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Cikkünk a 2. oldalon

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

Dr. Kodácsy Tamás és Balog Zoltán

Minden szülőnek fontos, hogy a gyermekei 
egészséges körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak – 

nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Fejlődő magyar falvak 

Szalagavató – Szerenád - Ballagás - Érettségi

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

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

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

105-ször szólalt meg 
a gimnázium harangja!

„A 2018-2022-es kormányza-
ti ciklusban 802 millió forin-
tot sikerült központi támo-
gatásként Kisnémedire hoz-
ni, amely tartalmazza a szol-
gálati lakás kialakítására az 
idei évben elnyert 39 millió 
forintot és a TOP Plusz támo-
gatás keretében zöld infra-
struktúra fejlesztésére meg-
ítélt 280 millió forintot is” – 
jelentette be dr. Rétvári Ben-
ce, a település országgyűlési 
képviselője az ugyancsak 60 
millió forint állami támoga-
tásból épített minibölcsőde- 
avató ünnepségén.

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

Beiktatták Dunakeszi 
új református lelkészét 

Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

A Giro d’Italia meghódította 
Magyarországot!

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

Az apró döntések 
életeket menthetnek

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 énekel-

nek 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. 

Beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy az emberek 
sokszor kerülnek le-
küzdendő nehézségek, 

akár ellenségek elé, de ha Isten 
velünk van, akkor mindezek da-
cára sikeresek lehetünk. Törté-
nelmi példának Bethlen Gábor 
fejedelmet említette, aki igen 
nehéz, szorongatott helyzetben, 
egyedül Istenbe vetett hitére tá-
maszkodott, s sikeresen őrizte 
meg Erdély függetlenségét mind 

a terjeszkedő oszmán törökök-
kel és a meggyengült országot 
bekebelezni szándékozó Habs-
burg erőkkel szemben. Erős hit-
tel felvértezve mi is bátrak lehe-
tünk, megoldódhatnak a nehéz-
nek ígérkező feladataink. Ezt a 
hittel erősített igyekezetet kí-
vánta Dunakeszi további épülé-
séhez. „Rád hallgató szívet adj 
Uram!” – bennünk Isten mun-
kálkodik.
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Németh Rudolf és Tuzson Bence a gödi vízilabdázás jövőjéről egyeztettek

A hároméves szerződést ünnepélyesen írták alá

Nemzeti Vágta - A következő években is lesz előfutam Vácdukán

A Nemzeti Vágta elő-
futamai egyszer-
re jelentik a ma-
gyar lovas hagyo-

mányok, a lovassport meg-
élését és a települések ösz-
szetartását - mondta Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának par-
lamenti államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
a vácdukai eseményen.

Mint hozzátette, az elő-
futam Vácduka és az egész 
térség számára fontos ren-
dezvény, amely egyben kul-
turális eseménnyé is vá-
lik rangos programokkal és 
minifesztivállal kiegészülve.

Az államtitkár beszélt ar-
ról is, hogy a Dunakanyar-
ban számos huszárcsapat mű-
ködik, de országos szinten is 
fontos, hogy legyen utánpót-
lás, legyenek fiatalok, akik a 

lovassportot, a huszárhagyo-
mány-őrzést, a lovasíjászatot 
űzik. A kormányzat éppen 
ezért bővítette ki a Lázár Er-
vin Programot azzal, hogy 
az iskolás diákok a prog-
ram keretein belül akár hu-
szárhagyomány-őrző, akár 
lovasíjász programokat is lá-
togathatnak.

Lázár Vilmos, a Magyar 
Lovassport Szövetség elnö-
ke arra emlékeztetett, hogy a 
lovaskultúra, a lovassport a 
figyelem középpontjába ke-
rült az elmúlt időszakban. A 
szövetség hét szakággal ren-
delkezik, amelyek közel ezer 
versenyt rendeznek az ország-
ban, a Nemzeti Vágta azon-
ban a szövetség és a magyar 
lovasélet számára is különle-
ges esemény. "Amatőr esemé-
nyeink között a legrangosabb, 
és a közönség számában, is-

mertségében, népszerűségé-
ben abszolút mindent visz és 
a legmagasabb szinten repre-
zentálja a magyar lovasspor-
tot" - fogalmazott.

Mint rámutatott, a több év-
vel ezelőtt kialakult elővágta-
rendszer jelentősége az, hogy 
az előfutamok viszik el a ma-
gyar lovaskultúrát, a magyar 
lovassportot és magát a Nem-
zeti Vágtát a különböző tele-
pülésekre.

Makkos László polgármes-
ter felidézte, hogy két évvel 
ezelőtt, az első vácdukai elő-
vágta megrendezésekor nagy 
fába vágták a fejszéjüket, hi-
szen nem volt pályájuk, az el-
készült pálya pedig - a termé-
szeti adottságoknak köszön-
hetően - "egy picit techni-
kás" lett. Az 1780 lakosú kis-
település vezetője kiemelte, 
hogy a visszajelzések alapján 

nagyon jó hangulatú rendez-
vény született az elmúlt két 
évben.  

A Nemzeti Vágta honlap-
ja szerint idén 13 helyszínen 

tartanak elővágtát: a kvalifi-
kációs versenyek sora május 
28-án Szabadkán indul, Vác-
dukára 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

Beruházásaink tér-
ségünk egész terü-
letén az előrejelzett 
ütemterv szerint ha-

ladnak, így például Gödön is 
folytatódhatnak a Búzaszem 
iskola tornatermének építé-
si munkálatai, ugyanis az in-
tézményt fenntartó Búzaszem 
Alapítvány épp most nyert el 
száznegyvenötmillió forin-

tos támogatást az iskolabőví-
tési projekt második ütemé-
nek megvalósítására – mond-
ta lapunknak Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5-ös számú vá-
lasztókerület országgyűlési 
képviselője. Ugyanakkor fo-
lyamatban vannak az M2-M3 
összekötő út tervezési mun-
kálatai, ez a közlekedésfej-
lesztés pedig az egész térsé-

günknek nagy segítséget je-
lent majd, hiszen mint már 
többször is hangsúlyoztam, 
továbbra is számíthatnak rám 
a körzetünkben élő autósok – 
tette hozzá.

