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Cikkünk a 3. oldalonCikkünk a 2. oldalon

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és Tuzson Bence

Új üzemcsarnokot avatott a gödi Penta Kft. 

Tuzson Bence: Együttműködésben haladhatunk tovább 
azon az úton, amelyen már korábban elértük,  
hogy térségünk az ország legdinamikusabban 

fejlődő régióinak egyikévé váljon
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Nagy siker volt a III. IpolyFeszt 

600 millió forintos beruházással 
56 bölcsődei férőhely létesül Dunakeszin

Június 10-én este hét órakor a 
kemencei katolikus templom-
ban ünnepélyesen nyílt meg 
az idei IpolyFeszt, melynek fő-
védnöke Rétvári Bence, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti 
államtitkára volt. A térség or-
szággyűlési képviselőjének és 
Kemence polgármesterének 
köszöntője után a 866 éves te-
lepülés impozáns templomá-
ban a váci Vox Humana Énekkar 
és a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar előadásában Martini 
Palmeri: Tangó mise című mű-
vét élvezhette a közönség. Ve-
zényelt Sándor Bence karnagy.

Fontos számomra, hogy választókerületünk összes telepü-
lése folyamatosan fejlődjön, ezért továbbra is azon dol-
gozom, hogy a lehető legtöbb kormányzati támogatás 
megszerzésében a helyiek segítségére legyek – mond-
ta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, térsé-
günk országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, 
hogy a családok védelmében továbbra is kitartanak a re-
zsicsökkentés mellett, valamint meghosszabbították az 
élelmiszerárstopot és a benzinárstopot. A képviselő fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy Dunakeszin remek ütemben 
halad a Diáknegyed építése, az ugyancsak a választókerü-
lethez tartozó Csömör pedig nemrég százkilencvenmillió 
forintos támogatást nyert el a Laky úti csomópont körfor-
galommá való átépítésére, de egy új, tizenhat tantermes 
általános iskola is épül a településen.

Az összefogás és a kreativitás 
viszi előre fejlődésünket

Folytatás az 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

A sárlavina után félpályán 
haladhat a forgalom a 12-es főúton 

Dunakeszi Város Önkormány-
zata a már működő Napsugár 
Bölcsődét új épületszárnnyal 
bővíti. Június 21-én megtör-
tént a munkaterület átadása, 
megkezdődtek a földmunká-
latok. A beruházás 600 mil-
lió forint európai uniós vissza 
nem térítendő támogatás és 
önkormányzati önerő felhasz-
nálásával valósul meg.

Menczer Tamás: a magyar gazdaság 
ma erősebb, mint a vírus előtt volt 

Korszerű munkagépekkel is 
bővült a 32 éves cég gépparkja
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Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Új üzemcsarnokot avatott a gödi Penta Kft. 

Menczer Tamás: a magyar gazdaság 
ma erősebb, mint a vírus előtt volt 

Menczer Tamás a 
Penta Kft. lemez-
alakító műhelyének 

avató ünnepségén hangsúlyoz-
ta: a kormány elkötelezettségét 
a munka irányába az is mutat-
ta, hogy még 2020-ban elindí-
totta a versenyképesség-növe-
lő támogatási programot azon 
vállalkozások megsegítésére, 
amelyek a világjárvány alatt is 
vállalták, hogy beruházást haj-
tanak végre és hajlandóak vol-
tak a meglévő munkahelyek 
megőrzésére.

Hozzátette: a járvány alatt 
1434 vállalat beruházását tá-
mogatta a kormány, ennek ré-
vén 1700 milliárd forintnyi be-
ruházás valósult meg. Az in-
tézkedéseknek köszönhetően 
280 000 munkahelyet sikerült 
megőrizni, illetve létrehozni - 
közölte.

Az államtitkár beszélt ar-
ról, hogy a munkahely-megőr-
ző intézkedéseknek köszönhe-
tően a gazdaság a járvány előt-
ti teljesítményi szintjét már 
2021 nyarára elérte. Hozzátet-
te, hogy tavaly a koronavírus-
járvány ellenére is történel-
mi növekedést mutatott a ma-
gyar gazdaság a 7,1 százalékos 
növekedésével, és tovább erő-
södött az idei év első negyed-
évében. Kiemelte: ma 4,7 mil-
lió ember dolgozik Magyaror-
szágon, ami a kormány ígére-
teihez híven 2010-hez képest 1 
millióval több.

Nagy Gábor Lajos, az 1990-
ben alapított Penta Kft. tulaj-
donos-ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy a cég 600 mil-
lió forintos beruházását a kor-
mány közel 200 millió forint 
vissza nem térítendő forrással 
támogatta, amelyből megépült 
a vállalat új korszerű műhely-
csarnoka, továbbá munkagé-
peket és gépsorokat szereztek 
be. Mint fogalmazott: a cég 
megalapításakor az építőipa-
ron belül a mélyépítésben kép-
zeltek el a jövőjüket és jelmon-
datukat azóta is tartják: „Ma-
gyar társaság a települések inf-
rastruktúrájáért!”

A mélyépítésben, útépítés-
ben, ivóvíztisztító és szenny-
víztisztító telepek építésében, 
felújításában több évtizedes 
szakmai múlttal büszkélke-
dő Penta Kft. tevékenységének 
bővítése, az új kihívások ki-
szolgálása érdekében az acél-
szerkezetek gyártását is a zász-
lajára tűzte. Céljaik sikeres 
megvalósítását szolgálja az új 
műhelycsarnok felépítése és 
a korszerű gépek beszerzése. 

Nagy Gábor Lajos az új gépek 
bemutatásakor elmondta: 45 
tonnás élhajlító gépet állítot-
tak üzembe, amely a 10 mm, 
6 méter széles lemezt is meg-
hajlítja, a gép a hazai piac él-
mezőnyébe tartozik. Emellett 
nagy teljesítményű sugár fú-
rógépet szereztek be, amely 
70 mm-es lyukat képes fúrni, 
acélmegmunkáló kisgép is se-
gíti a jövőben a cég mélyépíté-
si munkáját. A fejlesztés kere-

tében darut, 3D-s CNC-es cső-
hajlítót, CNC esztergagépet, 
egy ívelő gépet és egy autóda-
rut, valamint elektromos kor-
mányzású csúszó rakodó gépet 
is vásároltak, ami egyedüli ha-
zánkban – sorolta többek kö-
zött az új gépek listáját és mű-
szaki paramétereit Nagy Gá-
bor Lajos, aki köszönetet mon-
dott a pénzügyi támogatásért 
a kormánynak, külön elisme-
réssel szólt a fejlesztésben ak-

tív szerepet vállaló munkatár-
sai tevékenységéről és a kivite-
lező szakmai teljesítményéről. 

A beszédeket követően 
Menczer Tamás és Nagy Gá-
bor Lajos a nemzeti színű sza-
lag átvágásával ünnepélyesen 
is felavatták a műhelycsarno-
kot és az üzembe állított új gé-
peket.

Dunakanyar Régió/MTI
Fotó: KesziPress

– Miben látja térségünk fejlődésének kulcsát, mi-
lyen további lehetőségeket lát még a körzetünk előtt?  

– Fontos hangsúlyoznunk, hogy az összefogásban 
rejlik térségünk ereje, és ez egyaránt igaz Csömörre, 
Csomádra, Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Göd-
re és Veresegyházra is. Nagyon örülök mindazoknak 
a terveknek, amelyekről ez elmúlt hetekben több te-
lepülés vezetőjével is egyeztethettem körzetünkben, 
hiszen egytől egyig ezek mind azt jelzik, hogy térsé-
günk tele van tenni akarással, ötletekkel és kreativi-
tással, aminek köszönhetően együttműködésben ha-
ladhatunk tovább azon az úton, amelyen már koráb-
ban elértük, hogy térségünk az ország legdinamiku-
sabban fejlődő régióinak egyikévé váljon. Számomra 
pedig ez azt jelenti, hogy igenis helyünk van ebben az 
„élbolyban”, amely hazánk húzóerejét testesíti meg. 
Veresegyházon például épp a napokban egyeztettem 
a város aktuális ügyeiről és a következő időszak fel-
adatairól Pásztor Béla polgármesterrel. De ugyan-
ilyen örömmel tölt el, amikor azzal a lendületességgel 
találkozom, akár térségünk településein, akár a kép-
viselői fogadóóráimon, az itt élő emberekkel beszél-
getve, amelyből azt a tapasztalatot szűrhettem le ma-
gamnak, hogy az itt élő embereknek megvan a vízió-
juk arról, hogy milyen irányban szeretnének tovább-
haladni, továbbfejlődni, ebben pedig minden szinten 
támogatom őket, számíthatnak rám. Most például új, 
tizenhat tantermes általános iskolát építünk Csömö-
rön, ahol a Laky úti csomópont körforgalommá való 
átépítése is hamarosan elkezdődhet, ezekre a beru-
házásokra ugyanis sikerült kormányzati támogatást 
szereznünk. Dunakeszin remek ütemben halad a Di-
áknegyed építése, Csomádon pedig Klement János 
polgármesterrel tekintettük meg a Fő utca építését, 
amiről ugyanezt tudom elmondani.

