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Vácott újabb területeket vontak Elindult a hatósági áras tűzifaprogram
be a fizetős parkolás rendszerébe Mutatjuk, hogy régiónkban hol vannak értékesítési pontok
A váci képviselő-testület korábbi rendelet-módosítása alapján szeptember 1-től módosult a
váci parkolás rendszere, a változtatás értelmében új utcák, terek kerültek be a fizetős parFolytatás a 2. oldalon
kolási zónákba.

Rezsikedvezményt kapnak
a többgenerációs családi
házakban élők

Tuzson Bence: Az elhibázott brüsszeli
szankciók miatt egész Európában
az egekbe emelkedtek az energiaárak,
mi pedig azon dolgozunk, hogy megvédjük
a magyar családokat az energiaválságtól

Elindult a hatósági áras tűzifaprogram, az erdőgazdaságoknál már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal – jelentette be Nagy István agrárminiszter vasárnap a közösségi oldalán. A Váci és a Szobi Járásban élők két erdőgazdasághoz a Pilisi Parkerdő Zrt-hez, valaFolytatás a 3. oldalon
mint az Ipoly Erdő Zrt-hez tartoznak – írja a 0627.hu.

Óriási siker volt a Duplakanyar futóverseny

Közel ezren futottak át a Duna alatt

Óriási siker volt
a Duplakanyar
futóverseny, melyen
nemcsak a közeli
településekről, vagy
a fővárosból, de
még Debrecenből is
érkeztek indulók.
Folytatás a 8. oldalon
A futók és a verseny szervezői
mellett a rendezvény
három főszereplője:
Rétvári Bence,
Katus Attila,
Heinczinger Balázs

Nagy siker volt a XI. Dunakeszi Feszt
Magyarország a béke, a rend és a biztonság oldalán áll – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor a napokban Dunakeszin felkereste a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központot, ahol hangsúlyozta azt is, hogy amíg az elhibázott brüsszeli szankciók hatályban vannak, addig nincs reális esély arra,
hogy a helyzet javuljon, ezért a kormányzat az árstopok fenntartásáról döntött. Mi azt szeretnénk, hogy béke legyen, most
az a legfontosabb, hogy a háborúban álló felek minél előbb tárgyalóasztalhoz üljenek – tette hozzá a képviselő. Mint mondta,
hazánkban mostantól könnyebben vehetik majd igénybe lakásonként rezsicsökkentett áron a gázt az átlagfogyasztás mértékéig azok, akiknél több nemzedék él együtt egy fedél alatt.
Folytatás a 3. oldalon

Háromnapos kavalkád a zenei, kiállítói stílusok palettáján. Idén is fontos szempont
volt, hogy minél több korosztály képviselhesse magát a Dunakeszi Sportrepülőtéren megrendezett XI. Dunakeszi Feszten. Pár alkalommal az időjárás is próbálta megleckéztetni
a fesztiválozókat, akik ennek
szerencsére nem dőltek be. Az
idei Dunakeszi Feszt több mint
20000 vendéget csalt ki szeptember második hétvégéjén szabadba.

Folytatás az 5. oldalon
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Vácott újabb területeket vontak be
a fizetős parkolás rendszerébe
Folytatás a címlapról

A

z 1-es zóna (ahol 400 forint az óradíj) a meglévő utcák, terek mellett
az alábbiakkal bővült: az Ady
Endre sétány Eszterházy utca és
a Petróczy utca közötti szakasza,
a József Attila sétány Petróczy
utca és a Tímár utca közötti
szakasza, a Géza király tér teljes közterülete, a Budapesti főút
Konstantin tértől a Budapesti
főút 36-ig tartó szakasza.
A 2-es zóna (óradíj: 300 forint)
a meglévő utcák mellett az alábbiakkal bővül: Múzeum utca teljes szakasza, Szent Miklós tér
teljes közterülete, a Hattyú utca
a Szent Miklós tértől a Kép utcáig.
A kibővített 1-es zóna területére érvénybe lépett a minden
év május 1-től szeptember 30-ig
tartó „turisztikai időszak”, ezen
időszakban az érintett helyeken
a helyi rendelet értelmében a vasárnap sem számít ünnepnapnak, például a Barátok templomának is helyet adó Géza király téren sem, hiszen mindennap fizetős parkolási szempontból 8.00 - 18.00 óra között, tehát
a főmisék idején is.
Finoman fogalmazva nem
aratott osztatlan sikert a leginkább az érintett körzet képviselőjéhez, Inotay Gergely alpolgármesterhez köthető intézke-

Van olyan parkolási zóna, amely vasárnap is fizetős

dés, csokorba gyűjtöttünk néhány mérvadó ellenvéleményt
érintett intézmények, közösségek vezetőitől.
A Barátok temploma közösségétől a múlt hónap során elköszönt, másfél évtizedig itt szolgáló Tömördi Viktor ferences
fráter egyenesen egyházellenesnek nevezte az intézkedést, szavai szerint ez is közrejátszott ab-

ban, hogy úgy érezte, nem tudja
itt folytatni a hivatását.
– A családos szentmisék ellehetetlenítését nem tudtam volna
lelkileg megélni. Egy keresztényellenes városi légkör engem megbénítana. Egy pap, egy kántor,
egy takarító nem állhat meg bármikor a templom előtt autóval?
Ez egy ordítóan egyházellenes
megnyilvánulás – nyilatkozta

az immáron Sümegen szolgáló
Viktor atya.
Természetesen megkérdeztük
az új helyzetről Katona Miklóst,
a Piarista Kilátó Központ vezetőjét is.
Szavai szerint az intézkedés
miatt a városházi parkolódíj formájában immár az összes térítésmentes programjuk után fizetniük kell a velük kapcsolatban lévő családoknak, akik hetente akár többször is hozzák
foglalkozásra sok szempontból
hátrányos helyzetű, adott esetben mozgáskorlátozott, látásés/vagy hallássérült kiskorúvagy nagy kamasz, esetleg már
fiatal felnőtt korba lépett gyermekeiket, az igazgató szerint ez
egy védhetetlen, hátrányos megkülönböztetés.
– És emellett azt is ki tudom
jelenteni, hogy ebbe az intézménybe nagyon sok váci lakos
jön különböző rendezvényekre, hiszen számos olyan értékteremtő programot valósítunk
meg itt az épületben, amelyek
akár a fiatalok, akár a felnőttek
számára vonzóak, a rendelet ebből a szempontból is hátrányos,
hiszen ezek az események alapvetően a délutáni órákban vannak, de a szombat délelőtti matinérendezvényekre is gondolhatunk. Azt gondoljuk, hogy ez a
döntés nem volt átgondolt, egyáltalán nem megalapozott intézkedés – fogalmazott Katona
Miklós.
Dr. Gloviczki Zoltán, az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola rektora pedig így nyilatkozott:
– Egyfelől állampolgárként
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értem azt, hogy a városunk nagyon súlyos helyzetben van
anyagilag, és még súlyosabban
is lehet. Ugyanakkor számunkra nyilván eddig is nehezen megoldható probléma volt a parkolás, ami az új rendszerben csak
súlyosbodik. Nem nagyon tudok közös nevezőt találni a két
szempontban. Mi ugye az egyházmegye fenntartásában vagyunk és elvileg az egyházmegyének van kijelölve a parkolóhelye, de hát körülbelül harminc
parkolóhelyre még hivatalosan
is kétszáz parkolójegy áll rendelkezésre, miközben a környezetünkben, az intézményünkön
kívül általános iskola, gimnázium, hivatali intézmény is dolgozik az egyház képviseletében.
Nekünk több helyen is van Vácott telephelyünk, de sajnos sehol nem megoldott az, hogy parkolni tudjanak a kollégák. Ez nekünk most egy elég súlyos belső
konfliktust okoz.
***
Az érintett körzetekben alkalmanként parkolni kívánók mellett az itt lakóknak is súlyos forintokba kerül a jövőben az eddig díjtalan parkolás, ráadásul
még egy éves bérlet sem garancia arra, hogy az adott díjfizető
mindig talál helyet a háza előtt.
A parkolási zónákban lakó
magánszemélyek kedvezményes
bérletet válthatnak. Az első gépjárműre a megváltástól számított 30 napig érvényes bérlet ára
3 ezer forint, a 365 napig érvényben lévő bérlet pedig 14.400 forintba kerül. Ugyanezen ös�-

szegek a további jármű(vek)re: 4
ezer/hó, illetve 30 ezer forint/év.
Internetes fórumokon több
hozzászóló megjegyezte, men�nyire visszatetsző, hogy a váci
önkormányzat épp most, a háborús gazdasági válság idején
bevezet egy ilyen új helyi sarcot.