Minden erőmmel azon va-
gyok, hogy folytassuk a kö-
zös munkát – nyilatkozta a 
Dunakanyar Régiónak Tu-
zson Bence, aki ennek egyik 

példájaként említette, hogy 
Németh Rudolffal, a gödi 
Aquaworm Waterpolo szak-
osztályvezetőjével is egyez-
tetett a napokban a gödi ví-
zilabdázás jövőjéről, illetve 
a fejlesztési lehetőségekről. 
Ugyancsak a sportos és egész-
ségtudatos életmód népsze-
rűsítésével áll összefüggés-
ben, hogy a képviselő nem-
csak a Természetesen Du-
nakesziért Egyesület szerve-
zésében megtartott családi 
egészségnap fővédnöke volt, 
de kérdésünkre válaszolva el-
mondta azt is, hogy az volt a 
kétnapos, ingyenes rendez-
vény célja, hogy minél többen 
részt vegyenek a szűrővizsgá-
latokon, mert egy apró döntés 
is életet menthet. „Az egész-
ség megőrzése mindannyi-
unk legfőbb érdeke!” – mond-
ta Tuzson Bence.

„Meggyőződésem, hogy 
ilyen tekintetben is büszké-
nek 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 sokasá-
gára és sokszínűségére, a kö-
zösségünkre, valamint arra, 
hogy együtt egy olyan helyet, 
egy olyan térséget alkottunk 
meg, amelyben jó élni, aho-
vá mindig jó megérkezni, s 
ahol mindig jó lenni. És külö-
nösen jó itt otthon lenni! Ez-
után is azon dolgozom majd, 
hogy régiónk hazánk legdi-
namikusabban fejlődő térsé-
ge maradjon” – fogalmazott 
a képviselő, aki szerint az itt 
élő emberek pontosan tudják, 
hogy csak békében lehet épít-
kezni és fejlődni. Mint mond-
ta, éppen ezért tartja elsődle-
gesnek, hogy minden körül-
mények között megőrizzük a 
stratégiai nyugalmunkat, az 
újabb fejlesztésekkel pedig el-
mélyítsük az eddig elért ered-
ményeinket.

Tuzson Bence az ugyan 
csak a választókerülethez tar-
tozó Csomádon Stipka Ist-
ván önkormányzati képvise-
lő kíséretében tekintette meg 

a helyi sporttelep folyamat-
ban lévő fejlesztését. A kép-
viselő a helyszínen hangsú-
lyozta, hogy a sportolási le-
hetőségek biztosítása, a moz-
gáskultúra fejlesztése amel-
lett, hogy itt helyben teremti 
meg a rekreációs lehetősége-
ket akár a felnőttek számá-
ra is, a gyermekek rendsze-
res edzésre való nevelése ré-
vén mégis leginkább a legfi-
atalabb nemzedékek érdekeit 
szolgálja, hiszen minden szü-
lőnek fontos, hogy gyermekei 
egészséges körülmények kö-
zött fejlődhessenek, tanulhas-
sanak. Mint mondta, tovább-
ra is elsődleges szempontot 
jelent a béke megőrzése, mert 
ez a további fejlődésünk és az 
elért eredményeink fenntar-
tásának garanciája. Én pe-
dig minden erőmmel azon 
vagyok, hogy összefogásban 
folytathassuk a közös mun-
kát, hiszen nagyon sok feladat 
áll még előttünk – fogalma-
zott Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

- 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.

Már áll mind a hét toronydaru és hamarosan a falak is kinőnek a földből, de már most is lát-
szik az úgynevezett E épület, amelyik a Dunakeszi Diáknegyed technikumi részének a tan-
műhelye lesz – mondta el a lapunknak az építkezés helyszínén adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki a napokban az ország jelenlegi legna-
gyobb 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.

Minden szülőnek fontos, hogy a gyermekei 
egészséges körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak – 

nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Az apró döntések 
életeket menthetnek

Tuzson Bence államtitkár, 
országgyűlési képviselő 
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Az együttműködés újabb eredménye az új minibölcsőde

Wein András, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója

Folytatás a címlapról

- Nagyon jó érzés olyan tele-
pülésre érkezni, ahol bölcső-
dét építenek, óvodát bővítenek, 
utakat, járdákat építenek, újí-

tanak fel, mert ez azt mutatja, 
hogy abban a faluban van élet, 
ahol sok család él, sok gyer-
mek születik – mondta az ápri-
lis 29-i minibölcsőde-avató ün-
nepségén az Emmi parlamenti 
államtitkára.

Az országgyűlési képvise-
lő elismeréssel beszélt arról, 
hogy Kisnémedihez hasonlóan 
a választókerületében, de az or-

szágban is nagyon sok család-
központú, gyerekközpontú te-
lepülés van, melyek fontosnak 
tartják, hogy bölcsődét építse-
nek, ami a gyermekek napköz-
beni biztonságos felügyeletét 

garantálja. - Emellett fejlődést 
is jelent, hiszen hasonló korú 
gyerekekkel vannak együtt. A 
szülőknek pedig könnyebbé te-
szi a mindennapi életét azzal, 
hogy az édesanya tud munkát 
vállalni – tette hozzá az állam-
titkár.

Megelégedéssel szólt arról, 
hogy a fővárosi agglomerációs 
települések egymás után avat-

nak bölcsődét, mert a kisebb 
lélekszámú, nyugodtabb éle-
tet biztosító falvak közkedvel-
tek az új otthont választó fia-
tal, kisgyermekes családok kö-
rében. 

- A kormány célja, hogy a 
kistelepüléseken élők számára 
is biztosítsa a nagyvárosokhoz 
hasonló minőségi közszolgál-
tatásokat, az oktatás és egész-
ségügyi ellátást, a bölcsődei és 
óvodai férőhelyeket – hangsú-
lyozta. 

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 szá-
mára sincs fontosabb a család-
jánál.  Nincs annál nemesebb 
küldetés sem egy édesapának, 
sem egy kormányzati szereplő-
nek, hogy az édesanyákat és a 
családokat segítse. Ezért fontos 
ennek a minibölcsődének a lét-
rehozatala – fogalmazott.

Dr. Rétvári Bence a bölcső-
de szépségét ecsetelve gratu-
lált Edelman Györgynek, Kis-
némedi polgármesterének és 
a környékbeli települések pol-
gármestereinek is, akik mind-
mind partnerek voltak abban, 
hogy az ő falujukban is hason-
ló fejlesztések valósultak meg. 
Külön gratulált a gyors kivite-
lezéshez, majd felvázolta, hogy 
Kisnémedi polgármesteré-
vel közösen eddig mi mindent 
tudtak megvalósítani. Mint 
mondta: összesen 802 millió 
forintot sikerült központi tá-
mogatásként Kisnémedire hoz-
ni, amiben benne van a szolgá-
lati lakás kialakítására az idei 
évben elnyert 39 millió forint 
és a TOP Plusz támogatás ke-
retében zöld infrastruktúra 
fejlesztésére megítélt 280 mil-
lió forint is. Előtte a falu – sok 
egyéb mellett – kapott támo-
gatást kommunális eszköz be-
szerzésére, rendezvények meg-

tartására, felelős állattartásra, 
belterületi út és járda felújítá-
sára, építésére, falugondnoki 
busz vásárlására, szociális tű-
zifára, temető karbantartásá-
ra, közétkeztetésre, óvodaud-
var csapadékvíz-elvezetésére, 
a polgármesteri hivatal fejlesz-
tésére.  

