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Tuzson Bence: A közös munkánkban mindig az a legfontosabb, 
hogy megteremtsük a térség lakóinak mindazt, amivel még 

jobbá és biztonságosabbá tehetjük a mindennapjaikat

Az EuroVelo 6 kerékpárút legújabb, Szob és Ipolydamásd kö-
zött épített, tavaly átadott szakaszán Budapesttől egészen a 
Felvidékkel összekötő Ipoly-hídig kerékpározhatunk gyönyö-
rű természeti környezetben. A kerékpárút egyik ága a hama-
rosan átadásra kerülő új Ipoly-hídon vezet át a helembai ol-
dalra, míg a másik ága elfordul Ipolydamásd irányába az új 
körforgalmi csomópont felé, ahonnan továbbhaladva immár a 
településen belül is kerékpározhatunk a november 14-én át-
adott 400 méter hosszú belterületi kerékpárúton.

Kerékpárutat avattak 
Ipolydamásdon

A vácdukai községháza megszabadult a rezsiköltségtől

Rétvári Bence országgyűlési képviselő  
és Rományik Ferenc polgármester avatta fel a kerékpárutat

A kitüntetett Tordai Hajnalka a város és a DÓHSZK vezetőivelFolytatás a 4. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Vácdukán az energetikai beruházás keretében napelemet helyez-
tünk fel a polgármesteri hivatal épületére, melynek a pénzügyi, gaz-
dasági hasznát most látjuk, amikor az energiaárak az „égbe szök-
tek” – jelentette ki a Dunakanyar Régió érdeklődésére a település 
polgármestere.

Folytatás a 3. oldalon

400 millió forintból  
52 férőhelyes bölcsőde épült 

Sződligeten

Beruházásaink a tervezett 
ütemben haladnak

Makkos László elmondta: az ésszerű előrelátásunk ékes bizonyíté-
ka, hogy a napelemes energetikai beruházásunknak köszönhe-

tően a szolgáltató szinte nullához közeli számlákat küld a községhá-
za fogyasztásáról. Óriási segítség számunkra, hogy pályázati forrásból 
sikerült kivitelezni a beruházást.  Egyébiránt az iskola épületére is si-
került napelemet telepítenünk, melynek eredményeként a községháza 
fogyasztásához hasonlóan minimális az intézmény számlája – emelte 
ki Vácduka polgármestere. V. I.

Fotó: KesziPress

A szociális hálózat dolgozói 
olyan fontos munkát vé-

geznek az állampolgárokért, 
hogy Magyarország Kormánya 
2016-ban munkaszüneti napot 
is rendelt az 1997 óta ünnepelt 
november 12-i szociális munka 
napja elnevezésű kiemelt nap 
mellé. Dunakeszin is komoly 
csapat dolgozik azért, hogy 
családok, egyedülállók, bete-
gek vagy éppen nehéz helyzet-
ben élők mindennapjai válja-
nak könnyebbé, elviselhetőbbé.

- Az új kerékpárúton egészen 
Ipolydamásd szívéig kerekpá-
rozhatunk, amely nagyon kor-
szerű és biztonságos, mert a fő-
úttól elkülönített útvonalon ha-
lad – mondta az avató ünnep-
ségen Rétvári Bence, a térség 
KDNP-s országgyűlési képvise-
lője. 

Kiemelte: a helyi lakosság és 
a kerékpáros turizmus igénye-
it figyelembe véve nagyon terv-
szerűen kapcsolódik egymás-

hoz a Szob és Ipolydamásd kö-
zött, a folyó melletti szép ter-
mészeti környezetben kanyar-
gó kerékpárosút és a kis határ 
menti településen belül épített 
új szakasz. 

- A fesztiválokhoz, a kulturá-
lis- és zenei programokhoz ha-
sonlóan az Ipoly menti telepü-
léseket szeretnénk bekapcsolni 
a kerékpáros turizmus vérkerin-
gésébe is. 

