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Anyagi támogatás
a rászorulóknak
35 millió forint támogatás
érkezik a térségbe a szociális
tűzifa program keretében

A szociális tűzifa program által nyújtott segítség idén fontosabb, mint valaha. Választókörzetemben 25 településen ös�szesen 35 millió forint támogatás segíti a rászorulókat – jelentette be Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán.

A

települések között szerepel Acsa, Bernecebaráti, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros,
Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Penc,
Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Szob, Szokolya, Sződliget, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Vámosmikola és Verőce.
A központi költségvetésről
szóló törvény – a tavalyi évhez

hasonlóan – 2022-ben is ötmilliárd forintot biztosít a települési
önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához – olvasható a kormany.hu-n.
A program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az
ötszörösére emelkedett. Tavaly
2351 önkormányzat nyújtott be
érvényes támogatási igényt, így
mintegy 180-190 ezer család
kaphatott a téli tüzelőjéhez segítséget – írja a 0627.hu.

Nagy érdeklődés övezte
a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének
váci előadását
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Főhajtás az aradi vértanúk
nemzetünk iránti hűsége előtt
Október 6-án minden magyar ember szívét a soha el
nem múló gyász és fájdalom érzése hatja át immár
173 éve, amikor az 1848–49es forradalom és szabadságharc bukását követő kegyetlen megtorlások során Aradon kivégezték a tizenhárom
hős tábornokot és Budapesten az első felelős magyar
kormány miniszterelnökét,
gróf Batthyány Lajost. Ő rájuk és a többi kivégzett több
száz honvéd katonára, a bebörtönzött vagy kényszermunkára ítélt bátor hősökre
emlékezünk e napon.
Folytatás az 5. oldalon

Dunakeszin az önkormányzat
és három általános iskola együtt
emlékezett meg a vértanúkról

Dunakeszi keleti nyitása

Három dunakeszi és három isztambuli iskola kötött testvériskolai megállapodásokat

Írásunk a 4. oldalon

Közel kétezer sportbarát teljesítette
a Börzsöny Ring és a Családi Ipolykör távját
Freund Tamás, az MTA elnöke

A közélet, a kulturális, művészeti, gazdasági és sportélet –
hogy csak néhányat említsünk – történései iránt érdeklődők
körében jól ismert, hogy az évek óta havonta megrendezésre
kerülő nagy sikerű Váci Polgári Est házigazdája, Rétvári Bence országgyűlési képviselő minden alkalommal egy-egy szakterület elismert személyiségét kéri fel a kötetlen beszélgetést
felvezető előadás megtartására. Legutóbb a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Freund Tamás volt a váciak vendége,
akinek előadására zsúfolásig megtelt a Piarista Kilátó Központ
nagyterme.
Folytatás a 3. oldalon

Az első Börzsöny Ring 90 kilométeres kerékpáros teljesítménytúrán mintegy 300
sportember vett részt, ma pedig a negyediken immár 1400 fős mezőny vág neki a
távnak, hogy a gyönyörű természeti szépségében pompázó Börzsöny-hegység területén kijelölt útvonalon végig kerékpározzon – mondta szeptember 24-én, a
szobi Duna-parton tartott megnyitón Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. A rendezvény ötletgazdája és fővédnöke köszöntötte az első alkalommal elrajtoló Családi Ipolykör 600
indulóját is, akik az Ipoly két oldalán haladva 30 kilométert kerékpároznak.
Folytatás a 8. oldalon
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Rendszeres sportolási lehetőség
a FŐNIX Sportcsarnokban
Tuzson Bence: November 10. és 15. között kapják kézhez
a nyugdíjasok az inflációs nyugdíjkiegészítést
Mi megbecsüljük az időseket, ezért továbbra is tartjuk az inflációkövető nyugdíjemelést és a
tizenharmadik havi nyugdíjat az idén is megkapják a jogosultak, ezen felül pedig a nyugdíjprémiumot is kifizetjük, ha a gazdasági növekedés meghaladja a három és fél százalékot – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, amíg az elhibázott brüsszeli szankciók hatályban vannak, addig nincs reális
esély arra, hogy a nemzetközi helyzet javuljon, ezért a magyar kormány az árstopok fenntartásával kívánja segíteni a lakosságot. Megvédjük a munkahelyeket a háborús inflációval és az
elhibázott szankciók gazdasági hatásaival szemben – tette hozzá a képviselő.

A Váci Polgári Est két állandó házigazdája, Fábián Fédra és Rétvári Bence beszélgetett
Freund Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével
Folytatás a címlapról

A

világszerte ismert és elismert Széchenyi-díjas
magyar neurobiológus
közel egy órás előadásában és az
azt követő pódiumbeszélgetésben – melyben az országgyűlési képviselő és a rendezvénysorozat örökös háziasszonya, Fábián Fédra kérdéseire adott válaszaiban – olyan közérthető természetességgel fogalmazott az
agyunk működéséről, hogy a tudomány e különleges és egyedi
kutatási területének világa iránt
még a laikus „hétköznapi” ember érdeklődését is sikerült felkeltenie.
Méltán fogalmazott úgy Rétvári Bence, hogy Freund Tamást, a Magyar Tudományos
Akadémia elnökét, a tudóst, a
sokoldalú és színes egyéniséget
világszerte ismerik és elisme-

rik, aki tudományos tevékenysége mellett nagy rajongója és aktív művelője az ének-zenei művészeteknek.
„Vácon is sokat tanultunk előadásából a boldogságról, az internetfüggőségről, a művészetek neurobiológiai hatásairól,
sok-sok közérthető újdonságot

az agyunkról” – fogalmazott
Rétvári Bence, aki bejelentette,
hogy a Váci Polgári Est októberi
vendége is közismert személyiség lesz, aki mindennapi életünk
fontos kérdéseiről tart majd előadást.
(Vetési)
Fotó: Szabó Csaba

Parádi Katalin lett a polgármester Zebegényben
Időközi polgármester-választást tartottak október másodikán, vasárnap Zebegényben. A szavazatok száz százalékos
feldolgozottságánál látható, hogy a település új polgármestere Parádi Katalin független jelölt lett – írja a 0627.hu.
A választás végeredménye:
• Parádi Katalin (független): 162 szavazat (32,02%)
• Krebsz Gábor (független) 160 szavazat (31,62%)
• Faludiné Kmetty Éva (független) 111 szavazat (21,94%)
• Dr. Biró Gyula György (független) 73 szavazat (14,43%)
Az időközi polgármester-választásra azért volt szükség, mert megromlott egészségi állapotára és gyógyulásának várható elhúzódására
hivatkozva, a település működése érdekében lemondott Zebegény korábbi polgármestere, Hutter Jánosné.
Fotó: Danubia Televízió

BÚCSÚ WITTNER MÁRIÁTÓL
2022. szeptember 14-én, életének 85. esztendejében elhunyt
Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos, egykori országgyűlési képviselő, Dunakeszi Város díszpolgára. Halála után egy
hónappal, október 14-én helyezik örök nyugalomra az utolsó
'56-os halálraítéltet, Wittner Máriát, Dunakeszi díszpolgárát.

