
hogy az édesanya tud munkát
vállalni – tette hozzá az államtitkár.
Megelégedéssel szólt arról,
hogy a fővárosi agglomerációs
települések egymás után avat-

- A kormány célja, hogy a
kistelepüléseken élők számára
is biztosítsa a nagyvárosokhoz
hasonló minőségi közszolgáltatásokat, az oktatás és egészségügyi ellátást, a bölcsődei és
óvodai férőhelyeket – hangsúlyozta.
Bejelentette, hogy a kormány
35 ezerről 70 ezerre növeli a
bölcsődei férőhelyek számát.

- Országosan már jóval 50
ezer fölött tartunk. A kormány
legfontosabb dolga a családok
támogatása, mint ahogy egy
édesapa és egy édesanya számára sincs fontosabb a családjánál. Nincs annál nemesebb
küldetés sem egy édesapának,
sem egy kormányzati szereplőnek, hogy az édesanyákat és a
családokat segítse. Ezért fontos
ennek a minibölcsődének a létrehozatala – fogalmazott.
Dr. Rétvári Bence a bölcsőde szépségét ecsetelve gratulált Edelman Györgynek, Kisnémedi polgármesterének és
a környékbeli települések polgármestereinek is, akik mindmind partnerek voltak abban,
hogy az ő falujukban is hasonló fejlesztések valósultak meg.
Külön gratulált a gyors kivitelezéshez, majd felvázolta, hogy
Kisnémedi
polgármesterével közösen eddig mi mindent
tudtak megvalósítani. Mint
mondta: összesen 802 millió
forintot sikerült központi támogatásként Kisnémedire hozni, amiben benne van a szolgálati lakás kialakítására az idei
évben elnyert 39 millió forint
és a TOP Plusz támogatás keretében zöld infrastruktúra
fejlesztésére megítélt 280 millió forint is. Előtte a falu – sok
egyéb mellett – kapott támogatást kommunális eszköz beszerzésére, rendezvények meg-

Az együttműködés újabb eredménye az új minibölcsőde

tartására, felelős állattartásra,
belterületi út és járda felújítására, építésére, falugondnoki
busz vásárlására, szociális tűzifára, temető karbantartására, közétkeztetésre, óvodaudvar csapadékvíz-elvezetésére,
a polgármesteri hivatal fejlesztésére.
Rétvári Bence a szomszédunkban dúló háborúra utalva
kifejtette: az egész Európát sújtó háború nagyon sok nehézséget jelent, de bízik benne, hogy
hazánk ugyanúgy úrrá tud lenni rajta, mint a koronavírusjárványon, a világgazdasági
válság okozta recesszión.
Befejezésül külön köszönetet
mondott, hogy az országgyűlési képviselő-választáson minden korábbi mértéket meghaladóan támogatták őt és azt a
politikai családot, amit képvisel. Az 55,5 százalékos támogatottság, amit kapott, azt bárki, bármikor elfogadná, mert
kimagasló. Megígérte a jelenlévőknek, mint ahogy eddig is

tette, továbbra is a munkájával
igyekszik ezt a nagyon kitüntető bizalmat megszolgálni.
Edelman György, Kisnémedi
polgármestere köszöntőjében
kiemelte, hogy ismét gyarapodott a község, amelyért köszönetét fejezte ki Rétvári Bencének, az építkezés kivitelezőjének és mindazoknak, akiknek a munkája lehetővé tette
azt, hogy a mini bölcsőde megépüljön. A polgármester, mint
mondta, bízik abban, hogy azt
a programot, amit 6-8 évvel ezelőtt kezdtek Rétvári Bence országgyűlési képviselővel, azt
tovább tudják folytatni, a falu,
a vidék továbbfejlődik.
A beszédek elhangzása után
műsort adtak a Kisnémedi
Napköziotthonos Óvoda óvodásai, majd Kiss Róbert, a Kisnémedi Katolikus Egyházközség diakónusa szentelte fel a
minibölcsődét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az orosz-ukrán háború hatása

A Dunakeszi Járműjavító cáfolja
a valósággal ellentétes híreket
A mai napon a hazai médiában több helyen is valótlan információk jelentek meg a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel kapcsolatban – írja a május 5-én kiadott sajtónyilatkozatban
Wein András, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója,
melyet eljuttattak szerkesztőségükbe is.

A

mai napon a hazai médiában több helyen is
valótlan információk
jelentek meg a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel kapcsolatban.
A Dunakeszi Járműjavító
Kft. az alábbiakról kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot.
Nem felel meg a valóságnak azon állítás, amely szerint
a Dunakeszi Járműjavító Kft.
tömeges elbocsátásokat tervez
vagy kíván végrehajtani.
A Dunakeszi Járműjavító Kft. valóban kénytelen volt
megválni tizenegy munkavállalójától, melynek oka a gyártásban lévő projektek átütemezése volt.
A Társaságnál működő érdekképviseletekkel és az üzemi tanáccsal az elmúlt időszakban az egyeztetés folyamatos volt, a megállapodás a
munkavállalók hosszú távú
foglalkoztatása
érdekében
megszületett.
Az olyan gyártó és termelő
vállalatoknak, mint Társaságunk, egy folyamatosan válto-