– A családok megerősítésére céljából hozott kor-
mányzati intézkedések itt helyben mennyire érez-
tethetik majd hatásukat?

– Röviden úgy foglalhatnám össze, hogy min-
den aszerint halad továbbra is, ahogyan azt koráb-
ban megígértük: megvédjük a rezsicsökkentést és 
hazánk energiaellátását. Nekünk továbbra is Ma-

gyarország az első! Kicsit bővebben kifejtve pedig 
azt mondhatom, hogy a magyar családok megvédé-
se egyúttal azt is jelenti, hogy meghosszabbítottuk 
az élelmiszerárstopot és a benzinárstopot, ez utóbbi 
pedig különösen fontos itt, az agglomerációban. To-
vábbra sem engedünk a rezsicsökkentésből, nem en-
gedjük meg, hogy a háború árát a magyar családok 
fizessék meg. Az idén soha nem látott támogatás-
ban részesültek a gyermeket nevelő családok: a kör-
zetünkben több mint huszonháromezer család visz-
szakapta a tavaly befizetett személyijövedelem-adó-
ját. Ma már nem kell személyijövedelem-adót fizet-
niük a huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segít-
jük a pályakezdésüket, de a nagyszülők nemzedéke, 
a nyugdíjasok is részesülnek a magas gazdasági nö-
vekedés eredményeiből. Ezek az intézkedések is azt 
igazolják, hogy továbbra is eltökélt szándékunk a ma-
gyar családok megerősítése.

– A nyugdíjasok is számíthatnak támogatásokra?
– Igen, természetesen! Azok után, hogy tavaly 

minden idők eddigi legmagasabb nyugdíjprémiumát 
fizettük ki, az idén februárban pedig a tizenharma-
dik havi nyugdíjuk teljes összegét is megkapták a jo-
gosultak, júliustól további 3,9 százalékkal emelked-
nek a nyugdíjak. A nyugdíjemelés januárig vissza-
menőleg jár minden jogosultnak. Mi felelősségtelje-
sen gondoskodunk az idősekről, akik minden tisztel-
tet megérdemelnek, hiszen ne feledjük el, hogy ők egy 
élet munkájával járultak hozzá ennek az országnak a 
fejlődéséhez, boldogulásához.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselője a 
heves esőzések után azon-

nal helyszíni bejárást tartott a 
károk elhárításán dolgozó szervek 
szakembereivel, melyről a közös-
ségi oldalán közzétett videójában 
is beszámolt. Köszönetet mondott 
a rendőrség, a katasztrófavédelem 
és a Magyar Közút szakemberei-
nek, akik a természeti katasztrófa 
utáni órákban megfeszített mun-
kával igyekeztek a károkat elhá-
rítani és felmérni azt, hogy mi-
lyen helyreállítási munkákra lesz 
szükség.

Ismertette: szakemberek tervei 
szerint a vonatpótló autóbuszok 
indulhatnak el először a közúton, 
legkorábban a félpályán indulhat 
el ismét a közúti forgalom, a má-
sik pályarész viszont addig lesz le-
zárva, amíg a vasúti pályát fel nem 
tudják újítani. A vasúti pálya fel-
újítása valószínűleg hosszabb időt 
vesz igénybe. Először a Duna ol-
dali pályán indulhat el majd a for-
galom félpályán (ami június 13-án 
az esti órákban elindult. a szerk). 

A későbbiekben, a nyár folyamán 
majd a másik pályaszakaszt is át-
adják a forgalomnak. 

Mint arról a számos közle-
ményben beszámoltak a 12-es 
főút érintett szakaszán a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei 
szakemberei az elmúlt napokban, 
hétvégén is folyamatosan végez-
ték és végzik jelenleg is a takarítá-
si munkákat. A munkák olyan fá-
zisba jutottak, hogy a főúton fél-
pályás korlátozás mellett újra in-
dulhatott a forgalom. A kimo-
sott töltés és a főút menti területek 
helyreállításán a MÁV Csoport je-
lenleg is dolgozik, ezért szükséges 
a továbbiakban a félpályás korlá-
tozás fenntartása.

 A 12-es főúton a kihelyezett 
betonelemeknél a félpályás irányí-
tást nagy hatótávolságú jelzőlám-
pa biztosítja, a szakaszon emel-
lett 40 km/órás sebességkorláto-
zás is érvényben lesz. Fontos meg-
jegyezni, hogy a jelzőlámpák fá-
zisideje és a biztonságos kiürítési 
idők miatt a várakozási idő 7 perc 
is lehet, emiatt a szakemberek a 
közlekedők türelmét és megérté-
sét kérik. Zebegény lakott terüle-

tén belül, a sárelöntés helyszínén 
csúszós úttest veszélyt jelző és 30 
km/órás sebességkorlátozásra fi-
gyelmeztető táblák vannak kihe-
lyezve a teljes körű tisztítási mun-
kák elvégzéséig.  Továbbá a kerék-
párúton a védőkorlát több helyen 
is megsérült, ezek javítása, pót-
lása folyamatosan történik, de a 
közútkezelő azt kéri a biciklisek-
től, hogy körültekintőn közleked-
jenek az érintett szakaszon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
arra kéri a közlekedőket, hogy az 
érintett szakaszon továbbra is fo-
kozott óvatossággal, a jelzőlám-
pák és a kihelyezett táblák jelzése-
inek betartásával közlekedjenek. 
A közlekedőknek ajánlott még in-
dulás előtt tájékozódni az érintett 
szakasz aktuális forgalmi hely-
zetéről a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. Útinform szolgálatánál, a 
www.utinform.hu weboldalon.

A vasúti területet érintő hely-
reállítási munkákról és a vonat-
közlekedésről részletes tájékozta-
tást a www.mavcsoport.hu-n és a 
Mávinform hivatalos Facebook-
oldalán kaphatnak az érdeklődők.

A magyar gazdaság idei első negyedéves 8,2 százalékos növekedése azt mutatja, hogy a ma-
gyar gazdaság ma erősebb, mint a vírusos időszak előtt volt - mondta a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára szerdán, Gödön.

A 12-es főúton Zebegénynél 2022. június 9-én teljes útzárat kellett bevezetni, mivel a heves eső-
zések nyomán az út menti támfal leomlott és elzárta az útpályát, a sárlavina miatt a főút és a 
kerékpárút is járhatatlanná vált. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatos helyreállítási munká-
jának köszönhetően 2022. június 13., hétfő 19 órától már félpályán megindulhatott a forgalom.

A 600 millió forintos fejlesztés keretében új üzemcsarnok épült 
és korszerű, nagy teljesítményű gépeket vásárolt a Penta Kft.

Az új műhelycsarnokot 
Nagy Gábor Lajos és Menczer Tamás avatta felSportpálya avató Erdőkertesen

Autódaruval is 
gyarapodott a cég gépparkja

A sárlavina után félpályán 
haladhat a forgalom a 12-es főúton 

Tuzson Bence: Együttműködésben haladhatunk tovább azon az úton, amelyen már korábban 
elértük, hogy térségünk az ország legdinamikusabban fejlődő régióinak egyikévé váljon

Az összefogás és a kreativitás 
viszi előre fejlődésünket
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Ferencz Gyöngyi, 
Szob polgármestere

Bogányi Gergely, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész

Folytatás a címlapról

Rétvári Bence ünne-
pi köszöntőjében ki-
emelte, hogy a III. 
IpolyFeszt szerve-

zői a három nap alatt rendkí-
vül színvonalas és színes kul-
turális, szórakoztató, sport és 
gasztronómiai programok-
kal várják a közönséget a gyö-
nyörű Ipoly mente tíz települé-
sen. Már az első napon is kü-
lönleges élménnyel ajándékoz-
za meg a fesztivál a vendégeket, 
melyre garancia a váci Vox Hu-
mana Énekkar és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar színvo-
nalas műsora a katolikus temp-
lom szakrális szentélyében. De 
azok is remekül szórakozhat-
nak, akik péntek este Szobon a 
Beatrice és Nagy Feró koncert-
jére látogatnak el – mondta a 
képviselő.