W

ittner Máriát az Országgyűlés és a Fidesz-frakció saját halottjának tekinti. Búcsúztatóját 2022. október 14-én
12 órakor tartják a Dunakeszi
temető ravatalozójánál, amely
után a hamvakat már csak szűk
családi körben helyezik örök
nyugalomra. Wittner Mária
díszsírhelyet kap a Dunakeszi
temetőben.
A temetésen résztvevőknek az
Országgyűlés kéréseit kell betartaniuk. A búcsúztatásra érkezőket a szervezők arra kérik,

hogy kegyeletüket egy szál fehér
rózsával róják le. A búcsúszertartás a gyászoló család kérésére nem sajtónyilvános, arról kizárólag az MTVA készíthet képeket és hangfelvételeket.
Kérjük, a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a környező, szabályos parkolási lehetőségeket, így a Tesco parkolóját
is vegyék majd igénybe. Segítség
a fennakadások elkerülése érdekében az is, hogy akik megtehetik - ismerősök, barátok - közös
autóval érkeznek.

A

fóti városi sportcsarnok ezentúl a PHOENIX Sportcsarnok nevet viseli – mondta lapunknak
Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor
az aktuális helyzetről kérdeztük. Hangsúlyozta azt is, hogy
a csarnoknak és környezetének köszönhetően a gyerekek és
szüleik itt helyben is rendszeres sportolási lehetőséghez jutnak. A másik fontos újdonság
a fótiaknak pedig az, hogy elkészült a Tó Büfé a Somlyó-tónál: a kiszolgálóegység kisboltként is üzemel, egy gyors bevásárlás után kedvező időjárás
esetén a teraszról csodálhatjuk
a remek kilátást – tette hozzá a
képviselő, aki a közeli Erdőkertesen pedig részt vett a település
kertészeti fesztiválján. Az immár hatodik alkalommal megrendezett Erdőkertesi Kertészeti Fesztiválon számos ötletet,
praktikát leshettünk el a szakemberektől – folytatta Tuzson
Bence –, a színes programok,
a sok-sok kiállító és az értékes
nyeremények mellett pedig az
idén is kihirdették az Erdőkertesi Szép Kertek verseny győztesét, valamint minden helyi első
osztályos tanuló kapott egy előnevelt almafát.
Kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence beszélt arról is,
hogy „mi azt szeretnénk, hogy
béke legyen, most az a legfontosabb, hogy a háborúban
álló felek minél előbb tárgyalóasztalhoz üljenek. Addig is
azonban, amíg ez nem történik meg, a magyar kormány
három úton nyújt segítséget a
vállalkozásoknak. Meghirdettünk egy több mint kétszázmilliárd forintos programot a termelő és energiaintenzív kis- és
középvállalkozások számára,
és kidolgozunk egy gyármentő

A fóti városi sportcsarnok
programot is. Amennyiben pedig szükség mutatkozik majd
rá, akkor lesz új munkahelyvédelmi akcióterv is.” Az idősek
támogatásáról szólva a képviselő felhívta a figyelmet arra is,

ják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket. A júniusi döntés óta
Európában meredek emelkedésnek indultak a gázárak és ez
magával húzza az áramárakat is
– érvelt a képviselő.

Dr. Vass György, Fót polgármestere
és Tuzson Bence országgyűlési képviselő
hogy november 10. és 15. között
kapják kézhez a nyugdíjasok az
inflációs nyugdíjkiegészítést.
„Minél nehezebb, válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre.
Most nehéz időket élünk, szükség van nemzeti konzultációra”
– fogalmazott a képviselő. Mint
mondta, a hamarosan kezdődő, a szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőívén hét
kérdés szerepel majd, közöttük
egy, a gázszankciókra vonatkozó rész is. Az ukrajnai háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az energetikai szektorra ne terjedjenek
ki az Oroszország elleni szankciók, de Brüsszelben fokozatosan „felülírták” ezt, és a júniusban elfogadott olajszankciók
mellett már a gázra is ki akar-

Tuzson Bence kifejezte reményét, hogy akárcsak a korábbi nemzeti konzultációkon, régiónkban ezúttal is nagyon sokan kitöltik majd a kérdőíveket, „mert közös jövőnk a tét és
minden vélemény egyformán
számít. Ezért is kérek mindenkit, hogy szánja rá azt a néhány
percet, amennyi időbe a konzultációs kérdőívek kitöltése kerül, ugyanis ezzel nemcsak a mi
munkánkat segítheti, de egyúttal hozzájárulhat ahhoz is, hogy
hazánk egységes és megalapozott, megfelelő lakossági támogatást élvező álláspontot képviseljen a nemzetközi egyeztetések és tárgyalásokon” – nyilatkozta lapunknak a képviselő.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Jótékonysági zenés délután Dunakeszi keleti nyitása
Három dunakeszi és három isztambuli iskola
a Bárdos iskolában
kötött testvériskolai megállapodásokat
Félmillió forint gyűlt össze,
amit az önkormányzat 600 ezerrel kiegészít

Dunakeszi Város Önkormányzata a városban élő fiatalok hosszú távú céljainak megvalósítása, más nemzetek kultúrájának megismerésének elősegítése érdekében tartalmas testvérvárosi kapcsolatot ápol erdélyi, lengyel, bolgár és olasz települések önkormányzataival. A kedvező tapasztalatokra és eredményekre építve a fiatalok lehetőségeinek bővítése érdekében
október 3-án a török Isztambul három oktatási intézményével kötött testvériskolai megállapodást a városi önkormányzat, a Radnóti gimnázium, és két általános iskola, a Fazekas és a
Kőrösi iskola.
Folytatás a címlapról

A

Az esős időjárás ellenére is jó kedélyű, vidám felnőttek és gyerekek érkeztek szeptember 27én délután a dunakeszi József Attila Művelődési Központba, ahol a Bárdos Lajos Általános Iskola jótékonysági zenés délutánt tartott, melynek bevételét az iskola balesetveszélyessé nyilvánított két csúszdájának felújítására fordítják. A szülők mellett az önkormányzat 600 ezer
forinttal támogatja a munkálatokat – tudtuk meg Dióssi Csaba polgármestertől.