Wein András, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója

zó gazdasági környezetben dinamikusan szükséges alkalmazkodniuk mind a piaci kihívásokhoz, mind a keresleti és kínálati változásokhoz
annak érdekében, hogy fenntartható üzleti modellt legyenek képesek hosszú távon működtetni.
Kérjük mindazon sajtótermékeket, amelyek a valósággal ellentétes, annak meg nem
felelő, vagy a valóságot hamis
színben feltüntető információt

tettek közzé, hogy megjelent
tartalmaikat a fentiek alapján
érdemben helyreigazítani szíveskedjenek. Kérjük továbbá,
hogy a társaság által a munkavállalói részére kézbesített
munkajogi jognyilatkozatok,
illetve azok részeinek jogellenes nyilvánosságra hozatalától tartózkodni szíveskedjenek – olvasható Wein András,
a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója által jegyzett
sajtóközleményben.
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Szent Korona búcsúztató Beiktatták Dunakeszi
A különleges Szent Korona installációt egy hónapig tekinthették meg a dunakeszi lakosok,
előbb a Királydombon a város 45. születésnapi rendezvényén, majd a IV. Béla király téren.
Május 9-én lebontották, hogy országjáró útja során, Szegeden is megismerhessék az ott
élő lakosok.

új református lelkészét
Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Folytatás a címlapról

A Kőrösi Néptáncegyüttes

K

ülönleges módon „búcsúztatták” el május 6-án, Dunakeszin
ezt a nem mindennapi látványosságot. Emlékeztetőül an�nyit, hogy az installáció a székelyudvarhelyi Elekes Gyula tűzzománcművész alkotása, melyet a Rotary Club Szé-

sére a Kőrösi Néptáncegyüttes Szatmári táncok című produkcióját a bál résztvevőinek
„meglepetésként” élőben közvetítettek. Információnk szerint a bálon elismerést adtak át
Elekes Gyulának és a táncprodukció pedig nagy sikert aratott (a tánckar vezetője Tóth

Az Ad Hoc énekegyüttes

kelyudvarhely megrendelésére
készített. Az alkotást a Rotary
Club Dunakeszi hozta el a városba, és május 8-ig látogatható.
Székelyudvarhelyen ezen a
napon jótékonysági bált rendezett az ottani Rotary Club,
melyen a dunakeszi szervezet
nyolc taggal képviseltette a települést. A IV. Béla király térről video hidat létesítettek, és
a dunakeszi szervezet felkéré-

Zoltán). A kapcsolat létrehozása Kovács Lászlónak, a club
kincstárnokának, korábban
kétszeres elnökének volt köszönhető.
Ezzel nem ért véget a program. Az Ad Hoc énekegyüttes térzene keretében színvonalas műsorában a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó egyházi énekeket, majd a tavaszt köszöntő madrigálokat adott elő.
Az énekegyüttesről megtud-

tuk Gyombolai Bálinttól, hogy
az Új Liszt Ferenc kamarakórus tagjaiból verbuválódtak és
mindannyian professzionális énekesek. Az elnevezésüket
azért választották, mert csak
alkalmanként, ad hoc lépnek
közönség elé. A szoprán szólamot Gyombolainé Iványi Márta, az altot Matinné Romsics
Judit, Matin Tamás a tenort
és Gyombolai Bálint a basszus
szólamot énekelte.
– A téren látható korona különlegessége, hogy megismerhető ennek a nemzeti ereklyének a története – mondta kérdésünkre Dr. Déry Tibor, a
Dunakeszi Rotary Club alapító elnöke.
– A városban élő tanárok és
diákok egy hónap alatt húsz
rendhagyó történelemórát tartottak itt, és a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola zenészei hat
szabadtéri koncertet adtak. A
rotarysták Magyarországon
„sorban állnak”, hogy a korona a településükön megjelenhessen. Így történt, hogy mi
Sopronból kaptuk meg az installációt, és tőlünk Szegedre
„költözik”. Köszönetet mondunk a városvezetésnek, hogy
a születésnapi rendezvényen
bemutathattuk, majd itt a téren is látható volt a korona –
mondta a főorvos úr.
Katona M. István
A szerző felvételei

Így ünnepeltük a tánc világnapját!

Felemelő érzés volt tapasztalni az ökumené jelenlétét, hiszen minden keresztény felekezet magas szinten képviseltette
magát. Nem csak az Északpesti Református Egyházmegye
lelkészei és vezető tisztségviselői voltak jelen, hanem Dunakeszi katolikus, evangélikus és görögkatolikus papjai is.
Az egyházakat képviselő sok
magas tisztséget betöltő személy mellett Dr. Tuzson Bence államtitkár, körzetünk országgyűlési képviselője, Dióssi
Csaba Dunakeszi polgármestere és a hivatalt vezető jegyző, Dr. Molnár György, Szabó
József egyházügyi tanácsnok
is fontosnak tartotta, hogy településünkön a hitélet továbbra is hathatósan járuljon hozzá városunk lendületes fejlődéséhez.
Dr. Tuzson Bence és Dióssi
Csaba az istentisztelet során
kihangsúlyozták,
mennyire
fontosnak tartják az egyházak
munkáját, amelyek hathatósan
járulnak hozzá, hogy jó érzés