Rétvári Bence a fesztivál je-
lentősebb programjainak is-
mertetése mellett – miközben 
megköszönte, hogy az ország-
gyűlési képviselő-választáson 
ismét bizalmat szavaztak neki 
a választópolgárok – rövid át-
tekintést adott arról, hogy az 
utóbbi három hónapban mi-
lyen állami támogatásokhoz 
jutott Kemence, melyek a tele-
pülés fejlődését segítik. A legje-
lentősebbnek a csapadékvíz-el-

vezetését szolgáló projekt meg-
valósítására elnyert 300 millió 
forintot nevezte.

Rétvári Bence befejezésül 
nagyon kellemes kikapcsoló-
dást, élménygazdag fesztiválo-
zást kívánt a közönségnek.

A III. IpolyFeszt megnyitó-
ját tartjuk ebben a csodálatos 
templomban, melynek nem-
csak a nagysága impozáns, 
de az akusztikája is csodála-
tos. Nem véletlenül vagyunk 
rá büszkék mi kemenceiek – 
mondta köszöntőjében Pong-
rácz János polgármester. Hoz-
zátette: az IpolyFeszt óriási elő-
relépés az Alsó Ipoly mente te-
lepüléseinek életében, hiszen 
az ország távolabbi területei-
ről idelátogató vendégek meg-
ismerhetik a régió csodálatos 

természeti kincseit, hagyomá-
nyait, kulturális értékeit, épí-
tett örökségeit.

Pongrácz János szólt arról 
is, hogy Kemence idén ünnep-
li fennállásának 866. évfordu-
lóját, melyről  színvonalas fa-
lunap keretében emlékeznek 
meg. Távlati terveik megvaló-
sítása érdekében két pályáza-
ton is indultak. Mint elhang-
zott, 1752-től 1806-ig Kemen-
ce volt Kis és Nagyhont Vár-
megye székhelye, melynek em-
lékére újjá szeretnék építeni az 
egykori vármegyeháza épüle-
tét, melyben korabeli időket 
bemutató kiállítással fogadnák 
a látogatókat.

Az ünnepi köszöntők után 
az ének és a zene gyönyörűen 
csengő hangja töltötte meg a 

csodálatos építészeti szentélyt, 
a katolikus templomot a kö-
zönség örömére.

A megnyitót követően kez-
detét vette a háromnapos fesz-
tivál, melyen a kultúra, a zene, 
a sport, a túrázás, a sárkányha-
józás, a kenuzás és a gasztronó-
mia kedvelői a kínálatok bősé-
géből válogathattak kedvükre 
és igényük szerint. 

Az IpolyFeszt varázsát éke-
sen bizonyítva, hogy a hatal-
mas esőzés miatt a 12-es útra 

és a vasúti pályára zúdult sár-
lavina következtében Nagy-
maros és Zebegény között le-
zárt közlekedés sem tántorí-
totta el a fesztiválozókat, akik 
kerülő úton is ellátogattak a 
rendezvénynek otthont adó 

tíz településre, hogy élvezzék 
az előadóművészek játékát, a 
gyönyörű természeti környe-
zet látványát, a baráti együtt-
lét örömét. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Közel 100 program várta a közönséget 
Nagy siker volt a III. IpolyFeszt 

Ferencz Gyöngyi polgármester: a fesztivál nagy lehetőség a városunknak
Igazi kulturális értékek egy helyen – IpolyFeszt Szobon

Az immáron harmadik alkalommal megtartott IpolyFeszt 
programhoz a Városnapi rendezvényeinket is hozzákapcsol-
tuk - kicsit hazabeszélve - a legszebb környezetben a szobi 
Duna-parton – mondta érdeklődésünkre Ferncz Gyöngyi pol-
gármester. 

Mindenki megtalálhatta 
a számára kedveset, hi-
szen a sporttól a köny-

nyűzenéig és onnan a komolyze-
néig, a gyermekek játszóházáig, 
az étel és italkülönlegességekig 
minden megtalálható volt.

„A kiváló programok sorá-
ból kiemelném az 50 éves szüle-
tésnapját ünneplő Szobi Kodály 
Zoltán Zeneiskola ünnepi hang-
versenyét és a zeneiskola igazga-
tójának a Kossuth- és Liszt-díjas 
Bogányi Gergely zongoraművész 

hangversenyét. De igazán ki-
emelésre méltó volt a helyi ama-
tőr művészek alkotásainak kiál-
lítása, a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar kemencei nyitó hang-
versenye, a legendás könnyűze-
nei előadókat felvonultató Beat-
rice és Nagy Feró, Ocho Macho,  
Csík Zenekar nagy sikerű kon-
certje. Igazán igényesek, a kicsi-
nyeknek nagy örömöt szerez-
tek a gyermekműsorok, csodála-
tos volt a tűzijáték, és még a kivá-
ló hazai fellépőkről és a rengeteg 

kísérő programról nem is beszél-
tünk.” – összegzett Szob polgár-
mestere.

Ferencz Gyöngyi kitért a rend-
kívüli időjárás okozta helyzet-
re is: Bár a fesztivál megnyitása 
előtti napon az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk, hiszen a nagy 
mennyiségben lezúdult csapa-
dék megnehezítette a közleke-
dést és az ide való eljutást, de a 
fesztiválozók kedvét ez sem vette 
el, hiszen szép számban érkeztek 
barátok, vendégek, fesztiválozók 
határon innen és túlról.

A polgármester asszony így 
zárta a háromnapos fesztivált 
értékelő gondolatait: Örömmel 
mondhatom, hogy bőven van 
mit megmutatnunk, hiszen gaz-
dag az épített és természeti kör-

nyezetünk kincseinek tárháza, 
amit a lokálpatrióta ember büsz-

keségével mutatunk be az ide ér-
kező vendégeknek. 

„Nagy lehetőség ez a térsé-
günknek, településünknek, 
hogy kicsit az ’ismeretlenből’ 
előbújva fesztiválról-feszti-
válra többet megmutatva ma-
gunkból, az ideérkezőket ’ra-
bul ejtsük’, akiket természete-
sen visszavárjuk az év minden 
napjára.

Köszönjük a rendezvény fő-
védnökének, Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselőnk támo-
gatását és természetesen há-
lás köszönet mindazoknak, 
akik anyagilag és munkájuk-
kal támogattak a rendezvényt” – 
hangzottak Ferencz Gyöngyi el-
ismerő szavai.

(B. Szentmártoni)

Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az IpolyFeszt fővédnöke

A váci Vox Humana Énekkar és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar nagy sikerű hangversenyével kezdődött a fesztivál

Pongrácz János Kemence polgármestere
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Pethő Krisztián, Szabóné Ónodi Valéria, Dióssi Csaba, Sipos Dávid közösen jelentették be a fejlesztést

Szilas-Dohányos Ágnes, a borító tervezője, Kerekes Dóra író,
Babják Annamária színművész, Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője

Folytatás a címlapról

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata a 2019-
ben épült alagligeti 4 

csoportszobás Napsugár Böl-
csőde bővítése mellett dön-
tött. Az önkormányzat a si-
keres pályázatnak köszön-
hetően a VEKOP-6.1.1-21 
Bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása, bővítése című pályá-
zati konstrukció keretében a 
VEKOP-6.1.1-21-2021-00003 
azonosítószámmal 2021. 
szeptember 30-án Támogatá-
si szerződést kötött a projekt 
megvalósítására.

A Széchenyi 2020 program 
keretében a vissza nem térí-
tendő támogatás mellett, 400 
millió Ft önkormányzati ön-
erő felhasználásával 4 csoport-
szobában 56 új bölcsődei férő-
hely létesül Dunakeszin. Célja, 
hogy tovább javuljanak a tele-

pülés szociális alapellátási fel-
tételei, az esélyegyenlőség, va-
lamint a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visz-
szatérési esélyei. Dunakeszin 
már 4 bölcsőde működik, sok 
kisgyermekes családnak meg-
könnyítve mindennapjait. A 
bővítéssel 322-re nő a dunake-
szi bölcsődei férőhelyek száma.

A 2010-es program utolsó 
fejezete ez a bölcsőde fejlesz-
tés, amely a 12 évvel ezelőt-
ti állapothoz képest (9 csoport 
és 126 férőhely) 23 csoportot 
és 322 férőhelyet eredményez. 
Egyik sarkalatos eleme ennek 
a beruházásnak, hogy olyan 
csoportméretek legyenek, ahol 
az SNI-s gyerekek számára is 
tökéletesen biztosított a szak-
szerű ellátás - nyilatkozta 
Dióssi Csaba polgármester.

Az Alag körzet talán a leg-
sűrűbben lakott része a telepü-
lésnek, ahol a kisgyerekes csa-

ládok jelentős arányt képvi-
selnek, így az ingatlanok fej-
lesztése mellett a zöldterület 
megóvása, bővítése is célunk a 
lakóközösség számára - hang-
súlyozta Pethő Krisztián, a 
körzet önkormányzati képvi-
selője.

