
1Dunakanyar Régió2022. szeptember 9.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

     

INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

Dunakanyar Régió
MEGJELENIK KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

XXIV. évfolyam 18. szám                   2022. szeptember 9.

Az új gimnázium diákjait és tanárait köszöntötte Tuzson Bence országgyűlési képviselő is
Akik sokat tettek a csomópont átépítése érdekében:  

Benkő Tamás, Tuzson Bence, Dióssi Csaba

Rétvári Bence és Kurdi Ferenc: közel 2 millió forint támogatás 
érkezett orvosi eszközök beszerzésére 

Papp László műgyűjtő  
Pintér Sándor belügyminisztertől 
vehette át a kitüntetést

Lukácsné Tamás Katalin ügyvezető igazgató

A rangos állami kitüntetéssel elismert Papp László 
műgyűjtő, galériavezető további nagy terveket szövöget

Tízmillió forint rendkívüli 
támogatás a dolgozóknak

Pályázati forrásból valósul meg Kosdon a felszíni csapadékvíz-
elvezetés korszerűsítése. A több ütemben zajló állami támoga-
tásból kivitelezett projekt első, nyolc utcát érintő szakasza el-
készült. A Magyar Falu Program keretében pedig orvosi esz-
közöket is kapott a Vác melletti település. Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselő Kosdon – a projektek átadó ünnepségén 
mondott beszédében – kiemelte, hogy 1.4 milliárd forintnyi ál-
lami támogatás segítségével hatalmas fejlődésen ment át a te-
lepülés az utóbbi években.

Rétvári: az utóbbi években  
1,4 milliárd forint állami 

támogatás segítette Kosd fejlődését

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Mint arról már beszámoltunk, 
Papp László műgyűjtő, galéria-
vezető, a Káptalan utcai mo-
dern művészeti gyűjtemény lét-
rehozója is rangos állami kitün-
tetést (Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozata díj) 
vehetett át az államalapítás 
nemzeti ünnepe alkalmából. 

Lukácsné Tamás Katalin tulajdonos, ügyvezető úgy döntött, 
hogy a növekvő energiaárak és az infláció hatásainak enyhí-
tésére rendkívüli támogatásban részesíti a munkavállalóit. A 
családi tulajdonban lévő váci vállalkozás bruttó 200.000 fo-
rintos összeget folyósít minden munkatársának, amire több 
mint 10 000 000Ft-os keretet különített el. 

Folytatás a 6. oldalon

Történelmi tanévnyitó 
Dunakeszi új gimnáziumában

„Vállalkozóként, anyaként és nagy-
mamaként is érzem az életün-
ket megváltoztató történéseket, de 
most sem az aggodalmaskodással 
foglalkozom. A kihívások kezelé-
sében bajnokok vagyunk. Egymás 
után gyűrtem le a munkatársaim-
mal a 25 év alatt az elénk gördült 
nehézségeket, így lesz ez most is!

Biztonságot ad mindenkinek a 
cégnél az, hogy kölcsönösen szá-

míthatunk egymásra. Tudom azt 
is, hogy egy ilyen támogatás után 
mindenki a 100% feletti munká-
ra fog törekedni. Cégünk mindig 
is az embert tartotta a legfonto-
sabbnak, ezért döntöttem úgy, 
hogy kiegészítő támogatást fo-
lyósítunk a kollegáknak, bruttó 
200.000,- Ft összegben. 

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Mintegy negyvenmilliárd fo-
rint állami beruházásként 
javában épül a Dunakeszi 
Diáknegyed, amely várha-
tóan 2024 szeptemberében 
fogadja majd a IV. Béla Ki-
rály Gimnáziumban és a 
VSZC Lányi Ferenc Techni-
kum és Szakképző Iskolá-
ban tanuló diákokat. Az ok-
tatásért felelős minisztéri-
um engedélyével azonban 
a kéttannyelvű IV. Béla Ki-
rály Gimnázium két osztálya 
a helyi Radnóti Miklós Gim-
názium tagintézményeként 
már szeptember 1-jén meg-
tarthatta a történelmi tan-
évnyitót. A 2022/23-as tan-
év a járási hivatal korábbi 
helyszínen vette kezdetét, 
melyen Dióssi Csaba pol-
gármester és Tuzson Ben-
ce országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet. 
Zentai Kati, a tagintézmény 
megbízott vezetője nagy ívű 
tanévnyitó beszédét Szent-
Györgyi Alberttől kölcsön-
zött: „olyan lesz a jövő, ami-
lyen a ma iskolája” örökér-
vényű gondolatára fűzte fel. 

Jó ütemben halad  
a káposztásmegyeri közlekedési 

csomópont átépítése
Látványos munkálatok zajlanak a káposztásmegyeri közlekedési 
csomópontban, ami a dunakeszieket is érinti. A Pálya utca–Külső 
Szilágyi út csomópontjának átépítése jól halad, ahol kedd délután 
helyszíni szemlét tartott Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere és 
Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője. 
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Burikné Moór Tamara polgármester

Márianosztrán racionális 
intézkedésekkel igyekeznek 

mérsékelni a költségeket 

Rétvári: az utóbbi években 1,4 milliárd forint 
állami támogatás segítette Kosd fejlődését

Folytatás a címlapról

“Kétszeresen is ünneplünk egy 
ilyen napon ahhoz képest, mint-
ha ezt januárban vagy tavaly tet-
tük volna. Hiszen látjuk, hogy 
minden, ami korábban valame-
lyest természetes volt, azért most 
már mind meg kell küzdenünk. 
Eddig tudtuk, hogy van vilá-
gítás, fűtés, vagy épp ingyenes 
tankönyvek az év elején, most 
pedig, hogy ezek meglegyenek, 
már sokkal nagyobb erőfeszítést 
igényel. Nagyon megváltozott a 
világ körülöttünk” – fogalma-
zott a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára.

Beszédében kitért arra is, 
hogy az elmúlt évek során ösz-
szeadva 1.4 milliárd forint ér-
tékben zajlottak fejlesztések ál-
lami támogatás révén Kosdon. 
A mostani ünnepélyes esemé-
nyen is, több sikeres pályáza-
tot adtak át. 2019-ben, és 2020-
ban vis maior támogatás kereté-
ben újították fel a Bányai, Mikes 
Kelemen, és az Erzsébet utcákat 
30+3 millió forintból, valamint 
a Felsőhegyi és Bocskai utcákat 
29+3 millió forint támogatás-
ból. A komplex csapadékvíz-el-
vezetés első üteme 15 millió fo-
rint önrész mellett 284 millió 
forint támogatással jött létre. 
A követező szakaszra pedig to-
vábbi 299 millió forint áll ren-
delkezésre. Hozzátette, külterü-
leti útfejlesztésre pedig 284 mil-

lió forintot nyert a település. De 
arról is beszélt, hogy Kosdon is 
népszerű és sikeres volt a fele-
lős állattartás, és a szociális tű-
zifa pályázat. Utóbbiról kiemel-
te, hogy a tavaly egymilliárd fo-
rint alatt kezdődött program té-
tele mostanra 5 milliárdra nőtt 
országosan.

Révári Bence mindezek mel-
lett arra is kitért, hogy a most 
elkészült csapadékvíz-elvezetés 
projekt nemcsak az esővíz elve-
zetéséről, hanem ahol lehet a fel-
tartóztatásáról és a későbbiek-
ben való hasznosításáról is szólt. 
„Komplexen gondolkoztak már 

a tervezők is. Tudja ez Kosdot 
abban is segíteni, hogy ne árasz-
sza el a települést az eső. Egyre 
több felhőszakadás van. Min-
denki hallhatta, hogy Zebegény 
és Nagymaros között az egész 
vasúti pályát elmosta az eső, és 
csak néhány napja tudott tavasz 
óta helyreállni a közlekedés. Te-
hát ez egyre több helyen jelent 
problémát, és ahol olyan a dom-
borzati viszony, mint Kosdon is, 
ott különösen fontos, hogy ez 
megtörténjen.“

“Azok a települések, melyek-
nek nagyjából Kosdhoz hason-
ló költségvetésük, azok tud-

ják, hogy az ilyen, 366 millió 
forint összköltségvetésű beru-
házás, igen megterhelő az ál-
lam és az önkormányzat szá-
mára egyaránt. Ugyanis, ha ki-
csi is az önrész, azt az önrészt 
elő kell tudni teremteni. Más-
részt az ilyen méretű települé-
seknek nincsenek projektcsapa-
taik, projektirodáik, akik leve-
zénylik ezeket a beruházásokat, 
így gyakorlatilag a kollégák-
ra, képviselőkre lehet számíta-
ni ezekben a munkákban. Főleg 
ebben az időszakban nem egy-
szerű megvalósítani szinte sem-
mit” – mondta Kurdi Ferenc 
Kosd polgármestere, aki köszö-
netet mondott az állami támo-
gatásért és a projekt megvalósí-
tásában résztvevőknek.

Szabó István, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnöke a Rétvári Ben-
ce által ismertetett 1.4 milliárd 
forintnyi, az elmúlt évek során 
Kosdra érkezett állami támoga-
tások kapcsán kijelentette: “Kosd 
történelmének legdinamikusabb 
és a gyarapodás leggazdagabb 
időszakát élte meg.” Hozzátette, 
hogy Kosdon a közösség is aktí-
van részt vett a munkálatokban, 
sokan és sokszor segítettek. “A 
közösség nemcsak anyagiakban, 
hanem mentálisan, erkölcsileg is 
gyarapodott, erősödött. Hiszen 
ahol együtt dolgozunk, az min-
dig pluszt ad a közösségnek” – 
tette hozzá.

Forrás: 0627.hu/GRT

A nemzetközi politikai, gazdasági helyzet, az orosz-ukrán háború 
hatásaként az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a gáz és a vil-
lamos energia világpiaci ára, amely óriási kihívások elé állítja az 
önkormányzatokat, az intézményeket, de a kis- és nagyvállalkozá-
sokat is, mint ahogy a lakosságot is. A brutálisan megemelkedett 
energiaárak milyen helyzetben találták a Börzsöny hegység ölelé-
sében elterülő közel ezerfős Márianosztra Község Önkormányza-
tát? – kérdeztük Burikné Moóri Tamara polgármester asszonytól.

- Milyen megoldásokat dolgoz-
tak ki a kialakult helyzet nehéz-
ségeinek az enyhítésére? Milyen 
lehetőségek és források állnak 
rendelkezésükre, amivel mérsé-
kelni tudják a brutális energia-
árak következményeit? 

- Önkormányzatunk szeren-
csés helyzetben van, mert intéz-
ményeink pályázat keretén belül 
már átestek energetikai felújítá-
son, valamint a Magyar Falu pá-
lyázatnak köszönhetően az ön-
kormányzatunk és az óvoda 
épületünk energetikai felújítása 
folyamatban van. Épületeink 16 
cm vastagságú szigetelést kap-
tak, valamint napelem került te-
lepítésre. Bízunk benne, hogy ez 
által a villamos energia és a gáz-
költségek a fogyasztásban ked-
vezőbbek lesznek a tavalyi év-
hez képest. 