A

színházterem előcsarnokában egymás
után váltották meg az ezerforintos jótékonysági jegyet a rendezvényre érkező
felnőttek és a gyerekek. Az összefogás és az önzetlen segítségnyújtás lélekemelő hangulata töltötte be a helyiséget. Nem kevesen voltak, akik
öt-, tíz- vagy húszezer forinttal járultak hozzá a
nemes akció sikeréhez.
- Közös érdekünk, hogy a gyerekek olyan körülmények között tudjanak nevelkedni, ami mindenki számára jó és elfogadható. Az iskola udvara sajnos jelenleg nem ilyen, ezért természetesnek
tartom, hogy a felújítás költségeihez hozzájáruljak – mondta érdeklődésünkre Hraboszki Péter,
akinek kisfia az iskolában tanul.
– Közel egy éve, hogy az alsós épületünk udvarán lévő két csúszdát balesetveszélyessé nyilvánították a szakemberek. A probléma megoldására számos kísérletet tettünk, de eddig nem
jártunk sikerrel, ezért a szülőkkel közösen úgy
döntöttünk, hogy jótékonysági gyűjtés révén
próbáljuk előteremteni a felújításokhoz szükséges közel egymillió forintot. Céljaink megvalósítása érdekében szerveztük meg a jótékonysági zenés délutánt, ám az eső miatt programot a
József Attila Művelődési Központban tartjuk –
tájékoztatott Mihály Gyuláné, a Bárdos iskola
igazgatója, aki köszönetet mondott Csoma Attilának, aki díjmentesen bocsátotta rendelkezésükre az intézményt. – Köszönöm Schwarcz Balázsnak, a budapesti Hubay Jenő Iskola zenetanárának – egyik diákunk édesapjának – aki zenekarával önzetlenül támogatja a jótékonysági
rendezvényünket – mondta az igazgató asszony,
aki hozzátette: a műsorban fellép az iskola alsós
énekkara Kardos Eszter karvezető vezényletével

Dunakeszin aláírt testvériskolai megállapodás
előzménye, hogy a széles
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese hosszú évek óta ápol
korrekt szakmai kapcsolatot
Kubilay Karahan, török-magyar
kulturális menedzserrel, akinek
szervezésében a Kőrösi iskola, a
Fazekas iskola és a Radnóti gimnázium vezető képviselői a nyáron Isztambulban tájékozódtak
az együttműködés szakmai lehetőségeiről, melynek eredményeként a török és a dunakeszi
iskolák vezetői ma aláírásukkal
is „megpecsételték” a testvériskolai megállapodást.
A török delegáció tagjai tegnap látogatást tettek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben, majd „betekintést”nyertek
a főtéri Szent Mihály-napi búcsú
ünnepi forgatagába.
Hétfő kora délelőtt ellátogattak mindhárom iskolába, ahol
nagyon lelkesen fogadták őket
a diákok és a tanárok. A Kőrö-

siben tett látogatás csúcspontjaként a delegáció tagjai is táncra
perdültek Tóth Zoltán igazgatóhelyettes, táncpedagógus invitálására, aki az iskola ifjú néptáncosaival közösen bemutatott látványos és magával ragadó produkcióval örvendeztették meg
az isztambuli vendégeket.
A Fazekas Mihály Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában Papné Szalai
Csilla igazgató asszony, a Radnóti Miklós Gimnáziumban
Nyiri István igazgató úr és vezetőtársai fogadták a hozzájuk

siben például Kárpáti Zoltánné igazgató asszony bemutatta
a vendégeknek a lakótelep szívében működő 44 éves oktatási intézményt. A küldöttség tagjai Kubilay Karahannal az élén
megismerhették, hogyan segíti a sakk a kreatív gondolkodást, a tehetségfejlesztést, melyet
Polgár Judit, nemzetközi sakk
nagymester módszere alapján
oktatnak az iskolában. A Kőrö-

ellátogató másik két iskola képviselőit, akiknek bemutatták az
oktatási intézmények sajátosságait, a diákok és a tanárok eredményes együttműködésének köszönhetően elért kimagasló sikereket.
A három iskolában tett látogatás után a vendégeket Dióssi
Csaba polgármester a városházán fogadta és köszöntötte.
A polgármester a kedves

A török delegáció látogatása a Kőrösi iskolában

Az iskola vezetői és a város polgármestere
és a citerazenekar Laczkóné Fodor Zsuzsanna
tanítónő vezetésével.
– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy
újra összefogott a tanulókért az iskola. A mászókák javításának költségeihez 600 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat – mondta Dióssi Csaba. A város polgármestere hozzátette: noha az iskolák működtetése és fenntartása állami feladat,
de az önkormányzat – a városi hatáskörben működő bölcsődékbe és az óvodákba járó gyerekekhez hasonlóan – az iskolákban tanuló diákok számára is megad minden tőle telhető támogatást. –
Szívünkön viseljük az iskolák sorsát is, amire jó
példa az is, hogy a Bárdos iskola épületének egy
részében szeptemberben megnyílt új gimnázium
diákjai részére szabadtéri sportparkot alakítottunk ki pingpongasztallal és kosárlabdapalánkkal. A rendezett udvart és a sportparkot 2024től – amikor a gimnáziumi tanulók átköltöznek a
Diáknegyedbe – majd a Bárdos iskola diákjai vehetik birtokba – ismertette a polgármester.
A nyilatkozatok után az igazgató asszony köszöntőjével útjára indult a jó hangulatú jótékonysági zenés délután programja, melyben nemcsak
a fellépőknek jutott főszerep, hanem még a közönségnek és a tanároknak is, akik Schwarcz Balázs invitálására közösen énekeltek, sőt, még az
igazán nagy sikerű rendezvények hangulatának
tetőfokát jellemző vonatozás sem maradt el.
Volt is rá ok, hiszen – mint azt Mihály Gyuláné bejelentette – a jótékonysági rendezvény közönsége 493 500 forintot gyűjtött össze az önkormányzat 600 ezer forint felajánlása mellett, amiért köszönet illeti valamennyi adományozót.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

hangvételű köszöntést követően
a magyar-török kapcsolat történelmi áttekintése után a hasonlóságokról és a különbözőségekről beszélt. Mint fogalmazott: „Magyarország hosszú ideje vállalta már magára a híd szerepét a keleti és a nyugati világ
között. A mai nappal Dunakeszi
is szorosabbra fűzte a viszonyát
Isztambullal azzal, hogy aláírtuk az együttműködési megállapodásokat a török főváros három testvériskolájával. A Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
az Ihsan Kurşunoğlu Ortaokulu
iskolával, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola az Istanbul
Ataşehir Ali Nihat Tarian Iskolával, a Radnóti Miklós Gimnázium pedig az Istanbul Ataşehir
Özel Bilgin Anadolu Lisesi Iskolával foglalta írásba a kapcsolatát. Bízunk benne, hogy gyümölcsöző jövő elé nézünk, diákjaink keleten is életre szóló barátságokat kötnek, majd és
hasznos tapasztalatokat és ismereteket szereznek.”
Ezt követően került sor a testvériskolai megállapodás ünnepélyes aláírására.
Az ünnepélyes ceremónia után
a török vendégek Sipos Dávid alpolgármester vezetésével megismerkedtek Dunakeszivel, a város
szép Duna-parti környezetével,
majd Budapest török nevezetességeivel, valamint megtekintették hazánk építészeti remekművét, a magyar Parlament épületét.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Kispiac a lakótelepen is

D

unakeszin sokan várták ezt a hírt: a pénteki repülőtéri piacnapok mellett a Szent István parknál kiépített új parkoló területén
is kinyit a piac. Havonta 2 alkalommal, szombaton reggel lesz
vásár. A pénteki kispiacokat változatlanul minden héten megtartják a repülőtéri parkolóban.
Az első lakótelepi alkalom
október 8., 8-12 óra között, a következő pedig október 22., szintén ebben az idősávban.
Fotó: KesziPress
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Szent Mihály-napi sokadalom
Dunakeszi Szent Mihálynak felszentelt katolikus templomának búcsúját ez évben október
2-án tartották. A szentmise - melyen jelen volt Dióssi Csaba polgármester és Sipos Dávid alpolgármester és több önkormányzati képviselő is - gondolatisága a Szent Mihályhoz tartozó
jól ismert mondatkört elemezte: „Ki olyan, mint Isten?”