A férőhelyek számának bő-
vülése szülői oldalról is elé-
gedettséget eredményez. 2023 
szeptemberében már indul-
hatnak az új csoportok a gye-
rekekkel, addigra felépül a böl-
csőde új szárnya. A kisebb szo-
bákban a sajátos nevelési igé-
nyű (SNI) gyerekek számára 
biztosított lesz a szakellátás, 
illetve akik csak pár órás fel-
ügyeletet igényelnek, számuk-
ra a bölcsőde játszócsoportjai-
ban lesz hely – emelte ki beszá-
molójában Szabóné Ónodi Va-
léria, a DÓHSZK igazgatója.

Havasi Melinda
Fotó: Kovács Zsolt

600 millió forintos 
beruházással 56 bölcsődei 

férőhely létesül Dunakeszin

Dióssi Csaba a régit váltó 
új, alacsony belmagas-
ságú kisbusz csütör-

töki bemutatásakor elmond-
ta, hogy a jármú kiválasztásá-
nál figyelembe kellett venni, 
hogy a káposztásmegyeri vas-
úti aluljárónak viszonylag ala-
csony a belmagassága, melyen 
emiatt a szabvány, nagyméretű 
autóbusz nem tud áthaladni.

Beszámolt arról is, hogy a 
lakossági igények kiszolgá-
lása érdekében közel másfél 
éve közlekedtetnek helyi au-
tóbuszjáratot a 14-es villamos 

végállomásáig, ahonnan sokan 
utaznak tovább a fővárosban.   

A közkedvelt járat tovább-
ra is díjmentesen használha-
tó, amely a délelőtti és délutáni 
csúcsidőben viszi és hozza az 
utasokat a MÁV Nagyállomás 
és Káposztásmegyer között.

Deim Zsolt, a Sportbusz Kft. 
ügyvezető igazgatójától meg-
tudtuk, hogy eddig egy 19 fős, 
lépcsős, keskeny feljáróval el-
látott kisbusz közlekedett, me-
lyet a babakocsival vagy ke-
rekesszékkel közlekedők nem 
tudtak igénybe venni.

– Ezt a hiányosságot az új 
kisbusz forgalomba állításával 
megoldottuk, melyen lenyit-
ható rámpa is van – ismertet-
te az ügyvezető igazgató. Deim 
Zsolt hozzátette: mivel a járat 
átmegy Budapest területére, 
ezért helyközi járatnak minő-
sül, ami azzal jár, hogy Duna-
keszi Város Önkormányzata 
megálló használati díjat kény-
telen fizetni a Budapesti Köz-
lekedési Központnak.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Minőségi változás a Káposztásmegyerig 
közlekedő helyi autóbuszjáratban

Dunakeszin a helyi autóbusz-
közlekedést ellátó Sport-
busz Kft. a MÁV Nagyállomás 
és Káposztásmegyer között 
közlekedő 4. számú járat vo-
nalán modern, alacsonypad-
lós Mercedes kisbuszt állí-
tott forgalomba, melyet ba-
bakocsival és kerekesszék-
kel is kényelmesen vehetnek 
igénybe az utasok – jelentet-
te be a város polgármestere.

- Már a könyv címe is sokat sejtető, Sárkány-
harcosok! Kinek szól, melyik korosztálynak 
ajánlja az 566 oldalas remekmű elolvasását?

- Természetesen mindenkinek, aki szeret a 
fantázia világában kalandozni, a könyv a ro-
mantikus fantasy műfajába tartozik. Alapve-
tően a 14+-os korosztály számára, a fiatal fel-
nőtteknek íródott, de az idősebb korosztály 
tagjainak is van mondanivalója. A cselekmény 
egy képzeletbeli világban játszódik, de mégis 
mindannyiunkat érint. Egy közösség életéről, a 
közösségen belüli kapcsolatokról, a családról, a 
barátokról szól. A történet középpontjában egy 
komoly veszélyhelyzet van, amit ennek a közös-
ségnek fel kell dolgoznia, és azt mutatja meg, 
hogy hogyan reagálnak erre a kritikus helyzet-
re, hogyan tudják megoldani. 

- A megoldás, a válasz az ön fejéből pattant 
ki, vagy az életből vette a példákat?

- Szerintem olyan nincs, hogy az ember fejé-
ből pattanjon ki, mindannyian az életben élünk 
és a tapasztalataink jelennek meg, bármilyen 
formában is fejezzük ki magunkat a képzőmű-
vészettől kezdve akár egy kellemes receptnek az 
elkészítéséig. Mindenkinek van egy olyan része 
az életének, ahol saját magát megvalósítja, ki 
tudja fejezni önmagát. Számomra ez kamaszko-
rom óta az írás. Mindig is írtam és most a Szü-
lőföld Könyvkiadó jóvoltából ezt a nagyközön-
ség számára is be tudom mutatni, amennyiben 
elolvassák a kötetet.

- Korábbi írásai és a könyvet kiadó Farkas 
Csaba szakmai véleménye alapján a Sárkány-
harcosok az olvasók körében nagyon is népsze-
rű, keresett könyv lesz…

- Én is bízom benne, mert bármennyire is fel-
gyorsult a világunk, azért szerencsére nem ke-
vesen vannak, akiket érdekelnek az emberi kap-
csolatok, akik szeretnek a barátaikkal beszél-
getni, akik szeretik azt is, hogyha a családjuk 
körülöttük sertepertél.

- Mennyi idő alatt lehet egy közel 600 olda-
las, tartalmas könyvet megírni?

- Négy évet vett igénybe mire megírtam, de 
természetesen mellette mindig dolgoztam. A 
kiadás sokkal gyorsabban ment, a Szülőföld 
Könyvkiadó vezetője, Farkas Csaba december-
ben mondta azt, hogy ő ezt szívesen kiadná, és 
most itt vagyunk, és itt van a könyv is.

- E szerint ön egy nagyon szerencsés író, hi-
szen nem kellett a kiadók ajtaján kopogtatnia 
a kézirattal.

- Őszintén szólva, én mindig hittem abban, 
hogy majd egyszer lesz egy ilyen kiadó. Én nem 
kerestem meg senkit, mert hogyha az ember tud 
úgy írni, hogy felkelti mások érdeklődését, ak-
kor előbb-utóbb ez megtörténik vele. Kétségte-
len, hogy a Szülőföld Könyvkiadó vezetője, Far-
kas Csaba ismerte korábbi munkáimat, hiszen 
ő adta ki a Magyarország kincsestára… Duna-
keszi című kötetét, melyet én írtam és szerkesz-
tettem. Vannak további terveink is, ha minden 
jól megy és a papírárak is engedik, akkor a ka-
rácsonyi könyvvásárra egy novelláskötetet fo-
gunk elkészíteni. 

- Önről eddig is köztudott volt, hogy rendkí-
vül sokoldalú, nagy munkabírású, tehetséges 
szerző, így nem lepődnék meg, ha a tarsolyá-
ban ott lenne az újabb regény ötlete. 

- Ott bizony! Történészként mindig is élén-
ken foglalkoztatott és a kutatási területem a 
17. század. Nos, a század végén az Oszmán Bi-
rodalomban igen aktívan tevékenykedett egy 
császári kém, akinek az élete regényért kiált! 
Már a neve is regényes: úgy hívják őt, hogy 
Marc'Antonio Mamucca della Torre.

- Ez is bizonyítja és a most megjelent Sár-
kányharcosok című könyve is, hogy kedveli az 
izgalmakat, a fordulatokban gazdag cselek-
ményeket, a színes egyéniségeket. 

- Ó, hát ki ne kedvelné az izgalmas, fordula-
tokban gazdag regényeket, melyeknek ráadá-
sul még napjainkban is hasznosítható „üzene-
tük” van. A Sárkányharcosok izgalmas könyv, 
erre utal a címe is. Aki eddig olvasta, arra „pa-
naszkodott”, hogy nem tudta letenni, volt, aki a 
fél éjszakát ébren töltötte, hogy elolvasson még 
egy fejezetet. Fordulatos, elég humoros, én nagy 
hangsúlyt fektetek a humorra, mert szerintem 
a mai világot humor nélkül nem lehet túlélni. 
Ugyanakkor elég komoly mondanivalója is van, 
és időről időre elfilozofálnak a mi szereplőink 
az élet fontos kérdésein. 

- Hol lehet megvásárolni a könyvet?
- A Szülőföld Könyvkiadóban, a Líra, a Libri 

és a Bookline boltjaiban és online felületein, de 
nálam, a helytörténeti gyűjteményben is meg-
vásárolható.

- Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy 
bestseller legyen a Sárkányharcosok.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kerekes Dóra – Sárkányharcosok
Dr. Kerekes Dóra történész, a Dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője szá-
mos helytörténeti könyv szerzője. A Dunakeszi története címmel megjelent kétkötetes mono-
gráfia főszerkesztője ezúttal a romantikus fantasy világába kalauzolja el az olvasót a minap 
bemutatott Sárkányharcosok című könyvében. Az írónővel a városi könyvtárban tartott ünne-
pélyes könyvbemutató előtt beszélgettünk.
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Interjú Imreh Lujóval, a ML MI-2 HeliForce főpilótájával

Imreh Lujó, a ML MI-2 HeliForce főpilótája

Már a kezdet egy világ-
számmal rukkolt elő. 
Imreh Lajos Lujó, le-

gendás helikopter pilóta gépé-
vel azért emelkedett el a föld-
ről, hogy nagy magasságból 
egy bátor férfi bungee jumping 
ugrást hajtson végre.  

De a földön is volt bőven lát-
nivaló. Látványos bemutatót 
tartott a dunakeszi kutyaki-
képző központ. A hagyomány-
őrző katonák mellett jelen volt 
napjaink honvédsége is. 

De ami a fő látnivaló volt, az 
a több mint háromszáz veterán 
jármű. A ma már csodaszám-
ba menő autókkal kapcsolat-

ban Tuzson Bence, a térség or-
szággyűlési képviselője úgy fo-
galmazott, hogy hordozzák 
magukkal a múltat, saját törté-
netüket, egy ország és a világ 
történetét. Látványuk a nézők-
ben felidézik azt az életérzést, 
amely régi korokhoz tartozik. 

A veterán járművek – ha-
gyományosan – egy szépség-
verseny résztvevői is voltak és 
a zsűri ezúttal is kategórián-
kénti díjakat állapított meg, 
melyeket a nyerteseknek Tu-
zson Bence adott át.   

A díjátadás előtt a 
Paulov Dóra vezette gödi 
Heavenwards Stúdió külön-

böző korcsoportú leányai, ösz-
szesen ötvenen, fantasztikus 
rockabilly bemutatót teremtet-
tek a színpadon. Azon a szín-
padon, melyen délután a New 
Point Blues zenekar és a le-
gendás Török Ádám fuvolista 
a műfaj csúcsát idéző zenélést 
hoztak el. 

A nap délutáni fő eseménye 
az a hadijáték volt, melyen a 
hagyományőrző orosz és né-
met katonák „csaptak össze”, 
felidézve a II. világháború ma-
gyarországi végóráit. 

A bemutató után Kollár Al-
bin címzetes iskolaigazga-
tó segítségével találkoztunk 

Zsákovics Lászlóval, aki Fel-
vidékről érkezett, az Oroszkai 
Hadimúzeum képviseletében, 
mint hagyományőrző orosz 
katona elmondta, hogy a fel-
vidéki legtöbb magyar vonat-
kozású relikvia náluk, a múze-
umban található.

Vasárnap, 12-én igazi repü-
lős „csemegékkel” szolgáltak a 
szervezők. Három világbajnok 
pilóta – Vári Gyula, Besenyei 
Péter és Veres Zoltán – képle-
tesen szólva, felszántották az 
eget. Egyik ámulatból a másik-
ba estünk, ahogyan ezek a re-
mek emberek játékszernek te-
kintették repülőgépeiket, azt 
csináltak velük a levegőben, 
amit csak akartak, szinte meg-
hazudtolva a fizika törvénye-
it, és még a képzőművészetből 
is ízelítőt kaphattunk, amikor 
Veres Zoltán szívet rajzolt az 
égboltra. 

A csoda nem ért véget, hi-
szen Imreh Lajos Lujó helikop-

ter bemutatója is a hihetetlen-
nel volt határos. Az általa kre-
ált műrepülés ugyancsak arról 
győzte meg a nézőket, hogy a 
forgószárnyassal – legalábbis 
az övével – ő is azt tesz a leve-
gőben, amit csak akar.

Voltak régi időket idéző PO2 
és Gerle bemutató repülések. 
Hársfalvi Pál vitorlázó repülő-
vel végrehajtott műrepülése is 
színesítette a programot. Szol-
nokról a Magyar Honvédség 
két helikoptere érkezett speci-

álisan kiképzett katonákkal és 
egy elfogást bemutató mozza-
natot láthattunk. 

S mivel ezt a napot is hadi-
játék zárta, Szlávik Csaba társ-
rendezőt kérdeztük arról, hogy 
mivel a „szomszédban” valósá-
gos háború van, miért rendez-
tek második világháborús be-
mutatót. – Évek óta terveztük, 
hogy ez a bemutató létre jö-
hessen. A múlt évben sikerült 
először megrendezni, de kér-
dés volt, hogy most, a háborús 
helyzet miatt van-e ennek ér-
tékelhető létjogosultsága. So-
kunk felmenői átélték a hábo-
rút és tőlük hallhattunk valós 
történeteket. Azt gondolom, 
hogy mutassuk meg a mai fi-
ataloknak, a jövő felnőtt ge-
nerációjának, hogy mi volt ez 
a borzalom. Az a célunk, hogy 
ez többé ne fordulhasson elő, 
és egy olyan generáció nőjön 
fel, akik tudják meg, mit is je-
lent a háború, akik átérzik azt, 
hogy soha ne történjen meg, és 
mondjon nemet minden hábo-
rúra. 

Katona M. István
A szerző felvételei  

- Ott fönt, talán ön is látta, 
érzékelte, hogy a lenyűgöző légi 
bemutatója közben az emberek 
integettek, a nem mindennapi 
látvány élménye közben szin-
te tomboltak örömükben. Azt 
mondják, hogy ön akkora sztár 
a helikopteres repülésben, mint 
Besenyei Péter a műrepülésben. 

- Köszönöm! Nagyon szépen 
hangzik, de ez túlzás. 

- Miért? Ennyire szerény?
- Én nem szeretem az ilyen le-

geket, az összehasonlításokat. 
Nagyon sok nagyon tehetsé-
ges ember van, csak azok lehet, 
hogy pont nincsenek itt, vagy 
nem foglalkoztak ezzel. De higy-
gye el, hogy a világon az első 15-
20 ember, aki magas szinten mű-
veli akár a motoros műrepülést, 
vagy a helikopteres repülést, azok 
nagyjából egy szinten vannak. 

- Valóban sok tehetség van, 
mint ahogy ön is mondja, de csak 
a legjobbak jutnak fel a csúcsra.

- Ez így van! De ehhez sok vé-
letlennek az együttállására és 
nem kevés szerencsére is szük-
ség van. Csak azt tudom mon-
dani, hogy ha valaki elmélyül-
ten foglalkozik ezzel a dologgal 
és minden részlete – hogy csak 
kettőt mondjak, a mechanika és 
az aerodinamika – érdekli és ön-
magában a típusnak a sajátsága-
it össze tudja rakni, akkor nagy 
biztonsággal végrehajtható a 
gyakorlat. Higgye el, hogy ebben 
nincs semmi kockázat. Egyetlen 
egy trükk van benne, mégpedig 
a sok gyakorlás. 

- Mikor kezdte a repülést és 
milyen gépen?

- 15 éves voltam, amikor Bu-
dakeszin a MÁV Repülőklubban 
vitorlázó gépen kezdtem ismer-
kedni a repüléssel. A vitorlázó 
repülés az az alap, azt nem sza-
bad kihagyni, hogyha valaki el-
mélyülten, komolyan, szakma-
szerűen szeretne repülni.  

- Márpedig ön a hetvenes 
évektől kezdődően folyamato-
san repül különböző gépeken, 
köztük a cégük tulajdonában 
lévő helikopterrel. Milyen kate-
góriát képvisel ez a helikopter?

- Ez egy vegyes használatú 
középkategóriás gép, melyet el-
sősorban szállításra használ-
tak. A gép teljesített szolgála-
tot katonai alakulatnál Börgön-
dön, majd a mentőszolgálatnál, 
és végül, mielőtt megvásárol-
tuk, a rendőrség kötelékében is 
használták. Én Magyarorszá-
gon a mezőgazdasági repülés-
ben is használom. De a ráépít-
hető applikáció révén sok min-
denre alkalmas a gép, például 
teheráru emelésére is. 

- Sajnos a kérdés adja magát, 
akár harcászati célra is lehetne 
használni?

- Ez egy kisméretű szállí-
tó helikopter, melynek 2500 ki-
logramm az üres súlya. Ha már 

harcászat, akkor csak is támadó 
technika, mert ezzel menekülni 
nem lehet. 

- Az elmúlt évtizedek alatt 
mennyit repült?