A beiktatás ünnepélyes pillanata

legyen Dunakeszin élni. Büszkén hangsúlyozták, hogy városunkban 400 református iskolás jár hittanórákra, mely a
jövőre nézve is bíztató.
Dr. Kodácsy Tamás megválasztott lelkész nem ismeretlen
a gyülekezet tagjai előtt, ahogy
említették, ő Dunakesziről érkezett Dunakeszire. A gyülekezet 134 szavazattal választotta meg új lelkészét.
A gyülekezet minden tagja természetesen nem fért be a
templomba, de egy méretes ki-

vetítőn mindenki részese lehetett az istentiszteletnek.
A beiktatási szertartás után
az udvaron a Himnusz eléneklését követően számos fénykép
készült, majd kifeszített sátrak
alatt „terülj – terülj” asztalok
mellett lehetett a kellemes időben beszélgetni.
Láthatóan és érezhetően tartalmas és közösségvonzó a város református gyülekezetének
élete!
Windhager Károly
Fotó: Bocskay Zsolt

Az országgyűlési képviselő és a polgármester mellett
magas rangú egyházi vezetők is jelen voltak Kodácsy Tamás beiktatásán

Országos szenior örömtánc flashmobot hirdettem a budapesti Hősök terére április 29-ére.
Szerettük volna méltón ünnepelni ezt a napot, hiszen ma már Magyarországon 200 fölött
van a szenior örömtánc oktatók száma és legalább 8000-10000 szeniorkorú heti rendszerességgel gyakorolja ezt a mozgásformát – írja szerkesztőségünkbe eljutatott beszámolójában Radvánszki Edit, a dunakeszi Redit Örömtánc Klub vezetője.
„A gyönyörű helyszín vonzó volt úgy tűnik,
mert 40 oktató és 1000 fő fölötti táncos volt a regisztrált résztvevők száma.
Az ország minden pontjáról érkeztek a táncosok mintegy 100 településről, sőt, a Vajdaságból, Romániából és Szlovákiából is jöttek
különbuszokkal. A meghirdetett időpontra hamar megtelt a tér vidám, egymást ismerősként
üdvözlő táncoslábú nyugdíjasokkal.
Öröm volt látni a lelkesedésüket. Ennyi szeretet még nem csorgott a Hősök terére egyszerre
egy időben, az biztos.

Aki ennek részese lehetett, az katartikus érzelmi hullámvasútba került arra az egy órára, amíg együtt egyszerre mozdulva roptuk a
szebbnél szebb táncokat. Persze a szuper élményhez a megfelelő hangosítás elengedhetetlen kellék volt, amit Festival-Service KFT. tulajdonosától, Petneházy Balázstól ajándékba
kaptak a résztvevők. Semmihez nem hasonlítható felemelő érzés volt ez minden résztvevőnek. Köszönöm szépen, hogy bíztatok bennem
és ott voltatok”.
Radvánszki Edit táncoktató
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Szalagavató – Szerenád - Ballagás - Érettségi

105-ször szólalt meg
a gimnázium harangja!

5

Az édesanyák köszöntése

Két kiemelkedő ünnepi rendezvény gazdagítja a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub éves tevékenységét. A karácsony mellett az anyák napja tartozik a jeles ünnepeik közé. Ekkor köszöntik az évfordulós születésnaposokat is. A rendezvényre május 4-én került sor a VOKE József Attila Művelődési Központban.

Folytatás a címlapról

Nehézségbe ütközik egy tucat különböző helyen lakó pedagógust egy este fölkeresni,
sokan nem is ebben a városban
élnek. A radnótisok úgy szervezték meg a szerenádot, hogy
előbb Nyíri István igazgató úr
vezetésével a Városházán keresték föl Dióssi Csaba polgármester urat és vezetőtársait, akik szintén megkínálták
őket egy koccintásra való itallal. Ezt követően visszavonultak a gimnázium épületébe,
ahol az összes őket tanított tanáruk várt rájuk, s itt köszönték meg az évek során kapott
tudást, odafigyelést és szeretetet. Ez történt a ballagást megelőző nap estéjén.
A ballagáson a három végzős osztályban összesen 105
fő sorakozott föl osztályfőnökeik mögött, s ünnepélyesen,
énekelve járták körbe a jól is-

mert, de ez alkalomra az alsóbb évesek által szépen földíszített termeket. Útvonaluk az aulában ért véget, ahol
minden tanuló kondított egyet
az iskola harangján. A hangulatos esemény után sorakoztak föl a szülőkkel, rokonokkal és tanáraikkal szemben az
emelvényen, hogy mindnyájan látszódjanak. Ünnepélyesen megtörtént az iskolazászló átadása is a következő évfolyam számára.
A látványos és ünnepélyes
eseményt Nyíri István igazgató úr nyitotta meg. „Mi, tanárok ablakok százait nyitottuk
ki, hogy gyermekeik rácsodál-

A

Az elismeréseket Dióssi Csaba polgármester
és Nyíri István igazgató adták át a diákoknak

kozzanak a világra, hogy megismerhessék az emberi bölcsesség és tudás mérhetetlenül nagy tárházát” – ecsetelte
az igazgató úr a szülőknek az
iskolai oktatás lényegét. Majd
részletesen méltatta a búcsúzó évfolyam tanulmányi-,
sport- és közösségi eredményeit, amelyek az osztályzatok
alapján magukért beszélnek:
42 kitűnő és 24 jeles bizonyítvány mutatja az évfolyam minőségét, amelyhez kapcsolódik 49 felsőfokú- és 53 középfokú nyelvvizsga megszerzése.
Az ünnepségen a kiemelkedő eredményességű tanulók
díjakat vehettek át.
Akik az évek során végig kitűnő eredményt értek el Polgármesteri Elismerésben és
jutalomban részesültek, amelyet Dióssi Csaba polgármester adott át Bíró Beáta Ilonának, Dócs Dávid Zoltánnak,
Erdősi Lillának, Karászi Anita
Kirának, Sárvári Borka Lucának, és Szőke Richardnak.
Polgármester urat kérték föl
a Pedagógusok Radnóti Díjának átadására is, amelyet ez
évben Harmos Ildikó tanárnő
érdemelt ki.