A

z évtizedek, évszázadok
során a Szent Mihálynapi búcsú mindig jeles ünnep volt, melyhez a szentmise mellett elmaradhatatlan
volt a kirakodóvásár a templomtól végig a Szent István utcán. A falunak ez igen nagy ünnepe volt, ilyenkor a más településen lakó rokonok, sógorok,
keresztszülők is eljöttek. A családok gazdagon megvendégelték a látogatókat, cigánybandák
is bekopogtattak a prímás vezetésével, hogy némi viszonzás ellenében elhúzzák a gazdák kedvenc nótáját. Délután aztán már
mindenki kiment a „búcsú”ba, ahol végigsétáltak a kira-

kodós sátrak között, vásároltak
ajándékokat, emléket az otthon
maradóknak. Jellemző ajándék
volt a díszes mézeskalács szív,
vagy feliratos fakanál, amit per-

Idősek világnapja
Kordáék a VOKE-ban

"Retrobuli-hangulatot" hozott el Dunakeszire az idősek világnapja alkalmából Korda György és Balázs Klári a VOKE József Attila Művelődési Központban tartott koncertjükkel.

T

sze a tizenéves gyerekek másra
is használtak. A legények a kiválasztott leánnyal felültek körhintára vagy hajóhintára, s a
legbátrabbak át is fordultak a
hintával. A céllövöldékben is lehetet papírvirágot lőni a kedvesnek. Estére a jókedv az elfogyasztott italoknak is köszönhetően a tetőfokára hágott. Talán ezért is terjedt el az akkori
mondás: „Jobb ez így, mint búcsúban egy pofon!”
Mára sokat szelídült a búcsúnapi vigalom, mai neve: Szent
Mihály-napi sokadalom. Az
idei ünnep rászolgált a névre,
valóban sokadalom élvezte a
Dunakeszi Programiroda által
szervezett lehetőségeket. Délelőtt elsősorban a kisgyerme-

kes családok töltötték meg a teret. Igen sok érdekes népi játék,
kézműveskedési lehetőség várta
az apróságokat, akik igyekeztek
is a bőséges kínálat minden elemét kipróbálni.
Érdekes, hogy a hagyományos szórakozási elemek, hogy
maradtak fönn, egy kicsit másként. Régen egy színfolt volt a
búcsúban a Dühöngő, ahol egymásra felrakott üres konzervdobozokat kellett rongylabdával lerombolni. Ezt most a kisgyerekek fenyőtobozokkal dobálhatták. Számos más, igen
szellemes megoldásra is felfi-

geztek, az teszi lehetővé azt a jólétet, amit ma itt Dunakeszin és
Magyarországon megélhetünk!”
A kulturális műsor mellett két
Generali egészségügyi szűrőbusz is érkezett a város két pontjára, ahol verőérszűkület-vizsgálaton, érmerevség-vizsgálaton
és felső végtagi vérnyomásmérésen vehettek részt az idősebb
korosztály tagjai, de a fiatalokat
is fogadták a szakemberek.

sze ezt nem csak nézegetni lehetett, a részletekről Szabó József
önkormányzati képviselő úrral
el is lehetett beszélgetni.
Egyszóval a hagyományos
búcsú, bár megszelídülve, de
ma is él. A szervezők ügyeltek
rá, hogy valóban minőségi kézműves népi játékok és egyéb
szórakozási lehetőségek tegyék
hangulatossá ezt az ünnepnapot. A bóvlit nem engedték be a
IV. Béla királyról elnevezett főtérre.
Windhager Károly
Fotó: Tóta Krisztián

Főhajtás az aradi vértanúk nemzetünk iránti hűsége előtt
Folytatás a címlapról

A

nemzeti gyásznapon Dunakeszin a városi önkormányzat és három általános iskola, a Bárdos, a Fazekas és
a Kőrösi iskola közös megemlékezésen tisztelgett az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornok
- Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Knézich Károly, Láhner (Lahner)
György, Lázár Vilmos, LeiningenWesterburg Károly, Nagysándor

József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey
Károly – nemzetünk iránti hűsége, emberi nagysága előtt.
A diákok verssel és dallal színesített történelmi előadással idézték fel Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid és a
többiek hősiességét, a bitófa árnyékában családjuknak, hőn szeretett feleségeiknek és gyermekeiknek írt szívbemarkoló búcsúzó mondatait… A Kőrösi Táncegyüttes tagjai autentikus tán-

A népszerű énekes házaspár

isztelet és köszönet az
idősebb korosztálynak
a támogatásért és a tapasztalatokért, amelyekkel segítik a fiatalok boldogulását! –
mondta ünnepi köszöntőjében
Dióssi Csaba polgármester, aki
így folytatta: Nagyon nagy köszönettel tartozunk önöknek,
hiszen az önök erőfeszítései és
nélkülözései, az a sok munka,
amit az elmúlt évtizedekben vé-

gyelhettünk. Ilyen volt az egykori ringlispil helyett az apukák
által forgatott kosárkörhinta, a
ládavasút, de szintén kedvenc
volt a kézzel hajtható malom is.
Délután már a kitett padokon
elhelyezkedett felnőttek ugyanúgy élvezték a vidám és jópofa
gólyalábas előadást a garabonciásoktól, mint a gyerekek.
Akiket Dunakeszi fejlődése és
jövője is érdekelt, azok egy maketten szemlélhették a leendő
hatalmas diáknegyedet, amely
2024-ben már 1500 középiskolás diáknak tud majd érettségit
és egyben szakmát is adni. Per-

cokkal emelték a megemlékezés
méltóságát.
A tanulók tizenhárom mécses
lángját lobbantották fel a kivégzett 13 honvédtábornok, az aradi
vértanúk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt
tisztelegve. A fiatalok elhelyezték
a kegyelet és a hála virágait az aradi vértanúk tiszteletére emelt szobornál.
A városi önkormányzat képviseletében Dióssi Csaba polgármester, Sipos Dávid alpolgármes-

ter és dr. Szarvas Aliz aljegyző helyezte el a hála és tisztelet koszorúját. Lerótták kegyeletüket a Dunakeszin működő német és bolgár
nemzetiségi
önkormányzatok
képviselői, a város intézményeinek vezetői és a műsorban közreműködő három általános iskola
igazgatói és a tanuló ifjúsága.
A méltóságteljes megemlékezést a Himnusz és a Szózat közös
eléneklése foglalta keretbe.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszin kitöltő pontokon segítenek az online adatszolgáltatásban
5 helyszínen is igénybe vehető a Dunakeszi Város Önkormányzata által felajánlott segítség a népszámlálás ívek online kitöltésében. A polgármesteri hivatalon kívül a két könyvtár, a
családsegítő központ és a művelődési központ is a lakosság
rendelkezésére áll.