- Hogyan készülnek a téli idő-
szakra a település intézményei, 
szóba jöhet-e, hogy áttérnek 
az online működésre? Milyen 
energiahatékony megoldások-
ban gondolkodnak?

- Intézményeink közül első-
sorban a könyvtár működését 
tudjuk valamilyen szinten csök-

kenteni. Gondolok itt a heti egy-
szeri kölcsönzésre. Az óvoda 
működése folyamatos kell, hogy 
legyen, hiszen a szülőkre nem 
háríthatom rá ezt a terhet is. A 
munkahelyek megtartása az el-
sődleges cél a megélhetés érde-
kében. Az önkormányzatnál a 
kisebb rezsi érdekében az épület 
egyes részeit, irodáit lezárjuk, a 
munkavégzés egy irodába kon-
centrálódik. Ez a megoldás saj-
nos sem a dolgozónak, sem az 
ügyfélnek nem a legelőnyösebb, 
de első körben így próbáljuk a 
működésünket fenntartani.

- Milyen a lakosság életkori 
összetétele, milyen arányt kép-
viselnek az idős, nyugdíjas em-
berek, a támogatásra szoruló 
családok? Vannak, akik min-
dennapi életében nélkülözhe-
tetlen az önkormányzat segít-
sége?

- Márianosztra Község Ön-
kormányzata minden évben, 
így idén is pályázatot nyújtott 
be a szociális tűzifa-támogatás-
ra, melyet szociálisan rászoruló 
családoknak szeretnék szétosz-
tani. Bízunk benne, hogy idén is 
pozitív lesz a pályázatunk elbí-
rálása. A településen élők szoci-
ális helyzetéről azt tudom mon-
dani, hogy ebben az évben eddig 
mindenki próbálta a napi meg-
élhetését saját erőből biztosítani. 
Viszont a mostani áremelkedé-
sek nagyban fogják befolyásolni 
akár az egyedülállók, a nyugdí-
jasok, valamint a közfoglalkoz-
tatásban dolgozók mindennapi 
életét. Településünk 25-30 szá-
zaléka nyugdíjas korosztályú, 
akik életét nagy figyelemmel kí-
sérjük. 

Vetési Imre

Kádár Ferenc Penc új polgármestere
A Fidesz-KDNP által is támo-
gatott Kádár Ferenc függet-
len jelölt nyerte Pencen az 
időközi polgármester-válasz-
tást vasárnap – közölte a 
Pest megyei település jegy-
zője, aki egyben a helyi vá-
lasztási iroda vezetője – írja 
a 0627.hu.

Babinka Magdolna el-
mondta, hogy a névjegy-
zékben szereplő 1215 vá-

lasztásra jogosultból 725 vá-
lasztópolgár adta le a szavazatát 
a választáson induló 8 függet-
len jelöltre. A Nemzeti Választá-
si Iroda internetes oldala szerint 
az új polgármester, Kádár Fe-
renc 28,99 százalékot, 209 sza-
vazatot, Czibere Krisztina 14,01 
százalékot, 101 szavazatot, Járai 
Árpád 17,48 százalékot, 126 sza-
vazatot, Kiss Balázs 9,85 száza-
lékot, 71 szavazatot, Kovács Gá-
bor 6,8 százalékot, 49 szavaza-
tot, Szpiszárné Laczkovich Éva 
16,37 százalékot, 118 szavazatot, 

Vankó István 2,36 százalékot, 17 
szavazatot és Vasas-Babinszki 
Beáta 4,16 százalékot, 30 szava-
zatot kapott.

A választást egy sajnálatos kö-
rülmény indokolja, a tavasz vé-
gén ugyanis hosszan tartó be-
tegség után elhunyt Králik Jó-
zsef, a település megbecsült ve-
zetője.

Kádár Ferenc az időkö-
zi választás estéjén a Facebook-
oldalán köszönte meg a 
pencieknek a bizalmat: „Köszö-
nöm a bizalmat mindenkinek, 
hálás vagyok! Meg fogom szol-
gálni! Minden penci lakos pol-
gármestere leszek! Hajrá Penc!”

Tízmillió forint rendkívüli támogatás a dolgozóknak
Folytatás a címlapról

Főként családok, magán-
személyek adományaiból 
állt össze a több mint 100 

csomag. Dióssi Csaba polgár-
mester és a város alpolgármes-
terei is évek óta csatlakoznak az 
akcióhoz.

A város polgármestere rövid 

köszöntőjében méltatta a széles 
körű városi összefogást, és ki-
emelten szólt a magyar állami 
oktatás megbízható tudást ga-
rantáló színvonaláról, a tanulás 
jelentőségéről, amely egy életre 
meghatározza az emberek min-
dennapjait.  

Szabó József, a kezdeménye-
zés alapítója elismeréssel a hang-
jában beszélt az adományozókról, 
akik az energiaválsággal sújtott 
időszakban is fontosnak tartották, 
hogy segítsenek a rászoruló gye-
rekeken, családokon. Hozzátette: 
noha szeptember elsején becsen-

getnek az iskolákban, ám az ado-
mányokat, az iskolakezdési támo-
gatásokat továbbra is fogadják a 
DÓHSZK Család- és Gyermekjó-
léti Központban.

 Forrás: 
dunakanyarregio.hu

Fotó: KesziPress

A dunakesziek segítsége ezúttal sem maradt el
104 gyermek iskolakezdését 
tették könnyebbé a dunake-
sziek, akiknek köszönhető-
en idén is rengeteg felaján-
lás érkezett az iskolakezdési 
adományakcióra. A több éves 
múltra visszatekintő kezde-
ményezést Szabó József ön-
kormányzati képviselő, egy-
házügyi tanácsnok nyolcadik 
alkalommal hirdette meg a 
DÓHSZK Család- és Gyermek-
jóléti Központ támogatottjai 
számára.

Ügyfeleink és partnereink számára is fontos, hogy stabil munka-
erő biztosítsa a ránk bízott gépjárművek javítását, és az értékesítés a 
már 25 éve megszokott, legmagasabb színvonalon tudjon működni” – 
mondta el Lukácsné Tamás Katalin

A Kiemelten családbarát címmel rendelkező cég mindig nagy fi-
gyelmet fordít a munkavállalóira. Az elbocsátások helyett folyama-
tosan erősíti csapatát, töretlenül segíti a kollegáit. Ez az anyagi támo-
gatás is hűen tükrözi a cégvezetés munkatársai iránti magas megbe-
csülését. 

„Köszönjük munkatársainknak, ügyfeleinknek és partnereinknek, 
hogy ebben a kihívásokkal teli időben is erőn felül tudunk küzdeni 
együtt. Bízunk benne, hogy mindenki élete rövid időn belül visszatér 
egy biztonságos, normál kerékvágásba” – fejezte ki reményét Lukácsné  
Tamás Katalin.

A LUKÁCS ÉS TAMÁS KFT.
Lukács Pál és felesége Tamás Katalin 1982 óta, azaz 40 éve foglalkoz-
nak a Volkswagen márka járműveinek szervizelésével. 

A Lukács és Tamás Kft. a régió egyik vezető gépjármű-kereskedő és 
– javító vállalata 1997 óta.

A 25 éve Vácott Volkswagen és Volkswagen haszonjárművek ér-
tékesítése és szervizelése mellett 20 éve Skoda márkaszervizként is 
meghatározó a munkájuk és kiemelkedő az elismertségük. 

Az országgyűlési képviselő és Kosd polgármestere büszkén 
mutatja az újabb fejlesztés eredményét
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Nagyon ízletes a csomádi rétes

Az erdőkertesi Bárka Baptista Óvoda avató ünnepsége

Rétvári Bence, Lami Mónika, Lőrik László, Verebély Ákos

A tanulók szlovák dalokkal kedveskedtek az avató ünnepség vendégeinek

Történelmi tanévnyitó a dunakeszi IV. Béla Király Gimnáziumban

Tuzson Bence: Azért dolgozunk, hogy a gyermekeink boldogan, gondtalanul és biztonságban élhessék meg a jövőt!

Történelmet írnak a most induló diákok

Rétvári Bence: 168 kistelepülésen több mint 
ötmilliárd forintból valósultak meg iskolai felújítások 

„A diákok jelentik a jövőt. A 
szülők, az oktatók és az ország 
jövőjét. Azt szeretnénk, ha ezt 
a jövőt boldogan, gondtalanul 
és biztonságban élnétek meg!” 
– fogalmazott Tuzson Ben-
ce, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlé-
si képviselője, akitől a duna-
keszi Radnóti Miklós gimná-
zium évnyitóján kértünk nyi-

latkozatot. Hangsúlyozta azt 
is, hogy a radnótis diákok ha-
marosan birtokba vehetik az 
iskola megújult sportcsarno-
kát is.

A dunakeszi IV. Béla Király 
Gimnáziumban az idén kez-
dődött meg az első tanítási 
év, ami különös jelentőséggel 
bír a diákok és a pedagógusok 
számára egyaránt, ilyen tekin-

tetben tehát nagyon is helyál-
lóak azok a történelmi párhu-
zamok, amelyek a most beirat-
kozott nemzedék arculatfor-
máló szerepét hangsúlyozzák. 
Ők ugyanis „a történelem ré-
szévé válnak, azok a hagyo-
mányok, szellemi és közösségi 
alapok pedig, amiket ők fek-
tetnek le az elkövetkező évek-
ben, az egész iskola történeté-
re hatással lesznek” – fogal-
mazott a képviselő.

Tuzson Bence beszélt ar-
ról is, hogy Gödön csaknem 

ötvenmillió forintos támo-
gatásból hamarosan meg-
újul a Bozóky Gyula tér. Mint 
mondta, a terület délnyuga-

ti részén belső közlekedőfelü-
leteket alakítanak ki, továbbá 
növényeket telepítenek és ut-
cabútorokat is kihelyeznek.

Kérdésünkre válaszolva a 
képviselő kitért arra is, hogy 
Csomádon az idén már má-
sodszor tartották meg a Ha-
gyományőrző Rétesfesztivált, 
ez a rendezvény így már nem-
csak abban segít, hogy meg-
őrizzük a dédszüleinktől örö-
költ hagyományokat, hanem 
újakat is teremt.  Minden kö-
zösségnek külön erőt adnak az 
ilyen szokások és az elevenen 
élő hagyományok, mert hang-
súlyossá teszik az összetarto-
zás és az összefogás értékét – 
tette hozzá a képviselő.