Egy kis kitekintés a környék
népesebb városaira
A Vácnál nagyobb lélekszámú Dunakeszin a parkolás városszerte ingyenes, de néhány
kialakított parkolóhelyen 3 órás
időkorláttal lehet parkolni, jellemzően rendelők, városi intézmények és gyógyszertárak környékén, hogy akinek ott van elintéznivalója, kényelmesen meg
tudjon állni a közelben.
Aki szeretné elkerülni a büntetést, az ingyenesen juthat hozzá a parkolási időt jelző tárcsához Dunakeszi Város Önkormányzatánál.
A mintegy 20 ezer lakosú Veresegyházon sem kell fizetni sehol a közterületi parkolásért.
A váci első sorszámú parkolási
körzet tarifája egyébként vetekszik a Józsefvárosi „B” díjövezetével, ahol 450 Ft/óra a tarifa,
csak néhány kiemelt hely erről a
kies fővárosi vidékről: II. János
Pál Pápa tér, Nagyfuvaros utca,
Mátyás tér, Tavaszmező utca,
Koszorú utca, Szigony utca-Üllői út, Nagyvárad tér, Orczy útOrczy tér, Fiumei út, Baross tér
(Keleti pu.) - Rákóczi út által határolt terület...
Ribáry Zoltán

Küzdelem, akarat, önszorgalom jellemezte Kittenberger Kálmánt
Nincs az a nehéz körülmény, nincs az a nagyon mély sors, ahonnét küzdelemmel, akarattal,
önszorgalommal ne lehetne kikerülni – hallottuk Pesti Imre országgyűlési képviselőtől szeptember 18-án délelőtt a nagymarosi Kittenberger Napok megnyitóján, aki második alkalommal vállalta el a halhatatlan Kittenberger Kálmánra való megemlékezést.

T

öbb évtizedes múltra tekint vissza, hogy minden
esztendőben megrendezik Nagymaroson a Kittenberger Kálmán Napot, melynek
idén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a fővédnöke,
a rendezvényt támogatta dr. Simicskó István, a Honvédelmi
Sportszövetség elnöke. Az eseményen részt vett dr. Kemény
Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya, és Bodrogi Gyula, a nemzet színésze.
A rendezvényt a Vadászkamara Kürtegyüttesének tagjai, Mészáros Sándor és Siklósi Kálmán
vadászati szignálokkal nyitotta meg. Ezután Heinczinger Balázs Nagymaros polgármestere
köszöntötte a vendégeket, többek között köszönetet mondott
azoknak, akik az elmúlt hetekben odaadó munkájukkal létrehozták ezt az eseményt, hiszen
– mint mondta – nagyon nehéz helyzetben van ma egy önkormányzat, mivel a COVID nehézségei után egy gazdasági vál-

sággal kell szembenézniük. Ennek ellenére fontosnak tartják a
kulturális és sportrendezvények
megtartását, melyeknek megtartó ereje van. „Mi fontosnak tartjuk több évtizede már, hogy Kittenberger Kálmánról megemlékezzünk.
Nagyon sokan, akik itt vagytok, segítettetek abban, hogy a
nehéz helyzetekben -, ami nemcsak elsősorban anyagi, itt voltatok és támogattatok minket -,
hogy ne adjuk föl, hogy emlékezzünk meg idén is Kittenberger Kálmánról, és nagyon sok
segítséget kaptunk. Szeretném
megköszönni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
úrnak
azt, hogy a mai rendezvények fővédnöki szerepét elvállalta, dr.

Simicskó István úrnak, országgyűlési képviselőnek, aki a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként egy olyan lehetőséget biztosított a ma megjelenő vendégeinknek és számunkra is, hogy
egy szimulátor segítségével lehet gyakorolni a vadászatot” –
mondta Heinczinger Balázs.
Pesti Imre országgyűlési képviselő beszéde elején kiemelte: a
rendezvény rangját emeli, hogy
nagyon sok komoly ember jött
el. Külön köszöntötte Kittenberger Kálmán szülőhelyének, Lévának polgármesterét, a jelenlévő olimpiai bajnokokat, az üzletembereket, az erdőgazdaságok
vezetőit, és azon belül is a vadásztársait és a nem vadászokat.
A szónok – bár személyesen

Pesti Imre országgyűlési képviselő méltatta
Kittenberger Kálmán életútját

nem ismerte Kittenberger Kálmánt – beszélt a családi legendáról, ami arról szól, hogy az egykoron a Tura községben található birtok fácántelepén járt Kittenberger Kálmán, aki akkor az
ő családja asztalánál is helyet
foglalt. „Az emlékezetben így
maradt meg, ma is ezt őrzöm és
büszke vagyok arra, hogy Turához, a turai kastélyhoz, Nagymaroshoz, Kittenberger Kálmánhoz valamiféle kötődésem
van. Amikor az ember valakiről megemlékezik évente rendszeresen, akkor azt azért teszi,
mert vagy a teljesítmény, vagy az
üzenet – amit ennek a személynek az élete jelentett – érvényes
mind a mai napig. Ha Kittenberger Kálmán teljesítményét próbáljuk értékelni, akkor néhány
számadatot elmondok: mintegy
60 000 preparátor érkezett Magyarországra az ő gyűjtőmunkája eredményeként, amelyben 300
olyan faj volt, amelyet még nem
fedeztek föl, és 40-et róla neveztek el. Mintegy 6 alkalommal
járt Afrikában, összesen 16 évet
töltött ott. Különösen nehéz volt
ez az ő időszakában és nagyon
nagy teljesítmény. Kittenberger
Kálmán egy szegény családból
jőve, onnan kitörve magát, sokszor az éhhalál szélén saját magát gyötörve, küszködve tanult,
egyre több információt gyűjtött
Afrikáról az afrikai állatvilágról
növényvilágról, a madarakról” –

Hollik István országgyűlési képviselő
és Heinczinger Balázs polgármester
hallottuk, majd az emlékező felelevenítette Kittenberger Kálmán itthoni munkásságát, eredményeit is.
– Mit üzen az ő élete? – tette
fel a kérdést Pesti Imre. „Talán ez
a legfontosabb számomra, hogy
nincs az a nehéz körülmény,
nincs az a nagyon mély sors,
ahonnét küzdelemmel, akarattal, önszorgalommal ne lehetne
kikerülni.” Ezt a tanácsot adta
az ünnepségen jelen lévő fiatalokhoz szólva. Elsősorban erre
ad példát Kittenberger Kálmán,
aki maradandót alkotott. „Azért
is vagyunk itt, és az az életpálya,
amelyet végig járt, az mindan�nyiunk számára örvendetes, példaértékű és követendő.”
Az emlékezés végén Kittenberger Kálmán szobránál koszorút helyeztek el: Heinczinger
Balázs polgármester és Hollik
István országgyűlési képvi-

selő; Léva város nevében dr.
Jan Krfik polgármester, Peter Bencek alpolgármester és
Eva Medovarska; a család nevében Zoltai Zsoltné és Katona János; az iskola nevében – mely
Kittenberger Kálmán nevét viseli – Fábián Szabolcs igazgató
és Heinczné Cserni Katalin, az
Ipoly Erdő Zrt. nevében Gáncs
Viktor és Horváth Barnabás; a
Kittenberger Kálmán Vadásztársaság nevében Sukerek János
és a Börzsöny Zrínyi Vadásztársaság nevében Farkas Gábor.
A hivatalos megnyitó mellett
nem maradhatott el a szokásos
horgász- és vadfőző verseny, a
trófeakiállítás, a keverék- és vadászkutya szépségverseny, az
íjászbemutató és még sok-sok,
a vadászathoz, az állatokhoz és
természetesen Kittenberger Kálmánhoz kötődő program.
Fischer Erzsébet

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2022. szeptember 23.

Elindult a hatósági áras tűzifaprogram
Mutatjuk, hogy régiónkban hol vannak értékesítési pontok
Folytatás a címlapról

N

agy István elmondta az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. A tárcavezető hozzátette, minderre
azért van szükség, mert a háború és az elhibázott
brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki
Európában, ezzel a döntéssel a lakosság maximált
áron juthat tűzifához, amivel sok család a gázfűtést is kiválthatja. Az agrárminiszter kifejtette: az
állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország
152 értékesítési pontján.
A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:
Keménylombos: 30 000 Ft/erdei köbméter
Lágylombos: 19 000 Ft/erdei köbméter
Fenyő: 19 000 Ft/erdei köbméter
A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz

a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia – írják a Pilisi Parkerdő oldalán. Szabó Csaba, a Fidelitas váci elnöke közösségi oldalán közzétett posztjában hétfőn azt írta, hogy Kiss László, az Ipoly
Erdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy lesz elegendő tűzifa mindenki számára.
Értékesítési pontok a Váci és Szobi Járásban
• Acsa, Dózsa út vége, 47.804011, 19.390349
20/984-6212 batky.daniel@pprt.hu
• Galgamácsa, Kastélykert vadászház, 47.72529,
19.41775 20/984-6212 batky.daniel@pprt.hu
• Diósjenői Erdészet: +3620/468-7030, diosjeno@
ipolyerdo.hu
• Kemencei Erdészet: +3620/468-7089, kemence@
ipolyerdo.hu
• Királyréti Erdészet: +3620/468-7050, kr_
konyveles@ipolyerdo.hu
• Nagymarosi Erdészet: +3620/468-7070,
nmaros@ipolyerdo.hu
• Váci Erdészet: +3620/468-7114, tuzifa@
vacierdeszet.hu