D

unakeszi Város Önkormányzata felajánlott segítséget a népszámlálás ívek online kitöltésében mindazoknak, akik félnek idegeneket beengedni otthonukba és inkább az internetes adatszolgáltatást választanák, de számítástechnikai tapasztalat
és/vagy eszköz hiányában erre nincs módjuk. Az online felület október 16-ig elérhető, így a postai levélben szeptember utolsó hetében
kiküldött felkérő levélben szereplő 12 jegyű belépési kóddal, ügyfélfogadási időben – előzetes időpontegyeztetés után – a polgármeste-

ri hivatal ügyfélszolgálatán lehetőség van igénybe venni a segítséget,
de kitöltési pontként számíthatnak a DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központjára, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárra és a fiókkönyvtárra, valamint a VOKE József Attila Művelődési Központra.
Előzetes időpontokért az alábbi telefonszámok hívhatók:
• VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás sétány 17.,
tel: 06-27/543-225, 06-30/618-6833
• Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, Kossuth Lajos u. 6.,
tel: 06-27/341-853
• Fiókkönyvtár, Állomás sétány 17., tel: 06-27/390-144
• DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ,
Bajcsy-Zsilinszky utca. 32., tel: 06-27/547-760
Szeredi Helga
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Megújult a vámosmikolai
iskola tetőszerkezete

Az elmúlt években 711 millió forint
pályázati forrás érkezett a településre
Mintegy 30 millió forint kormányzati támogatásnak köszönhetően újították fel az általános iskola tetőszerkezetét Vámosmikolán, amelynek ünnepélyes átadóját szeptember 22-én tartották. A településre az elmúlt években összesen nagyjából 711 millió forint pályázati forrás érkezett – írja a 0627.hu.

A

Rétvári Bence: a Magyar Falu Programnak köszönhetően
231 kistelepülésen 7,5 milliárd forintból újultak meg az iskolák

z átadó ünnepségen
Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője beszédében azt
mondta, hogy az elmúlt évek
ilyen és ehhez hasonló energetikai fejlesztései egy kicsivel kisebbé teszik azt az aggodalmat,
ami most a fűtési szezon közeledtét jellemzi.
A képviselő ismertette, hogy
a Magyar Falu Programnak köszönhetően számos beruházás
valósult meg. 231 kistelepülésen 7,5 milliárd forintból újultak
meg iskolák a vámosmikolaihoz
hasonlóan, ami összesen 4576
óvodai és iskolai fejlesztést jelent. A kormány célja, hogy ne
csak a nagyvárosokra koncentráljanak a beruházásokkal. Fontos, hogy legyen szó nagy vagy
kisebb településről, de ugyanolyan körülmények között tanulhassanak és tölthessék el
mindennapjaikat a diákok és
óvodások.
Rétvári Bence elmondta, hogy
az iskolatető felújítása mellett
számos fejlesztés megvalósult
Vámosmikolán az elmúlt években. Példaként említette az is-

kolai konyha és szabadidőközpont fejlesztését, amely 42 millió forint támogatásból valósult
meg, a polgármesteri hivatal és
kultúrház felújítására 125 millió forintot kapott a település.
Bel- és külterületi utak újultak
meg, a katolikus plébánia épületén korszerűsítették a fűtésrendszert, kicserélték a tetőt és
megvalósult az épület energetikai felújítása is. Emellett a templom tetőcseréje is folyamatban
van. Megújult a könyvtár közel
20 millió forintos támogatásból
és számos közösségi program
szervezésére is érkezett pályázati forrás a településre. A Magyar Falu Programnak köszönhetően nyert mintegy 15 millió
forint támogatást Vámosmikola az orvosi rendelő felújítására,
és számos orvosi eszköz beszerzésére is lehetősége nyílt az önkormányzatnak. Útfelújításra 40
millió forintot kapott a település
és idén egy újabb épület energetikai fejlesztésére nyertek támogatást, méghozzá 125 millió forintot.
Rétvári Bence hozzátette,
hogy ha az elmúlt évek fejlesz-

téseire érkezett pályázati támogatások összegét nézzük, akkor
összesen 711 millió forintot kapott a település.
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ vezetője azt
mondta: a kormányprogram a
magyar kistelepüléseket, falvakat segíti. A legtöbb diák kistelepülésről érkezik az iskolákba
és fontos, hogy az esélyegyenlőséget tudjuk biztosítani a gyerekeknek és a pedagógusoknak
egyaránt. Ehhez tökéletesek a
Magyar Falu Program pályázati lehetőségei, hiszen ennek köszönhetően azonos körülmények és tárgyi feltételek mellett
tanulhatnak a gyerekek és oktathatnak a szakemberek.
Bárdi Alex polgármester úgy
fogalmazott: egy kis település
számára igen fontos az, hogy a
beruházásokhoz pályázati forrásokat tudjunk bevonni. A Magyar Falu Program a kistelepüléseknek nagyon nagy segítség,
hiszen támogatások nélkül szinte lehetetlen ekkora fejlesztéseket megvalósítani – írja a 0627.
hu.
Fotó: Szabó Csaba

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.

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

XXIV. évfolyam 20. szám

Jövőre tizenegymilliárdot meghaladó
forrásra pályázhatnak a civil
egyesületek és alapítványok
– A Nemzeti Együttműködési Alap legújabb pályázati lehetőségei október 3-án 10 órakor megnyílnak a civil szervezetek, az egyesületek és az alapítványok előtt, melyek az elnyert forrást
működésre, szakmai programokra, rendezvények megtartására fordíthatják – jelentette be
szeptember 23-án a váci Piarista Kilátó Központban tartott sajtótájékoztatón dr. Kecskés Péter,
a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultációért Főosztályának vezetője.

M

int a főosztályvezető elmondta, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap
2022. évi közös szakmai tapasztalatairól adnak tájékoztatást a délután megrendezésre kerülő váci
konferencián.
– Nagyon sok olyan központi programunk –
workshop, képzés, kiadvány – van, ami meggyőződésem, hogy érdeklődésre tarthat számot a civil
szervezetek körében. Mindemellett olyan gyakorlati tudnivalókat is megosztunk a hallgatósággal,
melyek kifejezetten a most kiírásra kerülő pályázati lehetőségekkel kapcsolatosak, elősegítik, hogy
minél több nyertes pályázat segítse a civil szervezetek működését – ismertette dr. Kecskés Péter.
A főosztályvezető kiemelte: 2021 óta arra is van
lehetőség, hogy aki az úgynevezett összevont pályázaton nem kerül a nyertesek közé, ő is nyertesnek érezheti magát, amennyiben formailag érvényes pályázatot nyújtott be, ugyanis ilyen esetben
150 ezer forint minimális támogatásban részesül.
Kifejtette: a tevékenységi csoportok szerint 5
kollégiumhoz nyújtható be a pályázat, mellyel a
civil szervezetek számára tágra nyílt a lehetőség.
– Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az idei 10,8
milliárd forinthoz képes jövőre több mint 11 milliárd forint áll rendelkezésre a civil közösségek támogatására.
Dr. Kecskés Péter elmondta: a KSH kimutatása
alapján Pest megyében közel kétszer annyi, 7000
egyesület működik, mint alapítvány, melyek igen
aktívak, részt vesznek a közösségi életben. A pá-