Tuzson Bence lapunknak el-
mondta, hogy a magyar kor-
mány nem engedi meg, hogy a 
szomszédságunkban dúló há-
ború miatt kialakult nemzet-
közi válság megrengesse a csa-
ládtámogatási rendszert. „A 
béke az egyetlen megoldás az 
emberéletek megmentésére! 
A béke ugyanakkor a háborús 
infláció és a háborús gazda-
sági válság egyetlen ellensze-
re is egyben” – tette hozzá tér-
ségünk országgyűlési képvi-
selője, aki hangsúlyozta azt is, 
hogy a magyar kormány meg-
védi Magyarország békéjét és 
biztonságát.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Rétvári Bence avatóbeszé-
dében úgy fogalmazott, 
hogy ma már jól látható, 

milyen bölcs előrelátás volt, hogy 
az elmúlt években számos tech-
nikai eszközt szerzett be az isko-
la, melyek költsége mára megsok-
szorozódott. – Most pedig vég-
képp áldhatjuk az eszünket, hogy 
a nyári szünetben közel 19 mil-
lió forint értékű felújítást és fej-
lesztést sikerült megvalósítani, 
melyek nagyobb része energeti-
kai felújítás volt. A korszerűsítés 
eredményeként jelentősen csök-
ken az iskola energiafogyasztása, 
ami különösen előnyös az elsza-

badult energiaárak miatt – húzta 
alá a település országgyűlési kép-
viselője.

Rétvári Bence nagy jelentő-
ségűnek nevezte a Magyar Falu 
Programot, amely az ötezer fő 
alatti kistelepülések fejlődését – 
többek között -, az iskolák, intéz-
mények, orvosi rendelők felújítá-
sát, óvodák, bölcsődék építését se-
gíti. A Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára bejelentette, 
hogy 168 kistelepülésen több mint 
ötmilliárd forintból valósultak 
meg iskolai felújítások. Kilencven-
három kistelepülésen 2,5 milliárd 
forintból újultak meg a tornater-

mek és a tornaszobák.  – Öröm-
mel mondhatjuk, hogy közéjük 
tartozik Galgagyörk is – mond-
ta az országgyűlési képviselő, aki 
hozzátette: 2024. június 30-ig ösz-
szesen 235 településen 7 milliárd 
497 millió forintból valósulnak 
meg hasonló felújítások ország-
szerte, mint itt Galgagyörkön. 

Rétvári Bence avatóbeszédé-
ben kiemelte, hogy a Magyar 
Falu Program keretében elnyert 
közel 18 millió forintból a nyá-
ri szünetben korszerűre cserél-
ték a galgagyörki iskola nyílászá-
róit, a radiátorok egy részét, új vi-
lágítótesteket szereltek fel, 15 he-
lyiségben még a villanykapcsoló-
kat is kicserélték, négy tanterem 
és a tanári szoba is megújult, új li-
nóleumborítást kaptak, az ajtókat 
is újakra váltották, és elvégezték 
a tisztasági festést is. Mindezek 
mellett más forrásból 1,2 millió 
forint értékben új bútorokat sze-
reztek be egy tanterembe és a ta-
nári szobába. A tető felújítására 
önerőből 1,5 millió forintot köl-
töttek. Mint elhangzott, 2018 óta 
napjainkig – négy ütemben – ösz-
szesen 34 487 952 forint állami tá-
mogatáshoz jutott az iskola, me-
lyek révén például 4 millió forint 
értékben szereztek be tabletteket, 
laptopokat, okoskijelzőt, szofvert, 

félmillió forintot költöttek az in-
formatikai terem felújítására, a 
vizesedett tantermek szigetelésére 
5 millió forintot fordítottak.

A Magyar Falu Program pá-
lyázatainak a legfontosabb üze-
nete és célja, hogy a falun, a kis-
településen élők számára is bizto-
sítsa a nagyvárosokban élőkéhez 
hasonló színvonalas közszolgál-
tatásokat, infrastruktúra-hálóza-
tot – hangsúlyozta Rétvári Ben-
ce, aki arra biztatta a hallgatósá-
got, hogy őrizzék meg a helyi ér-
tékeket, a közösségek összetartó 
erejét, a természet szépségét, él-
vezzék a felújított iskola előnyeit, 
melyeknek különösen nagy érté-
ke van a háborús világban. – Bí-
zunk benne, hogy minél előbb 
visszanyerjük a békét, megszűn-
nek a szankciók és az energiavál-
ság – fogalmazott az országgyűlé-
si képviselő, aki a diákoknak és a 
pedagógusoknak sikeres és ered-
ményes tanévet kívánt.

Verebély Ákos, a Váci Tanker-
ületi Központ vezetője örömét fe-
jezte ki, hogy a tankerület és az 
önkormányzat összefogásának, 
valamint a sikeres állami pályá-
zatoknak köszönhetően az utób-
bi években érzékelhető fejleszté-
sek és felújítások valósultak meg 
a galgagyörki általános iskolá-

ban.  – A Magyar Falu Program 
az esélyteremtést, az esélyegyen-
lőséget garantálja a kistelepülések 
életében, melynek köszönhetően 
fel tudnak zárkózni a nagyváros-
okban elérhető közszolgáltatások 
színvonalához. Bizonyság erre az 
is, hogy az elmúlt két évben a Váci 
Tankerületi Központ 267 mil-
lió forintot nyert a Magyar Falu 
Program pályázatain, melynek je-
lentős részét az iskolák tetőjaví-
tására fordítottuk – ismertette a 
tankerület vezetője, aki szerint az 
intézményi fejlesztések erősítik a 
vidék megtartó erejét. 

Lami Mónika polgármester el-
ismeréssel a hangjában beszélt 
az iskolában megvalósított fel-
újításokról, melyért köszönetet 
mondott a település országgyű-
lési képviselőjének, a tankerület 

vezetőjének és munkatársainak. 
– Az eredményes pályázatunk-
nak köszönhetően felújított is-
kola és korszerű eszközök fogad-
ták az új tanév kezdetén a diáko-
kat – mondta. A község vezetője 
kiemelte: a település önkormány-
zata a német, a szlovák és a roma 
nemzetiségi önkormányzattal 
együttműködve igyekszik segíte-
ni az iskola fejlesztését, és a gyere-
kek étkeztetését is.    

Lőrik László, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola vezetője köszö-
netet mondott az intézmény-
ben megvalósított fejlesztésekért, 
amit a szlovák nemzetiségi iskola 
diákjai énekkel és verssel is meg-
ünnepeltek a tanárok és a szülők 
nagy örömére.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Azzal a meggyőződéssel adtuk át Erdőkertesen a Bárka Baptista Óvodát, hogy a gyermekeink 
örömmel veszik majd használatba, és tekintik azt második otthonuknak, az itt dolgozó pedagó-
gusoknak pedig ezúton is szeretném megköszönni, hogy ebben a szép épületben boldog óvo-
dáskort biztosítanak a kisgyermekeknek – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk or-
szággyűlési képviselője. Mint mondta, azok a diákok, akik a IV. Béla Király Gimnáziumban az 
idén kezdik meg tanulmányaikat, a történelem részévé válnak, hiszen az iskola első évfolyamá-
nak tanulóiként köszönthettük őket a tanévnyitón. „Azok a hagyományok, szellemi és közössé-
gi alapok, amiket ők raknak le az elkövetkezendő években, az egész iskola történelmére hatás-
sal lesznek. Sikeres tanévet kívánok!” – tette hozzá a képviselő.

A Magyar Falu Program a fejlődés esélyét garantálja a kistelepülések életében – jelentette ki a térség KDNP-s országgyűlési képviselője 
szerdán, Galgagyörkön, ahol a nyári szünetben közel 19 millió forintból korszerűsítették az általános iskola energetikai rendszerét, újra 
cserélték a nyílászárókat, felújították a tantermeket, a tanári szobát és a 80 tanuló testnevelését segítő tornaszobát.
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Tuzson Bence: legyenek büszkék arra, hogy radnótisok lehetnek

Várhatóan szeptember végére kihelyezik  
a forgalomirányító jelzőlámpákat is 

Nyiri István, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója köszöntötte a diákokat és a tantestület tagjait

A szakemberek 1060 négyzetméteren cserélték újra a sportpadlót

 - Bár a terület Budapesthez tar-
tozik, a dunakesziek számára 
mégis egy igen fontos keresztező-
dés, mivel nagyon sokan naponta 
a káposztásmegyeri közlekedési 
csomóponton – a vasúti alagúton 
– keresztül ingáznak Dunakeszi 
és a főváros között. A július 1-jén 
kezdődött munkálatok eredmé-
nyeként megszűnik az elakadás 
az alagútban, összehangolt lám-
pás irányítás engedi majd az át-
menő forgalmat – mondta a ma 
délután helyszíni bejáráson Tu-
zson Bence.  

Dióssi Csaba polgármester 
szerint óriási jelentősége van a 
közlekedési csomópontnak, hi-
szen ez az egyik olyan útvonal, 
amelyen Dunakesziről Budapes-
tet meg lehet közelíteni, illetve 
visszajutni a városba. 

A polgármester elmondta, 
hogy a csomópont forgalomát-
eresztő képessége a reggeli és a 
délutáni csúcsidőszakban a leg-
kritikusabb. 

– A reggeli órákban Dunake-
sziről a főváros irányába, míg a 
délutáni időszakban Budapestről 
Dunakeszi felé óriási a forgalom. 
Ezt az óriási, kétirányú forgal-
mat a csomópont és az egy sávos 
alagút nem tudta zökkenőmente-
sen átereszteni. Nagyon sok autó 
beszorult a lámpaváltások követ-
keztében, vagy nem tudtak ki-

hajtani a Külső Szilágyi útra. Az 
átépítés pozitív eredménye már 
most érzékelhető, ami akkor vá-
lik teljessé, ha a fejlesztés máso-
dik ütemében kiépítik a forga-
lomirányító lámpákat is – mond-
ta Dunakeszi polgármestere, aki 
hozzátette: - Még az őszi időszak-
ban elkészül a teljes átépítés, ki-
helyezik a lámpákat, és megépítik 
a zebrát is. Ez nagyban megköny-
nyíti a dunakesziek közlekedé-
sét is. Már nagyon várjuk, ezért 
kezdeményeztük és támogattuk 
a csomópont átépítését az újpesti 
önkormányzattal együttműköd-
ve – mondta Dióssi Csaba.

- Kilenc éve kísérem figyelem-
mel a csomópont sorsát, amely 
szeptember végére teljesen átala-
kul – mondta Benkő Tamás, Du-
nakeszi Alsó és térsége önkor-
mányzati képviselője. 

- Már csak a zebra, a közvilá-
gítás és a jelzőlámpák kiépítése 
van hátra, és akkor megszűnnek 
a forgalmi dugók, mind a három 
irányból szabályozottan, zökke-
nőmentesen át lehet majd halad-
ni a csomóponton. 

Mikorra várható a lámpák ki-
építése? – kérdeztük Benkő Ta-
mástól, aki elmondta, hogy a du-
nakeszi és az újpesti önkormány-
zat közös projektjében a IV. ke-
rületi önkormányzat vállalta a 
jelzőlámpát kihelyezését. – A ha-
tósági engedélyeztetésben ke-
letkezett némi késlekedés, ezért 
nem kerültek még ki a jelzőlám-
pák – ismertette Benkő Tamás, 
aki reméli, hogy ez is megoldódik 
hamarosan.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Himnusz eléneklését kö-
vetően Nyíri István igaz-
gató köszöntötte a diáko-

kat, tanártársait, a szülőket és a 
vendégeket, köztük Tuzson Ben-
cét, a térség országgyűlési képvi-
selőjét, Dióssi Csaba polgármes-
tert, Szabóné Forgács Gabriellát, 
a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont igazgatóját, valamint Sipos 
Dávid alpolgármestert.