A Diákok Radnóti-díját Erdős Lilla, Csizmadia György,
Halmos Dániel, Sárvári Borka
Luca kapta.
A Jó tanuló – jó sportoló elismerést Stósz Norbert, a
Gimnázium Jó Sportolója díjat
Gyüre Károly,
az Év sportolója díjat Slektra
Réka vehette át.
A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által
alapított Lenau-díjat ez évben
Dócs Dávid Zoltánnak adták
át Tóth Tamás és Pethő Krisztián képviselők.
A Rotary Club pályázati ösztöndíjait Vályi Attila és Giczi
Imre adták át Gál Emese Rékának, Csizmadia Györgynek
és Pompor Emesének.
Különlegesség, hogy városunk lakója Soponyai Istvánné Anyák napi-díjat alapított,
amelyet idén a tavaly végzett
Guti Petra Réka érdemelt ki a
Budapesti Orvosi Egyetemen
való kimagasló teljesítményéért.
Ezt követően a diákok nagy
többsége értékes könyvjutalmat vehetett át sokrétű, nemes
tevékenységük elismeréseként.
(Windhager)

Dióssi Csaba polgármester virággal köszöntötte az édesanyákat

színháztermet most
is megtöltötték az ünneplő nyugdíjas klubtagok. Elsőként Radvánszki
Edit klubvezető helyettes
Zupka Sándor klubvezető ez
alkalomra írt ”Ő és Én Édesanyám” című versét mondta el.
Ezt követően a klubvezető
köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat, dédnagymamákat és a születésnapi évfordulós klubtársakat. – Az édesanyák nélkül nem volna élet,
nem lenne jövőnk, nem lennének értékeink. Ők a társadalom magját jelentő család teremtői, működtetői… A városnak, személy szerint nekem és
a klubunknak is alapvető feladata, hogy olyan közösségeket építsünk, ahol megvédhetjük az anyákat, a nagymamákat, dédnagymamákat és a felnövekvő generációt. Végezetül
köszöntötte a születésnapi évfordulós klubtársakat.
Az anyaságról, az élet alappilléréről beszélt Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, idősügyi tanácsnok.
Megemlítette, mint háromgyermekes családapa feleségét,
gyermekei édesanyját és beszélt édesanyjáról, akitől életre szóló nevelést, szeretetet kapott, és aki most is tevékeny
életet él.
– A születésnap igazi családi
ünnep és Dunakeszin a legnagyobb család az immár negyvenhat éves nyugdíjas klub,
ahol megünnepelhetjük a kerek évfordulós születésnapokat is – mondta Dióssi Csaba.
– Példamutató a klub működése, tevékenysége, folytatta,
majd rövid történelmi kitekintést adott arról, hogy különböző korokban mit jelentett a
születésnap. – A klubban most
több mint hetvenen ünneplik a
75, vagy ennél nagyobb kerek
születésnapot. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az
évfordulósokat.
Ezt követően a polgármester
egy-egy szál virágot adott át az

ünnepelteknek, Csoma Attila
édességgel, Zupa Sándor emléklappal tette emlékezetessé
a születésnapokat. Néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Danka Elekné Katiról, aki már nem lehetett az évfordulós ünnepeltek között. Külön köszöntötte
Dióssi Csaba a 99 éves Merksz
Ferencnét, Margitkát, aki jó
egészségben, derűvel a lelkében éli meg ezt a különleges
életkort. „Az én otthonom a
boldogság otthona. Gyerme-

unk egyik ifjú kitűnősége, a 13
éves Oroszki Tamás, az egyik
klubtag, Vincze Ludmilla unokája Bach, Chopin és Liszt Ferenc művek briliáns zongora előadásával gyönyörködtette a közönséget. Felkészítő tanára, Dr. Domoszlai Erzsébet,
városunk díszpolgára.
A Bárdos Lajos Általános Iskola negyedik osztályos tanulóiból alakult kamarakórus
és gyerektánccsoport műsora következett. A kórust Pusztai Edit, a táncosokat László

A 99 éves Merksz Ferencné

keim, unokáim, és már hat
dédunokám van, a legidősebb
is már húsz éves. Adja Isten,
hogy megéljem a Mikulást,
mert akkor már átlépem a századik születésnapot” - mondta az ünnepelt.
Az anyák napi ünnepséget
színes, színvonalas műsor gazdagította, melynek összeállítása Balogh Ági és Balogh Gyula
nevéhez kötődik.
Elsőként a klub Dunakavics
táncegyüttese mutatta be a
klasszikus Palotást, a közösség immár hagyományos produkcióját. Az együttes vezetője Lipniczkiné Ani. Város-

Mónika készítette fel. Kovács
Ilona versmondását követően
a klub énekkara népdalcsokrot adott elő Balogh Gyula vezényletével.
Az évfordulósokat előbb az
énekkar köszöntötte, majd
Back Judit – dr. Lassó Attila
szalontáncának tapsolhatott a
közönség. Kolossa Kata énektanárnő két közismert dal előadásával lepte meg a jelenlévő
nagymamáját és a közönséget.
Az ünnepséget követte a jókedvű táncmulatság, majd az
estebéd elfogyasztása.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Családokkal a családokért!
Kétnapos rendezvény a repülőtéren