lyázók aránya 2021-ről 2022-re 25 százalékkal
nőtt, ami a pályázati kiírásnak, a 150 000 forintos minimális támogatásnak is köszönhető. – Az
elmúlt egy évben 13013 civil egyesület nyújtott be
pályázatot – válaszolta dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultációért Főosztályának vezetője.
Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal főispánja a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a civil közösségek értéket teremtenek működésük révén.
– A civil szervezetek tagjai tevékenységük során különösen azt preferálják, amit a saját életükben kiemelkedőnek tartanak, melyért önzetlenül
áldozzák fel szabadidejüket, tudásukat. A Kormányzat minden kezdeményezést támogat, ám
abba nem szól bele, hogy azt milyen módon végzik
a civil szervezetek. Egy határ van, a jogszabályokat
mindenkinek be kell tartani, például a civil szervezetek, egyesületek politikai tevékenységet nem
végezhetnek. Aki ebbe a hibába esik – látjuk az elmúlt napok történését akár egész nagyban – annak természetesen a jogi következményei is megvannak. De ismételten szeretném kiemelni, hogy
értéket teremtenek a civil szervezetek és egyesületek – fogalmazott dr. Tarnai Richárd, aki hozzátette: az uniós szankciók, a drasztikusan megnőtt
energiaárak ellenére a kormány fontosnak tartja a
civil közösségek anyagi támogatását, a pályázati
források növelését.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Lipidart Kft.-vel alakított konzorciumban összesen 329 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a 2018-1.1.2-KFI Kis-, közép- és
nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása című konstrukció keretében. A 2018-1.1.2-KFI-2018-00202
„Rendszerbiológiai alapú metabolomikai, lipidomikai markerek azonosítása” című projekt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közreműködésével a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból valósult meg.
A PROJEKTBEN ELÉRT EREDMÉNYEK:
A 479 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó projektből új technológiai rendszer került fejlesztésre.

A

XXI. század elejére az emberiség felismerte, hogy
az élettani folyamatok összessége, valamint a betegségek csak az élő szervezetek rendszerszintű vizsgálatával válnak értelmezhetővé. A korábbi „egy génegy fehérje-egy folyamat” szemléletet napjainkra felváltja a rendszerbiológiai megközelítés, amely mind az
élettani folyamatokat, mind pedig a betegségeket a teljes rendszer szintjén bekövetkező, globális eseményekként definiálja. A modern rendszerbiológia eszközei az
ún. „-omika” típusú megközelítések, ahol a rendszer
több adott szintjén törekszünk az összes alkotóelem jelenlétének, illetve funkciójának megismerésére. Tipikus példák a genomika, proteomika, metabolomika és
a lipidomika, bár manapság több, mint 20 különböző
„-omikáról” beszélhetünk. Amíg a tudományos kutatás területén a rendszerbiológiai megközelítések ténylegesen átvették az uralmat, az egészségügy jelenleg
kevésbé profitál ebből a tudományos forradalomból.
Élettani folyamatok jellemzésére, illetve betegségek
diagnosztikájára–prognosztikájára számos -omikai
megközelítés alkalmas.
Gyakorlati alkalmazások szempontjából jelenleg a
metabolomikai és lipidomikai megközelítések kitüntetett figyelmet kapnak. A nagyszámú egészséges, ill. beteg vérmintáiból a legmodernebb tömegspektrometriai
módszerekkel nyert rendkívüli mennyiségű adatot
mesterséges intelligencia módszerek segítségével is ele-

meztük. A hagyományos módszerek pontosságát már
egy nagyságrenddel megelőzték a neurális hálókon
alapuló „deep learning” rendszerek. Ezek segítségével
a betegségekre jellemző új marker mintázatokat azonosítottuk, továbbá az után követéses vizsgálatok révén a kóros állapotokat már a legkorábbi szakaszban
próbáltuk felismerni. A gépi tanulás ill. a rendszerbiológiai értelmezés elvezethet az előre jelző értékkel bíró
diagnosztikán túl a kórfolyamatok jobb megértéséig,
továbbá a célzott és személyre szabott terápiás lehetőségek egyre tökéletesebb meghatározásáig.
PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI:
Projekt címe: Rendszerbiológiai alapú metabolomikai,
lipidomikai markerek azonosítása
Projekt azonosítószáma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00202
Kedvezményezett: CRU Hungary Kft.
Konzorcium teljes támogatási összege: 329 704 090 Ft
Támogatás mértéke: 68,69%
A projekt 2022. 05 31-én zárult.
További tájékoztatás:
név: dr. Kovács Péter
e-mail: info@cruint.com
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Fóti szomszédolás

Sajdik Ferenc kiállítása
a művelődési házban

A szomszédolás jegyében szerveződött a fóti Vörösmarty Művelődési Ház Szalkay termében a pénteken megnyílt Sajdik kiállítás.
Reméltük, hogy a művész fóti és dunakeszi rajongótábora együtt élvezi majd a Sajdik Ferenc alkotásaiból és egyéniségéből sugárzó derűt, kedves humort. Ám messzebbről érkezett vendégeink is voltak: Budáról, Pestről, Pomázról, Sződligetről, Vácról, sőt,
Szegedről is jöttek. A kiállítás anyaga közel öt évtizeden átívelő válogatás, hiszen ott van a Berlinben 1975-ben, a Cartoon 75.
grafikai kiállításon 12.000 rajzzal vetélkedve az I. díjat elnyert Bolondok és a COVID-járvány ihlette Baktériumok című alkotás is.

Prókai Gábor művészettörténész méltatta a Kossuth-díjas Sajdik Ferenc (j2) alkotói tevékenységét

P

rokai Gábor művészettörténész tárlatmegnyitó elemzésében nem érte
be a megkapó festői hatások,
a pasztell, az akvarell bravúros használatának, a könnyed,
sajdikos vonalakkal megrajzolt
figurák, épületek, tájak látványának elemzésével. A képeket
négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre megvizsgálva, a
gyönyörű kalligráfiával írt, a

kompozíciókba illesztett szövegeket mondatról mondatra
végigböngészve, eljutott a filozofikus mélységekig, és kézen
fogva hallgatóságát, vezetett
bennünket Sajdik Ferenc derűsen szemlélt, de az emberiség, s
benne, mi magyarok gyengeségeit felelős komolysággal figyelő és értő világában.
A közreműködőknek köszönhetően
összművészeti