– Nekem az idei nyáron mint-
ha sietett volna az órám. Az 
IDŐ repült, repült és repült. Egy 
szempillantás alatt véget ért a 
nyár és újra itt vagyunk, itt le-
hetünk. Újra együtt az osztály, 
együtt lehetnek a barátok, újra 
lehet pingpongbajnokság, tol-
las és foci – mondta elöljáróban 
az igazgató. Majd folytatva a ha-
sonlatot, arról szólt, hogy az idő 
futása felgyorsul… „és az ered-
mény, amiért itt vagyunk, meg-
születik. Megszületik az a ha-
talmas tudás, melyet generáci-
ók óta a tanárok, a pedagógusok 
adnak át önzetlenül.”

Ezt követően elsőként az ötö-
dikeseket köszöntötte, bátorítva 
őket, hogy „jó helyre” kerültek. 
– Bízom benne, hogy az elkö-
vetkező években kitartó és ered-
ményes munkátokkal hozzájá-
rultok iskolánk színvonalának 
megőrzéséhez. Köszönöm Jenei-
né Nagy Tünde kolléganőmnek, 
hogy szárnyai alá veszi az osz-
tályt, mint osztályfőnök.

A kilencedik évfolyam új ta-
nulóihoz szólva elmondta: – Re-
mélem, hogy megtaláljátok a he-
lyeteket az iskolai közösségben, 
bekapcsolódtok a gimnázium 
vérkeringésébe és igazi radnó-
tis diákként ballagtok majd el… 
Köszöntöm a két új osztályfőnö-
köt, Horváth Bernadettet és Éles 
Zoltánt.

A tizenkettedik évfolyam diák-
jainak már csak egy éve van hátra 
a ballagásig és az érettségiig. – Ma 
már felnőtt fejjel, ugyan még di-
ákként készültök az érettségire és 
a felvételire… Tegyetek meg min-
dent annak érdekében, hogy sike-
resen tovább tudjatok tanulni.

Elmondta a továbbiakban az 
igazgató, hogy mennyire öröm-
teli a felújított sportcsarnok, 

amely kiemelkedő körülménye-
ket teremt a testneveléshez és a 
sportfoglalkozásokhoz. – Sze-
retném megköszönni Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő 
úrnak és Dióssi Csaba polgár-
mester úrnak, hogy munkájuk-
kal lehetővé tették ezt a beruhá-
zást, és kérem önöket, hogy to-
vábbra is támogassák a  gimná-
zium fejlődését. 

A továbbiakban bemutatta és 
köszöntötte a tanári közösség 
új pedagógusait:  Ballagó Kor-
nél német szakos,  Benedek Ju-
dit angol szakos, Csábi Ildikó 
német szakos, Podányi Viktória 
magyar szakos, Varga Judit ma-
tematika szakos,  Bánhegyesiné 
Topor Gizella matematika sza-
kos tanárt, Horváth Anita tanu-
lószoba, Reif  Roland német, tör-
ténelem szakos gyakornok, va-
lamint Tuzson-Berczeli Tamás 
média-történelem szakos gya-
kornok pedagógusokat.

Bejelentette, hogy szeptem-
bertől Tarjánné Sólyom Ildikó 
tanárnő és Majer Tamás tanár 
úr intézményvezető-helyettes-
ként folytatják munkájukat.

Köszöntötte és köszönte több 
évtizedes munkáját Szegedi-
Viczencz Katalin tanárnőnek 
(25 év), Dr. Illés Zoltánné Újvá-
ri Éva tanárnőnek (30 év), vala-
mint Povázsay György tanár úr-
nak (40 év).

Végül, de nem utolsósorban 
köszöntötte az igazgató egykori 
tanárát, mentorát, majd kollégá-
ját, Kárpáti Zoltán igazgató-he-
lyettest, aki a tanév során nyug-
állományba vonul. – Szeretném 
megköszönni az iskola diáksá-
ga előtt is a munkásságát, amely-
lyel nagyban hozzájárult isko-
lánk eredményességéhez, sike-
rességéhez.  

Befejezésül: – Kívánom min-
denkinek, hogy a tanév legyen 
sikeres és eredményes. Legye-
tek nyitottak az újra, lelkesít-
sen benneteket a tudás iránti 
vágy, a tenni akarás. Ehhez kí-
vánok a jelenlegi iskolai közös-
ségnek szép sikereket, eredmé-
nyes tanévet.

– Jövőre ünnepeljük a gimná-
zium fennállásának 60. évfor-
dulóját – kezdte köszöntőjét Tu-
zson Bence. – Ez a nagy múltú 
iskola szépen fejlődik, halad elő-
re. Végre megújult a tornaterem 
is, de amikor az ember azt látja, 
hogy egy épület szépen fejlődik, 
ez önmagában nem jelent mást, 
mint festéket, vakolatot, köve-
ket. Az épület azonban attól lesz 
több, ha képesek vagyunk tarta-
lommal is megtölteni. Olyan is-
kolában vagyunk, amely a vi-
déki iskolák közül a tízedik leg-
jobb, erre büszkék lehetünk, de 
ez nem az épület fejlődése miatt 
következett be, hanem amiatt a 
tartalom miatt van, amivel si-
került ezt az iskolát megtölteni. 
Azoknak a tanároknak köszön-
hető, akik átadták a tudást a gye-
rekeknek, és azoknak a diákok-
nak, akik ezt komolyan vették. 
A diákoktól azt szeretném kér-
ni, hogy mindig tisztelettel for-
duljanak a tanárok felé, mert ez 
az együttműködés eredményez-
te eddig is, hogy az iskola ilyen 
jó intézmény lehet. 

Az elsősökhöz és a kilencedi-
kesekhez szólva elmondta, hogy 
lehet életre szóló barátokat sze-
rezni, de ami még fontosabb, le-
gyenek büszkék arra, hogy rad-
nótisok lehetnek.

Az ünnepség zárásaként 
előbb a 9.a osztály tanulói elő-
adták az Iskolai láz című dalu-
kat, majd a 9. c osztály közössé-
gének az előző tanév legemléke-
zetesebb pillanatait megörökítő 
videóját vetítették le.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Folytatás a címlapról

Érdeklődésünkre Szabó Zsolt elmondta: a 
korábbi beázások és a jelentős igénybe-
vétel miatt a sportcsarnok padlózata erő-

sen sérült, több helyen felázott, korhadt, gom-
bás volt, a festett falfelületek kopottak, a hideg-
burkolatú felületek elhasználódtak, melyek fel-
újításra szorultak.

Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénz-
ügyi Bizottsága a 24/2022.(02.16.) GPB határo-
zatával a Településfejlesztési Alap terhére brut-
tó 135.000.000,-Ft támogatást ítélt meg Duna-

keszi Város Önkormányzata részére a Radnóti 
Miklós Gimnázium tornacsarnokának felújítá-
si munkáira.

- A gimnázium tornacsarnokának felújítá-
sa alkalmával közel 1060 m2-en kicserélték a 
sportpadlót, a csatlakozó helyiségek használati 
meleg víz gépészeti munkái mellett közel 2000 
m2 felületet kezeltek és festettek le a szakem-
berek az új tanév kezdetéig – tudtuk meg Szabó 
Zsolt osztályvezetőtől. 

(B. Szentmártoni)

Megújult a Radnóti 
gimnázium sportcsarnoka

Jó ütemben halad a káposztásmegyeri 
közlekedési csomópont átépítéseBecsengettek a Radnóti 

gimnáziumban is 
Dunakeszi tanintézményeiben kezdetét vette a 2022-23-as tanév. Szeptember elsején a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnáziumban is megtartották a tanévnyitó ünnepséget 750 diák jelenlétében. 

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium rangos, elismert intézmény, amely élénk sportélet szín-
tere is. Az 1990-ben átadott intézmény tornacsarnoka a település egyetlen sportcsarnokaként 
működött 2017-ig. Az iskolai testnevelés-oktatáson kívül helyet adott sportmérkőzéseknek, vá-
rosi rendezvényeknek, sportegyesületek működésének is.  A nagyfokú kihasználtságból adódó-
an az állapota leromlott – tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tály vezetője.
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Dióssi Csaba polgármester

Zentai Kati, a tagintézmény megbízott vezetője

Jól ismert toplista, 
komoly meglepetés nélkül

A kérdésekre válaszolók szinte mindegyike 
több terület fejlesztésére fordította a támoga-
tást. A slágertémák között a homlokzati nyílás-
zárók vezetnek, de ez élbolyban ott van a hom-
lokzati szigetelés, és a tető is. Érdekesség, hogy 
a klíma a válaszolók mintegy harmadánál for-
dul elő, csakúgy, mint a gépészeti fejlesztések 
(pl. szivattyú, kazántelepítés, csere). A sor vége 
felé a kerítés, a terasz, és az erkélyépítés-felújí-
tás található.

 
Az idő pénz, mégis sok a későn kelő

Akik igénybe vették a pályázat sikeressé-
gét maximalizáló szolgáltatást, már nem csu-
pán „érdeklődők”, hanem a munkálatokat szin-
te már kivétel nélkül legalább megkezdő felújí-
tók. Ennek fényében talán még érdekesebb, hogy 
a kérdésekre válaszolók csupán fele fejezte már 
be a munkálatokat, míg a válaszolók másik fele 
még a „folyamatban”-t jelölte meg státuszként. 

Elenyésző volt viszont azoknak a száma, akik 
még nem álltak neki a munkálatoknak. Ez a je-
lenlegi gazdasági helyzetben talán meglepő le-
het, de ne felejtsük el: a kérdésekre július elején 
válaszoltak az ügyfelek, és az azóta eltelt időben 
bizony sűrű volt az élet a hazai gazdaságban (is). 

Ezzel együtt jól látszik a tény: aki akart, az 
már belevágott a munkálatokba, de ne felejtsük 
el: van pár olyan sarokdátum, amit szem előtt 
tartva még a kicsit későn ébredők is odaérhet-
nek a célvonalba. (Arról, hogy pontosan mely 
dátumra érdemes figyelni, arról a Piramis szak-
értői bővebb felvilágosítást adnak: https://www.
piramisepitohaz.hu/otthonfelujitasi-tamogatas)

 
Szakik zsúfolt táncrenddel

Az ideális kivitelezőt egyedül megtalálni szin-
te lehetetlen küldetés. Nem is csoda, hogy a vá-
laszolók 87%-a baráti ajánlás alapján találta meg 
kivitelezőjét, szemben a közösségi média csator-
náival (8,7%), illetve a szakemberkereső portá-
lokkal (4.3%).

Azzal, hogy a szakikeresés mennyire nem a 
türelmetlenek sportja, már mindenki tisztában 
lehet. A válaszokból kiderült, hogy mostanában 
a felújítók fele legalább 3-6 hónappal a munkála-
tok megkezdése előtt tudja lefoglalni a mestere-
ket, és csak 17% azok aránya, akik már egy hó-
napon belül találnak hadra fogható brigádot – 
nagyságrendileg ugyanennyien vannak azok is, 
akik hat hónappal, vagy még többel előre gon-
dolkoztak, amikor lefoglalták a kivitelezőjüket/
kivitelezőiket.