3

Pásztor Béla 57 éve
településvezető Veresegyházon
„Nem kerek évforduló, de érdemes megállni. 57 éve településvezető az apám Veresegyházon.
Amikor űzöl egy szakmát, akkor tudod igazán értékelni azt” – írja közösségi oldalán dr. Pásztor László, aki egyébiránt Erdőkertes polgármestere.
„Büszke vagyok rá, arra, amit
elért ebben a változó időszakban. Ezt polgármester kollégáim: Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere, Szabó István, Őrbottyán polgármestere,
Klement János, Csomád polgármestere, Dudás Jánosné, Vácegres polgármestere, Koblász Sándor, Váchartyán polgármestere,
Mráz István, Váckisújfalu polgármestere, Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere, Ecker Tamás, Galgamácsa polgármestere is így gondolják. Együtt
köszöntöttük egy csokitortával,
mert azt szereti.
Édesapám egyébként a magyar közigazgatás történelmében példa nélküli, meggyőző-

désem, hogy tanítani fogják a
munkásságát” – méltatja édesapja közéleti tevékenységét dr.
Pásztor László.
Fotó: MeHiFotó
- Hollai Gábor

A Dunakanyar Régió Szerkesztősége sok szeretettel gratulál Pásztor Béla polgármester
úr példaértékű tevékenységéhez, városvezetői munkájához
további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

MUNK AERŐ FELVÉ TEL
Rezsikedvezményt kapnak
a többgenerációs családi házakban élők

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

Tuzson Bence: Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában
az egekbe emelkedtek az energiaárak, mi pedig azon dolgozunk,
hogy megvédjük a magyar családokat az energiaválságtól

Tuzson Bence országgyűlési képviselő ezúttal a rendőri vezetőkkel konzultált
Folytatás a címlapról

A

z a célunk, hogy még a
fűtési szezon előtt minden család megkapja a
rezsikedvezményt – összegezte a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor a napokban Dunakeszin megtekintette a rendőrkutyák kiképzését, illetve a helyi
rendőri vezetőkkel, kiképzőkkel
is egyeztetett. A találkozó után
kértünk nyilatkozatot a benyomásairól, tapasztalatairól. A dunakeszi Rendőrségi Oktatási és
Kiképző Központban a hatvanas
évek óta folyik a munka kiváló
szakemberek vezetésével, aminek eredményeként évente hatvan-száz új kutyát képeznek ki.
Jelenleg hatszázötven kutya van
a rendőrség állományban.
Büszke vagyok arra, hogy körzetünkben képzik ki azokat a
határvadász- és rendőrkutyákat,
amelyek a későbbiekben a rendőrség munkáját támogatva segítik a béke és a biztonság fenntar-

tását nemcsak térségünk településein, de országos szinten is –
mondta lapunknak a képviselő.
Tuzson Bence felhívta a figyelmet arra is, hogy több, a közelmúltban meghozott kormányzati intézkedés is a családok biztonságát szolgálja. Mint mondta,
ennek ugyanis – a közbiztonságon túlmenően – a részét képezi az is, hogy a családok az egész
Európát sújtó háborús infláció
ellenére is nyugalomban és biztonságban készülhessenek a télre, a fűtési szezonra, s a jogosultak kivétel nélkül élni tudjanak a rezsicsökkentés nekik járó
kedvezményeivel, illetve az árstopok fenntartása és bővítése
révén a télre is sokkal nagyobb
biztonságban készülhessenek.
Ennek példájaként említette,
hogy szeptember 15-től hatósági árszabályozást kapott a tűzifa
is. A tűzifaprogramban a hónap
közepe óta minden háztartás
számára tíz köbméter fa vásárlását biztosítja a kormány – mondta lapunknak Tuzson Bence, aki
szerint ennek az intézkedésnek

régiónkban is igen sokan tapasztalhatják majd a hasznát és az
előnyeit.
A háború és az elhibázott
brüsszeli szankciós politika miatt napról napra egyre súlyosabb energiaválság van Európában, Magyarország azonban ez
alól kivételt jelent. Annak érdekében, hogy a családoknak a fűtés ne okozzon rendkívüli anyagi megterhelést, a kormány úgy
döntött, hogy a többgenerációs családi házakban élőket is támogatja abban, hogy rezsicsökOrszágos hírű
a dunakeszi
kutyakiképző központ

kentett áron kaphassanak gázt
– folytatta a képviselő. „A kormányzat felelősségvállalásából
következően igyekszünk segíteni a lakosság azon részének,
amelyet aránytalanul sújtanak
az energiaárak. Azoknak a lakóközösségeknek, többgenerációs családi otthonoknak, amelyek nem minősülnek társasháznak vagy lakásszövetkezeti
ingatlannak, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fogyasztásukat ne az ingatlan fogyasztásmérője alapján összesítve, hanem
háztartásonként
meghatározott kvóták alapján fizessék, abban az esetben is, ha a két fűtési
rendszer például fizikailag nincs
különválasztva, és nincs külön
mérőórával sem szerelve. Az intézkedés szerint legfeljebb négy
lakás esetén részesülhetnek ebből a könnyítésből az egy fedél
alatt élő többgenerációs családok. Ezúton is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét,
hogy éljen a kedvezményes lehetőségekkel” – részletezte a dunakeszi rendőrkutya-kiképző központban tett látogatása után lapunknak adott nyilatkozatában
Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ,
KARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ

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

Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

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

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
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Gazdag programokkal Búcsú Wittner Máriától
várja az őszt a Dunakeszi
Nyugdíjas Kiránduló Klub
2022. szeptember 14-én, életének 85. esztendejében elhunyt Wittner Mária, 1956-os
szabadságharcos, egykori országgyűlési
képviselő, Dunakeszi Város díszpolgára.

A nyári szünet után augusztus 31-én ismét találkozott Dunakeszi idősebb generációját tömörítő Nyugdíjas Klub. Az első klubnapra a VOKE József Attila Művelődési Központban került sor,
ahol Csoma Attila a művelődési központ igazgatója, a Dunakeszi Idősügyi tanácsnoka köszöntötte az egybegyűlteket. A nagylétszámú, mintegy háromszázötven tagot számláló nyugdíjasklub egészen egyedülálló szerveződés a maga területén, hiszen amellett, hogy idén ünnepelhette fennállásának 50. évfordulóját, létszámát tekintve a legnépesebb nyugdíjasklub az országban. Az igazgató köszöntő beszédében a közösség megerősítő és megtartó erejét hangsúlyozva kívánt jó egészséget és önfeledt, boldog pillanatokat a félévhez.

A

köszöntő után Zupka
Sándor, a klub elnöke ismertette a félév programját, amely egy háromnapos őrségi
kirándulással kezdődik, de az év
végéig a klub tagjai ellátogatnak
a Nógrádi Vadasparkba, Kalocsára, Egerbe, a Sashegyi természetvédelmi Területre, valamint
az Operaházba is.
Azokon a heteken, amikor a
klub nem kirándul, Dunakeszin szerveznek programokat.
A teljesség igénye nélkül szeptemberben részt vesznek egy
pizzapartyn a Duna-parton,
majd októberben szüreti bált
rendeznek a művelődési központban. Novemberben tartják
a Mindenki névnapja elnevezésű zenés-táncos rendezvényüket, majd decemberben a hagyományoknak megfelelően a karácsonyi ünnepséggel zárják az
évet. A szórakoztató rendezvények mellett a félév során egészségügyi ismeretterjesztő előadások is várják a tagságot.

Háromszázötven tagja van a nyugdíjasklubnak
A fentiekből is kiderülhet,
hogy nyugdíjasként milyen aktív közösségi életet is lehet élni
városunkban, amelyet az önkormányzat és a művelődési
központ is támogat. A következő nagyrendezvényre sem kell
már sokáig várni, mivel október 1-jén szombaton 15 órakor
az Idősek Világnapján Korda
György és Balázs Klári lép fel a
művelődési központ színpadára.

Erre a programra azonban nemcsak a klubtagokat, hanem minden 65 év feletti dunakeszi lakost várnak. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A
jegyeket a művelődési központ
emeleti irodában lehet átvenni
hétköznaponként 9 és 17 óra között!
Csoma Attila
Fotó: Katona M. István

Szombaton rajtol a Börzsöny
Ring és a Családi Ipolykör 2022
Szeptember 24-én idén is elrajtol a népszerű Börzsöny Ring, melynek résztvevői a Börzsöny
gyönyörű természeti környezetében teljesítik a 90 kilométeres távot – jelentette be a hétfő
reggeli sajtótájékoztatón a sportprogram fővédnöke, Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, aki arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy ugyancsak szombaton
első alkalommal rendezik meg a szintén Szobról induló Családi Ipolykör 2022 kerékpáros túrát, amely a Magyarországot és Szlovákiát összekötő Ipoly folyó partján halad.