Rétvári Bence a szomszé-
dunkban dúló háborúra utalva 
kifejtette: az egész Európát súj-
tó háború nagyon sok nehézsé-
get jelent, de bízik benne, hogy 
hazánk ugyanúgy úrrá tud len-
ni rajta, mint a koronavírus-
járványon, a világgazdasági 
válság okozta recesszión. 

Befejezésül külön köszönetet 
mondott, hogy az országgyűlé-
si képviselő-választáson min-
den korábbi mértéket megha-
ladóan támogatták őt és azt a 
politikai családot, amit képvi-
sel. Az 55,5 százalékos támo-
gatottság, amit kapott, azt bár-
ki, bármikor elfogadná, mert 
kimagasló. Megígérte a jelen-
lévőknek, mint ahogy eddig is 

tette, továbbra is a munkájával 
igyekszik ezt a nagyon kitünte-
tő bizalmat megszolgálni.

Edelman György, Kisnémedi 
polgármestere köszöntőjében 
kiemelte, hogy ismét gyarapo-
dott a község, amelyért köszö-
netét fejezte ki Rétvári Bencé-
nek, az építkezés kivitelező-
jének és mindazoknak, akik-
nek a munkája lehetővé tette 
azt, hogy a mini bölcsőde meg-
épüljön. A polgármester, mint 
mondta, bízik abban, hogy azt 
a programot, amit 6-8 évvel ez-
előtt kezdtek Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselővel, azt 
tovább tudják folytatni, a falu, 
a vidék továbbfejlődik.

A beszédek elhangzása után 
műsort adtak a Kisnémedi 
Napköziotthonos Óvoda óvo-
dásai, majd Kiss Róbert, a Kis-
némedi Katolikus Egyházköz-
ség diakónusa szentelte fel a 
minibölcsődét. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fejlődő magyar falvak 

Az orosz-ukrán háború hatása 

Minibölcsőde és járdaavató Kisnémedin

A Dunakeszi Járműjavító cáfolja 
a valósággal ellentétes híreket

A mai napon a hazai médiában több helyen is valótlan infor-
mációk jelentek meg a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel kap-
csolatban – írja a május 5-én kiadott sajtónyilatkozatban 
Wein András, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója, 
melyet eljuttattak szerkesztőségükbe is.

A mai napon a hazai mé-
diában több helyen is 
valótlan információk 

jelentek meg a Dunakeszi Jár-
műjavító Kft.-vel kapcsolat-
ban.

A Dunakeszi Járműjavító 
Kft. az alábbiakról kívánja tá-
jékoztatni a nyilvánosságot.

Nem felel meg a valóság-
nak azon állítás, amely szerint 
a Dunakeszi Járműjavító Kft. 
tömeges elbocsátásokat tervez 
vagy kíván végrehajtani.

A Dunakeszi Járműjaví-
tó Kft. valóban kénytelen volt 
megválni tizenegy munkavál-
lalójától, melynek oka a gyár-
tásban lévő projektek átüte-
mezése volt.

A Társaságnál működő ér-
dekképviseletekkel és az üze-
mi tanáccsal az elmúlt idő-
szakban az egyeztetés folya-
matos volt, a megállapodás a 
munkavállalók hosszú távú 
foglalkoztatása érdekében 
megszületett.

Az olyan gyártó és termelő 
vállalatoknak, mint Társasá-
gunk, egy folyamatosan válto-

zó gazdasági környezetben di-
namikusan szükséges alkal-
mazkodniuk mind a piaci ki-
hívásokhoz, mind a keresle-
ti és kínálati változásokhoz 
annak érdekében, hogy fenn-
tartható üzleti modellt legye-
nek képesek hosszú távon mű-
ködtetni.

Kérjük mindazon sajtóter-
mékeket, amelyek a valóság-
gal ellentétes, annak meg nem 
felelő, vagy a valóságot hamis 
színben feltüntető információt 

tettek közzé, hogy megjelent 
tartalmaikat a fentiek alapján 
érdemben helyreigazítani szí-
veskedjenek. Kérjük továbbá, 
hogy a társaság által a mun-
kavállalói részére kézbesített 
munkajogi jognyilatkozatok, 
illetve azok részeinek jogel-
lenes nyilvánosságra hozata-
lától tartózkodni szíveskedje-
nek – olvasható Wein András, 
a Dunakeszi Járműjavító ügy-
vezető igazgatója által jegyzett 
sajtóközleményben.

Az óvodások kedves műsorral 
ajándékozták meg az avató ünnepségen megjelenteket
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Az országgyűlési képviselő és a polgármester mellett 
magas rangú egyházi vezetők is jelen voltak Kodácsy Tamás beiktatásán

Így ünnepeltük a tánc világnapját! 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 rendsze-
rességgel gyakorolja ezt a mozgásformát – írja szerkesztőségünkbe eljutatott beszámoló-
jában Radvánszki Edit, a dunakeszi Redit Örömtánc Klub vezetője.

Különleges módon „bú-
csúztatták” el má-
jus 6-án, Dunakeszin 

ezt a nem mindennapi látvá-
nyosságot. Emlékeztetőül any-
nyit, hogy az installáció a szé-
kelyudvarhelyi Elekes Gyu-
la tűzzománcművész alkotá-
sa, melyet a Rotary Club Szé-

kelyudvarhely megrendelésére 
készített. Az alkotást a Rotary 
Club Dunakeszi hozta el a vá-
rosba, és május 8-ig látogatha-
tó. 

Székelyudvarhelyen ezen a 
napon jótékonysági bált ren-
dezett az ottani Rotary Club, 
melyen a dunakeszi szervezet 
nyolc taggal képviseltette a te-
lepülést. A IV. Béla király tér-
ről video hidat létesítettek, és 
a dunakeszi szervezet felkéré-

sére a Kőrösi Néptáncegyüt-
tes Szatmári táncok című pro-
dukcióját a bál résztvevőinek 
„meglepetésként” élőben köz-
vetítettek. Információnk sze-
rint a bálon elismerést adtak át 
Elekes Gyulának és a táncpro-
dukció pedig nagy sikert ara-
tott (a tánckar vezetője Tóth 

Zoltán). A kapcsolat létreho-
zása Kovács Lászlónak, a club 
kincstárnokának, korábban 
kétszeres elnökének volt kö-
szönhető. 