 
Vigyázat, csúszásveszély!

Amióta világ a világ, a határidőket tartó kivi-
telezés ritka jelenség. A felmérés alapján viszont 
a válaszolók egészen magas, 42%-a semmilyen, 
vagy csak pár napos csúszást tapasztalt. A mara-
dék 60%-ban pedig egyenletesen osztozkodtak a 
2-3 hetes, az 1-2 hónapos, illetve a 3-6 hónapos 
csúszást elszenvedők is – ez utóbbiak pedig igen 
komoly időtartamok, amiket már nyilvánvalóan 
az ismert gazdasági körülmények is erősen befo-
lyásoltak. Érdekesség, hogy a csúszás mértéke, 
a kivitelező megtalálásának módja, és a között, 
hogy mennyivel korábban foglalták le a brigá-
dot, látszólag nincs összefüggés, de a kérdéskör 
mindenképpen további kutatásra érdemes. 

 
Mire megy el?

A válaszok vizsgálata elég egyértelműen azt mu-
tatja, hogy az állami támogatásra pályázók döntő 
hányada – a kiírás feltételének megfelelően - egy-

formán költött munkadíjakra és építőipari termé-
kekre. Ám van egy kisebb szegmens, ahol a ba-
lansz - jellemzően az anyagköltség javára – vala-
miért felborult, ami az elmúlt egy év alapanyag-ár-
emelkedéseit figyelve nem túlzottan meglepő 

 
Felújítási csináld magad

Az már a fentebbi adatokból is jól látszott, 
hogy ha valaki nekivág a munkáknak, akkor 
nem aprózza el, és lehetőleg egy füst alatt igyek-
szik minél több mindennel elkészülni. A vála-
szok alapján a festést, a tapétázást, a kertépítést 
a többség (65%) bátran a saját kezébe veszi, de 
még a hideg-meleg burkolás is előfordul a házi-
lag elvégzett munkák listáján – sőt még villany-
szerelésre és gépészeti szerelésre is van példa, de 
mivel ezek azért lényegesen más jártasságot igé-
nyelnek, mint egy click-rendszerű laminált pad-
ló, így ilyesmit nyilván csak szakmai ismeret 
birtokában érdemes és szabályos bevállalni.

 
Már majdnem vége, de még nincs

Amennyire most tudjuk, az államilag támo-
gatott otthonfelújítási támogatás idén év végén 
búcsúzik, és jelen állás szerint nincs hír arról, 
hogy a közeljövőben hasonló mértékű támoga-
tás állna a felújítók rendelkezésére. Annak, aki 
még nem vágott bele a felújításba, vagy még nem 
szánta rá magát a pályázaton való indulásra, an-
nak érdemes lehet mihamarabb konzultálni a 
Piramis szakértőivel, mert a lehetőség most van 
itt, és nem tudni, mikor lesz hasonló. 

“Fiúk, csináljuk!” - fülemben csengenek még Szij-
jártó Péter - ma már külgazdasági és külügymi-
niszter - szavai, amikor Erdész Zoltán alpolgár-
mester úrral jó pár évvel ezelőtt felvetettük neki 
szándékunkat egy új gimnázium építéséről. Fél éve 
pedig már épül a Dunakeszi Diáknegyed – mond-
ta Dióssi Csaba polgármester szeptember 1-jén a 
IV. Béla Király Gimnázium történelmi tanévnyi-
tóján, melynek az átmeneti időszakban a járási hi-
vatal korábbi épülete ad otthont.  

Történelmi pillanat a mai, 59 éve volt ilyen elő-
ször és utoljára Dunakeszin, amikor megnyílt a 
gimnázium az akkori községben – mondta a város 
polgármestere, aki a ma már országos hírű Rad-
nóti gimnázium működésének és fejlődésének ki-
emelkedő szakaszait is ismerte. – Hat évtized után, 
ma ismét egy történelmi pillanat részesei lehetünk, 
amikor az ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődik 
az oktatás a IV. Béla Király Kéttannyelvű Gimná-
ziumban. Komoly összefogás eredménye, hogy ma 
ez megvalósult. Köszönöm az országgyűlésnek és 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő úrnak, a 
Dunakeszi Tankerületi Központnak és Dunakeszi 
Város Önkormányzatának, hogy az ügyünk mellé 
álltak, és hittek az elképzelésünkben – fogalmazott 
a polgármester, aki szerint óriási igény van az épü-
lő új gimnáziumra és a szakközépiskolára, mert 
az évente 500 végzős nyolcadikos diák közül csak 
száz fiatalt tud felvenni a Radnóti gimnázium. 

Dióssi Csaba külön is megköszönte azt a meg-
feszített munkát, amelyet az elmúlt három hónap-
ban az oktatás elindításáért sokan végeztek, hiszen 
májusban kapták meg az engedélyt az illetékes mi-
nisztériumtól.

Erre az évfolyamra mindenki emlékezni fog. Ez 
az 54 diák és tanáraik, élükön Zentai Kati igazga-

tónővel, fogja megalapozni az iskola szellemiségét, 
megteremteni a hagyományait. Fontos kiemelni, 
hogy egy országosan elismert intézmény vette őket 
szárnyai alá, hiszen mindaddig, amíg fel nem épül 
a Dunakeszi Diáknegyed, addig a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium tagintézményeként mű-
ködnek – mondta a polgármester, aki reményét 
fejezte ki, hogy a most induló két osztály diákjai 
2024 szeptemberében már az új gimnázium mo-
dern épületében folytathatják a tanulmányaikat.

Sok sikert kívánok minden diáknak és tanáraik-
nak, és kívánom, hogy éljenek a nekik megadatott 
lehetőséggel! – hangzott Dióssi Csaba polgármes-
ter jókívánsága.

Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselő-
je ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az épü-
lő Dunakeszi Diáknegyed az ország legnagyobb 
beruházása, melynek megvalósításáért sokan fog-
tak össze, akik közül is köszönetet mondott Dióssi 
Csaba polgármesternek.

– A felelősség nagyon nagy, mert ti vagytok az 
alapítók, hiszen ti határozzátok meg a pedagógu-
sokkal együtt, hogy később hogyan gondolnak 
erre az iskolára, milyen lesz a szellemisége – for-
dult az 54 diák felé az országgyűlési képviselő, 
akiknek azt kívánta, hogy sikerüljön megalapoz-
ni a gimnázium szellemiségét. – Kívánom, hogy 
ez olyan szellemiség legyen, amelyre büszke lehet 
majd nem csak Dunakeszi, de az egész ország is – 
mondta Tuzson Bence országgyűlési képviselő.

Az új tagintézmény megbízott vezetője, Zen-
tai Kati ünnepi tanévnyitó beszéde kezdetén kü-
lön is köszöntötte a gimnázium és a város életé-
ben történelmi jelentőségű rendezvényen Dióssi 
Csaba polgármestert, Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselőt, a város két alpolgármesterét, Erdész 
Zoltánt és Sipos Dávidot, Szabóné Forgács Gab-

riellát, a Dunakeszi Tankerületi Központ vezető-
jét és Nyiri Istvánt, a Radnóti Miklós Gimnázi-
um igazgatóját. 

A mai évnyitó egy kicsit más, hiszen nem csak 
egy iskolaévet kezdünk, hanem elindulunk egy 
olyan közös úton, amelynek vége egy új intéz-
mény születése a térségünkben, a IV. Béla Király 
Kéttannyelvű Gimnázium – fogalmazott a megbí-
zott igazgató, aki így folytatta: Egy iskola alapítá-
sa, hagyományainak megteremtése, szokásainak 
kialakítása nagy felelősség. Sok-sok ott tanító ta-
nár, és odajáró diák formálja és alakítja évtizedek 
alatt. Nagy a felelősségünk, hiszen Szent-Györgyi 
Albert szavaival élve, „Olyan lesz a jövő, amilyen 
a ma iskolája”. 

Felidézte 2022. január 26-át, amikor a kormány 
döntött Dunakeszi két új középiskolájának, az 
úgynevezett DIÁKNEGYED-nek a megépítésé-
ről. - Az is láthatóvá vált, ahhoz, hogy a csodála-
tos, modern épület falai ne üresen álljanak, előre 
kell tervezni, gondolkodni. Így jött létre a Duna-
keszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király 
Tagintézménye, amely az anyaintézetének minden 
támogatását és segítségét tudhatja maga mögött. A 
Radnóti Miklós Gimnázium vezetésének és tan-
testületének kimagasló munkája, közösségterem-
tő ereje követendő példa a még csak most induló 
új intézmény számára is – hangoztatta Zentai Kati. 

A tagintézmény megbízott vezetője példaértékű-
nek nevezte a döntéshozók, a városi önkormányzat 
és a Dunakeszi Tankerületi Központ összefogását, 
melynek eredményeként a Bárdos iskola épületé-
nek egy része – melyben legutóbb a járási hivatal 
működött – teljesen megújult, infrastruktúrája al-

kalmassá vált a most induló 2 osztály, majd a jövő 
évi 4 osztály befogadására.  

Páratlan összefogással az új iskola 2 nyelvi elő-
készítős osztállyal, 54 fővel elindulhat.  Köszönjük! 
– fogalmazott Zentai Kati, aki bemutatta a nyolc-
fős tantestület tagjait - Ivánszky Ágota, Furkó Ger-
gely, Duna Judit Ágnes, Póczik Eszter, Hudacsek 
Éva, Baranyai Tibor, Föedlné Bedők Gyöngyvér -, 
köszöntötte a diákokat és szüleiket. 

- Érezzétek egy kicsit annak a felelősségét, hogy 
ti vagytok az elsők, az induló csapat, akik alapvető-
en meghatározhatják az irányt – fordult az 54 elsős 
diák felé. - Egy olyan iskolát hozzunk létre, amely 
segít nektek abban, hogy ebben a megtévedt világ-
ban érdeklődő, a társadalom irányában nyitott és 
annak problémáira érzékeny, felelősséget vállalni 
képes felnőttekké váljatok, akik képesek majdan 
egy jobb és békésebb világ kialakulásához hozzá-
járulni. Fontosnak tartjuk, hogy erre a nyitott gon-
dolkodásra több nyelven is képessé váljatok, hisz 
a különböző kultúrákat legjobban az idegen nyelv 
segítségével ismerhetitek meg csak igazán. „Csak 
az tudja igazán a magyar nyelv szépségét értékelni, 
aki tud egy-két idegen nyelvet. Ahány nyelv, annyi 
ember!” (Nádasdy Tamás).