Egy napon két nagyszerű teljesítménytúra lesz – jelentette be
Rétvári Bence (b1), Erdélyi Zsolt, Révész Máriusz és Kiss László

A

z országgyűlési képviselő elmondta -, aki
mellett részt vett a sajtótájékoztatón Révész Máriusz,
az aktív Magyarorságért felelős államtitkára, Kiss László, a
Börzsöny Ring jelentős útvonalának otthont adó Ipoly Erdő
Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi
Zsolt, a Börzsöny Ring szervezője – , hogy a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő

Börzsöny Ring távjának teljesítésére hétfő reggelig „közel 1400
bringás jelezte, hogy ott lesz az
év egyik legtermészetközelibb
biciklis kihívásán.”
Szombaton 10 órakor a szobi Duna-partról rajtol el a Börzsöny Ring mezőnye, mely a 90
kilométeres táv teljesítése után
ugyanide érkezik vissza. A teljesítménytúrára díjmentes a nevezés, mint ahogy a szervize-

lési és frissítőpontok szolgáltatásainak az igénybevétele is. A
szervezők beszámoltak arról is,
hogy a túrázókat két mentőautó kíséri, akiknek ajánlják a sisak viselését.
A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy szeptember 24én első alkalommal indítják
el a Családi Ipolykör 2022 túrát, melyre még tart a nevezés.
Az útvonal Magyarországot és
Szlovákiát összekötő Ipoly folyó partján halad. A Nemzeti
Park és a Natura2000-es területeit is érintő útvonal környezete különleges látnivalókat kínál a természet és a kerékpározás szerelmeseinek. Az Ipoly
mellett a kerékpárosok elé tárul
a Burda-hegység, a Börzsöny, a
Dunakanyar, a Duna gyönyörű
látványa.
A túrán minden résztvevő
saját felelősségére vesz részt,
amely 11:30 órakor rajtol el a
szobi Duna-partról és a 30 kilométeres táv teljesítése után
ugyanide érkeznek vissza a családok. A nevezés díjmentes.
V. I.
Fotó: Szabó Csaba

S

okan próbáltuk ezt a napot gondolatban a
soha be nem következő jövőbe kitolni, imával, reménykedéssel halasztani, sajnos egy
ideje tudva, hogy elkerülhetetlenül eljön… Az
utóbbi hetekben félve vettük fel a telefont – ugye
nincs semmi baj, ugye Mária jobban van, ugye
haza fog még jönni? Aztán egy borongós reggelen újra megszólalt a telefon… A többi múlt idő…
Lehet-e egyáltalán Máriáról múlt időben beszélni? Olyan erős hatással volt sokakra, hogy nagyon nehéz múlt időt használni Vele kapcsolatban, mert lelkülete mindig velünk marad.
Élete számos szempontból példa: a Karmelita
Nővéreknél nevelkedett, akikre élete végéig hálás
szívvel emlékezett. Kedvezőtlen gyermekkori körülményei ellenére szilárd értékrend, erkölcsi tartás, elveiért való határozott kiállás, megtörhetetlen bátorság és végtelen hit jellemezte.
Az 1956-os forradalomba tevőlegesen kapcsolódott be, a főváros több pontján vett részt az ellenállásban, illetve segédkezett a sebesültek ellátásában. Amikor a harc már teljesen reménytelennek tűnt, Mária még akkor is kitartott: a november 4-i, elsöprő erejű szovjet támadásban sebesült meg repeszaknától. A szabadságharc leverése
után „fegyveres szervezkedésben való részvétel,
és az államrend ellen irányuló fegyveres szervezkedés”, valamint aljas, koncepciós vádpontok alapján halálra ítélték. Ekkor mindössze 21
éves volt, egy kisgyermek édesanyja. Az ítéletet
később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták, majd a rendszer viszonylagos felpuhulásával, 1970-ben szabadult. A rendszerváltásig megbélyegzett volt, mint politikai elítélt, varrónőként, takarítónőként, vagy éppen alkalmi munkával kereste kenyerét, és gondoskodott kibővülő
családjáról. A rendszerváltás pillanatában azonnal bekapcsolódott a politikai életbe: az 1956-os
szabadságharcosok első számú szószólója lett, a
forradalom emlékének őrzője, a közélet élő lelkiismerete. Kompromisszumok nélkül kérte számon a forradalom leverőitől és szellemi örököseiktől tettüket – emlékezetes parlamenti beszédének hatását az érintett oldalon síri csönd és lehajtott fejek mutatták... Ugyanilyen állhatatosan
képviselte a forradalom szellemiségét országgyűlési képviselőként is. Egy alkalommal kiállítást
szerveztünk a Fazekas iskolában az 1956-tól a
rendszerváltásig tartó időszakról. Mária a tárlathoz kölcsön adta azokat a cigaretta papírra vetett
verseket, amelyeket a börtönben írt, és megmutatta idősebb fiának szóló leveleit is. Szívfacsaró

volt olvasni a sorokat, a börtönből kisfiáért aggódó anya gondolatait. Mária nagyon széles látókörű volt: bármiről lehetett vele beszélgetni. Ismerte összes jelentős irodalmi nagyságunkat, részletesen a történelmi eseményeket, naprakész volt
az ország dolgaival kapcsolatban, és a világ eseményeiben is eligazodott: politikában, közéletben egyaránt járatos volt. Egyszer megkérdeztük Tőle, hol szerezte ezt a széles körű műveltséget? (Hiszen politikai elítéltként felsőbb iskolába
nem járhatott). „Tudjátok, én ezt a Rácsos Egyetemen szedtem magamra!” - mondta mosolyogva,
arra utalva, hogy a börtönben egyetlen napja sem
múlt el olvasás nélkül. Külön missziónak tekintette, hogy a látókörében lévőket ellássa könyvvel, mindenféle témában. Képviselői fizetéséből
számos jótékony célt támogatott, és ezt soha nem
dobolta ki, csendben, magától értetődően tette.
Segített, akin csak tudott, érzékeny volt a szenvedők, nélkülözők – és úgy általában a rászorulók problémái iránt. A nehézségeken tudatosan
épített, mély hite segítette át. Soha nem panaszkodott, mindig tele volt reménnyel, bizakodással.
Amikor utoljára találkoztunk, 45 kiló ha megvolt
– „Köszönöm, jól vagyok!” - válaszolt a kérdésünkre. Hatalmas ereje, lélekjelenléte és nagyon
nagy szíve volt. Ha valaki csak szeretetének felét
bírta, szerencsésnek tarthatta magát. Bátorságának negyedével már bárki hős lehetett volna. Hitének egyetlen morzsájával pedig senkinek nem
kellene aggódnia az üdvözülése miatt. Ebből következik, hogy Mária is odafönt van már, és felkészült arra, hogy pártfogónk legyen: emlékezz
meg Magyarországról, benne Dunakeszi Városról, ahogyan mi sem feledünk, s emlékedet hűen
őrizzük! Isten Veled Mária!
Dióssi Csaba polgármester
Nyíri Márton alpolgármester

Zarándi László találkozása
II. Erzsébet angol királynővel
Az egész világ gyászolja II. Erzsébet angol királynőt, akitől szeptember 19-én vettek végső
búcsút. A szomorú hír hallatán, a Dunakeszin élő egykori válogatott futó, a ma már 93 éves
Zarándi László felidézte találkozásukat az angol királynővel.

London, 1955:
Zarándi, Varasdy, II. Erzsébet királynő, Csányi, Goldoványi
- 1955 őszén az angol-magyar
atlétikai viadalon szerepeltünk

Londonban, ahol a magyar válogatott győzött. A Zarándi –

Varasdy - Csányi – Goldoványi
összeállítású 4X100 méteres váltónk 41,2 mp-es idővel elsőként ért célba, ami akkor világcsúcs volt. Az első versenynap
másnapján tudtuk meg, hogy a
4x100–as amerikai váltó 41 mpet futott fél nappal korábban, s
így övéké lett a világcsúcs.
A záróünnepségen fogadott
bennünket az akkor 29 éves angol királynő. Felemelő, csodálatos érzés volt, mind a négyünkkel kezet fogott. A legidősebbel,
Csányival kezdte, én voltam a
legfiatalabb, akivel negyedikként fogott kezet. Soha nem felejtem el a találkozásunkat II.
Erzsébet királynővel! – mondta
Zarándi László.
Solymosi László
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Nagy siker volt a XI. Dunakeszi Feszt

A

híres magyar pop/rockegyüttes, a Hooligans
nyitotta a XI. Dunakeszi Fesztet, ahol már első este
több mint 6000-en tomboltak a
nagyszínpad előtt. Őket a rendezvény nyitónapján a fiatal generáció nagy kedvencei követték, így színpadra állt T-Danny,
a BSW. és Metzker Viktória is.
Szombaton már délelőtt 10 órától várták a látogatókat, akik
válogathattak a különböző
programkínálatokból. Délelőtt
a Bóbita Együttes gyermekműsora, majd a Fissz Feszt felfedezettje, a Fat Thor & His Combo
foglalta el a nagyszínpadot, míg
este megérkezett a várva várt
Tankcsapda. Reggel az árusok még esőfelhőkben fogadták az első látogatókat, de később megjött a ragyogó napsütés és vele együtt a sok ember is.
Dunakeszi Város Önkormányzata ekkor rendezte meg az I.
Dunakeszi Feszt Városi 7próba csapatversenyt, amelyre he-

lyi vállalkozások és szolgáltatók
neveztek be. A 6 csapat legjobbja a Dunakeszi Járműjavító volt.
Népszerű volt ezen a napon a
rendőrség sátra, a Helytörténeti Gyűjtemény kalandjátéka, a
VOKE József Attila Művelődési
Központ képzőművészeti kiállítása, az ugrálóvárak, a kalandpark és a népi játékok is.