Ezzel nem ért véget a prog-
ram. Az Ad Hoc énekegyüt-
tes térzene  keretében színvo-
nalas műsorában a húsvéti ün-
nepkörhöz kapcsolódó egyhá-
zi énekeket, majd a tavaszt kö-
szöntő madrigálokat adott elő. 
Az énekegyüttesről megtud-

tuk Gyombolai Bálinttól, hogy 
az Új Liszt Ferenc kamarakó-
rus tagjaiból verbuválódtak és 
mindannyian professzioná-
lis énekesek. Az elnevezésüket 
azért választották, mert csak 
alkalmanként, ad hoc lépnek 
közönség elé. A szoprán szóla-
mot Gyombolainé Iványi Már-
ta, az altot Matinné Romsics 
Judit, Matin Tamás a tenort 
és Gyombolai Bálint a basszus 
szólamot énekelte.

– A téren látható korona kü-
lönlegessége, hogy megismer-
hető ennek a nemzeti ereklyé-
nek a története – mondta kér-
désünkre Dr. Déry Tibor, a 
Dunakeszi Rotary Club alapí-
tó elnöke.

– A városban élő tanárok és 
diákok egy hónap alatt húsz 
rendhagyó történelemórát tar-
tottak itt, és a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola zenészei hat 
szabadtéri koncertet adtak. A 
rotarysták Magyarországon 
„sorban állnak”, hogy a koro-
na a településükön megjelen-
hessen. Így történt, hogy mi 
Sopronból kaptuk meg az ins-
tallációt, és tőlünk Szegedre 
„költözik”. Köszönetet mon-
dunk a városvezetésnek, hogy 
a születésnapi rendezvényen 
bemutathattuk, majd itt a té-
ren is látható volt a korona – 
mondta a főorvos úr.  

Katona M. István
A szerző felvételei 

Folytatás a címlapról

Felemelő érzés volt tapasz-
talni az ökumené jelenlétét, hi-
szen minden keresztény feleke-
zet magas szinten képviseltette 
magát. Nem csak az Északpes-
ti Református Egyházmegye 
lelkészei és vezető tisztségvi-
selői voltak jelen, hanem Du-
nakeszi katolikus, evangéli-
kus és görögkatolikus papjai is. 
Az egyházakat képviselő sok 
magas tisztséget betöltő sze-
mély mellett Dr. Tuzson Ben-
ce államtitkár, körzetünk or-
szággyűlési képviselője, Dióssi 
Csaba Dunakeszi polgármes-
tere és a hivatalt vezető jegy-
ző, Dr. Molnár György, Szabó 
József egyházügyi tanácsnok 
is fontosnak tartotta, hogy te-
lepülésünkön a hitélet tovább-
ra is hathatósan járuljon hoz-
zá városunk lendületes fejlődé-
séhez.

Dr. Tuzson Bence és Dióssi 
Csaba az istentisztelet során 
kihangsúlyozták, mennyire 
fontosnak tartják az egyházak 
munkáját, amelyek hathatósan 
járulnak hozzá, hogy jó érzés 

legyen Dunakeszin élni. Büsz-
kén hangsúlyozták, hogy vá-
rosunkban 400 református is-
kolás jár hittanórákra, mely a 
jövőre nézve is bíztató.

Dr. Kodácsy Tamás megvá-
lasztott lelkész nem ismeretlen 
a gyülekezet tagjai előtt, ahogy 
említették, ő Dunakesziről ér-
kezett Dunakeszire. A gyüle-
kezet 134 szavazattal válasz-
totta meg új lelkészét.

A gyülekezet minden tag-
ja természetesen nem fért be a 
templomba, de egy méretes ki-

vetítőn mindenki részese lehe-
tett az istentiszteletnek.

A beiktatási szertartás után 
az udvaron a Himnusz elének-
lését követően számos fénykép 
készült, majd kifeszített sátrak 
alatt „terülj – terülj” asztalok 
mellett lehetett a kellemes idő-
ben beszélgetni.

Láthatóan és érezhetően tar-
talmas és közösségvonzó a vá-
ros református gyülekezetének 
élete!

Windhager Károly
Fotó: Bocskay Zsolt

„A gyönyörű helyszín vonzó volt úgy tűnik, 
mert 40 oktató és 1000 fő fölötti táncos volt a re-
gisztrált résztvevők száma.

Az ország minden pontjáról érkeztek a tán-
cosok mintegy 100 településről, sőt, a Vajda-
ságból, Romániából és Szlovákiából is jöttek 
különbuszokkal. A meghirdetett időpontra ha-
mar megtelt a tér vidám, egymást ismerősként 
üdvözlő táncoslábú nyugdíjasokkal.

Öröm volt látni a lelkesedésüket. Ennyi szere-
tet még nem csorgott a Hősök terére egyszerre 
egy időben, az biztos.

Aki ennek részese lehetett, az katartikus ér-
zelmi hullámvasútba került arra az egy órá-
ra, amíg együtt egyszerre mozdulva roptuk a 
szebbnél szebb táncokat. Persze a szuper él-
ményhez a megfelelő hangosítás elengedhetet-
len kellék volt, amit Festival-Service KFT.  tu-
lajdonosától, Petneházy Balázstól ajándékba 
kaptak a résztvevők. Semmihez nem hasonlít-
ható felemelő érzés volt ez minden résztvevő-
nek. Köszönöm szépen, hogy bíztatok bennem 
és ott voltatok”.

Radvánszki Edit táncoktató

Szent Korona búcsúztató 
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.

Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Beiktatták Dunakeszi 
új református lelkészét 

A Kőrösi Néptáncegyüttes

Az Ad Hoc énekegyüttes

A beiktatás ünnepélyes pillanata
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A 99 éves Merksz Ferencné

Nehézségbe ütközik egy tu-
cat különböző helyen lakó pe-
dagógust egy este fölkeresni, 
sokan nem is ebben a városban 
élnek. A radnótisok úgy szer-
vezték meg a szerenádot, hogy 
előbb Nyíri István igazgató úr 
vezetésével a Városházán ke-
resték föl Dióssi Csaba pol-
gármester urat és vezetőtár-
sait, akik szintén megkínálták 
őket egy koccintásra való ital-
lal. Ezt követően visszavonul-
tak a gimnázium épületébe, 
ahol az összes őket tanított ta-
náruk várt rájuk, s itt köszön-
ték meg az évek során kapott 
tudást, odafigyelést és szerete-
tet. Ez történt a ballagást meg-
előző nap estéjén.