Noha alig két éve, 2020-ban alapították a Természetesen Dunakesziért civil egyesületet, de
már is jól cseng a neve a városban a közösségek érdekében szervezett jótékonysági akcióiknak, adománygyűjtéseiknek köszönhetően. A hétvégén – szombaton és vasárnap - pedig
nagyszabású rendezvénnyel várták az érdeklődőket a dunakeszi repülőtéren. A rendezvény
mottója: Családokkal a családokért.

szorultak megsegítéséért. Példaként említette a kárpátaljaiak és
a minap bekövetkezett alsói lakástűz károsultjainak a megse-

A rendezvény fővédnöke, Tuzson Bence és az egyesület vezetői
A térség régi-új országgyűlési
képviselője köszönetet mondott
a képnapos rendezvény megszervezéséért a Természetesen Dunakesziért Egyesületnek.
Tuzson Bence a legfontosabb
értéknek az egészséget nevezte.
– Az egészség megőrzéséért tennünk kell, amit már kisgyermek
korban el kell kezdeni - hangsúlyozta. Hozzátette: fontos a felnőttek személyes példamutatása,
az egészséges életmód, a rendszeres sportolás és az egészségügyi
szűrővizsgálatokon való részvétel. – Dunakeszin ezt példásan
megszervezik, rendszeresen érkeznek szűrőbuszok, melyek a
város mellett a környező településeken élők számára is biztosítják a vizsgálatokat – ismertette.
Kiemelte, hogy az önkormányzattal együttműködve Dunakeszin megújították a házi orvosi
rendelőket, a szakorvosi rendelőintézetet, új mentőállomás épült,
melyek mind a lakosság ellátását
szolgálják.
Az országgyűlési képviselő
fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy hiábavaló minden
beruházás, fejlesztés, ha „mi nem
vagyunk képesek arra, hogy tudatosítsuk magunkban és a gyerekeinkben, hogy milyen fontos
az egészség megőrzése. Nagy fontos az, hogy egészségben nőjenek
fel a gyerekek, akikből lesznek az
egészséges felnőttek”.
Tuzson Bence köszönetet
mondott az egyesület vezetőinek,
tagságának, akik jelentős karitatív tevékenységet végeznek a rá-

Hogyan hozd ki
gyermekedből a legjobbat?
Lépten-nyomon azt lessük, hogyan tehetnénk gyerekünk kedvére, hogy jól érezze magát a bőrében, mert ha ő jókedvű és boldog, akkor a szülők is azok. Akkor béke van és harmónia. Elmondható, hogy ha egy gyermek kiegyensúlyozott, az oktatási intézményekben ügyesen veszi az akadályokat, az otthoni környezet elfogadó, támogató, akkor sikeres felnőtt válik belőle. Igazán egyszerűen hangzik ez a recept.

D

S

zombat délelőtt hatalmas
parkolóvá változott a repülőtér egy jelentős szelete,
melyet elfoglaltak az autók százaival érkező családok gépjárművei. Már a belépéskor jól érzékelhető volt a profi szervezés, udvarias volt a tájékoztatás is.
A nagyszínpad előtt gyülekezett a családok sokasága,
hogy megörökítsék a Dunakeszi Cheerleader Team kicsinyeinek bemutatóját, akiket Kundlya
Zsófia, a VSD szakosztályvezetője tanított be nagy sikerrel. No
de ezt megelőzte a rendező egyesület képviselőjének, dr. Zsargó
Krisztina kedves köszöntője, aki
egyben felkonferálta a színpadra
Tuzson Bencét, a rendezvény fővédnökét.

XXIV. évfolyam 10. szám

gítése érdekében szervezett adománygyűjtő akcióikat, akik javára 1000, 3000 és 5000 forintos
„karkötőket” vásárolhattak a támogatók..
Az országgyűlési képviselő
megnyitó gondolatai után a már
említett kicsinyek léptek a színpadra, hogy hangulatos programjukkal mosolyt varázsoljanak szüleik és a nekik tapsoló nézők arcára.
Csoma István, a Természetesen Dunakesziért Egyesület elnökhelyettese elmondta, hogy az
első nagy szabadtéri rendezvényük programjaival a családok,
az egészség jelentőségére szeretnék ráirányítani az érdeklődők
figyelmét.
– Programjainkat ennek jegyében szerveztük meg, melyre hogy
csak egy példát mondjak, Szőnyi
Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke a nők
családon belüli szerepéről tartott
előadást. Meghívott előadó vendégeink között voltak orvosok,
belgyógyászok, kardiológusok,
táplálkozási tanácsadók, szakemberek. Az egészséges táplálkozás
jegyében állítottuk össze az ételés ital kínálatot is.
A közel háromszáz fős egyesület elnökhelyettese elmondta,
hogy ez az első jelentősebb rendezvény, amit önállóan szervezett az egyesületük, de támogatta őket a városi önkormányzat is.
- A szervezés és a kétnapos
rendezvénnyel kapcsolatos teendők ellátásának kilencven százalékát tagjaink vállalták magukra