Dunakeszin idén először olyan 
munkavállaló kapta az Év szo-
ciális munkása elismerést, aki 
az ügyfelekkel közvetlenül 
érintkező kollégákat segíti, tá-
mogatja a  munkájával.

Tordai Hajnalka lett az év szociális munkása

Rétvári Bence és Navracsics Tibor 

Folytatás a 3. oldalon

Sződliget is azon kisebb települések egyike, ahol korábban nem volt bölcsőde - mondta a Belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára a november 11-i átadóünnepségen. Rétvári Bence, aki egy-
ben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, felidézte: a kormány azért indította el Magyaror-
szág történetének legnagyobb bölcsődeépítési programját, hogy azok a szülők, akik a munkába 
állást választják, gondos kezek között tudhassák gyerekeiket napközben.

Veresegyházon úgy építik és alakítják ki a közintézményeket, hogy azokat az itt található termálvízzel tudják fűteni
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Az ipolydamásdi belterületi kerékpárút délen csatlakozik az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárúthoz, 
melynek északi részét tovább építik Letkésig

Mintegy 23 millió forint kor-
mányzati támogatást kap a 
váci uszoda – erről értesítet-
te Schmidt Ádám sportért fe-
lelős államtitkár a váci ön-
kormányzatot. Az állami tá-
mogatásnak köszönhetően 
az uszoda bezárására idén 
nem lesz szükség.

23 millió forint rezsitámogatást kap  
a kormánytól, így nem zár be a váci uszoda

A váci uszoda közel 23 mil-
lió forint támogatást kap a 

kigazdálkodhatatlan áram- és 
gázszámláinak kiegyenlítésé-
hez az október 1. és december 
31. közötti időszakra – erről 

már Matkovich Ilona polgár-
mester tájékoztatta a helyieket.

A váci önkormányzat né-
hány nappal ezelőtt rendkívü-
li testületi ülés keretében tár-
gyalt az intézmény időszakos 

bezárásáról, a magas rezsiárak-
ra hivatkozva. A kormányza-
ti támogatásnak köszönhető-
en azonban továbbra is lehető-
ség van bárki számára használ-
ni az uszodát.

Folytatás a címlapról

Kerékpárutat avattak 
Ipolydamásdon

- Ennek érdekében a most át-
adásra kerülő kerékpárutat to-
vább építjük Letkésig, ahol az 
Ipoly-hídon átkelve fedezhet-
jük fel a Felvidéket. Bízunk ben-
ne, hogy az Ipoly felvidéki olda-
lán Helemba és Párkány között 
is kiépül a kerékpárút, és akkor 
létrejöhet az Ipoly-menti kerék-
páros ring. Az új szakasz na-
gyon biztonságos, a kisgyerekek 
is használhatják, mert külön sá-
von közlekedhetnek a kerékpá-
rosok és a gyalogosok. 

A megnyitó ünnepségen Rét-
vári Bence külön hangsúlyozta: 
fejlesztésekkel az a céljuk, hogy 
a turisták a Dunakanyar, Nagy-
maros és Zebegény mellett is-
merjék meg és élvezzék Szob, 
Ipolydamásd, Letkés és akár Ke-
mence gyönyörű természeti kin-
cseit, a régió épített örökségeit. 

- Bízunk benne, hogy egyre 
több turista, kiránduló család 
fedezi fel a Börzsöny gyönyö-
rű tájait, a vendégváró telepü-
léseket. Fontos terveink között 
szerepel például, hogy az egy-
kori Hont vármegye központjá-
ban, Kemencén felújítjuk a vár-
megyeháza valamikori épületét 
– jelentette ki Rétvári Bence, aki 
hozzátette: a térség értékeinek 
bemutatása mellett plusz bevé-
telekhez szeretnék juttatni a te-
lepüléseket. 

Mint fogalmazott: a tudatos 
építkezésnek köszönhetően szé-
pen fejlődik Ipolydamásd is - 
megújult az orvosi rendelő, a kö-

zösségi- és a művelődési ház, át-
adás előtt van az új Ipoly-híd - 
amely már számos nemzetközi 
találkozó, így például a szlovák-
magyar külügyminiszteri talál-
kozó színhelye is volt. 