A ballagáson a három vég-
zős osztályban összesen 105 
fő sorakozott föl osztályfőnö-
keik mögött, s ünnepélyesen, 
énekelve járták körbe a jól is-

mert, de ez alkalomra az al-
sóbb évesek által szépen föl-
díszített termeket. Útvona-
luk az aulában ért véget, ahol 
minden tanuló kondított egyet 
az iskola harangján. A hangu-
latos esemény után sorakoz-
tak föl a szülőkkel, rokonok-
kal és tanáraikkal szemben az 
emelvényen, hogy mindnyá-
jan látszódjanak. Ünnepélye-
sen megtörtént az iskolazász-
ló átadása is a következő évfo-
lyam számára.

A látványos és ünnepélyes 
eseményt Nyíri István igazga-
tó úr nyitotta meg. „Mi, taná-
rok ablakok százait nyitottuk 
ki, hogy gyermekeik rácsodál-

kozzanak a világra, hogy meg-
ismerhessék az emberi böl-
csesség és tudás mérhetetle-
nül nagy tárházát”  – ecsetelte 
az igazgató úr a szülőknek az 
iskolai oktatás lényegét. Majd 
részletesen méltatta a búcsú-
zó évfolyam tanulmányi-, 
sport- és közösségi eredmé-
nyeit, amelyek az osztályzatok 
alapján magukért beszélnek: 
42 kitűnő és 24 jeles bizonyít-
vány mutatja az évfolyam mi-
nőségét, amelyhez kapcsoló-
dik 49 felsőfokú- és 53 közép-
fokú nyelvvizsga megszerzése. 

Az ünnepségen a kiemelke-
dő eredményességű tanulók 
díjakat vehettek át.

Akik az évek során végig ki-
tűnő eredményt értek el Pol-
gármesteri Elismerésben és 
jutalomban részesültek, ame-
lyet Dióssi Csaba polgármes-
ter adott át Bíró Beáta Iloná-
nak, Dócs Dávid Zoltánnak, 
Erdősi Lillának, Karászi Anita 
Kirának, Sárvári Borka Lucá-
nak, és Szőke Richardnak.

Polgármester urat kérték föl 
a Pedagógusok Radnóti Díjá-
nak átadására is, amelyet ez 
évben Harmos Ildikó tanárnő 
érdemelt ki.

A Diákok Radnóti-díját Er-
dős Lilla, Csizmadia György, 
Halmos Dániel, Sárvári Borka 
Luca kapta.

A Jó tanuló – jó sporto-
ló elismerést Stósz Norbert, a 
Gimnázium Jó Sportolója díjat 
Gyüre Károly, 

az Év sportolója díjat Slektra 
Réka vehette át.

A Dunakeszi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által 
alapított Lenau-díjat ez évben 
Dócs Dávid Zoltánnak adták 
át Tóth Tamás és Pethő Krisz-
tián képviselők.

A Rotary Club pályázati ösz-
töndíjait Vályi Attila és Giczi 
Imre adták át Gál Emese Ré-
kának, Csizmadia Györgynek 
és Pompor Emesének.

Különlegesség, hogy város-
unk lakója Soponyai István-
né Anyák napi-díjat alapított, 
amelyet idén a tavaly végzett 
Guti Petra Réka érdemelt ki a 
Budapesti Orvosi Egyetemen 
való kimagasló teljesítményé-
ért.

Ezt követően a diákok nagy 
többsége értékes könyvjutal-
mat vehetett át sokrétű, nemes 
tevékenységük elismeréseként.

(Windhager)

Folytatás a címlapról

A színháztermet most 
is megtöltötték az ün-
neplő nyugdíjas klub-

tagok. Elsőként Radvánszki 
Edit klubvezető helyettes 
Zupka Sándor klubvezető ez 
alkalomra írt ”Ő és Én Édes-
anyám” című versét mondta el.

Ezt követően a klubvezető 
köszöntötte az édesanyákat, 
nagymamákat, dédnagyma-
mákat és a születésnapi évfor-
dulós klubtársakat. – Az édes-
anyák nélkül nem volna élet, 
nem lenne jövőnk, nem lenné-
nek értékeink. Ők a társada-
lom magját jelentő család te-
remtői, működtetői… A város-
nak, személy szerint nekem és 
a klubunknak is alapvető fel-
adata, hogy olyan közössége-
ket építsünk, ahol megvédhet-
jük az anyákat, a nagymamá-
kat, dédnagymamákat és a fel-
növekvő generációt. Végezetül 
köszöntötte a születésnapi év-
fordulós klubtársakat.

Az anyaságról, az élet alap-
pilléréről beszélt Csoma Atti-
la, a művelődési központ igaz-
gatója, idősügyi tanácsnok. 
Megemlítette, mint három-
gyermekes családapa feleségét, 
gyermekei édesanyját és be-
szélt édesanyjáról, akitől élet-
re szóló nevelést, szeretetet ka-
pott, és aki most is tevékeny 
életet él. 

– A születésnap igazi családi 
ünnep és Dunakeszin a legna-
gyobb család az immár negy-
venhat éves nyugdíjas klub, 
ahol megünnepelhetjük a ke-
rek évfordulós születésnapo-
kat is – mondta Dióssi Csaba. 
– Példamutató a klub műkö-
dése, tevékenysége, folytatta, 
majd rövid történelmi kitekin-
tést adott arról, hogy külön-
böző korokban mit jelentett a 
születésnap. – A klubban most 
több mint hetvenen ünneplik a 
75, vagy ennél nagyobb kerek 
születésnapot. Nagy tisztelet-
tel és szeretettel köszöntöm az 
évfordulósokat.

Ezt követően a polgármester 
egy-egy szál virágot adott át az 

ünnepelteknek, Csoma Attila 
édességgel, Zupa Sándor em-
léklappal tette emlékezetessé 
a születésnapokat. Néma felál-
lással emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt Danka Elek-
né Katiról, aki már nem lehe-
tett az évfordulós ünnepel-
tek között. Külön köszöntötte 
Dióssi Csaba a 99 éves Merksz 
Ferencnét, Margitkát, aki jó 
egészségben, derűvel a lelké-
ben éli meg ezt a különleges 
életkort. „Az én otthonom a 
boldogság otthona. Gyerme-

keim, unokáim, és már hat 
dédunokám van, a legidősebb 
is már húsz éves. Adja Isten, 
hogy megéljem a Mikulást, 
mert akkor már átlépem a szá-
zadik születésnapot” -  mond-
ta az ünnepelt.    