A szervezők idén először a
környezettudatosságra is figyeltek, a vendéglátósokat lebomló eldobható eszközökkel
látták el, amelyeknek szelektív szigeteket is kialakítottak a
rendezvény területén. Emellett
a Zöld Dunakeszi Program részeként ökofalut is berendeztek, ahol gyógynövény főzetekkel, só-liszt gyurma nyomatkészítéssel, fröccsöntéssel, festőnövénnyel festéssel, a szelektív
hulladékgyűjtés minden részletével és még az élelmiszerek helyes tárolásával, hulladékainak
kezelésével is megismerkedhettek az érdeklődők.
A vasárnap sem telt eseménytelenül, igen nagy rajongótábora van már a VSD sportválasztójának, amikor a Városi Sportegyesület Dunakeszi mind a 20
szakosztálya kitelepül és a klub

A Winkler Sport által felajánlott Merida kerékpárt Tóth Alex
nyerte, melyet édesanyja vett át, akinek gratulált Tuzson Bence
országgyűlési képviselő és Dióssi Csaba polgármester
égisze alatt tanulható 27 sportággal testközelből ismerkedhetnek meg a fesztiválozók. Ez a
nap adott alkalmat az augusztus
20-ra tervezett „A 120 éves ember” című produkció bemutatójára is, amelyben Dunakeszin
élő színművészek és dunakeszi
művészeti egyesületek dolgoztak
együtt, hogy régi magyar slágereken keresztül bemutassák a
magyar történelem egy szeletét.
Vasárnap a rendőrség helyét
a NAV vette át, amely keresőkutyás bemutatóval indította a reggelt, majd egész nap fogadták az érdeklődőket, hogy
bemutathassák munkájukat.
Helytörténet helyét a Kölcsey

Ferenc Városi Könyvtár vette
át ezen a napon, hogy könyvvásárt tartson.

Az idei év sikerprogramjai
közé tartozott a Generali Szűrőbusz is, amely egész nap sok
jelentkezőt fogadott, akik hivatalos diagnózist kaptak kézbe az állapotfelmérésről. Népszerű volt a hétvége folyamán
a Friss Csapat sátra is, ahol a
zöldség- és gyümölcsnépszerűsítés kapott nagy hangsúlyt.
A nagyszínpad mellett kisszínpad is működött, ahol a Fissz
Feszt tehetségei és a helyi egyesületek tánccsoportjai léptek
fel szombaton és vasárnap napközben.
A 3 napos rendezvényt a Dunakeszi Feszten már több éves
hagyományra
visszatekintő
nyereményjáték fődíjának sorsolása, majd a Follow The Flow
koncertje zárta.
Szeredi Helga
– Havasi Melinda
Fotó: Tóta Krisztián

Újabb parkoló létesül
Dunakeszin
Újabb parkolót építettek a VSD kézilabda csarnok mellett, a Szakáll Ferenc utcában a Posta utca
torkolatánál. Ezzel tovább gyarapodik Dunakeszin a gépjárművek parkolási lehetősége.

A sportcsarnok mellett
18 gépkocsi részére épül parkoló

R

égóta problémát jelentett, hogy a Fóti út Szakáll Ferenc utca sarkán lévő körzeti orvosi rendelőbe, az ugyanitt lévő gyermekorvosi rendelőbe érkező betegek, valamint a VSD
pályára érkező sportoló gyermekek szüleinek gyakorlatilag minimális lehetősége volt gépjárműveikkel megállni. Ez a gond most megszűnik, mivel a
kézilabda csarnok mellett 18 új parkoló létesül, ezzel lényegesen javul a helyzet.

A munkálatok a végső stádiumba érkeztek, a
jövő hét közepén levonulnak a dolgozók a helyszínről és a műszaki átadást követően megnyílik
a parkoló – tudtuk meg Megyeri István munkavezetőtől.
A parkoló megépítését a Megyeri KOVÁCS Kft.
dolgozói végezték el.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Fóti szüret: "Fölfelé száll borban
Szakmai díjjal ismerték el
a gyöngy, jól teszi…)" 180. évforduló a DDC társadalmi felelősségvállalását
Kevesen tudják, hogy az Érik a ropogós cseresznye… kezdetű népdalt 1907-ben, Fóton gyűjtötte Bartók Béla. Bizonyára többek előtt ismert, hogy a szódavizet (mások szerint szikvizet) Fóton, a Somlyó oldalán lévő Fáy András borházánál mutatta be Jedlik Ányos az 1841. évi szüreten
jelenlévő reformkori nagyjaink előtt. A délutánra már nehéznek érzett bort a szódával frissítve
egy lazább, üde italt nyertek. Első ötletként a spriccer elnevezést találták ki rá, de ezt Vörösmarty Mihály németes hangzásúnak vélte és helyette a fröccs nevet javasolta. Így honosodott
meg nyelvünkben e szó, s ma nem lepődik meg senki, ha valaki a kocsmában kisfröccsöt, vagy
nagyfröccsöt rendel.

Közel negyven lovas és húsz lovas szekér vonult fel

A

zt viszont már biztosan nem kell magyarázni, hogy a Fóti dal Fóton született, s éppen itt az említett Somlyó oldalán, ahol Vörösmarty Mihály nem csak vendég volt Fáy Andrásnál, hiszen
a Fáy Présháztól mindössze 50
méterre ma is áll és megtekinthető a róla elnevezett Vörösmarty kunyhó, ahol rendszeresen sok időt töltött. A Fóti dal
kezdő sorai: Fölfelé száll borban
a gyöngy… is emléket állítanak
a fröccs találmányának, amely
máig magyar ital, más nemzetek
nem ismerik.
A reformkor nagyjai rendszeres vendégek voltak Fáy András, a nemzet mindenese fóti
otthonában. Amikor Vörösmarty elkészült versével, elsőként az éppen jelen lévő Arany
János, Bajza József, Deák Ferenc, Fáy András, Kossuth Lajos, Vachott József előtt szavalta el 1842. október 5-én. Ezeket
a perceket Szemlér Mihály korabeli festő örökítette meg. Ez
a mű aztán további ihletet adott
két másik nagyszerű alkotás elkészítéséhez is. Németh Kálmán

híres fóti szobrászművész 1970ben faragta ki egy 2 méter széles
fatáblára, majd Agárdi Gábor,
a nemzet színésze megfestette
egy szintén hasonló méretű vászonra. Az előző megtekinthető a Németh Kálmán Emlékházban, míg a festmény a Fáy Présház Étterem egyik helyiségében
látható.
A Somlyó oldalán tartott idei
szüreti mulatságon a Fáy András iskola diákjai élőképben is
bemutatták a nagyszínpadon ezt
a jeles eseményt, s a jelenlévő sokaság egy kedves ajándéknak is
örülhetett, mert ki-ki hazavihet-

te a Fóti dal szövegét hagyományos dűlt betűs írással tartalmazó papírtekercset, amelyet egy
nemzeti színű szalag fogott ös�sze.
A fenti történetek minden fóti
szüret alkalmával elősejlenek a
múlt homályából, de mintha az
idei, szeptember 18-i szüreti felvonulás és mulatság a régi fényét, rangját is visszaadta volna az egykori fóti szüreteknek.
Közel 40 lovas, és további 20 lovas szekér vitte hangos nótázás
közben a tömeget végig a település utcáin, majd fölfelé a Fáy sétányon a Somlyóra. A menet néhány központi helyen megállt, és
a szekerekről fürgén leugrált fiatalok hangulatos táncaikkal is
csábították maguk után az utcára kitódult sokaságot. A feljutást
persze az ilyenkor szokásos kisvonat is lehetővé tette.
Fönn a téren, aztán Dr. Vass
György polgármester egy pohár
borral koccintva kívánt mindenkinek kellemes időtöltést és
jó mulatságot, amivel éltek is a
jelenlévők, jóval a besötétedés
utánig.
Windhager Károly
***
A nemzeti felemelkedés érdekében hozta létre Fáy András a Takarékszövetkezetet, amely a mai
napig is a magyar bankrendszer egyik meghatározó egysége. Mikszáth Kálmán szerint, ha
nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar” jelző, akkor ez
Fáy Andrásnak járna ki, és ha
nem Deák Ferenc volna a „haza
bölcse”, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így azonban csupán
„a nemzet mindenese”.