Befejezésül gratulált Romá-
nyik Ferenc polgármesternek, 
a helyi önkormányzatnak a tu-
datos és eredményes pályáza-
ti tevékenységükhöz, amelynek 
egyik szép példája az 50 millió 
forint állami pályázati forrásból 
megépített belterületi kerékpár-
út, amelynek megvalósítása nap-
jainkban kétszer annyira felérté-
kelődik, mint a korábbi időkben. 

Rományik Ferenc polgármes-
ter bejelentette, hogy a Magyar 
Falu Program keretében benyúj-
tott pályázatukkal 49 millió 826 
ezer 251 forint, 100 százalékos 
támogatást nyertek a 400 mé-
ter hosszú belterületi kerékpárút 
építésére. A kerékpárút terveit a 
Vicafer Kft. készítette, Bóbis Fe-
renc vezető tervező közreműkö-
désével, a kivitelező a Dunaka-

nyar Bau Kft., a műszaki ellenőr 
Bod Péter volt. A településveze-
tő köszönetet mondott a sikeres 
pályázat támogatásáért Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő-
nek, a projekt valamennyi köz-
reműködőjének. 

Bejelentette, hogy a kivitelezé-
si munkák befejezésének koráb-
bi határidejét 2022. október 31-
re módosították, mert lakossá-
gi kezdeményezésre és javaslatra 
a kerékpárút szélességét lecsök-
kentették, hogy az út menti gyü-
mölcsfasor fennmaradhasson, 
hiszen ez a település egyik szim-
bóluma. A kerékpárút mellé így 
szegélyt építettek. A forgalomba 
helyezési eljárás jelenleg folya-
matban van.

Az új kerékpárutat Medgyes 
Tibor diakónus áldotta meg.

Az ünnepségen közreműkö-
dött a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar!

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

400 millió forintból  
52 férőhelyes bölcsőde épült 

Sződligeten

Közlése szerint az 
elmúlt években 39 
ezerről 59 ezerre 

nőtt a bölcsődei férőhelyek 
száma Magyarországon, és 
a program különösen fontos 
része volt, hogy azokon a 
kisebb településeken is legyen 
bölcsőde, ahol korábban nem 
volt.

    "Az volt a cél, hogy ne csak a 
nagyvárosban legyen nagyobb 
intézmény, hanem legyen 
a kisebb településeken is új 
intézmény" - fogalmazott, 
hozzátéve, hogy ma már 
háromszor annyi településen 
érhető el bölcsődei szolgáltatás, 
mint egy évtizeddel ezelőtt.     
Rétvári Bence elmondta azt 
is, hogy a közelmúltban adták 

át a kibővített és felújított 
sződligeti iskolát, most pedig 
a jelentős állami támogatással 
felépített bölcsődét nyithatják 
meg. 

Kiemelte: Dunakanyarban 12 
település gyarapodott 13 új böl-
csődével. A korábbiakban Vác-
dukán két mini bölcsőde épült. 
Emellett Kosdon, Sződön, Vác-
hartyánban, Szokolyán, Kis-
maroson, Őrbottyánban, Püs-
pökhatvanban, Kisnémediben, 
Verőcén, Csörögön és immár 
Sződligeten jöttek létre új böl-
csődék itt a környéken, de még 
nincs vége – ismertette a tele-
pülés országgyűlési képviselője, 
aki megjegyezte: bölcsőde építé-
sére Vác nyerte a legnagyobb tá-
mogatást, de ott még a többszöri 
állami segítség ellenére sem ké-
szült el. A politikus reményét fe-
jezte ki, hogy a szomszéd város-
ban is elkészül a bölcsőde, mert 
mint fogalmazott: “Bízunk ben-

ne, hogy ott is a családokat tud-
juk ezzel segíteni.” 

A Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára a bölcsődei 
dolgozók megbecsülését hang-
súlyozva elmondta, hogy az el-
múlt három évben ötven száza-

lékos béremelésben részesültek. 
Rétvári Bence gratulált az ön-

kormányzatnak és a beruházás-
ban résztvevőknek, akik az álla-
mi pályázaton elnyert 380 millió 
forintot 20 millió forint önrész-
szel kiegészítve egy igényes, mo-
dern bölcsődét építettek, amely 
kulturált elhelyezést biztosít a 
gyerekek számára.   

Az új épület 380 millió forint 
állami forrásból és 20 millió fo-
rint önrészből valósult meg – 
mondta ünnepi köszöntőjében 
Juhász Béla (Tiszta Forrás) pol-
gármester, aki a kormányzati tá-
mogatás mellett a sződligetiek 
hatalmas erőfeszítéseit is meg-
köszönte, hiszen az önrész a te-
lepülés költségvetésének három 
százaléka, az évente fejlesztésre 
költhető összegnek pedig 45 szá-
zaléka.

- Nem megnyerni volt ne-
héz ezt a pályázatot, hanem fel-
építeni ezt a bölcsődét. A fel-

robbanó építőipari árak mel-
lett nagyon sok álmatlan éjsza-
kám volt. Tudtam azt, hogy egy 
rossz döntés, vagy egy félresike-
rült szerződés, vagy romba dön-
ti a sződligeti költségvetést, vagy 
akár csődbe vihettük volna a te-

lepülést, hiszen nem egy nagy 
költségvetésű településről beszé-
lünk. Vagy itt maradt volna egy 
olyan torzó, mint a váci Bauer 
utcai bölcsőde, amit az állam-
titkár úr is említett. Már hátra 
dőlhetünk, sikerült – mondta a 
község vezetője, aki külön elis-
meréssel szólt a kivitelező kivá-
ló munkájáról, aki egy forinttal 
sem lépte túl a szerződésben vál-
lalt költségeket, ami óriási dolog 
a mai építőipari- és egyéb anyag-
árak ismeretében. 

Az 52 férőhelyes, négy cso-
portos bölcsőde vezetője, 
Zachárné Podonyi Edit az új in-
tézmény „születésének” ünne-
pélyes pillanatától meghatód-
va mondott köszönetet, hogy 
kollégáival együtt nagyon szép 
környezetben fogadhatják a 
gyerekeket. 

MTI/Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Juhász Béla, Sződliget polgármestere ünnepi köszöntőjében a kormányzati támogatás mellett 
megköszönte a sződligetiek hatalmas erőfeszítéseit is

Rétvári Bence: a Dunakanyar 12 településén 13 bölcsőde épült
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Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Várhatóan januártól ismét kinyithat Vácon a deákvári postafiók, köszönhetően a helyi Fidesz-KDNP képviselők közbenjárásá-
nak – ismertette a HírTV. Mint közismert, a Magyar Posta Zrt. a megnövekedett energiaárak miatt országosan 366 kisebb for-
galmú postafiók nyitva tartását szünetelteti, melyek között van régiónkban - többek között - a váci mellett a felsőgödi és a 
dunakeszi 3. számú hivatal is. 

Kormánypárti segítséggel újra 
kinyithat a deákvári postafiók

Az érintett területeken óriá-
si felháborodást váltott ki 

a szolgáltató közleménye, mely-
ben – noha azt írják, hogy az 
intézkedést a gazdaságossá-
gi mutatókra hivatkozva hozták 
meg, figyelembe véve az adott 
szolgáltatóhelyek rezsifogyasz-
tását és forgalmát – a társaság 
hangsúlyozza, hogy „az intézke-
déssel érintett mintegy 740 dol-
gozó nem veszti el munkáját, 
mindegyikük más postahelyekre 
kerül átirányításra.”

Mint arról e lap hasábjain kü-
lön cikkben adunk hírt, Dióssi 
Csaba, Dunakeszi polgármes-
tere levélben kéri a döntés meg-
változtatását, mivel a Magyar 
Posta Zrt. által megjelölt 3,44 
posta/10.000 fő országos átlag-
hoz viszonyítva Dunakeszin a 
kis posta bezárásával rendkívül 
kedvezőtlen helyzet alakult ki, 
mivel ez az arány csak 0,44 pos-
ta/10.000 fő.