Az anyák napi ünnepséget 
színes, színvonalas műsor gaz-
dagította, melynek összeállítá-
sa Balogh Ági és Balogh Gyula 
nevéhez kötődik.

Elsőként a klub Dunakavics 
táncegyüttese mutatta be a 
klasszikus Palotást, a közös-
ség immár hagyományos pro-
dukcióját. Az együttes veze-
tője Lipniczkiné Ani. Város-

unk egyik ifjú kitűnősége, a 13 
éves Oroszki Tamás, az egyik 
klubtag, Vincze Ludmilla uno-
kája Bach, Chopin és Liszt Fe-
renc művek briliáns zongo-
ra előadásával gyönyörködtet-
te a közönséget. Felkészítő ta-
nára, Dr. Domoszlai Erzsébet, 
városunk díszpolgára. 

A Bárdos Lajos Általános Is-
kola negyedik osztályos tanu-
lóiból alakult kamarakórus 
és gyerektánccsoport műso-
ra következett. A kórust Pusz-
tai Edit, a táncosokat László 

Mónika készítette fel. Kovács 
Ilona versmondását követően 
a klub énekkara népdalcsok-
rot adott elő Balogh Gyula ve-
zényletével.   

Az évfordulósokat előbb az 
énekkar köszöntötte, majd 
Back Judit – dr. Lassó Attila 
szalontáncának tapsolhatott a 
közönség. Kolossa Kata ének-
tanárnő két közismert dal elő-
adásával lepte meg a jelenlévő 
nagymamáját és a közönséget.

Az ünnepséget követte a jó-
kedvű táncmulatság, majd az 
estebéd elfogyasztása.

Katona M. István
A szerző felvételei

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

Szalagavató – Szerenád - Ballagás - Érettségi

105-ször szólalt meg 
a gimnázium harangja!

Az édesanyák köszöntése

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

Dióssi Csaba polgármester virággal köszöntötte az édesanyákat
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A rendezvény fővédnöke, Tuzson Bence és az egyesület vezetői

Sipos Dávid alpolgármester

Kétnapos rendezvény a repülőtéren
Családokkal a családokért! Hogyan hozd ki 

gyermekedből a legjobbat?

Szombat délelőtt hatalmas 
parkolóvá változott a re-
pülőtér egy jelentős szelete, 

melyet elfoglaltak az autók szá-
zaival érkező családok gépjármű-
vei. Már a belépéskor jól érzékel-
hető volt a profi szervezés, udva-
rias volt a tájékoztatás is. 

A nagyszínpad előtt gyü-
lekezett a családok sokasága, 
hogy megörökítsék a Dunake-
szi Cheerleader Team kicsinyei-
nek bemutatóját, akiket Kundlya 
Zsófia, a VSD szakosztályveze-
tője tanított be nagy sikerrel. No 
de ezt megelőzte a rendező egye-
sület képviselőjének, dr. Zsargó 
Krisztina kedves köszöntője, aki 
egyben felkonferálta a színpadra 
Tuzson Bencét, a rendezvény fő-
védnökét.

A térség régi-új országgyűlési 
képviselője köszönetet mondott 
a képnapos rendezvény megszer-
vezéséért a Természetesen Duna-
kesziért Egyesületnek. 

Tuzson Bence a legfontosabb 
értéknek az egészséget nevezte. 
– Az egészség megőrzéséért ten-
nünk kell, amit már kisgyermek 
korban el kell kezdeni - hangsú-
lyozta. Hozzátette: fontos a fel-
nőttek személyes példamutatása, 
az egészséges életmód, a rendsze-
res sportolás és az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon való részvé-
tel. – Dunakeszin ezt példásan 
megszervezik, rendszeresen ér-
keznek szűrőbuszok, melyek a 
város mellett a környező telepü-
léseken élők számára is biztosít-
ják a vizsgálatokat – ismertette. 
Kiemelte, hogy az önkormány-
zattal együttműködve Dunake-
szin megújították a házi orvosi 
rendelőket, a szakorvosi rendelő-
intézetet, új mentőállomás épült, 
melyek mind a lakosság ellátását 
szolgálják. 

Az országgyűlési képviselő 
fontosnak tartotta azt is hangsú-
lyozni, hogy hiábavaló minden 
beruházás, fejlesztés, ha „mi nem 
vagyunk képesek arra, hogy tu-
datosítsuk magunkban és a gye-
rekeinkben, hogy milyen fontos 
az egészség megőrzése. Nagy fon-
tos az, hogy egészségben nőjenek 
fel a gyerekek, akikből lesznek az 
egészséges felnőttek”. 

Tuzson Bence köszönetet 
mondott az egyesület vezetőinek, 
tagságának, akik jelentős karita-
tív tevékenységet végeznek a rá-

szorultak megsegítéséért. Példa-
ként említette a kárpátaljaiak és 
a minap bekövetkezett alsói la-
kástűz károsultjainak a megse-

gítése érdekében szervezett ado-
mánygyűjtő akcióikat, akik ja-
vára 1000, 3000 és 5000 forintos 
„karkötőket” vásárolhattak a tá-
mogatók..

Az országgyűlési képviselő 
megnyitó gondolatai után a már 
említett kicsinyek léptek a szín-
padra, hogy hangulatos prog-
ramjukkal mosolyt varázsolja-
nak szüleik és a nekik tapsoló né-
zők arcára.

Csoma István, a Természete-
sen Dunakesziért Egyesület el-
nökhelyettese elmondta, hogy az 
első nagy szabadtéri rendezvé-
nyük programjaival a családok, 
az egészség jelentőségére szeret-
nék ráirányítani az érdeklődők 
figyelmét. 

– Programjainkat ennek jegyé-
ben szerveztük meg, melyre hogy 
csak egy példát mondjak, Szőnyi 
Kinga, a Magyar Asszonyok Ér-
dekszövetségének elnöke a nők 
családon belüli szerepéről tartott 
előadást.  Meghívott előadó ven-
dégeink között voltak orvosok, 
belgyógyászok, kardiológusok, 
táplálkozási tanácsadók, szakem-
berek. Az egészséges táplálkozás 
jegyében állítottuk össze az étel- 
és ital kínálatot is.

A közel háromszáz fős egye-
sület elnökhelyettese elmondta, 
hogy ez az első jelentősebb ren-
dezvény, amit önállóan szerve-
zett az egyesületük, de támogat-
ta őket a városi önkormányzat is. 