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

R

emek lehetőség a nyugodt környezet kedvelőinek, nagy családosoknak, vagy befektetési célokra is! A már ritkaságszámba menő, 1400m2-t meghaladó lakóövezeti ingatlan kiválóan alkalmas akár két, nagyméretű családi ház építésére is. A telek egyik oldalát díszszilva
fasor ékesíti, és a telken belül is számos különböző, gyönyörű lombozatú fejlett fa található, melyek színesítik a területet, kellemes hangulatot sugároznak. A telek mögött erdő található, amely lakói (pl. őzikék) telente gyakori látogatói a telekhatárnak. Azok számára is ideális lehetőség, akik saját 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 villany, és a gáz értelemszerűen bevezetésre került.
Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is kön�nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és közlekedés zajától távol eső nyugodt, csendes és biztonságos környéken fekszik. A közlekedés jól megoldott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út kön�nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló sétatávolságban van.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára prioritást jelent - és működése során alapkövetelmény
is - a természeti értékek védelme, a fenntartható fejlődés, valamint a helyi közösségek és a fiatal generáció támogatása. A vállalat ezen törekvéseit idén is elismerték; a Green Awards versenyen, „Az Év Jó Ügye” kategóriadíjat a DDC-nek ítélték oda.

A

z idén először meghirdetett, a Magyar Bankholding, a Solar Markt, a
PwC Magyarország, valamint a
Portfolio Csoport által közösen
támogatott Green Awards verseny célja, hogy a hazai vállalatok különleges fenntarthatósági
teljesítményét, programját vagy
innovációit elismerjék.
A DDC az elmúlt évtizedek
során számos programot indított a fenntarthatóság és környezetének megsegítése érdekében. A szakmai pályázaton a
vállalat utóbbi törekvését díjazták, hiszen az „Év Jó Ügye” díjat a DDC-nek ítélte oda a szakmai zsűri.
Társadalmi felelősségvállalás
a DDC-nél
Tekintettel arra, hogy a cementgyártás jelentős kölcsönhatásban áll a környezettel, a DDC
működésének egyik alapelve a
fenntartható fejlődés, illetve a
régió természeti erőforrásainak
jó gazdaként történő kezelése,
a természeti értékek megóvása.
Éppen ezért a vállalat évek óta
meghirdeti a „Zöld Megoldáspályázatot”, valamint a „Du-

Az elismerést Guth Zoltán, a DDC kommunikációs vezetője vette át
na-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programot, illetve évente
megrendezi a Zöld Alternatíva
Vetélkedő és Nyílt Napot is. Számos egyéb programmal és kezdeményezéssel is igyekszik aktuális lehetőségeihez mérten támogatni a környezetében élőket
és működő szervezeteket.
Emellett a DDC kiemelt figyelmet fordít a rekultivációra
is; az elmúlt évben egy kísérleti projekt keretében a Dunaharaszti mellett található egykori
kavicsbánya tó egy részét visszatöltötték, amelyből mezőgazda-

sági művelésre alkalmas területet alakítottak ki egy helyi gazdával együttműködve. A másik,
természetvédelmi projekt keretében pedig az ócsai kavicsbánya területén – helyi szakértőkkel közösen - úszószigeteket létesítettek a bányában élő és fészkelő vízi madarak számára.
A DDC társadalmi felelősségvállalási programjairól és a környezetvédelemmel kapcsolatos
törekvéseiről további információ a vállalat duna-drava.hu/hu
honlapján található.

Súlyos elmarasztalás és büntetés a váci
önkormányzatnak egy közbeszerzési ügyben
Úgymond megvétózta a közbeszerzési döntőbizottság a váci
önkormányzat közétkeztetési
közbeszerzését, 1,6 milliós bírságot is fizet a városháza.
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Közbeszerzési Hatóság
1.600.000 forintra bírságolta a váci önkormányzatot, amiért - az indoklás szerint - megsértették a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi kötelezettségüket, jogellenesen mellőzve a
közbeszerzést.
Az ügyben egy közszereplő, Szabó Csaba, a Fidelitas helyi vezetője közérdekű bejelentésben arra kérte a Közbeszerzési Hatóságot, vizsgálják meg,
hogy Vác Város Önkormányzata jogosan látja-e el a közbeszerzési eljárás mellőzésével a
közétkeztetéssel kapcsolatos
feladatait, mivel évente ismétlődő jelleggel, pályázat kiírása
nélkül, vállalkozási szerződés
megkötésével biztosítja a közétkeztetést.
A hatóság elnöke az ügyet kivizsgálta és egyértelművé tette,
hogy „A BESZERZŐ megsértette a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi kötelezettségét, jogellenesen
mellőzte a közbeszerzést.”

A Közbeszerzési Döntőbizottság tehát a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta határozatát, amelyben megállapítják,
hogy a beszerző, vagyis a váci
önkormányzat gazdasági hivatala megsértette a közbeszerzésekről szóló törvényt.
A döntőbizottság a Matkovich
Ilona vezette önkormányzattal
szemben 800.000 forint bírságot
szabott ki, emellett megállapították, hogy a hivatalbóli kezdeményezéssel érintett élelmiszer
beszerzések semmisek és az eredeti állapot nem állítható helyre,
továbbá a beszerzővel szemben
még plusz 800.000 forint bírságot szabtak ki.
Összesen tehát 1.600.000 forint bírságot kell fizetnie a
Matkovich Ilona vezette önkormányzatnak azért, mert megsértették a közbeszerzésekről szóló törvényt, jogellenesen
mellőzték a közbeszerzést.
A
beszerzett
élelmiszerek
összértéke
egyébként
280.116.410 forint.
Ribáry Zoltán

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

Jöjjön el, nézze meg, bele fog szeretni!
Keressen nyugodtan az alábbi elérhetőségen,
hogy átbeszéljük a lehetőségeket:
fenyvesutca36@gmail.com.

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

A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap
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Igazi fesztiválhangulat volt
a IX. Dunakeszi AlcSÓfesztiválon
A korábbi éveknél is többen keresték fel a IX. Dunakeszi AlcSÓFesztivált, melyen 21 csapat készítette a hangulatos városrész „főutcáján” az ízletesebbnél ízletesebb lecsókülönlegességet,
mellyel a jó nevű zsűri tagjait és a népes közönséget örvendeztették meg. Nyiri Márton alpolgármester, a zsűri elnöke rendkívül szervezettnek és jó hangulatúnak értékelte az alsóiak lecsófesztiválját, melyen több különleges fűszerezésű ételt is kínáltak a csapatok. A forró bogrács
mellett serénykedő „kukták” készítettek például francia lecsót, mexikói ízesítésűt, de terítékre
került a hagyományos izraeli fűszerezésű is, mint ahogy a híres magyar lecsó is.

A zsűri döntése alapján Mentős Laci és csapata nyerte az I. díjat,
melyet Szabolcs Csilla és Benkő Tamás adott át

S

zombat délután a főutca átalakult hangulatos „fesztiválvárossá”, ahol remekül érezték magukat a versengő csapatok tagjai és a látogatók sokasága, akik a hatalmas
sátrak alatt jóízűen fogyasztották a kiválasztott lecsót, de
nagyon sokan álltak sorba az
ugyancsak helyben főzött birka- és szarvaspörköltért is. A baráti társaságok, munkahelyi közösségek, családok alkotta csapatok között voltak visszatérők,
akik például Csehországból érkeztek az alsói lecsófesztiválra,
a több évszázados, 1335-ös magyar, cseh és lengyel király visegrádi találkozójának történelmi emléke előtt is tisztelegve –
az Alsón élő családtagokkal és
barátokkal kiegészülve – Visegrádi Lecsócsálom néven vettek
részt a lecsófesztiválon.

évben babbal ízesített különleges lecsóval „vették le lábukról”
a közönséget, akik 700 forint ellenében kóstolhatták meg a kiválasztott finomságot.
Ha különlegesség, akkor érdemes papírra vetni, hogy a Falcao
és Barátai csapat tagjai – köztük
Kasza János és Hódi Richárd –
színes sztoriként mesélték a zsűri tagjainak, hogy a brazil futsal
világsztár iránti rajongásuk jeleként neveztek be a versenybe a
futballfenomén nevével, akinek
Kasza János olyan ízletes lecsót
készített Brazíliában, hogy még
ma is emlegeti, ha találkoznak.
A látogatók elé igazi fesztiválkép tárult, a tűzhelyekről felszálló forró füst és a bográcsokban rotyogó lecsókülönlegességek “édes egyvelegének illata”
töltötte be a teret, a színpadon
egymást váltották a zenés, táncos programok, a csapatok vidám hangulatát visszhangozta a főútca, az estébe hajló órákban többen is táncra perdültek
az aszfalton…

Benkő Tamás ötlete
sikertörténet lett

De volt olyan csapat is, melynek tagjai Békés megyében cseperedtek fel, akik a szorgalmukat és a barátságukat megőrizve a fővárosi egyetemi évek után
immár mérnökként és bankárként is erős köteléket alkotva ápolják a szüleiktől örökölt
vonzódást a híres magyar konyha finomságai iránt. Így mi sem
volt természetesebb a számukra,
minthogy a Dunakeszi Alsón élő
barátjukkal együtt beneveztek a
lecsófőző versenybe.