– mondta elismeréssel a hangjában Csoma István, aki reményét
fejezte ki, hogy a közösség érdekében végzett tevékenységükkel
hagyományt tudnak teremteni.
A színes programokat és az érdeklődők sokaságát látva mindenjel arról árulkodik, hogy a
Természetesen
Dunakesziért
Egyesület önzetlen közösségi tevékenysége és programkínálata találkozott a lakosság igényével, akiket tartalmas előadásokkal, bemutatókkal, akiket vasárnap is vártak a szervezők a dunakeszi repülőtéren.
A kétnapos rendezvényen Sipos Dávid alpolgármester mondott záróbeszédet, aki köszönetet mondott a Természetesen Dunakesziért Egyesületnek, hogy
szívvel-lélekkel megszervezték a
programot.
„Köszönöm, hogy mindig
olyan fontos ügyek mellé állnak,
amelyek megmutatják, hogy milyen jó Dunakeszin élni. Elsőként
álltak a kárpátaljai adománygyűjtés mellé, elsőként kezdtek
gyűjteni a Dunakeszi-alsói la-

e hogyan tudhatjuk biztosan,
hogy mivel teszünk jót nekik?
Hogyan leszünk megfelelően
támogató szülők? Hogyan hozhatjuk ki
belőlük a legjobbat?
Járjon “versenyistállóba”, alternatív iskolába, minden nap extra foglalkozásokra? Nem lehet, hogy attól lesz boldog
ha szabadok a délutánjai, együtt lehet a
szüleivel vagy a kortársaival játszhat?
A Dunakeszi székhelyű KONELI
(Konstruktív ÉLetvezetés Intézményei)
Intézmények fontosnak tartja, hogy oktatási intézményként segítse a szülőket
a hagyományos kereteken túl is, hogy
egymást jó társként kiegészítve építsék a gyermekek boldog, sikeres jövőjét.
Ezért szerveznek egy előadás estet, ahol
hiteles szakemberektől kapnak a gyermeküket tudatosan nevelő szülők hasznos információt, mely segíti őket a mindennapokban, kézzelfogható tanácsot
adva a sikeres felnőtté nevelés útján.
Az eseményen két neves szakértőtől is
hallunk előadást: Bagdi Bella személyiségfejlesztő előadó, tréner, a Jobb Veled
a Világ Alapítvány elnöke, a Boldogságóra mozgalom elindítója, előadásából
kaphatunk választ a fenti kérdésre. Illetve Kardos Éva a Koneli Intézmények
alapítója, kétgyermekes édesanya és szemléletváltó szakértő beszél a szülői lét felelősségéről.
Az előadások után pódiumbeszélgetés keretében Bagdi Bella és Kardos Éva, mellett Tenki
Réka édesanya, színésznő és Szabó Márta taní-

MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:
TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ, K ARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
K AZÁNGÉPÉSZ /K AZÁNKEZELŐ

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 1
éves gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő
képesítés
Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, lakatos
képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely

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)

Sipos Dávid alpolgármester

kástűz áldozatainak. Most pedig
egy olyan fontos téma köré szerveztek eseményt, mint az egészség. Köszönöm az előadóknak, a
kiállítóknak, hogy eljöttek, és bízom benne, hogy ez a két nap egy
hagyományteremtő hétvége lesz”
– jelentette ki Sipos Dávid alpolgármester, aki így zárta beszédét:
– Hajrá Dunakeszi! Hajrá Természetesen Dunakesziért Egyesület!
Lapunk érdeklődésére Csoma István bejelentette, hogy az öt
családot érintő Dunakeszi-alsói
lakástűz károsultjai javára meghirdetett „karkötő” értékesítéséből két nap alatt 200 ezer forint
gyűlt össze, amit hivatalosan adnak át majd.
Vetési Imre
Fotó: kesziPress

tónő, a Boldogságóra nagykövete tapasztalatait, tanácsait ismerhetjük meg. Majd ezt követően nézői kérdésekre is válaszolnak a meghívott
előadók.
Sütő-Pataki Andrea

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.
KÖZTERÜLETI SEGÉDMUNK ÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, hulladékszedési
munkavégzés
- részvétel
a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános
Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor városüzemeltetési
vezetőnél (mobil: 30 628 3206) vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

FŐKÖNYVELŐ

Főbb feladatok:
• szállító számlák
ellenőrzése, könyvelése,
• szállító, vevő folyószámla egyeztetés
koordinálása
• főkönyvi könyvelési, egyeztetési feladatok,
• áfa bevallás koordinálása,
• bérszámfejtési feladatok támogatása
• kimutatások készítésének koordinálása,
• szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása,
• ISO 9001:14001 integrált irányítási rendszer
minőségbiztosítási megbízottal együttműködés
• év végi zárás, üzleti terv, beszámolók elkészítése
Elvárások:
regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,
önálló munkavégzés,
több éves szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeretek
(MS Office)
3-5 év szakmai tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
tb ügyintézői végzettség
belső auditor végzettség,
vezetői tapasztalat
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
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
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A bűnvadász rendőrök
körbefutották a Balatont
Idén 16. alkalommal került megrendezésre az Ultrabalaton, melynek Balatonfüred volt a rajt- és célállomása. Ez a verseny egy
háromnapos igen embert próbáló futóverseny, ahol a versenyzők egyéniben, vagy csapatban teljesítik a közel 210 kilométeres távot. A versenyen a Dunakeszi színekben induló „Bűnvadászok” csapata is teljesítette a távot. A tíz főből álló csapat a
Dunakeszi Rendőrkapitányság állományának szervezésében alakult meg.