Kívánom, hogy később öregdiákként visszate-
kintve büszkék legyetek majd arra, hogy ti vagy-
tok az elsők, az iskola alapítói, akik már a mai nap-
pal is történelmet írtok – fogalmazott Zentai Kati, 
aki ünnepélyesen megnyitotta a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintéz-
ménye 54 diákja számára a 2022/2023-as tanévet. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Erre és így költik az állami támogatást a felújítók
Az elméletileg az idei év végéig élő, maximum 3 millió forintos állami otthonfelújítási támogatás 
bevezetése alapjaiban változtatta meg a hazai építkezési-felújítási helyzetet. A támogatás kez-
dete után nem sokkal elindított „Otthonfelújítási támogatás teljes körű ügyintézése” nevű szol-
gáltatásuk keretében a gödi újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. arra törekszik, hogy a hozzá-
juk forduló ügyfelek a lehető legjobb eséllyel induljanak a támogatási összegért zajló pályáza-
ton. A Piramis vezetését nagyon érdekelte, hogy a legérintettebek, a felújítók-építkezők miként 
látják az építőiparban kialakult helyzetet, így a szolgáltatásukat igénybe vevők körében készí-
tettek egy felmérést, mely közelítőleg jó rálátást nyújt arra, hogy mire és hogyan költi el a ren-
delkezésre álló összeget egy átlagos felújító. 

Történelmi tanévnyitó Dunakeszin
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• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújítás és 
épületbádogos munkákat vállalunk! 
Tető, lakás beázások okának felderí-
tése és szakszerű elhárítása, ezen kí-
vül lapostetők szigetelése és faszer-
kezeti munkák elvégzése: +3670/610-
5570
• Legyél te is egy sikeres csapat tagja 
– Állásajánlat! A Dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium matematika, in-
formatika, német nyelv, angol nyelv 
valamint magyar nyelv és irodalom 
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A rangos állami kitüntetéssel elismert Papp László műgyűjtő, 
galériavezető további nagy terveket szövöget

– Korábbról is van több elis-
merése, hova rangsorolja kö-
zöttük ezt a mostani díjat? – 
kérdeztük az ismert kultúra-
szervezőt, galériavezetőt.

– Valójában a rendszervál-
tás óta nem voltam elkényez-
tetve elismerésekkel, örül-
tem, hogy a gyűjteményt vala-
hogy fenn tudtam tartani. Az 
a vadkapitalizmus, ami rásza-
badult az országra vagy akár 
Vácra, nos ez nem kedvezett 
a kultúrának. Illetve idősza-
kosan nálunk jobb volt a hely-
zet, mert a mostanit megelőző 
ciklusokban nagyon sokat fej-
lődött a város kulturális kíná-
lat vonatkozásában. Szabadon 
tudtunk kiállításokat szer-
vezni és olyan dolgokat hoz-
ni a városba, amelyek kétség-
telenül növelték az idegenfor-
galmi vonzerőt. Ilyen volt az 
öntöttvas gyűjtemény, aztán 
ebbe a sorba tartozik a párat-
lan Hincz-gyűjtemény kisza-
badítása a pincéből, raktárból, 
továbbá az ország egyik leg-
jobb keramikusa, Gádor Ist-
ván gyűjteményét is meg tud-
tuk csinálni, nagyon szép volt, 
jól működött, a Sajdik-gyűjte-
ményről, a Váci Mosolyalbum 
kiállító-helyről nem is beszél-
ve. De hát minden csúcs után 
jön a mélység, a szakadék, hát 
ez nálunk is bekövetkezett. 
Nem a gyűjteményekkel volt 
baj, hanem azzal a szemlélettel 
van gond, hogy amit az előző 
vezetők csináltak, azt mi nem 
fogadjuk el, pláne, ha más a 
politikai platform. Így estek 
áldozatul különböző gyűjte-
mények, így került kátyúba az 
egész kulturális élet. Vác na-
gyon visszaesett ezen a téren, 
amilyen sok különböző cso-
port érkezett folyamatosan az 
elmúlt évtizedben, ahhoz ké-
pest most pangás van. Hát ez 
nekem egy nagyon nagy szív-
fájdalom, és nem hagyhatom 
szó nélkül, hogy ebben a hely-
zetben nem csak az említett 

gyűjtemények tűntek el rész-
ben vagy egészben szem elől, 
hanem ez a Káptalan utcai, 
csaknem kétezer festményt 
és közel ugyanannyi grafikát 
számláló gyűjtemény is ve-
szélybe került az épület homá-
lyos elvételi szándéka miatt. 
Az elmúlt ötven évben talán 
a legnagyobb szerencse most 
ért, mert megmenekült a szá-
mos jeles alkotótól csaknem 
fél évszázad alatt kialakult és 
mai is bővülő anyag, aminek 
lényege, hogy nagyobb vonz-
erő, ha egy településen nem 
csak egy-két alkotó életművét 
lehet áttekinteni, hanem töb-
bekét. 

– Kérem, világítson rá, mi-
ről is szól ez a gyűjtemény, 
hogyan választotta, választja 
ki azokat a művészeket, akik-
nek a munkásságáról kereszt-
metszetet kíván mutatni?

– Kezdjük azzal, hogy az én 
indíttatásom nagyon jó hely-
ről adódik, Zebegényből, ott 
laktunk egészen nyolcadikos 
koromig, és bizony többször 
találkoztam Szőnyi Istvánnal, 
hiszen nem egyszer a mi ud-
varunk végéből festette a Du-
nakanyart, és én több pajtá-
sommal együtt lelkesen vit-
tem utána a felszereléseit, kel-

lékeit. De a falu akkoriban, és 
még fiatal koromban is pezs-
gő kulturális élete alkalmat 
adott összeismerkednem szá-
mos más jelentős művésszel 
is, elég, ha csak a Szőnyi Ist-
ván Képzőművészeti Szabad-
iskolát alapító Dániel Kornélt, 
vagy a Dunakanyar festőjének 
tanársegédjét, Kórusz Józse-
fet említem. Általában akiket 
én gyűjteni kezdtem, akikkel 
kapcsolatba kerültem, azokkal 
az alkotókkal barátságot is kö-
töttem, ez így volt Zebegény-
ben, aztán később a nagyma-
rosi szabadiskolát, vagy épp a 
váci, gombási művésztelepet 
látogató több művész eseté-
ben is, tényleg a teljesség igé-
nye nélkül hadd említsek csak 
néhány nagy nevet, így Szabó 
Vladimirt, Scholz Eriket, Jó-
zsa Jánost, Tóth Ernőt, no és 
persze Hincz Gyulát. Hosz-
szú évtizedek óta már Vác a fő 
színtere az életemnek, mun-
kásságomnak, több kiállítóhe-
lyet is sikerült itt korábban ki-
alakítani, sajnos csak átmene-
ti időre. De a modern művé-
szeti gyűjteményre visszatérve 
még megjegyzem: itt további 
küldetésemmé vált, hogy a vá-
rosban élt vagy élő, ide erősen 
kötődő jelentős alkotók mun-
káiból is számottevő kollek-

ciókat alakítsunk ki, enged-
tessék meg kiemelnem Cs. 
Nagy Andrást, Monos Józse-
fet, Markó Erzsébetet, Mizser 
Pált, Hidvégi Valériát, Gaál 
Imrét, Orvos Andrást, tőlük 
is jelentős kollekciókat állítot-
tam össze, mert vallom, hogy 
kötelességünk méltó módon 
gondozni a köztünk élt, élő 
képzőművészeink életművé-
nek darabjait. És ebben nekem 
vezérelvem, hogy olyan gyűj-
teményeket tudjak összeállí-
tani, amelyek keresztmetsze-
tet adnak egy-egy alkotó teljes 
életpályájáról, hogy bizonyos 
évfordulós kiállításokat külső 
segítség nélkül is be tudjunk 
mutatni, nem engedve a fele-
désnek. Az ilyen kiállítások-
hoz viszont kellene egy, vagy 
akár több megfelelő időszaki 
kiállítóhely, de ez már átvezet 
a tervekhez, vágyakhoz.

– Akkor befejezésként arra 
kérem, hogy számoljon be kö-
zelebbi vagy távlatosabb el-
képzeléseiről is! 

– Művész barátaim kö-
zött tarthatom számon im-
már több mint harminc éve 
Sajdik Ferencet is, közismert, 
hogy összeállítottam tőle a 
Váci Mosolyalbum gyűjte-
ményt, ami a Kúria épületé-
ből, ahol pedig kiváló helyen 
volt, immár városi tulajdon-
ként átkerült a Pannónia Ház-
ba, ugyanakkor itt a Káptalan 
utcában egyre gyarapodik tőle 
egy újabb gyűjtemény. Nos, 
vele nagyjából egy éve együtt 
dolgozunk azon, hogy Petőfi 
születésének kétszázadik év-
fordulójához közeledve meg-
jelenhessen nagy költőnk élet-
útjáról egy reprezentatív kari-
katúra album, ami már nyom-
dában van, és elárulhatom, 
hogy több váci epizód gra-
fikája is helyet kap benne. A 

pontos időpontot még egyez-
tetjük, de valamikor ősszel, 
a hivatalos kötet-bemutató-
val egybekötve itt a galériá-
ban, a nagyteremben kiállítást 
rendezünk a könyvlapokon is 
megjelenő eredeti művekből, 
illetve természetesen egy tar-
talmas irodalmi műsor is szí-
nesíti majd a programot. A sa-
játos képzőművészeti műfaj-
nál maradva nagy álom, hogy 
tető alá hozhassuk Vácott az 
ország első és egyetlen karika-
túra múzeumát, ehhez Sajdi-
kon kívül gyűlnek más alko-
tóktól is kollekciók, így példá-
ul Balázs-Piri Balázstól, Toncz 
Tibortól, Hegedűs Istvántól. 
Itt, a K16-nál maradva pedig 
ezúton is kifejezem hálámat a 
Dunakanyar Védegylet Ala-
pítványnak, hogy segítő kezet 
nyújtottak a gyűjtemény meg-
menekítéséhez, helyben mara-
dásához, szenzációs az ő vál-
lalásuk, hogy meg kell mente-
ni a jövőnek a térség minden 
kiemelkedően fontos értékét, 
bízom benne, hogy a nehéz 
idők után sikerül majd forrást 
találni a galéria épület átfo-
gó felújítására is, a tervek már 
rendelkezésre állnak hozzá. 

Ribáry Zoltán 

Eladó telek idilli környezetben
Eladó egy lakóövezeti telek Göd egyik legszebb részén, idilli környezetben, akár építész tervek-
kel, kivitelezéssel együtt is!

Remek lehetőség a nyugodt környezet ked-
velőinek, nagy családosoknak, vagy be-
fektetési célokra is! A már ritkaságszám-

ba menő, 1400m2-t meghaladó lakóövezeti ingat-
lan kiválóan alkalmas akár két, nagyméretű csalá-
di ház építésére is. A telek egyik oldalát díszszilva 
fasor ékesíti, és a telken belül is számos különbö-
ző, gyönyörű lombozatú fejlett fa található, me-
lyek színesítik a területet, kellemes hangulatot su-
gároznak. A telek mögött erdő található, amely la-
kói (pl. őzikék) telente gyakori látogatói a telekha-
tárnak. Azok számára is ideális lehetőség, akik sa-
ját kis (vagy nagy) kertet szeretnének. A területen 
található egy 60 nm-es faszerkezetű, szétszedhető 
családi ház, az értékesítés megoldható ezzel vagy e 
nélkül (ekkor a faház elvitelre kerül). A víz, a vil-
lany, és a gáz értelemszerűen bevezetésre került.