Meghatározó
a hagyományok ápolása
A paksi és dombóvári gyökerekkel rendelkező mérnök és optikus házaspár – mint mondták
– Dunakeszi Alsón találták meg
álmaik otthonát, akik minden

Hosszasan lehetne sorolni a
sztorikat, hiszen ahány csapat,
annyi történet, mint ahogy an�nyi féle különleges ízesítésű lecsó közül választhattunk az idei
alsói lecsófesztiválon. A gasztronómia mellett a kulturális és
szórakoztató programok tették kellemessé a fesztivál látogatói számára a szombat délutánt,
melyről elégedetten nyilatkozott
a Dunakeszi AlsCÓfesztivál ötletgazdája és mind a mai napig
főszervezője, Benkő Tamás, a terület önkormányzati képviselője.
– Milyen érzés a rendezvény
szervezőjeként látni, hogy a
versengő csapatok tagjai és a
fesztivál látogatói jól érzik magukat, emelkedett hangulatban
szórakoznak? – kérdeztük Benkő Tamástól.
– Fantasztikus. Minden évben
azt gondolom, hogy ennél nem
lehet jobb rendezvény és hál’ Istennek, hála a szervezőtársaim-

nak, hála a rengeteg támogatónak, mindig azt kell megállapítanom, hogy ez is jobb, mint
a tavalyi volt. Nagy örömünkre ez minden évben így van. Kilenc évvel ezelőtt indítottam el
ezt a lecsófesztivált, akkor még
másodmagammal, aztán mindannyiunk boldogságára csatlakozott hozzánk Szabolcs Csilla
és Kiss Magyary Ilona, akik révén sokkal színvonalasabb, sokoldalúbbá és színesebbé vált
a lecsófesztivál. Minden évben
igyekszünk valami különlegességgel meglepni a csapatokat és
a közönséget. Idén a fél évszázados fennállásukat ünneplő Dunakeszi Koncertfúvósok tartottak nagyon jó hangulatú zenés
ébresztőt Alsón, Dunakeszi –
mint ahogy mi mondjuk – falu
részén. Teherautóval járták vé-

A közönség-díjas Visegrádi Lecsócsálom csapata
– Azt viszont tudja, hogy kiket kértek fel a zsűribe.
– Igen, ezt jól tudom! A zsűri elnöke Nyiri Márton, Dunakeszi környezetvédelemért felelős alpolgármestere, tagjai: Bálint Antónia egykori szépségki-

Néhányan a zsűri tagjai közül
gig az utcákat, a platón zenéltek, nagyon jó volt a hangulat,
az emberek mindenhol kínálták őket, nagyon kellemes feelingje volt. Az egész lecsófesztivál lényege, hogy a helyieknek
közösségi programot szervezzünk, amellyel próbáljuk segíteni azt, hogy a helyiek közössége
minél szorosabb legyen, hiszen
van elég probléma itt is, a világon is, a mindennapokban, és ez
egy alkalom, amikor kijöhetnek,
és mindenki felhőtlenül szórakozhat.
– Dunakeszi egykoron a paradicsomtermelés
fellegvára
volt, többek között erről ismerték régen a települést. Ez a szép
hagyomány is arra ösztönözte önöket, hogy évről évre megrendezzék a lecsófesztivált? Ma
hány csapat nevezett, és milyen
különleges lecsók készültek?
– Erre az értékes és nagy múltú hagyományra is építettem,
amikor 2013-ban útjára indítottam a lecsófesztivált. Közismert
az is, hogy a Dunakeszi Konzervgyárba rengetegen szállítottak be paradicsomot, ami a régmúlt hagyományaival együtt
adta az ötletet a rendezvény elindításához. Bevallom őszintén,
hogy szervezőként még nem volt
módomban megkóstolni a csapatok főztjét.

rálynő, jól ismert televíziós személyiség, aki sokadszorra van itt
a lecsófesztivál zsűrijében, Huszár Linda, a GYEP Alapítvány
elnöke, ő is helyi lakos és nagyon
régóta támogatója a rendezvénynek, Székely Norbert, alsói lakos, a női kosárlabda-válogatott
szövetségi kapitánya, Böőr Zoltán, 21-szeres magyar válogatott labdarúgó, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes. Az
ugyancsak Dunakeszin élő Kaszás Géza színművész, aki már
a kezdeteknél részt vett a zsűri munkájában, Kárpáti Zoltán,
a Radnóti gimnázium igazgató-

helyettese, önkormányzati képviselő, dr. Bársony Farkas, aki az
üzleti világban adó jogászként
nagyon ismert és elismert szakember. Idén ők értékelik a csapatok teljesítményét.
– A 9. Dunakeszi AlcSÓfesztiválon a gasztronómia mellett kitüntetett szerepet kapott
a kultúra, a szórakozás is. Milyen programok várják a látogatókat?
– A programnál mindig nagy
gondot fordítunk arra, hogy a
helyi, alsói közösségek, a dzsúdósok, a balettosok, a modern
táncot művelők meg tudják magukat mutatni. Fellépnek az Alsói Kedvesek, az alsói anyukákból szerveződött, majd most már
gyerekeikkel kiegészülő zenéstáncos csoport, színpadra lép az
Adonika Mozgásstúdió, a Kőrösi tánccsoport. Az esti programban a Bestiák tagjai, Csordás
Tibi, Nótár Mary, Mentős Laci
és még sokan mások.

A helyi közösségek
és a baráti társaságok
közös ünnepe
A remek ételeket, finom ízeket,
nagyszerű programokat felvonultató rendezvény fő támogatója
Dunakeszi Város Önkormányzata mellett a Pest Megyei Önkormányzat Civil Alapja, rengeteg
magánember, és vállalkozások
támogatták – tudtuk meg Benkő
Tamástól, akivel egyetértünk abban is, hogy a lecsófesztivál sike-

re azt bizonyítja, hogy nagyszerű
emberek, remek közösségek élnek Dunakeszi Alsón.
A verseny értékeléseként Nyiri
Márton, a zsűri elnöke elmondta, hogy 24-féle lecsót kóstoltak.
– Külön-külön mindegyik nagyon finom volt, bármelyikből
megettünk volna egy egész tállal, rosszat egyet sem találtunk.
Több különleges fűszerezésű
étel volt, így készült francia lecsó, mexikói ízesítésű, és volt hagyományos izraeli fűszerezésű
is. A legtöbb csapat nagy hangsúlyt fektetett a tálalásra, volt
ahol bográcsban, fatányéron, cipóban vagy kis piros lábasban
kaptuk az ételt, amit egyébként
öröm volt zsűrizni. A sok-sok finomság mellett a fesztivál nagy
értéke, hogy a rendezők profin
megszervezték, gördülékeny volt
a lebonyolítás.
Ezért is és a lecsó készítés közben kialakult jó hangulat hatásaként is valamennyi csapat
örömmel vonult fel a színpadra, hogy a zsűri értékelése után
együtt ünnepeljen a szép számú
közönséggel. A szervezők két kategóriában értékelték a csapatokat, akik mellett a kóstolójegyek
vásárlásával a közönség is díjazta a versengő közösségek lecsóját, melyek közül magasan a Visegrádi Lecsócsálom vitte el a
képzeletbeli pálmát. De azt bizton állíthatjuk, hogy mindan�nyian nyertesek voltak!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
és Tóta Krisztián
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Óriási siker volt
a Duplakanyar futóverseny
Közel ezren futottak át a Duna alatt

XXIV. évfolyam 19. szám

Huller Dániel a müncheni
atlétikai Európa-bajnokság
után Zágrábban remekelt
A VSD fiatal tehetsége megszerezte élete első
győzelmét a felnőttek nemzetközi mezőnyében
Dunakeszi ifjú büszkesége, a 21 éves Huller Dániel az augusztusi müncheni atlétikai Európabajnokságon remek futásának köszönhetően sikerrel vette az első kört 800 méteren, aki ezt
követően az elődöntőben a 8. helyen végzett. A VSD reménysége így összetettben a 11. helyen
zárta élete első felnőtt Európa-bajnokságát. Dani kiváló formájának ékes bizonyítéka, hogy a
Continental Tour Gold sorozatának hétvégi zágrábi versenyén 1:45.68-as idővel megnyerte a
800 métert. A fiatal sportemberrel a VSD futófolyosójában beszélgettünk.