7

MEGHÍVÓ
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre a magyarság egyűvé
tartozásának gondolatától vezérelve
2022. június 4-én (szombaton) 17:00 órakor
a Dunakeszi-Gyártelepen található Országzászlónál

T R I A N O N 102

csendes emlék-összejövetelt szervez
(tekintettel a kárpátaljai honfitársaink helyzetére)
Beszédet mond:
Nyíri Márton városunk alpolgármestere
Merre tart a világ és benne Magyarország
Fellépnek: Arany Éva, Balogh Regina, Guttmann Vilmos
és Vincze József előadóművészek.
Ha lehetséges, kérjük, segítsenek a szervezésben:
rendezvényünkről tájékoztassák ismerőseiket, barátaikat!
Köszönjük! Tisztelettel a szervezők:
Bartinai Péter, Gyuris Istvánné, Kovács Ilona és Skripeczky
István (tel: 06-30-36-145-15)
„Veled többen vagyunk – nélküled kevesebben!!!”

A dunakeszi csapat tagjai

A

csapatnak erre a versenyre fél év
állt rendelkezésre a felkészülésre,
melyben segítséget nyújtott Fazekas Attila a VSD atlétikai szakosztály vezetőedzője (Ironman, triatlonversenyző,
triatlon és duatlon Európa-bajnokságokon
a magyar válogatott tagjaként (1994-1997)
sikereket ért el).
A versenyen indulók 2022. április 30án hajnali 05:45 órakor rajtoltak el a balatonfüredi Agora parkból, és ugyanoda érkeztek vissza május elsején 02:45 órakor. A
hosszú távot a tagok váltásban szervezték
meg és teljesítették. Gyakorlatilag a közel
21 óra alatt folyamatosan futottak, és kísérték egymást futva, illetve kerékpárral.

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

Amíg az egyik versenyző futott, addig a
kísérő autó a váltópontra elvitte a következő csapattagot. Ott a chip leolvasását követően futott tovább. Ez egy igen nehéz verseny, ahol nemcsak fizikálisan, de mentálisan is elfárad hamar az ember, de a csapat
töretlenül haladt a cél felé, és a tervezett 23
óra helyett 21 óra 00 perc 36 mp alatt teljesítették a távot.
Az Ultrabalatonon az idén 1801 csapat
indult el 17 ezer nevezővel összesen, amelyen a dunakeszi „Bűnvadászok” csapata a
850. helyezést érte el. A kimagasló teljesítmény eléréséhez hozzájárult a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság, valamint a Dunakeszi Város Önkormányzata egyéni póló-

val és a balatonakarattyai városi üdülőben
biztosított szálláshellyel.
Molnár-Jancsik Beáta
CSAPATTAGOK:
• Jávor Anett r. zls.
• Vorsléger Ildikó r. ftörm.
• Molnár-Jancsik Beáta
• rendvédelmi alkalmazott
• Kovács Zsuzsa r. ftörm.
• Barabás Hanjal civil
• Tatár Csaba r. főhadnagy
• Balogh István r. zls.
• Czene Joó Ádám r. hadnagy
• Kovács Richárd r. főhadnagy
• Nagy Imre r. ftörm.

Mahart: csaknem 1 milliárd
forintból újult meg öt kikötő
a Dunakanyarban
– Csaknem 1 milliárdos, 900,57 millió forintos infrastruktúra-fejlesztést hajtott végre a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. Dömös, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötőiben – közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK
AKCIÓ
Widex U30 teljes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk
időpontot!
06 (70) 317 6881

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
GÖD

Kincsem park

Az akció 2022. 06. 10-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljes körű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés
megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és az
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával
történik.

Tördelés:
dtp.telework
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt.

GOD/22/05DR1

Felelős vezető:
Szabady Balázs nyomdaigazgató
HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben:
a +36-30/342-8032-es
telefonszámon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

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

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

APRÓHIRDETÉS
• KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI
ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. AZONNALI
FIZETÉS. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL.
www.vertesiantikvarium.hu Tel: 06-20425-6437

A

A dunai hajózás nagyon népszerű a helyi lakosság és a turisták körében

tájékoztatás szerint a fejlesztés 500 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást kapott a Széchényi
2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program részeként, a támogatás finanszírozása
kohéziós alapból és hazai központi költségvetési
forrásból valósult meg.
A projekt keretében az érintett települések kikötőiben megtörtént új ponton és híd bekötése,
illetve a kikötőterület rendezése. Komáromban
megújult az állomásépület, Esztergomban pedig

egy új, teljes körű infrastruktúrát biztosító kiszolgálóegység jött létre.
Mindezek elősegítik a kikötésszámok növekedését, ezáltal a települések turizmusának fejlődését. A projekt keretében több helyszínen kerékpártárolókat telepítettek, valamint új parkolóhelyeket alakítottak ki, hogy ezáltal is ösztönözzék a turistákat, továbbá a lakosságot a vízi
közlekedés és a hajójáratok igénybevételére – írják a közleményben.
Fotó: Csodálatos Magyarország

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Elsöprő közönségsiker és huszáros hajrá
a Giro d’Italia első, Visegrádig tartó szakaszán

A

Voltak olyan szakaszok, ahol a huszárok
együtt versenyeztek a mezőnnyel

Hasonlóan életünk első nagy szerelméhez, a randevún ő is
megváratott minket. Már úgy volt két éve is, hogy eljön hozzánk, de a világjárványnak „köszönhetően” még halogatta a nagy találkozást. Aztán idén végre megvalósulhatott
az álmunk, a világ egyik legnagyobb sporteseménye, a Giro
d’Italia megérkezett Magyarországra. A több mint három hetes körverseny első három etapja hazánk legszebb tájain futhatott végig, hogy elkápráztathassuk a versenyt televízión
követők százmillióit szerte a nagyvilágban. A „Nagy rajt”, a
Grande Partenza a budapesti Hősök teréről indult és Székesfehérvár valamint Esztergom érintésével Visegrádon a Fellegvár tőszomszédságában ért véget hegyi befutóval. A táv 195
kilométer volt.