ünneppé nemesedett a kiállításmegnyitó. A színészi ambíciókat dédelgető dunakeszi
Lengyel ikrek, Anna és András a rókáról és a hollóról szóló, örök tanulsággal bíró mese
Romhányi Józseftől ismert változatait, valamint egy lóversenyes verset mondott el, nagy
tapssal értékelt előadói bravúrral. Ez utóbbi mű tisztelgés volt Sajdik Ferenc édesap-

jának, a világhírű Sajdik Sándor zsoké múltjának és emlékező fintor Sajdik Ferencnek,
meg nem valósult zsoképályafutása miatt. A Fóti Zeneiskolát magas színvonalon képviselte a zenei pályára készülő Lővik Bálint Barnabás gordonka játéka. Bergl Noémi és
barátai, Balázs Júlia és Molnár
Dániel a Nagy ho-ho-ho horgász című emlékezetes televíziós rajzfilm főcímdalával indítva emelte magas hőfokúra
a hangulatot, majd Gershwin:
Samertime című dalával zárta
a megnyitó első felvonását.
Balázs Júlia erőt sugárzó, finom nőiessége, gyönyörűen zengő szoprán hangja
mindannyiunkat magával ragadott. Palásti Béla, a művelődési ház igazgatója ajándékkal köszönte meg a művésznek
és a közreműködőknek nemes
szolgálatukat, majd mindenkit meghívott a programnak az
emeleti színházteremben folytatódó második részére, ahol
kávéházi hangulatban telt el az
utolsó másfél-két óra. Az óriási
LED-falon a művész 90. születésnapjára készült Sajdik portréfilmnek, Kapronczai Erika-

A művész két órán dedikálta a közkedvelt könyveinek sokaságát
Kozma Péter alkotásának kockái peregtek.
A szervezőknek, a Holnap
Kiadónak és Varga Erikának,
a dunakeszi Líra Könyvesbolt
vezetőjének köszönhetően óriási kínálatot sikerült előteremteni a Sajdik Ferenc által illusztrált könyvekből, és a csodával határos módon a kínálatban ott lehetett a Petőfi Sándor
születésének 200. évfordulójára kiadott VivátPetőfi! Életrajzok című kötet, amely előző
nap jött ki a nyomdából. Ahogyan fogytak a könyvek, úgy

vált egyre hosszabbá a dedikálásra várók sora. Sajdik Ferenc
a tőle megszokott nagyvonalúsággal dedikált két órán keresztül, egy-egy emberi arckifejezéssel felruházott madárral, bogárral, neve nincs vízi
vagy földi teremtménnyel gazdagítva és egyedivé varázsolva
a boldog tulajdonos eléje tett
könyvét.
Harangozó Katalin,
a tárlat rendezője
Fotó: Enyedi Lajos

Harangozó Katalin

Nagy várakozás övezi a baptista Új Esély Központ létrehozását
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult
a Nemzeti Kulturális Alap

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központot nyithat Vácott, éspedig – noha korábban szóba jött helyszínként a
majdani új hajléktalanszálló épületegyüttese is – a sok épületből álló volt kötöttárugyári terület tőszomszédságában.
– A Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió immár több mint egy
évtizede végez az egész országot lefedő tevékenységet a különböző szenvedélybetegségekből kigyógyulók felé fordulva.
Ami egyébként bizonyos nagyságú városoknál, és ez ismereteim szerint 14 ezernél nagyobb
lélekszámú településekre vonatkozik, városi vagy önkormányzati feladat lenne, de hát ismerve az önkormányzatok helyzetét, sokan sokkal jobban örülnek, ha ezt külső segítséggel
meg tudják oldani, adott esetben egyházi közreműködéssel.
Nagyjából két évvel ezelőtt keresték ők meg a várost, természetesen engem is értesítettek,
és tudomásom szerint háromnégy tárgyalás is volt, a polgármester-asszonnyal is, és talán Inotay alpolgármester úrral is, és keresték a megfelelő
helyszínt. Korábban úgy tudtam, hogy az elkészülő hajléktalanszálló 200 négyzetméteres
épületében lesz ez a tevékenység
is, de végül a jelek szerint más
döntés született, ám ez csak kevésbé lényeges kérdés – nyilat-

kozta érdeklődésünkre Meláth
Attila, a Váci Baptista Gyülekezet lelkésze.
Szavai szerint a szolgáltatás,
a segítő tevékenység mibenléte
a lényeg természetesen, ez pedig abban áll, hogy itt nem gyógyító munkáról van szó, ez inkább terápia, befogadás, beszélgetés, krízishelyzet ápolás, esetleg valamilyen szinten a munkába való vissza segítésnek a
támogatása.
– A hajléktalanellátást érintő
esetleges baptista szerepvállalásról, ennek szándékáról nincs
közelebbi információm. Ám ez
sem elképzelhetetlen forgatókönyv, hiszen a másik segélyező
missziónknak, a Baptista Szeretetszolgálatnak nyolc-tíz hajléktalan-szállója is van szerte
az országban. Egyházunk ezen
szolgálataiban nem kevesebb
mint háromezerötszáz munkatárs tevékenykedik, nagyjából
tíz százalékuk lehet egyháztag
is egyben, a többség úgymond
kívülről csatlakozó szakember
– mondta egy közszájon forgó
bizonytalan információra reagálva Meláth Attila.

Természetesen a helyi egyházi közösségük és a hamarosan
nyíló Új Esély Központ együttműködésének lehetőségeiről is
megkérdeztük a gyülekezetet
vezető lelkészt.
– Gyülekezetünk templomi
közösségként egyrészt erőteljes
szerepet vállal a gyermek- és ifjúságvédelemben, ez a szolgálat
majdnem száz kiskorút és félszáz fiatalt érint. Emellett idősvédelmi programunk is van, elsősorban a gyülekezeti tagok és
a szimpatizánsok körében, akik
ezt keresik, igénylik, és ezen
korosztály vonatkozásában a
megyei
rendőrfőkapitányság
bűnmegelőzési osztályával is
együttműködünk az áldozattá
válás elkerülését segítő ismeretterjesztéssel. De sokkal régebb
óta, még dr. Bóth János polgármesterségének időszakától
kezdve az önkormányzattal is
együttműködünk a szociálisan
hátrányos helyzetűek, idősek, a
három- illetve többgyermekes
családok segítésében, és ez havi
rendszerességgel megy, általában tartós élelmiszerrel, most
is benne vagyunk az élelmiszermentő programban a Vöröskereszttel karöltve. Azt mondhatom, hogy az elmúlt húsz év
alatt közel kilencszáz családot
értünk el, és kiemelendő az,
hogy ezt csak kifejezetten dia-

kóniai munkában tesszük, ezért
mi nem várjuk el azt, hogy ők
akkor hozzánk járjanak, tehát a
teljes önzetlenség a lényeg – vezette fel a kérdés megválaszolását Meláth Attila
Aztán az Új Esély Központtal való együttműködési lehetőségre visszacsatolva kiemelte: a gyülekezet és az intézmény
kapcsolatát nem szervezeti egységként kell elképzelni, hanem
arról van szó, hogy ők tulajdonképpen felebaráti segítőként igyekeznek közreműködni
a szolgálatban oly módon, hogy
szívesen várják alkalmaikra az
új intézmény révén irántuk érdeklődőket, akiknek adott esetben a munkaerőpiaci elhelyezkedésben is igyekeznek segítséget nyújtani.
***
Az Új Esély Központ küldetéséről megkérdeztük AlföldiSzabó Erikát, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió országos
vezetőjét is.
– A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió tizenkét éve munkálkodik a szociális területen, a
segítő szférában. Két éve kezdtük el az Új Esély Központok
létrehozását, amelyek
olyan
embertársainknak
nyújtanak hatékony segítséget,
akik valamilyen szenvedélybetegséggel, illetve pszichiátriai