- Körülbelül 18.000 órát repül-
tem.  

- Ha jól számolom, 750 na-
pot töltött a levegőben. Mi volt 
a legizgalmasabb pillanat?

- A véletlenek sorozata, az em-
ber nagyon sokat hibázik. Ter-
mészetesen sok mindenre fel le-
het készülni, de rengeteg olyan 
váratlan szituáció van, amikor 
az Istenek döntése az, hogy az 
ember túlélje a helyzeteket.

- Volt már ilyen?
- Igen, hogyne. Minden ember 

életében van, aki repüléssel fog-
lalkozik. Minden évben van né-
hány ilyen szituáció.

- A mai látványos bemutató is 
bizonyítja, hogy a kényes hely-
zetek sem tántorították el a re-
püléstől?

- Nem, hanem inkább arra 
sarkallt, hogy próbáljam még 
jobban megérteni azt a köze-
get, amiben ezt csinálom. Meg 
a típust, mert mindig, amikor 
az ember a levegőben van, akkor 
bármilyen légi jármű legyen az – 
vitorlázógép, motoros, vagy he-
likopter – annak pontosan kell 
ismerni a sajátságait és azokat a 
határokat, hogy meddig lehet el-
menni.

- Laikusként úgy láttuk, hogy 
ön ma nagyon is elment a ha-
tárig, ami persze nézőként ne-
künk nagyon tetszett, hiszen 
óriási élményben volt részünk. 
Az ön számára mit jelent az, 
amikor azt látja, hogy itt lent 

integetnek, tapsolnak és ováci-
óval üdvözlik a teljesítményét?

- Minden ilyen 
bemutatórepülés valahol egy 
kis „ripacskodás”, nem azt nem 
mondom, hogy exhibicioniz-
mus, de ha az ember valamit 
megtanul és lehetőség szerint 
azzal még másokat tud szóra-
koztatni is, akkor próbálja meg! 
Jöjjön el, mutassa be, és majd a 
nézők látják, hogy ki mit tud. Ez 
az egyik szépsége és kihívása a 
helikopteres repülésnek.

- Gratulálok a fantasztikus 
légi show-hoz! Köszönöm az in-
terjút!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszi Veteránjármű és Repülőnap

Az extrém helikopteres trükkök királya 

Esőmentes, verőfényes meleg nyári napon kezdődött el a Dunakeszi Veteránjármű és Repülőnap. Már az első napon, június 11-
én ezrek látogattak ki, sokan családostul a repülőtérre. Volt miért, mert programok sokasága kínált színvonalas szórakozást.

A MIL MI-2 HeliForce főpilótája, Imreh Lujó már számtalanszor bizonyította, hogy az országban egyedülálló extrém helikoptershow-
ra képes. Ennek a rendkívüli, már-már a lehetetlenség határát súroló látványos légi bemutatónak lehetett csodálója a dunake-
szi repülőnap több ezres közönsége június 11-12-én. A lélegzetelállító légi parádé után a különleges teljesítményre képes pilóta 
a nagy sportemberek szerénységével nyilatkozott a Dunakanyar Régiónak, aki 18 ezer repült órával büszkélkedhet.  

Látványos bemutatót tartott 
a dunakeszi kutyakiképzőközpont
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Mindenhol látványos volt a fogadtatás

Majer Tamás (b1), Kubilay Karahan, 
Sipos Dávid és Kárpáti Zoltán (j1)

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

A delegáció vezetője el-
mondta, hogy a török 
város egyik kerületé-

ből több iskola keres kulturá-
lis, sport, és néptánc területe-
ken kapcsolatokat, és Dunakeszi 
is a kiszemelt települések között 
van. Az isztambuli látogatáson 
Dunakeszit a Kőrösi iskolából 
Tóth Zoltán igazgatóhelyettes 
és Benkő Szepesi Eszter, az al-
sós munkaközösség vezetője, a 
Fazekas iskolából, Papné Szalai 
Csilla igazgató asszony, a Rad-
nóti gimnáziumot Kárpáti Zol-
tán igazgatóhelyettes és Majer 
Tamás tanár, a német munkakö-
zösség vezetője képviselte.

A három dunakeszi iskola pe-
dagógusai három isztambuli is-
kolában tájékozódtak a török 
oktatási rendszerről, az állami 
és magániskolák működéséről, 
az intézmények felszereltségéről. 

Isztambul igazi világváros, 

melyben hivatalosan 16 millió-
an élnek, de a vendéglátók sze-
rint 20 millióan lakják a 39 ke-
rületből álló metropoliszt. Sipos 
Dávid alpolgármestert fogadta a 
420 ezer fős Isztambul Atasehir 
kerület alpolgármestere, akitől – 
többek között – megtudta, hogy 
a kerületben 80 ezer diák 300 is-
kolában tanul, melynek többsé-
ge, 220 magániskola.

Az isztambuli tapasztalatok 
egyik érdekessége, hogy külön 
helyszínen, egymástól független 
oktatási intézményben működ-
nek az általános iskola alsó és 
felső tagozatos osztályai. – Van-
nak például olyan alsó tagoza-
tos magániskolák, melyek már 
4 éves, óvodai kortól kezdődően 
fogadják a gyerekeket, de az is-
kolai kötelezettség 6 éves kortól 
kezdődik. 

Az állami iskolák felszerelt-
sége változó képet mutatott, az 

épületek állapota is sokszínű. Én 
egy magániskola 16 fős osztályá-
ban jártam, ahol az oktatásban 
nagy hangsúlyt kapott a gyakor-
lati elemek, a modern eszközök 
alkalmazása és a kötetlen, alko-
tó hangulat – ismertette Sipos 
Dávid. 

A küldöttség színes képet ka-
pott az ottani oktatásról, többek 
között részt vettek egy állami is-
kolai ballagáson. 

- Rendkívül látványos volt - 
hatalmas LED-fal, vörös sző-
nyeg, óriási kamerákkal, fény-
technikával, virágokkal - úgy 
éreztük magunkat, mintha egy 
Oscar-gálán lennénk – mond-
ta Sipos Dávid, aki szerint na-
gyon díszes és színvonalas ün-
nepség volt. A különleges élmé-
nyek között sorolta a Boszpo-
ruszon úszó hajón tartott isko-
lai bankettet is, amely nemcsak 

hangulatában, de látványában 
is óriási élmény volt. 

– Mindenhol magyar feliratú 
plakátokon köszöntöttek ben-
nünket, volt olyan iskola, ahol 
a magyar Himnusszal, magyar 

zászlókkal és énekkel fogadták 
a küldöttséget. De volt, ahol a 
diákok magyarul köszöntöt-
tek bennünket, Magyarország-
ról és a Parlamentről készített 
fotókkal kedveskedtek. A szak-
mai programok és az előadá-
sok is nagyon jól szervezettek 
voltak. Az apró gesztusokból is 
azt érzékeltük, hogy nagyon ko-
molyan vették a látogatást, így 
jó esély van arra, hogy tartal-
mas kulturális kapcsolatok jöj-
jenek létre a török és a dunake-
szi iskolák között. Ezt támaszt-
ja alá az is, hogy az egyik iskolai 
osztályban szeptembertől heti 
szinten magyar kultúraóra ke-
retében fognak ismerkedni a tö-
rök diákok Magyarországgal.

A török vendéglátók öröm-
mel fogadták a dunakeszi kül-
döttséget, az alpolgármester sze-
rint minden megnyilvánulásuk-

ból érződött, hogy nagyon ké-
szültek, kifejezésre juttatták Ma-
gyarország és Dunakeszi iránti 
szimpátiájukat. 

A dunakeszi küldöttség tagjai 
is ismertették a magyar oktatá-
si rendszert, Dunakeszi iskolái-
nak működését, sőt Tóth Zoltán, 
a Kőrösi iskola igazgatóhelyette-
se, diplomás néptáncoktató egy 
látványos tánccal is megörven-
deztette a vendéglátó iskola kö-
zösségét. 

Sipos Dávid elmondta, hogy 
a török iskolai vezetőket őszre 
meghívták Dunakeszire, hogy 
megismerhessék a magyar város 
adottságait, lehetőségeit, mely-
nek hosszú távú célja, hogy a tö-
rök és a dunakeszi diákok köl-
csönösen felfedezhessék a két 
ország kultúráját, hagyománya-
it, értékeit.

Vetési Imre

Formálódik a dunakeszi iskolák 
isztambuli testvériskola-kapcsolata

Kárpáti Zoltán, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese immár négy évtizede 
sikeresen készíti fel az iskola diákjait a különböző országos földrajzvetélkedőkre és szervezi a 
külföldi tanulmányutakat és táborokat, melynek egyik nagy értéke – a diákok életre szóló élmé-
nyén túl – a török-magyar kulturális menedzserrel, Kubilay Karahannal ápolt szakmai kapcsola-
ta, akinek szervezésében Dunakeszi három iskolájának képviselői Sipos Dávid alpolgármester 
vezetésével Isztambul több iskolájában tettek szakmai látogatást. 