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is köny-
nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és köz-
lekedés zajától távol eső nyugodt, csendes és biz-
tonságos környéken fekszik. A közlekedés jól meg-
oldott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út köny-
nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló sétatá-
volságban van. 

Jöjjön el, nézze meg, bele fog szeretni!
Keressen nyugodtan az alábbi elérhetőségen, 

hogy átbeszéljük a lehetőségeket: 
fenyvesutca36@gmail.com.

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 31 7 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2022. 1 0. 07-ig vagy a készl et erejéig érvényes.

Akciós hal l ókészül ék vásárl ása kizáról ag tel jes körű

audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés

megfel el ően el l átható a készül ékkel . A vizsgál at és az

i l l esztés a szakmai irányel vek maximál is betartásával

történik.

GOD/22/09DR1

Folytatás a címlapról

Alapítványi 
közzététel

A Vác és Környéke Tűz-
védelméért Alapítvány, 

2021. évben, az alábbi aktív 
tűzvédelmi szervezeteknek 
nyújtott támogatást, munka-
végzésük biztonságosabbá, és 
eredményesebbé tétele meg-
segítésére:

Kismarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület:750.000.-Ft

Váci Hivatásos Tűzoltóság: 
5.202.715.-Ft
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- 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

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők a Mi Börzsönyünk elnevezésű konferencia-sorozat 5. eseményeként megva-
lósuló alkalomra. A konferencia 2022. október 8-án szombaton a szobi József Attila Művelődési Házban kerül megrendezésre. 
Levezető elnök Dr. Hála József, a konferencia védnökségét az 50 éves Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola vállalta el.

Újra a zöld megoldásoké a főszerep! Idén is a tehetségek vannak a fókuszban
Ahogy minden évben, úgy idén is meghirdeti a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. (DDC) a Zöld Megoldás-pályázatát. A fenntarthatóság 
és környezetvédelem fontossága évről-évre egyre nagyobb fi-
gyelmet kap, ezért a DDC különösen fontosnak tartja, hogy im-
már 12 éve lehetőséget biztosítson olyan projektek megvalósí-
tásához, amelyek ezt az ügyet támogatják. 

Ahogy az elmúlt években, 
úgy idén is meghirdeti a Du-
na-Dráva Cement Kft. (DDC)  a 
nagysikerű „Duna-Dráva a Te-
hetségekért” ösztöndíjprog-
ramot. Az idei pályázati idő-
szak különlegessége, hogy 
emelt összeggel, akár plusz 
200 000 forintos különdíjjal 
is támogatja a vállalat a sike-
res életutakat.

A pályázat alapját tovább-
ra is a környezetvédelem 
teszi ki; minden olyan 

ötlet, amely egy zöldebb és fenn-
tarthatóbb jövő elérését teszi le-
hetővé. Azonban ennek a jövő-
nek a megteremtése nem kis fel-
adat, de a vállalat által támoga-
tott több mint 53 projekt bizo-

nyítja, ha csak kis lépésekben is, 
de nem lehetetlen! Legyen szó 
oktatási intézményekről, köz-
hasznú szervezetekről, kultu-
rális központokról, alapítvá-
nyokról vagy akár egyesületek-
ről, mindenki pályázatát szíve-
sen látják. 

A támogatás mértéke a Be-

remend és Vác térségéből érke-
ző pályázatokra 3-3 millió fo-
rint, míg Pécs és környéke szá-
mára 1,5 millió forint áll rendel-
kezésre. 

Azok számára, akik elakad-
nak a pályázás során, idén is 
rendelkezésre állnak a támoga-
tó szakértők, akiknek feladata a 
pályázók segítése, tanácsokkal 
való ellátása. 

A jelentkezők pályázatukat 
2022. szeptember 5. és december 
2. között adhatják le. 

A DDC honlapján részletesen 
megismerhetik a pályázatot! 

Az idei évben október 22-
ig várják azoknak a váci 
és beremendi, valamint 

a környékbeli általános- és kö-
zépiskolás diákoknak a jelent-
kezését, akik kiemelkedő ered-
ménnyel rendelkeznek akár 
sport, tanulmányi, vagy éppen 
művészeti téren. Az ösztöndíjas 
tanulók egy éven keresztül ré-
szesülnek támogatásban, ame-
lyet képességeik kibontakoztatá-
sához és személyes céljaik eléré-
séhez használhatnak fel. 

Az ösztöndíj mértéke az ál-
talános iskolásoknak havi 8000 
forint, míg a középiskolásoknak 
havi 10 000 forint támogatás egy 
teljes tanéven keresztül. 

NEMZETKÖZI SIKEREK 
TÁMOGATÁSA

A 2022/23-as pályázati idő-
szak különlegessége, hogy 
emelet összeggel támogatja a 
DDC azokat a diákokat, akik 

országos vagy akár nemzetkö-
zi szinten is kimagasló ered-
ményeket érnek el, és kura-
tóriumi döntés alapján kü-
löndíjban részesülnek. Szá-
mukra a vállalat 200.000 vagy 
100.000 forint plusz támoga-
tást biztosít.

Az elmúlt évek során össze-
sen 1352 diák részesült ösztön-
díjban, amely összesen mintegy 
105 millió forintnyi támogatást 
jelent.

A konferencia ideje alatt 
és helyszínén kiállítás 
Szinek Sándor citerái-

ból és népi viseletek, régi búto-
rok bemutatója. A részvétel in-
gyenes, előzetes jelentkezésre is 
van lehetőség a bmbkke(kukac)
gmail.com címen vagy a +36 30 
709 6733 telefonszámon.

Rendezők: Börzsöny Múze-
um Baráti Köre, Börzsöny Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény

A Mi Börzsönyünk konferen-
cia sorozat 2003-ban kezdődött. 
Életre hívói olyan szakemberek, 
akik munkássága szorosan a 
hegységhez kötődik. Név sze-
rint (és akkori beosztásuk sze-
rint): Zomborka Márta néprajz-
kutató, a váci múzeum igazga-
tója, Dr. Hála József néprajzku-
tató, a Magyar Állami Földtani 
Intézet főmunkatársa, Mándli 
Gyula korábban a szobi, később 
a váci városi könyvtár igazgató-
ja, Dr. Kecskeméti Tibor, a Ma-
gyar Természettudományi Mú-
zeum címzetes főigazgató-he-
lyettese, Fésű József György hu-
mánökológus és közművelődési 
szakember, a Börzsöny Múze-
um Baráti Kör Egyesület elnö-
ke. 

Az első három személy in-
dította el szerkesztőként 1993-
ban a Börzsönyvidék című 
könyvsorozatot. Az utóbbi két 
munkatárs 2003 után csatlako-
zott a kezdő trióhoz. Három éve 
Batizi Zoltán régész, a Börzsöny 
Közérdekű Muzeális Gyűjte-
mény vezetője is társult a mun-
kacsoporthoz.  

A 2003. évi konferencia címe: 
Földtani kutatások eredményei 
a Börzsönyben. Az itt elhang-
zott előadásokat sikerült könyv 
alakban is megjelentetni 2005-
ben a Börzsönyvidék sorozat 3. 
köteteként. A 2007-ben meg-
rendezett Mi Börzsönyünk 2. 
konferencia témája a természeti 
környezetünkhöz kapcsolódott: 

Erdők a Börzsönyben. Az itt el-
hangzott előadások a 2011. évi 
„A Börzsöny vizei” című kon-
ferencia (a Mi Börzsönyünk so-
rozat 3. rendezvénye) tanulmá-
nyaival együtt közös kötetben 
láttak napvilágot 2014-ben. E 
vastag és sokoldalú könyv címe: 
A Börzsöny erdői és vizei. (Ez a 
Börzsönyvidék sorozat 5. köte-
te.)

Konferenciákhoz nem kap-
csolódnak, de a hegység élővilá-
gát mutatják be az alábbi színes 
kiadványok: Koczuba József: 
Gombák a Börzsönyben (a Bör-
zsönyvidék sorozat 4. kötete, 
megjelent 2010-ben) és Vojnits 
András: A Börzsönytáj lepkevi-
lága. (a Börzsönyvidék 6. köte-
te, megjelent 2021-ben.)

2019 őszén vehettek részt 
az érdeklődők a Mi Börzsö-
nyünk konferenciasorozat 

4. rendezvényén, mely címe: 
Luczenbacherek – A Dunaka-
nyar arisztokratái. Az itt el-
hangzott érdekes előadásokat 
a Börzsönyvidék 7. köteteként 
tervezzük megjelentetni.

A környezetünk múltját, ér-
tékeit feltáró és bemutató te-
vékenység részének tekinthe-
tő még a fentiek mellett a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Kör 
Egyesület által 2012-ben Letké-
sen rendezett Alsó-Ipoly men-
ti népzenei találkozó, valamint 
a Szobon 2013-ban megvalósult 
Ipolyon innen és túl című nép-
zenei és néptánc találkozó.

A 2022. október 8.-ra ter-
vezett „Ipoly mente népzenei 
örökségéből” című konferen-
cia megrendezése jelentős költ-
ségekkel jár, emiatt köszönet-
tel várjuk nagylelkű személyek, 
családok, vállalkozók, cégek, 

szervezetek, önkormányzatok 
2022. szeptember 15-ig beér-
kező támogatását. Az áldozat-
kész szponzorálók neve a kon-
ferencia meghívóján és plakát-
ján is szerepelni fog. (15-25 ezer 
forint közötti összegű támoga-
tás esetén az adományozó ne-
vét tüntetjük fel, 25-50 ezer fo-
rintos támogatás esetében a név 
mellett a cég, szervezet, intéz-
mény vagy önkormányzat lo-
góját is megjelenítjük.) Bank-
számlaszámunk: 11742269-
20503828-00000000 A számla 
tulajdonosa: Börzsöny Múzeum 
Baráti Köre.

Köszönjük eddigi és jövőbe-
ni támogatóink nélkülözhetet-
len segítségét! 

A szervezőbizottság nevében: 
Batizi Zoltán 

és Fésű József György

Konferencia az Ipoly mente 
népzenei örökségéről 

Ipolyság környéki dudások Bartók Béla 1910. évi 
híres gyűjtésekor. (Magyar Néprajzi Múzeum Fotótára)
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Katus Attila és Nagy Amarilla

Halmi Viktória, Kutassy Kelly, Nagy Amarilla, Bánóczi Zsolt

Az idei rendezvénysorozat dup-
laórával zárult, melyen előbb 
Kutassy Kelly, Halmi Viktória, 

Nagy Amarilla és Bánóczi Zsolt izzasz-
totta meg a sportolni vágyók sokaságát. 
Mielőtt azonban útjára indult volna a 
pergő ritmusú edzés, Dunakeszi egyik 
legismertebb edzője, az egykori kivá-
ló sportoló, többszörös magyar bajnok, 
Kundlya Zsófia köszöntötte az edzőket 
és a résztvevőket, akiknek a város aján-
dékaként Dunakeszi logójával ellátott 
hátizsákot adtak át.   