A váci deákvári kis posta be-
zárása is óriási elégedetlensé-

get váltott ki a lakosság körében, 
amely - mint a helyi médiumok 
tudósításaiból is kiderült – jelen-
tős forgalmat bonyolított le, amit 
bizonyít az is, hogy közel kétez-
ren aláírásukkal is kifejezték a 
tiltakozásukat. A helyben élők 
határozott elvárása, hogy mie-
lőbb újból fogadja az ügyfeleket 
a deákvári kis posta, amit támo-
gatnak – többek között – várost 
vezető helyi önkormányzati kép-
viselők is.  

Vácon összesen három pos-
tahivatal volt ezidáig, a deákvá-
ri hivatalt zárták be. Mindegyik 
látogatott, így a helyiek alapvető 
érdeke, hogy egyik se zárjon be 
hosszabb időre – írja a vaconline.
hu.

Ezt erősítette meg Szabó Csaba 
is, ismert váci jobboldali politi-
kus, aki a HírTV riportjában így 
fogalmazott: „Ennek a deákvá-
ri postának igazán nagy jelentő-
sége van, mert a környéken élők 
mind idejárnak feladni a levele-
iket, befizetni a csekkeket, míg a 
lenti nagy posta eléggé leterhelt.”

Matkovich Ilona polgármes-
ter is az újranyitást támogatja, 
aki azonban – mint azt ugyan-
csak a helyi médiumok közölték 
– két napon keresztül sem tud-

ta felvenni a kapcsolatot a szak-
tárca államtitkárával, telefonon 
nem tudta elérni Fónagy Jánost! 

Ezt követően lépett a sajtónyil-
vánosság elé Mokánszky Zoltán 
önkormányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP), aki a HírTV Hír-
adójában elmondta, hogy a ki-
alakult helyzet mielőbbi megol-
dása érdekében összefogtak a vá-
ros országgyűlési képviselőjével: 
„Mivel látjuk, hogy Matkovich 
Ilona mennyire tehetetlen eb-
ben a történetben, ezért az or-
szággyűlési képviselőnkkel, Rét-
vári Bencével közösen felvettük 
a kapcsolatot Fónagy János ál-
lamtitkár úrral, aki azt üzente, 
hogy Matkovich Ilona egyeztes-
sen vele időpontot, és segíteni fog 
abban, hogy Vác városában újra 
megnyílhasson a deákvári kis 
posta”- hangzott el a HírTV Hír-
adójában.

Vácon jelenleg két postahiva-
tal működik teljes nyitva tartás-
sal, a deákvári hivatal várható-
an januártól fogadhat újra ügyfe-
leket a kormánypárti képviselők 
tájékoztatása szerint, akik remé-
lik, hogy a polgármester asszony 
tárgyalása eredményes lesz, mert 
ez valamennyi váci lakos érdeke.

Vetési Imre

„A közös munkánkban min-
dig az a legfontosabb számunk-
ra, hogy megteremtsük mindazt 
a helyieknek – vagyis Csomád, 
Csömör, Dunakeszi, Erdőker-
tes, Fót, Göd és Versegyház la-

kosságának –, amivel még jobbá 
és biztonságosabbá tudjuk tenni 
a mindennapjaikat” – hívta fel a 
figyelmet a lapunknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képvise-
lője, aki példaként említettre a 
gödi Németh László általános is-