Három jetskit és egy új hajót kapott a 
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ság – közölte a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság (BRFK) vasárnap.

Három jetskit és egy új hajót 
kapott a dunai vízi rendészet

A rendőrség oldalán közzétett 
közleményükben azt írták: nyá-
ron rengetegen látogatnak el a 
Duna partjára, a vízisportok 

mellett időnként fürdenek is a folyóban. 
Azt azonban kevesen tudják, hogy a víz-
ben hűsölésnek szigorú szabályai vannak. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy a visszaté-
rő ellenőrzések ellenére tavaly nagyon so-
kan fürödtek tiltott helyen.

Idén júniusig nem történt még tragédia; 
akik bemerészkedtek a Dunába, ezt kije-
lölt fürdőhelyen tették. Idén eddig húsz em-
bert mentettek ki a folyóból, közülük né-
gyen közvetlen életveszélyben voltak. Az új 
jetskik még hatékonyabbá teszik a mentést, 
hiszen akár 110 kilométeres óránkénti se-
bességgel is képesek haladni – tették hozzá.

A BRFK felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a tragédiák jelentős része megelőz-
hető, ha az emberek betartják a fürdőzés 

írott és íratlan szabályait, és vigyáznak 
magukra és egymásra is. Hangsúlyozták, 
hogy a Dunában a kijelölt területeken kí-
vül tilos fürdeni. Ha valaki fürdeni szeret-
ne a folyóban, akkor azt a Dunakeszi, Göd, 
Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagy-
maros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és 
Szigetszentmárton települések által üze-
meltetett szabadstrandokon teheti meg.

A sérülések és halálesetek elkerülésé-
ért, valamint a jogszabályok betartatásá-
ért a rendőrség rendszeresen, visszatérően 
tart ellenőrzéseket, és intézkedik azokkal 
szemben, akik a fürdőzés szabályait meg-
szegik.

Vízisporteszközök, például a vízisí vagy 
a SUP használhatók a Dunán, ezekre az 
eszközökre hasonló szabályok vonatkoz-
nak, mint a csónakokra.

A BRFK arra is figyelmeztetett: vízi jár-
művet csak az vezethet, aki nem ivott al-
koholt.

Az a szélerővel, vagy gépi berendezés-
sel hajtott vízi jármű, amelynek hossza a 7 
métert meghaladja, névleges vitorlafelülete 
a 10 négyzetmétert eléri, vagy motortelje-

sítménye nagyobb 7,5 kW-nál, csak külön 
képesítéssel vezethető.

Vízi járműben tartózkodó, úszni nem 
tudók és 14 évnél fiatalabbak, továbbá 
minden, vízi sporteszközt használó em-
ber köteles mentőmellényt viselni. Aki 
nem tud jól úszni, annak azt tanácsolják 
a rendőrök, hogy mindig csak sekély víz-
ben fürödjön. Ha fürdés közben a felfúj-
ható vízieszközök – például gumimatrac 
– elsodródik, ne ússzon senki utána, mert 
a Duna gyönyörű, azonban veszélyes is le-
het.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy fel-
hevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani. 
Szabad vizekben 6 éven aluli, illetve úsz-
ni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak 
felnőtt közvetlen közelében, a felügyelete 
mellett fürödhet. 

Ha valaki megszegi a szabályokat, példá-
ul tilos helyen fürdőzik, szabálysértést kö-
vet el és 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható – olvasható a BRFK 
közleményében.

Forrás: MTI
Fotó: Magyar Hírlap

A vendéglátó török és a dunakeszi delegáció tagjai
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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 
SEGÉDMUNKÁS

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 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
A város Intézményi 
infrastruktúrájának 

működésével kapcsolatos 
adminisztratív 

feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges 

dokumentációk kezelése, 
szerződések előkészítése, 

vállalkozói számlákhoz 
szükséges dokumentáció 

összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának 
támogatása, adminisztrációs 

feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások 

előkészítésében való részvétel, 
a munkák bonyolításának 

háttértámogatása, az elkészült 
munkák dokumentálásában 

történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség, 

érettségi és/vagy műszaki 
végzettség, 

jó kapcsolatteremtő és 
kommunikációs készség,

analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű 
MS Office ismeret

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria 

rendszerben,

Jelentkezésüket önéletrajzzal 
az alábbi elérhetőségeken 

várjuk:

vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

Schmidt Gábor, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) elnöke arról be-

szélt, hogy minden sportágnak 
megvannak a halhatatlanjai, így 
a kajak-kenunak is.

“Közülük is kiemelkednek 
azok, akik nemcsak a vízen, ha-
nem a személyiségükkel, a lé-
nyükkel is igazolták nagyságu-
kat, még akkor is, ha már eltávoz-
tak, mint Kolonics Gyuri is. Szin-
te ma is érezni a jelenlétét klubjá-
ban, Csepelen, fiatal versenyzők 
sorát inspirálta és inspirálja ma 
is” – fogalmazott a sportvezető, 
aki hozzátette: Kolonics György 
pályafutása ma is példát mu-
tat kitartásból, alázatból, s ő bí-
zik benne, hogy hosszú évtize-
dek múltán is lesznek olyan gye-
rekek, akik erre járva megkérde-
zik majd a szüleiktől, hogy ki is 
volt ő.   

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormányzati 
államtitkára, a város országgyű-
lési képviselője köszöntőjében el-
árulta, ő is 1972-ben született, 
mint Kolonics György.

“Figyeltem a pályafutását, s 
amikor 36 évesen elment, nagyon 
megrázott. Személyesen nem is-
mertem, de soha nem felejtem a 
sydney-i olimpiát, amelyen hihe-
tetlen hajrával nyert 500 méteren. 
A tehetség mellett minden ered-
ményhez kitartásra van szükség, 
s ő jó példája volt ennek a hozzá-

állásnak. Most lenne 50 éves, na-
gyon nagy kár, hogy már nincsen 
közöttünk” – emlékezett a térség 
országgyűlési képviselője.

Csabai Edvin megköszönte a 
Magyar Olimpiai Bizottság és az 

MKKSZ támogatását, valamint a 
polgármester és a gödi képvise-
lő-testület döntését a sétány át-
nevezéséről. Ahogy fogalmazott: 
a volt sporttársa, barátja halá-
la óta eltelt 14 év még kevés ah-
hoz, hogy az ilyen eseményeken 
ne gördüljön le egy-két könny-
csepp az arcokon, de ahhoz már 
elég, hogy egy-két mosoly is meg-
jelenjen rá emlékezve.

Bejelentették, hogy a kurató-
rium döntése alapján a Kolonics 
György Alapítványért-díjat idén 
Pető Zsolt, a dunaújvárosi klub 
vezetője kapja. A kitüntetést An-
gyal Zoltán, a kuratórium volt el-
nöke, egykori szövetségi kapi-
tány adta át.

Az ünnepség után pódiumbe-
szélgetések keretében volt sport-
társak, sportvezetők beszéltek 
Kolonics Györgyről, majd leve-
títették a róla készült “…az ég a 
vízre ráhajolt…” című filmet.

A megemlékezésen megje-
lent többek között Bartha Csaba, 
a MOB sportigazgatója, Baráth 
Etele, az MKKSZ közgyűlésének 
elnöke és számos olimpiai, vala-
mint világbajnok.

A kétszeres olimpiai bajnok, 
15-szörös világbajnok Kolonics 

György múlt szombaton lett vol-
na 50 éves. A pekingi olimpiá-
ra készülve, 2008. július 15-én, 
edzés közben hunyt el. A vizs-
gálat eredménye szerint halá-
la természetes módon, szívtágu-

lattal járó szívizombetegség, kö-
vetkezményes heveny balszívfél-
elégtelenség miatt állt be.

Emlékére 2009-ben Kolonics-
díjat alapítottak, amelyet az év 
legjobb utánpótláskorú kenu-
sának ítélnek oda, a nevét vise-
lő Kolonics György Alapítvány 
célja a fiatalok sportolási lehető-
ségének elősegítése, érdeklődé-
sük felkeltése a sport és az egész-
séges életmód iránt. Róla nevez-
ték el a magyarországi világku-
pa-verseny C-1 500 méteres szá-
mát, halála napján minden évben 
fáklyás evezést szerveznek Cse-
pelen. 2008 óta nevét viseli az a 
budafoki általános iskola, ahova 
járt, 2013 óta a csepeli Gubacsi 
Szabadidős Vízi Turisztikai Köz-
pont. Ezen kívül kisbolygót ne-
veztek el róla, a Magyar Posta pe-
dig 2016-ban emlékívet bocsátott 
ki halálának évfordulóján. Du-
nakeszin utcát, Csepelen a Kis-
Duna partján sétányt neveztek 
el róla. 2013-ban Velencén, 2017-
ben Csepelen avatták fel szobrát, 
mostantól pedig már Gödön is 
sétány viseli a nevét.