Profi szervezés - közel ezer induló
Folytatás a címlapról

R

étvári Bence, a térség
KDNP-s országgyűlési képviselője a második
alkalommal megrendezett verseny indításakor kiemelte: egyedülálló Magyarországon, de talán Európában is, hogy egy futóversenyen a Duna alatt lehetne átmenni, aki pedig a 62 kilométeres távot választotta, három
folyót is keresztez: az Ipolyt, a
Dunát és a Garamot.
A különleges eseménynek különleges helyszín, a Dunakanyar
ad otthont – folytatta -, ahol az
utóbbi időben számos fejlesztés
történt. Nagymaroson új strand
épült, új kikötőket adtak át Zebegényben, Szobon, Verőcén,
valamint már kétszintes vonatok
futnak – említett példákat. Hozzátette: ezáltal egyre könnyebben megközelíthetővé, egyre
kényelmesebbé, valamint egyre futó-, illetve turistabarátabbá
válik a Dunakanyar.

Kitért arra is, hogy ma már
a legfontosabb mérőszám az
egészségben eltöltött évek száma, és azért is fontosak az ilyen
sportrendezvények, mert ezek
is az egészségesebb életmódot
szolgálják.
A képviselő köszönetét fejezte a rendezvényért Heinczinger
Balázsnak, Nagymaros polgármesterének, a Duna Menti Regionális Vízműnek, amely megnyitotta az indulók számára a
Nagymaros és Visegrád közötti közműalagutat, valamint a
névadó főszponzornak, a Szobi
Szörp vállalatnak.
Heinczinger Balázs, a város
önkormányzata nevében köszönetet mondott a futóverseny
szervezőinek, hogy az országos
hírű program Nagymarosról indulhat, amire nagyon büszkék. –
Városunkban a sport támogatása mindenekelőtt van, ezért különösen örülünk annak, hogy
ma itt vagytok – mondta a polgármester, aki maga is aktívan

sportol. Hozzátette: nem az a
fontos, hogy ki ér elsőként a célba, hanem az, hogy leküzd saját magad határait, kimozdultál otthonról, gyönyörű természeti környezetben, jó levegőn
és nagyszerű sportemberekkel
együtt futsz.
Az idén megközelítőleg 900
ember nevezett a versenyre,
csaknem kétszer annyian, mint
tavaly. Az egyéni versenyben 5,
12 és 62 kilométeres, a csapatversenyben 62 kilométeres távon
indulhattak a versenyzők, míg
a gyerekek 5 és 12 kilométeres
távra nevezhettek, akik számára
a rajt előtt Katus Attila világbajnok, aerobik-szakember tartott
bemelegítést, amit nagy lelkesedéssel végeztek a futóversenyen
résztvevői, majd Rétvári Bence országgyűlési képviselő vis�szaszámlálása után elrajtoltak a
különböző távon induló sportemberek.
Forrás: MTI/Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A rajt előtti bemelegítést Katus Attila vezényelte

– Az első szó a gratulációé, hiszen remekül szerepeltél életed első felnőtt Európa-bajnokságán.
Nagyon büszkék vagyunk a teljesítményedre!
– Köszönöm az elismerő szavakat! Nagyon jól
esik, és az is, hogy sokan drukkoltak a sikeremért.
– Milyen érzés volt kifutni a müncheni arénába, ahol világ- és európai sztárok versenyeztek a
zsúfolt nézőtér előtt?
– Fantasztikus! Egy életre szóló élmény volt abban a csodálatos stadionban versenyezni és testközelből látni a világsztárokat. Óriási motivációt jelent a számomra. Az év elején még nem terveztük
az indulást az Európa-bajnokságon, de az, hogy sikerült megfutnom az 1:45.53-as korosztályos csúcsot, átírt minden korábbi elképzelést. Ez egy igazán szenzációs eredmény, amit igazolt az Eb-szereplésem is.
– Kik voltak a legnagyobb ellenfelek?
– A világbajnokságokhoz hasonlóan az Európa-bajnokságokon is csak a legjobb eredményt elérő sportolók indulhatnak. Életem első felnőtt Európa-bajnokságán nagyon erős futamba kerültem,
különösen az elődöntőben volt erős a mezőny. De
ma is vallom, hogy nem lehetek elégedetlen, hiszen világbajnokoktól és Európa-bajnokoktól kikapni egyáltalán nem szégyen. Új vagyok a versenyszámban, új vagyok a távon, ennyi ember előtt
még életemben nem versenyeztem, és olyan ellenfelekkel futottam, mint a fedett pályás világbajnok Mariano García és a rutinos ír Mark English,
a nemrég 1500 méteren világbajnoki címet ünneplő Jake Wightman.
– Milyen hatással volt a teljesítményedre az a
tudat, hogy sikeres, jó nevű futókkal indulsz egy
futamban?
– Iszonyatosan nagy motivációval és sikeréhséggel töltött el, a minél jobb eredmény elérésére sarkallt. Egyáltalán nem nyomasztott, sőt… De ezt
igazolja az is, hogy az összetettben elért 11. helyezésemmel a 36 fős magyar csapatból – amely két
ezüstérmet és egy bronzérmet nyert – Halász Bence, Kozák Luca és Madarász Viktória után én szerepeltem a legjobban. Itt kell megköszönnöm a
magyar szurkolók biztatását, akik az utolsó napokban kijöttek Münchenbe, hogy élőben lássák
a futásomat. Majdnem elsírtam magam, nagyon
hálás vagyok nekik. Hasonló szeretetet 2018-ban
Győrben éreztem, amikor megnyertem az ifjúsági Európa-bajnokságot. Bízom benne, hogy hasonló csodában lesz részem a 2023-as budapesti világbajnokságon is.
– Szakmai és érzelmi szempontból mit adott
neked a müncheni Európa-bajnokság, mi az a
plusz, amit a jövőben kamatoztatni tudsz versenyzői pályafutásod során?
– A legutolsó napon, amikor én már nem versenyeztem -, már csak a döntőket néztem nyolcvanezer emberrel együtt a tömött stadionban, miközben üvöltött a helyi kommentár – csak az járt a fejemben, hogy nekem ide be kell verekedni magam
1-2 év múlva. Ott egy olyan érzés kapott el, amit
szerintem sose fogok elfelejteni. Tényleg megéri
ezt az élményt az a sok küzdelem és fájdalom, ami
a sikerhez vezető út velejárója, mert óriási siker és
szenzáció lehet döntőt futni egy ilyen környezetben.
– Ehhez foghatót élhettél át a hétvégén a
Continental Tour Gold sorozatának zágrábi versenyén, ahol 1:45.68-as idővel megnyerted a 800
métert.
– Versenyzés szempontjából mindenképpen. Az
U23-as országos csúcstól 15 századdal maradtam
el, de így is sikerült megnyernem a versenyt a felnőttek között. A győzelem nagy önbizalmat ad nekem a további eredményes versenyzéshez.

Huller Dániel, a VSD büszkesége
– A legutóbbi két nagy versenyen elért eredményed is azt bizonyítja, hogy a vitathatatlan tehetséged kibontakoztatását nagyszerű szakemberek
segítik Dunakeszin.
– Nagyon jól fogalmaztál! Három segítőmet,
három nagyszerű szakembert szeretnék mindenképpen kiemelni: a két edzőmet, Maracskó Pált
és Orosz Ákost, valamint Kis-Simon Ildikót, aki
személyiségfejlesztő coach. Ildikóval eszméletlen jól haladunk, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni, mert nemcsak a körülményekben, a felkészülésben, hanem a fejben játszódik le ez a sport
sok esetben. Nagyon nagy mentális erő kell ahhoz,
hogy valaki bírja a 400 és a 800 métert, mert nem
csak fizikailag megterhelő, hanem mentálisan is.
Maracskó Pál 40 év tapasztalatával, szakmai rutinjával, Orosz Ákos pedig a fiatal szakember lendületével, a modern dolgok beépítésével segíti az
edzéseimet, a felkészülésemet. Kettőjük tudása,
szakmai és emberi tapasztalata olyan kombinációt eredményez, amihez hasonló máshol nincs az
országban. Talán egyedül Szombathelyen, a Dobó
SE-nél lehet. Nagyon bízom edzőimben, ők mindenben figyelnek rám, akikhez és Dunakeszihez
hűséges vagyok, pedig a müncheni siker után több
nagy klub is megkeresett.
– Milyen célokat tűztél ki magad elé, milyen
eredménnyel lennél elégedett, ha néhány év múlva újra megkérdeznélek?
– Ismerve elszántságomat, és szakmai ambíciómat, természetesen szeretnék kijutni az olimpiára és a világbajnokságokra. Nagyon nagy álmom,
hogy sikerüljön 800 méteren elérni és megtartani a
magyar csúcsot, amelytől idén 15 századra maradtam el. De igazán, akkor lennék boldog, ha a jövő évi
budapesti világbajnokságon az elődöntőben vagy a
döntőben futhatnék a magyar közönség előtt.
– A sikeres felkészülésedhez és versenyzésedhez
minden feltétel adott Dunakeszin?
– Igen! Remek szakemberek segítik a fejlődésemet, minden feltételt biztosít a VSD. Nagyszerűen
érzem itt magam, zavartalanul koncentrálhatunk
a felkészülésekre és a versenyekre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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