- A szervezés és a kétnapos 
rendezvénnyel kapcsolatos teen-
dők ellátásának kilencven száza-
lékát tagjaink vállalták magukra 

– mondta elismeréssel a hangjá-
ban Csoma István, aki reményét 
fejezte ki, hogy a közösség érde-
kében végzett tevékenységükkel 
hagyományt tudnak teremteni. 

A színes programokat és az ér-
deklődők sokaságát látva min-
denjel arról árulkodik, hogy a 
Természetesen Dunakesziért 
Egyesület önzetlen közösségi te-
vékenysége és programkínála-
ta találkozott a lakosság igényé-
vel, akiket tartalmas előadások-
kal, bemutatókkal, akiket vasár-
nap is vártak a szervezők a duna-
keszi repülőtéren.

A kétnapos rendezvényen Si-
pos Dávid alpolgármester mon-
dott záróbeszédet, aki köszöne-
tet mondott a Természetesen Du-
nakesziért Egyesületnek, hogy 
szívvel-lélekkel megszervezték a 
programot. 

„Köszönöm, hogy mindig 
olyan fontos ügyek mellé állnak, 
amelyek megmutatják, hogy mi-
lyen jó Dunakeszin élni. Elsőként 
álltak a kárpátaljai adomány-
gyűjtés mellé, elsőként kezdtek 
gyűjteni a Dunakeszi-alsói la-

kástűz áldozatainak. Most pedig 
egy olyan fontos téma köré szer-
veztek eseményt, mint az egész-
ség. Köszönöm az előadóknak, a 
kiállítóknak, hogy eljöttek, és bí-
zom benne, hogy ez a két nap egy 
hagyományteremtő hétvége lesz” 
– jelentette ki Sipos Dávid alpol-
gármester, aki így zárta beszédét: 
– Hajrá Dunakeszi! Hajrá Termé-
szetesen Dunakesziért Egyesület!

Lapunk érdeklődésére Cso-
ma István bejelentette, hogy az öt 
családot érintő Dunakeszi-alsói 
lakástűz károsultjai javára meg-
hirdetett „karkötő” értékesítésé-
ből két nap alatt 200 ezer forint 
gyűlt össze, amit hivatalosan ad-
nak át majd.

Vetési Imre
Fotó: kesziPress

De hogyan tudhatjuk biztosan, 
hogy mivel teszünk jót nekik? 
Hogyan leszünk megfelelően 

támogató szülők? Hogyan hozhatjuk ki 
belőlük a legjobbat?

Járjon “versenyistállóba”, alternatív is-
kolába, minden nap extra foglalkozá-
sokra? 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 ok-
tatási intézményként segítse a szülőket 
a hagyományos kereteken túl is, hogy 
egymást jó társként kiegészítve épít-
sék a gyermekek boldog, sikeres jövőjét. 
Ezért szerveznek egy előadás estet, ahol 
hiteles szakemberektől kapnak a gyer-
meküket tudatosan nevelő szülők hasz-
nos információt, mely segíti őket a min-
dennapokban, kézzelfogható tanácsot 
adva a sikeres felnőtté nevelés útján.

Az eseményen két neves szakértőtől is 
hallunk előadást: Bagdi Bella személyi-
ségfejlesztő előadó, tréner, a Jobb Veled 
a Világ Alapítvány elnöke, a Boldogság-
óra mozgalom elindítója, előadásából 
kaphatunk választ a fenti kérdésre. Il-
letve Kardos Éva a Koneli Intézmények 
alapítója, kétgyermekes édesanya és szemléletvál-
tó szakértő beszél a szülői lét felelősségéről. 

Az előadások után pódiumbeszélgetés kere-
tében Bagdi Bella és Kardos Éva, mellett Tenki 
Réka édesanya, színésznő és Szabó Márta taní-

tónő, a Boldogságóra nagykövete tapasztalata-
it, tanácsait ismerhetjük meg. Majd ezt követő-
en nézői kérdésekre is válaszolnak a meghívott 
előadók.

Sütő-Pataki Andrea

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 akció-
iknak, adománygyűjtéseiknek köszönhetően. A hétvégén – szombaton és vasárnap - pedig 
nagyszabású rendezvénnyel várták az érdeklődőket a dunakeszi repülőtéren. A rendezvény 
mottója: Családokkal a családokért.

Lépten-nyomon azt lessük, hogyan tehetnénk gyerekünk kedvére, hogy jól érezze magát a bő-
rében, mert ha ő jókedvű és boldog, akkor a szülők is azok. Akkor béke van és harmónia. El-
mondható, hogy ha egy gyermek kiegyensúlyozott, az oktatási intézményekben ügyesen ve-
szi az akadályokat, az otthoni környezet elfogadó, támogató, akkor sikeres felnőtt válik belő-
le. Igazán egyszerűen hangzik ez a recept.

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

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.

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

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 

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 

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L
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A dunai hajózás nagyon népszerű a helyi lakosság és a turisták körében

APRÓHIRDETÉS
• KÖNYVEKET, KÖNYVTÁ-
RAKAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI 
ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. AZONNALI 
FIZETÉS. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL.  
www.vertesiantikvarium.hu Tel: 06-20-
425-6437

A bűnvadász rendőrök 
körbefutották a Balatont

Mahart: csaknem 1 milliárd 
forintból újult meg öt kikötő 

a Dunakanyarban

A csapatnak erre a versenyre fél év 
állt rendelkezésre a felkészülésre, 
melyben segítséget nyújtott Faze-

kas Attila a VSD atlétikai szakosztály ve-
zetőedzője (Ironman, triatlonversenyző,  
triatlon és duatlon Európa-bajnokságokon 
a magyar válogatott tagjaként (1994-1997) 
sikereket ért el).

A versenyen indulók 2022. április 30-
án hajnali 05:45 órakor rajtoltak el a bala-
tonfüredi Agora parkból, és ugyanoda ér-
keztek 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 kí-
sérték egymást futva, illetve kerékpárral. 

Amíg az egyik versenyző futott, addig a 
kísérő autó a váltópontra elvitte a követke-
ző csapattagot. Ott a chip leolvasását köve-
tően futott tovább.  Ez egy igen nehéz ver-
seny, ahol nemcsak fizikálisan, de mentá-
lisan 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 telje-
sítették a távot.

Az Ultrabalatonon az idén 1801 csapat 
indult el 17 ezer nevezővel összesen, ame-
lyen a dunakeszi „Bűnvadászok” csapata a 
850. helyezést érte el. A kimagasló teljesít-
mény eléréséhez hozzájárult a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, valamint a Duna-
keszi 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.