okokból fakadóan szorongással,
depresszív tünetekkel, esetleg
gyászfeldolgozási problémákkal küzdenek. De ezen állapotoknak még szerteágazó formái
vannak. Az önkormányzattal
kötött ellátási szerződés keretein belül fogjuk új szolgáltatóként a településen ezeket a feladatokat ellátni – nyilatkozta
érdeklődésünkre Alföldi-Szabó
Erika
Megtudtuk tőle, hogy az Új
Esély Központ a Galcsek u. 8-10
alatti épületegyüttes ingatlanainak egyikében, pontosabban a
12. szám alatti épületben kezdi
meg működését várhatóan október elején, a nappali ellátás
vezető irányításával négy fő terápiás, szakképzett munkatárssal indulhat el a munka.
– Az intézményben aktív közösségi életet szeretnénk megteremteni, emellett egyéni terápiás foglalkozások segítik a
kliensek életét. Havonta igyekszünk adományokkal is
segíteni a rászorulókat. Szolgáltatási elemünk a mosási lehetőség biztosítása, étkeztetés,
internet használat, pihenő helyiségek használata is – részletezte a bevezetendő szolgáltatást a missziós szervezet országos vezetője.
Ribáry Zoltán
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Közel kétezer sportbarát teljesítette
a Börzsöny Ring és a Családi Ipolykör távját
Folytatás a címlapról
- Nagyon örülök, hogy a Börzsöny
Ringen és a Családi Ipolykörön
kétezer sportember indul el, hogy
teljesítse a kijelölt távot, amely a
közösségi élmények mellett a természet szépségének látványával
ajándékozza meg önöket – mondta az országgyűlési képviselő, aki
szerint az egyéni sikerélmény öröme mellett nagyon fontos a sportolás, az egészséges életmód népszerűsítése is.
- A Börzsönyben korábban
csak zsákutak voltak, melyeket
az Ipoly Erdő Zrt.-vel együttműködve egy körúttá alakítottuk
át, melyen Szobról vagy bármelyik településről kiindulva a szép
természetközeli területen végig haladva ugyanoda érkeznek
vissza a biciklizők. A két kör közül a 700 méter szintkülönbségű
90 kilométeres Börzsöny Ring
teljesítése állítja nagyobb fizikai
kihívás elé az indulókat. A 30 kilométeres Családi Ipolykör leginkább a Velencei-tó körhöz hasonlít. Az Ipoly két partján kanyargó szakaszon kényelmesen
végig tekerhetnek a családok, a
kisgyermekek is, mivel mind-

A rajt előtt Ferencz Gyöngyi (b1), Szob polgármestere, Pénzes Erzsébet (b2), a MAKETUSZ
képviseletében és a fővédnök, Rétvári Bence országgyűlési képviselő köszöntötte az indulókat
viselő jókívánsága.
Pénzes Erzsébet, a Magyar
Kerékpárosok Turisztikai Szövetsége (MAKETUSZ) és az aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság nevében köszöntötte a két verseny résztvevőit.
Elmondta, hogy a MAKETUSZ
a Börzsöny Ring példáját követve ringsorozatot indított el az országban, ám egyik sem közelítette meg a Börzsöny Ringen in-

adott, hogy egy jó hangulatú és
balesetmentes túrán vegyenek
részt, melyhez sok sikert kívánok – mondta a határ menti, remek természeti adottságokkal
és értékes épített környezettel
büszkélkedő város vezetője. Ferencz Gyöngyi köszönetet mondott Rétvári Bencének, aki négy
évvel ezelőtt útjára indította a
Börzsöny Ringet és most pedig
a Családi Ipolykört, melynek kö-

szönhetően a távolabbi településekről érkezők is felfedezik Szob
és térsége vonzerejét.
Befejezésül bejelentette, hogy
Vermes Krisztina, a polgármesteri hivatalt, Zentai Kornél a
képviselő-testületet képviselve
indul a Börzsöny Ringen.
A rövid köszöntők után a motorosok felvezetésével 10 órakor
elrajtolt a Börzsöny Ring népes
mezőnye.

Őket követve 11:30 órakor vágott neki a 30 kilométeres távnak a Családi Ipolykör közel
600 indulója Horváth Barnabás,
az Ipoly Erdő Zrt. főmérnöke és
Rományik Ferenc, Ipolydamásd
polgármestere
felvezetésével,
akik az Ipoly mellett részletesen
bemutatták a folyó mentén és a
Felvidéken, a Burda-hegység lábánál, a gyönyörű és változó terepen kanyargó útvonalat.
A két verseny rajtja előtti beszélgetésekből kicsengett, hogy

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

össze 8 méter a szintkülönbség. Az idei év újdonsága a Családi Ipolykör, melyen nagy örömünkre közel hatszázan indulnak. A két verseny, a Börzsöny
Ring és a Családi Ipolykör hazánk egyik legnagyobb kerékpáros eseményévé vált – jelentette
be Rétvári Bence, aki köszönetet mondott a két verseny megrendezéséhez nyújtott támogatásért az Ipoly Erdő Zrt. vezetőinek, Révész Máriusznak, az aktív Magyarországért felelős államtitkárnak, a sportért felelős
államtitkárságnak. – Az ő támogatásuk nélkül nem tudtuk
volna megrendezni az esztendő
két jelentős versenyét, melyekhez sok sikert kívánok önöknek
– hangzott az országgyűlési kép-

dulók létszámát és szervezettségét, melyhez gratulált.
- Jövőre is megszervezzük az
említett ringsorozatot, de nemcsak a hegyekben, hanem a tókerülő túrák mintájára hegykerülő túrákat is tervezünk – jelentette be Pénzes Erzsébet, aki azt
is hozzátette, hogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségben dolgozók is nagyon szeretnek bringázni, melyre példa az
ő indulása is a Börzsöny Ringen.
Ferencz Gyöngyi, Szob város
polgármestere örömét fejezte ki,
hogy évről évre többen indulnak
a Börzsöny Ringen, melyen idén
már 1600 kerékpárost köszönthetnek.
– Szerencsére az időjárás is
kegyes hozzánk, így minden

Jelentkezés személyesen
Párzsi Attila karbantartási
vezetőnél
(mobil: 30 9706 491)

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK
AKCIÓ
Widex M30 teljes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk
időpontot!
06 (70) 317 6881

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

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
GÖD

Kincsem park

Az akció 2022. 11. 04-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljes körű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés
megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és az
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával
történik.

GOD/22/10DR1

a ragyogó tekintetű indulók között nagyon sokan voltak, akik
versenyszerűen kerékpároznak,
és számukra a Börzsöny Ring
egy újabb kihívás, míg a baráti társaságok, a munkahelyi közösségek, és a családok számára
az együtt töltött kellemes sportos nap élményével és a természet közelségének ajándékával ér
fel, hogy végig tekerik a Családi
Ipolykör távját.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

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