KATUS ATTILA:  
különleges a program,  

gyönyörű a helyszín

Katus Attila – mint mindig – ezúttal 
is készségesen nyilatkozott a Dunaka-
nyar Régiónak, aki elismeréssel beszélt 
az edzések helyszíneként szolgáló gyö-
nyörű szabadtéri környezetről. 

- Fantasztikus ez a park! Dunake-
szi nagyszerűen kihasználja az adott-
ságait, a szép természeti környezetet. 
Számomra nagyon pozitív és dicsére-
tes, hogy sportoló emberek töltik meg 
ezt a hatalmas területet. Ez is azt mu-

tatja, hogy hosszú idők óta nagyon si-
keresen és példamutatóan működik, a 
Mozdulj, Dunakeszi! Ez igazán külön-
leges, a helyszín is gyönyörű. Azt tud-
tam, hogy Dunakeszi dinamikusan fej-
lődik, azt is tudtam, hogy nagyon sok 
fiatal él a városban. Most már azt is tu-
dom, hogy remek, összetartó, sportba-
rát közösség. 

- Mai az idei Mozdulj, Dunakeszi! 
zárórendezvénye. Mit üzensz a sportoló 
dunakeszieknek?

- Mindenekelőtt gratulálok nekik! 
Azt kívánom, hogy ezt a jó szokásukat 
tartsák meg még sokáig, mert ez nagy 
érték! Aki sportol, az mindig fiatal 
marad! Valószínűleg, ha majd hosz-
szú évek múlva visszagondolnak erre 
a rendezvénysorozatra - remélhető-
leg akkor is lesz még -, akkor azt fog-
ják mondani, hogy hú, ez milyen szép 
emlék és mennyire szép része az éle-
temnek, mert az. Ha még nem is esett 
le a tantusz mindenkinél, de ez egy 
nagyon szép esemény. Sok rendezvé-
nyen voltam már az évtizedek alatt, és 
el tudom dönteni, hogy mi az, ami ér-
ték. Ez az!

NAGY AMARILLA:  
nagyon jó a csapat,  

nagyon szerettünk idejárni

- Én mindig pénteken tartottam az 
edzéseket. Edzőtársaim nevében is 

mondhatom: nagyon jó a csapat, szeret-
tünk idejárni. Számomra, mint gyógy-
tornásznak is nagyon fontos ez, hi-
szen ez az egészséges életmódról szól, 
és a helyes testmozgásról. Edzőként fi-
gyelünk arra, hogy a fiatal gyerekek-
től kezdve az idősebb korosztályig min-
denki megtalálja magának a legmegfe-
lelőbb mozgásformát. Megtanítjuk őket 
a helyes mozgásra, ők pedig nagyon lel-
kesek, és rendszeresen jönnek. Ez a tit-
ka az egésznek. Remélem, hogy jövőre 
folytatjuk…

KUTASSY KELLY:  
Mozdulj, Dunakeszi! legnagyobb 

ereje, hogy megszeretteti  
az emberekkel a mozgást 

- Az elmúlt hat évben mindig tar-
tottunk edzést a Mozdulj, Dunakeszi! 
programjain, ezért nagyon jól érzékel-
tük a folyamatos változást. Az elején 
ez egy kis mozogjunk együtt mozga-
lom volt, amely napjainkra nagyon ko-
moly és kedvelt sportprogrammá nőtte 
ki magát. Az emberek ráéreztek a moz-
gás örömére, az együtt sportolás vará-
zsára. Ezt azért emelném ki, mert mi 
sportolók vagyunk, nekünk ez alap, de 
az embereknek az elejétől kell kezdeni-
ük. Az első lépés mindig az, hogy sze-
ressük meg a mozgást. Ugyanis, ha nem 
szeretünk mozogni, akkor hiába van-
nak a szakavatott edzők, ők sem tudnak 
segíteni. Szerintem a Mozdulj, Dunake-
szi! legnagyobb ereje, hogy megszeret-
teti az emberekkel a mozgást. 

- Sok sportoló, az edzésekre rendszere-
sen járó hölggyel beszéltem, akik az ön 
szavait igazolják vissza: „Fantasztikus 

érzés idejönni” – mondták. Önök szá-
mára adott valamilyen plusz élményt az 
idei nyár? 

- Minden évben van valami plusz él-
mény. Nekem most az volt a plusz élmé-
nyem, hogy a kislányomat is felvihet-
tem a színpadra. Ez régi eltitkolt, lakat 
alatt őrzött vágyam volt, ami most be-
teljesült. Fantasztikus volt, hogy láthat-
ta az embereket és az anyukáját. Meg-
mutathattam neki, hogy mit csinálok, 
hogy miből lettem, hogy ő hova érke-
zett. Nekem most ez volt a plusz élmény 
amellett, hogy a vendégek csodálatosak 
voltak, mint mindig.

HALMI VIKTÓRIA: 
a téli hónapokban is várjuk a 

sportoló dunakeszieket

- Mit tapasztaltak, milyen korosztályok 
tagjai jöttek leginkább az edzésekre?

- A hölgyek voltak többségben, de 
évről évre egyre több úr is felfedez-
hető a közönség soraiban, aminek na-
gyon örülünk. A korosztályt tekint-
ve pedig nagyon vegyes, a gyerekektől 
egészen a szenior korosztályig, úgy-
hogy azért is nagyon jó, mert tényleg 
mindenkit megmozgat ez a rendez-
vény, mindenki számára tud élményt 
és mozgást adni. 

- A szeme csillogásából azt látom, 
hogy boldog, és örül, hogy örömet tudott 
szerezni a sportolóknak.

- Igen, mindig nagy élmény a színpa-
don állni, és látni a boldog arcokat, látni 
azt, hogy tényleg évről évre egyre ügye-

sebbek a vendégek. Jó látni, hogy van-
nak olyanok, akik – mint mi is – hat éve 
itt vannak, és nagy lelkesedéssel spor-
tolnak. Mindig óriási élmény itt lenni. 
A szabadtér, a tömeg, a csapat szelle-
misége rengeteg erőt és energiát ad ne-
künk is.

- Akkor mondhatjuk azt, hogy jövőre 
veled ugyanitt? De addig is, a téli hóna-
pokban…

- Igen, mindenképpen mondhatjuk, 
hogy jövőre ugyanitt, de addig is arra 
biztatunk mindenkit, hogy évközben is 
folytassák, ne csak a nyári Mozdulj, Du-
nakeszi! programjain. A MeTime Szemé-
lyi Edző Súdióban a by Kellys-ben vár-
juk a vendégeket az edzésekre. Reméljük, 
hogy mindenki csatlakozik, és nem csak 
jövőre találkozunk legközelebb.

***
Mint azt fentebb írtam, az idei utolsó, 

ráadásul duplaedzés első óráját Kutassy 
Kelly, Halmi Viktória, Nagy Amaril-
la és Bánóczi Zsolt felváltva vezette, 
akik mellett idén Nagy Márta, Solymo-
si Gabriella és Pásztor Szilvia heti vál-
tásban tartottak ugyancsak nagy sikerű 
edzéseket. A programsorozat a világ- és 
Európa-bajnok sportoló, aerobik-szak-
edző, személyi edző, életmód-tanács-
adó Katus Attila fergeteges edzésével 
zárult, melynek végén zúgott a vastaps, 
amelyből kijutott a szervezőknek és a 
helyi edzőknek is. No és a résztvevők-
nek, akik mindvégig töretlen lelkese-
déssel edzettek.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Katus Attila és vastaps zárta 
a Mozdulj, Dunakeszi! idei rendezvénysorozatot

Remekül rajtolt az első Börzsöny Trail

Immár hat éve, hogy májustól egészen kora őszig minden évben heten-
te háromszor a sport, a mozgás szerelmeseit mágnesként vonzza a Du-
na-parti Katonadomb, ahol olyan népszerű sztáredzők, mint Szentgyörgyi 
Rómeó, Czanik Balázs és Katus Attila mellett a város kiváló edzőinek irá-
nyításával sportolhatnak az egészségükre és a megjelenésükre sokat adó 
hölgyek és urak. 

Augusztus végén rendezték az I. Bör-
zsöny Trail versenyt, a térség első MTB 
maratonját. A rendező Ipoly Erdő Zrt. 
Diósjenői Erdei Szabadidőparkjából 
több mint 250 versenyző rajtolt külön-
böző távokon és kategóriában, a tech-
nikás pálya és a remek hangulat ga-
rantált volt.

Idén első alkalommal, ideális idő-
járási körülmények között rende-
zett MTB maratont az Ipoly Erdő 

Zrt., és erre nem is találhatott volna iz-
galmasabb terepet, mint a vadregényes 
Börzsöny. A terep még a gyalogos túrá-
zóknak is sok kihívást rejt, a kerékpá-
rosoknak még inkább, de talán pont ez 
az új élmény vonzotta a hazai hegyi ke-
rékpárosok egy jelentős részét. A szer-
vezők örömére, a családi futam indu-
lói is szép számmal sorakoztak fel au-
gusztus 27-én a 10,5 km hosszan kije-
lölt pályán. Még a legkisebb versenyzők 

is sérülés nélkül, remekül helyt álltak a 
sokszor meredek, köves pályán. A hosz-

szú táv versenyzői közül már nem min-
denkinek volt ilyen szerencséje, mert a 

Nagy-Hideg-hegy előtt a darazsak nem 
kímélték a kétkörös futam résztvevőit 
(mellettük a túrázókat sem). Köszönjük 
az Ipoly-völgyi Különleges Mentők és a 
versenyt biztosító mentőszolgálat gyors 
és szakszerű segítségét.

A 37 kilométeres távon 1200 méter 
szinttel kellett megküzdeniük az indu-
lóknak, még a Börzsönyben edzett helyi 
nevezőket is meglepte a pályakijelölés, 
de úgy ítélték meg, hogy bár technikás 
volt a terep, remek pályán és nem mel-
lesleg csodás erdei utakon tekertek. A 
Diósjenő – Királyrét- Nagy-Hideg-hegy 
– Csóványos – Diósjenő kör kétségtele-
nül a Börzsöny egyik legszebb térsége. 
Érdemes évközben erre gyalogosan is 
túrát tervezni.

A hosszú távra 52 nagyon bátor és el-
szánt versenyző jelentkezett, akiknek a 
37 km-es kör kétszeri teljesítésével 2400 
méter szintet kellett leküzdeniük.

A verseny alatt a szurkolók, csalá-
dok a szabadidőpark vendégei voltak, 
itt kézműveskedés, állatsimogató és ját-
szóterek várták a gyerekeket.

Az Ipoly Erdő Zrt.-t a Börzsöny Trail 
szervezésében a WanderRoads Kft. és a 
lebonyolító Superior Racing Team segí-
tette. A közös munka itt nem áll meg, a 
szervező csapat már a 2023. évi időpon-
tot is kijelölte, jövőre az augusztus 26–i 
hétvégén várják a hazai hegyikerékpá-
rosokat és egyéb terepsport szerelmese-
it (XCO, gravel, túrázók) a börzsönyi te-
repre.