Forrás: MTI
Fotó: MTI/Kovács Tamás 

és Ligeti Edina

Sétányt neveztek el 
Kolonics Györgyről Gödön

Kolonics Györgyről nevezték el a gödi Duna-parti sétányt. A névadóra annak a június 9-i megem-
lékezésnek a keretében került sor, amelyet a kétszeres olimpiai bajnok kenus születésének 50. 
évfordulója alkalmából rendeztek.

Szilvásvárad és Vácrátót csapata nyert a Nemzeti Vágta Vác-
dukán tartott előfutamain szombaton – mondta az MTI érdek-
lődésére a Vágta főkapitánya.

Szilvásvárad és Vácrátót 
előfutamot nyert

A Kishuszár Vágtát Szil-
vásvárad, a Nagyhu-
szár Vágtát pedig Vác-
rátót nyerte – tette hoz-

zá Székely Tibor a Vácdukai Vág-
ta végén.

A Vácduka Kővágó nevű telepü-
lésrészén tartott versenyen, a Kis-
huszár elővágta három futamán 
összesen nyolc település, Köveskál, 
Szilvásvárad, Püspökhatvan, Iklad, 
Fülöpszállás, Nyírpazony, Vácduka 
és Békés indult. A Nagyhuszár Elő-
vágta szintén három futamán pe-
dig kilenc település – Püspökszi-
lágy, Sződ, Ősagárd, Vácduka, Csö-
rög, Őrbottyán, Vácrátót, Püspök-
hatvan és Iklad lovasai mérték ösz-
sze tudásukat.

Az elővágták győztesei dél-
után mérkőztek meg egymás-
sal és közülük kerültek ki az 
előfutamgyőztesek.

A következő években is megtart-
ják a Nemzeti Vágta vácdukai elő-
futamát, miután nemrég hároméves 
szerződést írt alá Makkos László, a 
település polgármestere és Ladányi 
Kovács Zoltán, a szervező Lovas-
Show Kft. ügyvezető igazgatója.

Az előfutam egyben kulturális 
esemény is rangos programokkal és 
minifesztivállal.

A Nemzeti Vágta honlapja sze-
rint idén 13 helyszínen tartanak 
elővágtát: a kvalifikációs verse-
nyek sora május 28-án Szabadkán 
indult.

A 15. Nemzeti Vágta döntőjét 
október 1-jén és 2-án rendezik Bu-
dapesten. Tavaly a Hősök terén fel-
állított speciális pályán 60 magyar-
országi és határon túli terepülés lo-
vasa mérte össze tudását.

Forrás: MTI
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Tuzson Bence, Göd országgyűlési képviselője
beszédében méltatta a kétszeres olimpiai bajnok 

Kolonics György sportemberi teljesítményét 
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Dunakeszin már hagyománya van, hogy az évek óta nagy sikerrel „futó” Mozdulj, Dunakeszi! 
egy-egy programjára kiváló, országosan elismert sportembert hívnak meg a szervezők, me-
lyen minden alkalommal több százan sportolnak a Katonadombon. Szerdán Szentgyörgyi Ró-
meó, az Intenset alapítója tornáztatta meg a hölgyeket, aki verseny aerobikban többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok. A sztáredzőt Kundlya Zsófia köszöntötte az önkormányzat és a városi 
Sportigazgatóság képviseletében.

Kundlya Zsófia edző és Szentgyörgyi Rómeó többszörös világ- és Európa-bajnok sportoló, edző

Szentgyörgyi Rómeó minden kérését teljesítették a hölgyek

Az egykori neves élspor-
toló, a VSD napjaink 
egyik elismert edzője 
a városi önkormány-

zat és a Sportigazgatóság nevé-
ben kedves szavakkal köszöntötte 
Szentgyörgyi Rómeót és az edzé-
sen résztvevő több száz sportoló 
dunakeszi hölgyet és urat. Kundlya 
Zsófia a meghívott sztáredző mél-
tatása előtt örömmel nyilatkozott a 
Dunakanyar Régiónak.

– Én évről évre azt látom, hogy 
rengetegen jönnek, óriási az ér-
deklődés a Mozdulj, Dunakeszi! 
iránt. Mindenki nagyon örül an-
nak, hogy van ez a mozgásfor-
ma, de nemcsak a közös edzés és a 
mozgás lehetőségének. A sokgyer-

mekes anyukák például annak is, 
hogy a helyi adottságokat kihasz-
nálva el tudják hozni gyermekei-
ket is, akik kellemes környezetben 
játszhatnak, míg ők edzenek. Ez 
nagyon nagy előny és fontos szem-
pont a gyermekes édesanyák szá-
mára. A Mozdulj, Dunakeszi! sike-
rét jól mutatja, hogy már az ország 
több településén utánoznak ben-
nünket. Azt gondolom, ez min-
dennél többet mond!

– El tudom képzelni, hogy a jö-
vőben más rendezvényekkel össze-
kapcsolva bővíthető lesz, de ennek 
esetleges megvalósításáról a szer-
vezőknek kell dönteniük.   

Szentgyörgyi Rómeó hatszoros 
versenyaerobik-világbajnok, két-

szeres Európa-bajnok is nagy elis-
meréssel beszélt a programról.

– Még nem hallottam arról, hogy 
máshol indítottak volna ilyen sza-
badidős sportrendezvényt, egye-
di a dunakesziek kezdeményezése, 
amit rendkívül jó ötletnek tartok. 
Dunakeszin már háromszor tar-
tottam edzést, mindig örömmel jö-
vök, mert nagyon szép környezet-
ben sportolhatunk és ráadásul na-
gyon vidám, mosolygós hölgyek-
kel tornázunk együtt, akik minden 
kérésem teljesítik. Ez pedig engem 
nagyon inspirál, öröm itt fellépni.  

– Az aktuális edzésprogramot 
a résztvevők külső „jegyeihez”, 
adottságaihoz igazítod vagy van 
egy állandó edzésterved?

– Van egy ingyenes életmód-
programom, az Intenset, amely bár-
ki számára elérhető az interneten is. 
Én hoztam létre, három pillérből áll 
és az egyik pillére a mozgás. Ezt sze-
retném most megismertetni a részt-
vevőkkel. A lényege a saját testsú-
lyos edzés, amely nagyon egyszerű, 
könnyen kivitelezhető gyakorlatok-
ból áll. Mivel saját testsúlyos, min-
denki a saját edzettségének megfe-
lelően tudja végezni.

– Talán a legfontosabb üzene-
ted az lehet, hogy mindenki lehe-
tősége, fizikai és egészségi állapo-
tához képest sportoljon…

– Pontosan. Az én programom 
is ezt tükrözi, hiszen a gyakorla-
tok otthon, két négyzetméteren is 
végezhetők minden eszköz nélkül. 
Garantálom, hogy a saját testsú-
lyos edzésnek meglesz a jótékony 
hatása, mint ahogy a mai szabad-
téri edzésnek is.

A rövid nyilatkozat után a sztár-
edző irányításával útjára indult az 
újabb nagy sikerű edzés, melyen a 
több száz hölgy és a néhány lelkes 
férfi a kánikulai melegben is öröm-
mel követte Szentgyörgyi Rómeó 
minden gyakorlatát, miközben a 
boldogságcseppek csörgedeztek a 
formálódó testeken.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Iskolakezdési adomány akció!
Tisztelt Lakótársaink! Dunakeszi Város Önkormányzata idén 
is elindítja az Iskolakezdési adományakciót. Az adomány ak-
ció célja a nehezebb sorsú családok segítése. Ennek kereté-
ben iskoláskorú gyerekek részére iskolatáskát, írószereket, 
füzeteket, sportcipőt és sport ruházatot gyűjtünk.

A gyűjtés már elkezdődött. Aki segíteni szeretne, azok ado-
mányaikat a DÓHSZK Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz. alatti 
telephelyén adhatják le hétfőn és csütörtökön 8.00-16.00 

óráig. A gyűjtés folyamatos, de aki 2022. augusztus 19-ig eljut-
tatja adományát, azt még augusztusban megkapják a gyerekek. 
Pénzadományokat is elfogadunk, melyet előre is köszönünk!
 Szabó József önkormányzati képviselő, tanácsnok