A tájékoztatás szerint a fejlesztés 500 mil-
lió forint európai uniós vissza nem té-
rítendő 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 ki-
kötőiben megtörtént új ponton és híd bekötése, 
illetve a kikötőterület rendezése. Komáromban 
megújult az állomásépület, Esztergomban pedig 

egy új, teljes körű infrastruktúrát biztosító ki-
szolgálóegység jött létre.

Mindezek elősegítik a kikötésszámok növeke-
dését, ezáltal a települések turizmusának fejlő-
dését. A projekt keretében több helyszínen ke-
rékpártárolókat telepítettek, valamint új parko-
lóhelyeket alakítottak ki, hogy ezáltal is ösztö-
nözzék a turistákat, továbbá a lakosságot a vízi 
közlekedés és a hajójáratok igénybevételére – ír-
ják a közleményben.

Fotó: Csodálatos Magyarország

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 kilométe-
res 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.

– Csaknem 1 milliárdos, 900,57 millió forintos infrastruktúra-fejlesztést hajtott végre a Ma-
hart PassNave Személyhajózási Kft. Dömös, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény ki-
kötőiben – közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

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

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 317 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2022. 06. 10-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

GOD/22/05DR1
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

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
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Valter Attila a 29. helyen ért célba Fotó: Blikk

A Hősök teréről indult 
a közel kétszáz főt 
számláló mezőny, tí-

zezrek üdvrivalgásától kísér-
ve a „lassú rajttal”. Ismerke-
dés a várossal, integetés a vé-
gig sorfalat álló nézőknek, 
aztán jött az „éles rajt” már a 
külső Budafoki úton. Egy is-
tállóból két olasz kamikáze 
rögtön meg is szökött, de et-
től a mezőny nem esett két-
ségbe, hagyták, hadd mu-
tassák meg a trikójukon és a 
nadrágjukon lévő szponzora-
ikat a világnak. Úgy belehúz-
tak, hogy nem is érték őket 
utol csak Visegrád előtt nem 
sokkal, de akkor úgy hagy-
ták faképnél a holtfáradt tal-
jánokat, mintha szemből jöt-
tek volna…

Már több mint négy órá-
ja tekertek, amikor befordult 
a karaván Visegrád központ-
ja felé és nem sokkal később 
megkezdtek felkapaszkod-
ni a szerpentinen. Ha csak a 
felvételeket látjuk, azt hihet-
tük volna, valahol az Alpok-
ban vagy a Pireneusokban 
egy legendás hegyi etapon já-
runk, annyi szurkoló sorako-
zott fel a Fellegvárra vezető 
út mindkét oldalán és biztat-
ta teli torokból, pink pólókba 
öltözve, nemzetiszínű zászló-
kat lobogtatva a világ legjobb 

kerékpárosait. De ez így volt 
minden településen, ame-
lyen az útjuk során elhalad-
tak. Az aszfaltra végig Valter 
Attila és a másik két magyar, 
Fetter Erik és Peák Barnabás 
neve volt felfestve, mint aki-
kért a legjobban szurkolnak, 
de kijutott a biztatásból min-
denkinek.

A Fellegvárhoz vezető he-
gyi szakasz „mindössze” 5,6 
km volt, az átlagos meredek-
ség 4,2 százalék, de egy he-
lyen elérte a nyolc százalékot 
is, amely 190 kilométer meg-
tétele után nem esett jól sen-

kinek. A legnagyobb magyar 
favorit, a tavalyi Girón három 
napon át rózsaszínbe öltö-
zött, Valter Attila mindössze 
négy másodperces hátránnyal 
a 29. helyen végzett.

A szombati budapesti egyé-
ni időfutamot és a vasárna-
pi Kaposvár – Balatonfüred 
harmadik szakaszt követően 
a 22 csapat 176 bringása re-
pülőre szállt, hogy egy nappal 
később már Szicíliában foly-
tatódjon a világ egyik legna-
gyobb kerékpáros körverse-
nye, a Giro d’Italia.

Jaberits Zsolt

Elsöprő közönségsiker és huszáros hajrá 
a Giro d’Italia első, Visegrádig tartó szakaszán

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

Ukrajnai tinédzser is indult 
a dunakeszi Nógrádi Attila-

sakk-emlékversenyen

Nógrádi Attila az Alagi DSK sakkozójaként 
öregbítette Dunakeszi város jó hírét egé-
szen fiatalon – mindössze 25 éves volt – be-

következett haláláig. Éppen ezért az emlékére 2009 
óta szervezett verseny céljai közé tartozik, hogy se-
gítse az amatőr sakksport fejlődését és továbbra is a 
város jó hírnevét gazdagítsa.

A sakkverseny korcsoportjainak első három helye-
zettjei érmet és kupát is kaptak, emellett pedig pénz-
jutalomban részesültek, valamint az önkormány-
zat különdíjait is átvehették az arra érdemesek, ame-
lyet Juhász Ádám (képünkön) adott át – adta hírül a 
dunakeszipost.hu

* * *
A sportszerető közönség körében közismert, hogy a 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Nógrádi Attila em-
lékére édesapja és a dunakeszi sakkozók legendás 
mentora, az Alagi DSK és a Pest Megyei Sakkszö-
vetség elnöke, Solymosi László, Dunakeszi díszpol-
gára 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 kiemel-
te a dunaharaszti Farkas Rózát, aki 2022-es orszá-
gos sakkbajnokságon, a 8 éven aluliaknál aranyér-
mes, nővére, Sára a 12 éven aluliaknál bronzérmes 
lett. Horváth Karolina (Vác) az országos bajnoksá-
gon, a 10 éven aluliaknál a 6. helyezést érte el. Soly-
mosi László elismeréssel beszélt a dunakeszi Kőrösi 
iskola 3-4 korcsoportos fiú csapatáról is, amely be-
jutott az idei országos diákolimpia döntőjébe.

Mint megtudtuk: nagy tapsot kaptak a bemuta-
tott sakkozó lányok, Pest megye büszkeségei.

Solymosi László köszönetet mondott a díjak ado-
mányozóinak: Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak és a Pest Megyei Sakkszövetségnek. V. I.

Fotó: Bocskay Zsolt

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 uk-
rajnai fiatalember is indult, és korosztályában ezüstérmet szerzett – írja a dunakeszipost.hu.

Voltak olyan szakaszok, ahol a huszárok 
együtt versenyeztek a mezőnnyel