Hősök teréről indult
a közel kétszáz főt
számláló mezőny, tízezrek üdvrivalgásától kísérve a „lassú rajttal”. Ismerkedés a várossal, integetés a végig sorfalat álló nézőknek,
aztán jött az „éles rajt” már a
külső Budafoki úton. Egy istállóból két olasz kamikáze
rögtön meg is szökött, de ettől a mezőny nem esett kétségbe, hagyták, hadd mutassák meg a trikójukon és a
nadrágjukon lévő szponzoraikat a világnak. Úgy belehúztak, hogy nem is érték őket
utol csak Visegrád előtt nem
sokkal, de akkor úgy hagyták faképnél a holtfáradt taljánokat, mintha szemből jöttek volna…
Már több mint négy órája tekertek, amikor befordult
a karaván Visegrád központja felé és nem sokkal később
megkezdtek
felkapaszkodni a szerpentinen. Ha csak a
felvételeket látjuk, azt hihettük volna, valahol az Alpokban vagy a Pireneusokban
egy legendás hegyi etapon járunk, annyi szurkoló sorakozott fel a Fellegvárra vezető
út mindkét oldalán és biztatta teli torokból, pink pólókba
öltözve, nemzetiszínű zászlókat lobogtatva a világ legjobb

Valter Attila a 29. helyen ért célba Fotó: Blikk

kerékpárosait. De ez így volt
minden településen, amelyen az útjuk során elhaladtak. Az aszfaltra végig Valter
Attila és a másik két magyar,
Fetter Erik és Peák Barnabás
neve volt felfestve, mint akikért a legjobban szurkolnak,
de kijutott a biztatásból mindenkinek.
A Fellegvárhoz vezető hegyi szakasz „mindössze” 5,6
km volt, az átlagos meredekség 4,2 százalék, de egy helyen elérte a nyolc százalékot
is, amely 190 kilométer megtétele után nem esett jól sen-

kinek. A legnagyobb magyar
favorit, a tavalyi Girón három
napon át rózsaszínbe öltözött, Valter Attila mindössze
négy másodperces hátránnyal
a 29. helyen végzett.
A szombati budapesti egyéni időfutamot és a vasárnapi Kaposvár – Balatonfüred
harmadik szakaszt követően
a 22 csapat 176 bringása repülőre szállt, hogy egy nappal
később már Szicíliában folytatódjon a világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenye, a Giro d’Italia.
Jaberits Zsolt

Ukrajnai tinédzser is indult
a dunakeszi Nógrádi Attilasakk-emlékversenyen

A fiatalon elhunyt sakkozónak, Nógrádi Attilának emléket állító verseny évről évre vonzza a
kicsiket és nagyokat egyaránt. Így volt az most szombaton is. Külön érdekesség, hogy egy ukrajnai fiatalember is indult, és korosztályában ezüstérmet szerzett – írja a dunakeszipost.hu.

N

ógrádi Attila az Alagi DSK sakkozójaként
öregbítette Dunakeszi város jó hírét egészen fiatalon – mindössze 25 éves volt – bekövetkezett haláláig. Éppen ezért az emlékére 2009
óta szervezett verseny céljai közé tartozik, hogy segítse az amatőr sakksport fejlődését és továbbra is a
város jó hírnevét gazdagítsa.
A sakkverseny korcsoportjainak első három helyezettjei érmet és kupát is kaptak, emellett pedig pénzjutalomban részesültek, valamint az önkormányzat különdíjait is átvehették az arra érdemesek, amelyet Juhász Ádám (képünkön) adott át – adta hírül a
dunakeszipost.hu
***
A sportszerető közönség körében közismert, hogy a
tragikus hirtelenséggel elhunyt Nógrádi Attila emlékére édesapja és a dunakeszi sakkozók legendás
mentora, az Alagi DSK és a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke, Solymosi László, Dunakeszi díszpolgára hívta életre és rendezte meg az emlékversenyt
az elmúlt években.

A május 7-én rendezett, immár 12. emlékversenyt
a fiatalon elhunyt sakkozó édesapja, Nógrádi József
rendezte és ő ajánlotta fel a díjakat is – tájékoztatta a
Dunakanyar Régió szerkesztőségét Solymosi László.
A megnyitón az elnök úr a sakkozók előtt kiemelte a dunaharaszti Farkas Rózát, aki 2022-es országos sakkbajnokságon, a 8 éven aluliaknál aranyérmes, nővére, Sára a 12 éven aluliaknál bronzérmes
lett. Horváth Karolina (Vác) az országos bajnokságon, a 10 éven aluliaknál a 6. helyezést érte el. Solymosi László elismeréssel beszélt a dunakeszi Kőrösi
iskola 3-4 korcsoportos fiú csapatáról is, amely bejutott az idei országos diákolimpia döntőjébe.
Mint megtudtuk: nagy tapsot kaptak a bemutatott sakkozó lányok, Pest megye büszkeségei.
Solymosi László köszönetet mondott a díjak adományozóinak: Dunakeszi Város Önkormányzatának és a Pest Megyei Sakkszövetségnek.
V. I.
Fotó: Bocskay Zsolt
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