kolát, amelynek kilenc új tanter-
me mellett az idén avatták fel az 
új ökotantermét is. A most fel-
épült új épületszárny összesen 
kilenc tantermében a falakra ke-
rülhettek már az oktatást segítő 
Led képernyők is, amelyeket im-
már napi rendszerességgel hasz-
nálhatnak az oktatásban a diá-
kok és a pedagógusok – tette hoz-
zá. Mint mondta, Veresegyházon 
ugyanakkor úgy építjük és alakít-
juk ki a közintézményeket, hogy 
azokat az itt található termálvíz-
zel tudjuk fűteni. Körzetünk több 
településén pedig tovább épülnek 
a kerékpárutak – folytatta Tu-
zson Bence –, Csömörön például 
egy csaknem másfél kilométeres 
szakasz építése van folyamatban. 
Novemberben is tovább folyta-
tódnak a fejlesztések a nagyköz-
ségben: a Laky bekötőút és M0-s 
kereszteződésében épül a kor-
forgalom, a Kastély utcában pe-
dig az új bölcsőde, amelynek kü-
lön jelentősége, hogy a munkála-
tok során egy olyan ingatlant állí-
tanak helyre erre a célra, amelyik 
megőrizte a település múlt század 
eleji építészeti emlékeit. A beru-

házás elkészülte után az épület 
és annak parkja a lakosság szá-
mára is megtekinthető lesz – tet-
te hozzá a képviselő, aki hangsú-
lyozta azt is, hogy ennek a fejlesz-
tésnek fontos céljai közé sorolják 
az építészeti értékek, a település-
képi funkció és a jövőbeni közös-
ségi célú hasznosítását is. Csömö-
rön emellett több útszakaszon fá-
kat telepítettek, felújították a Sza-
badság úti pataklépcsőt, a község 
két pontján pedig kerékpárszer-
viz állomást telepítettek – tette 
hozzá a képviselő.

Gödön új járdát építünk a Ne-
meskéri-Kiss Miklós úton a Ró-
maiak útjától a Gumiszervizig 
terjedő szakaszon, ahol kiépít-
jük a csapadékvíz-elvezetését is – 
mondta lapunknak Tuzson Ben-
ce –, s ehhez kapcsolódik egy 
másik beruházásunk is, amely-
nek keretében felújítjuk az utat 
és a járdát az Alkotmány utcá-
ban, amire hatvanhárommillió 
forintos támogatást nyert el a vá-
ros a Pest megyei pályázati forrá-
sokból. Felújítjuk a Duna út térkő 
burkolatú járdáját is, ami azért is 
fontos, mert ezen az útszakaszon 

jelentős a gyalogosforgalom a 
Duna-part felé – értékelte a kép-
viselő.

Nagyon jól halad a Dunakeszi 
Diáknegyed építése, ahol a mun-
kálatok előrehaladását jelzi, hogy 
nemrég bokrétaünnepet is tartot-
tunk a még épülő intézményben, 
hiszen egy fontos szakaszához ér-
kezett a beruházás – mesélte la-
punknak Tuzson Bence. Nekem 
pedig ötgyermekes édesapaként 
mindig az a legnagyobb öröm, 
amikor a gyermekek, a családok 
biztonságáért, mindennapi jó-
létük érdekében komoly ered-
ményt tudunk elérni és felmutat-
ni – hangsúlyozta. Mint mondta, 
ezért is öröm számára, hogy ilyen 
kiváló ütemben haladnak a mun-
kálatok, hiszen hamarosan már 
ezerötszáz diák fog itt tanulni eb-
ben a világszínvonalú épületben.

„Nálunk az energiaellátás biz-
tosított, télen minden család tud 
majd fűteni. A szankciós infláció 
által okozott nehézségek ellenére 
térségünkben elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy továbbra is töretlen 
a fejlődés.  A bölcsődék, óvodák, 
iskolák mellett épületenergeti-
kai fejlesztéseket – nyílászárócse-
réket, szigeteléseket – hajtottunk 
végre körzetünk több településén 
is, és napelemeket szereltünk fel 
számos közintézményre, iskolá-
ra. Folytatjuk ezt a munkát. Az a 
célunk, hogy a gyermekeink, az itt 
élő családok számára a későbbiek-
ben is adott legyen a biztonság és a 
tervezhető jövő” – foglalta össze a 
lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ
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H ALLÁS

Widex M 30 tel jes ár:

39.900 Ft
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időpontot!

Az akció 2022. 1 2. 1 6-ig vagy a készl et erejéig érvényes.
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Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: A közös munkánkban mindig az a legfontosabb, hogy megteremtsük a térség 
lakóinak mindazt, amivel még jobbá és biztonságosabbá tehetjük a mindennapjaikat

Beruházásaink a tervezett ütemben haladnak

Veresegyházon úgy építik és alakítják ki a közintézményeket, hogy azokat az itt található termálvízzel tudják fűteni – mond-
ta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet arra is, 
hogy fontos, hogy megerősítsük hazánk önellátását, és a geotermikus energia széles körű alkalmazásával hosszú távon ga-
rantáljuk Magyarország energiafüggetlenségét. A képviselő beszélt arról is, hogy térségünkben jól haladnak a fejlesztések, 
és az elhibázott brüsszeli szankciók miatti nehéz helyzetben is az összes megkezdett beruházásunk régiónk minden telepü-
lésén az előre jelzett ütemterv szerint valósul meg.
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Dióssi Csaba polgármester levélben sürgette 
a Magyar Posta Zrt. döntésének megváltoztatását, 

melyet személyes adott fel a kis postán

A gyalogosok és a kerékpárosok részére külön sávot alakítottak ki a hídon

Az ünnepelt szociális munkások

A Dunakeszi 3. szá-
mú postafiók is szere-
pel aközött a 366 pos-

ta között, amelyeket novem-
ber 12-től ideiglenesen bezár 
a Magyar Posta Zrt. Az intéz-
kedést a gazdaságossági mu-
tatókra hivatkozva hozták 
meg, figyelembe véve az adott 
szolgáltatóhelyek rezsifogyasz-
tását és forgalmát. A Társaság 
hangsúlyozza, hogy „az intéz-
kedéssel érintett mintegy 740 
dolgozó nem veszti el munká-
ját, mindegyük más postahe-
lyekre kerül átirányításra.” A 

kis posta dolgozói Dunakeszin 
folytatják munkájukat. 

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere levélben kéri a 
Magyar Posta Zrt. vezetőségét, 
gondolják át döntésüket, mert 
Dunakeszit – területét és la-
kosságszámát tekintve – eddig 
sem szolgálta ki a 3 posta. „Ter-
mészetesen tudjuk, hogy ahogy 
mi is, úgy a Magyar Posta Zrt. 
is takarékossági intézkedése-
ket tesz a téli időszakra vonat-
kozóan, de Dunakeszin, ellen-
tétben más településekkel, fo-
lyamatos volt a lakosságszám-
bővülés. Ezzel a jelenséggel pe-
dig nem tartott lépést a posta, 

ezért az elmúlt években több 
alkalommal is együtt dolgoz-
tunk, hogy új postapontot ala-
kítsunk ki a városban. Konkré-
tumokat is lefektettünk, ehhez 
képest megdöbbentő, hogy a 
kisposta nálunk is ebbe a hely-
zetbe kerül” – kezdett bele a 
polgármester.

A Magyar Posta Zrt. a dön-
téshozatalt egy statisztikára 
alapozza, amely szerint büsz-
kék arra, hogy a 10.000 főre jutó 
posták száma több, mint Nyu-
gat-Európában. Kimutatásuk 
szerint hazánkban 3,44 posta jut 
10.000 főre, míg Nyugat-Euró-
pában ugyanez a szám csak 2,91. 
Mint a polgármester elmond-
ta és Facebook-bejegyzésében 
is olvasható, ez a mutató Du-
nakeszin nagyon rosszul szere-
pel, a kisposta bezárásával pe-
dig különösen, mert hiába az 
országos átlag, itt így már csak 
0,44/10.000 fő a posták ará-
nya. „Levelemben erre az arány-
számra is hivatkoztam annak 
ellenére, hogy a takarékoskodás 
a cél, hiszen, ha egy településen 
ez a mutatószám, amire egyéb-
ként ők hivatkoztak korábban, 
ennyire alacsonnyá válik az ide-
iglenes bezárással, logikus ér-
vekkel reklamálhatunk. Bízom 
a pozitív válaszukban” – mond-
ta Dióssi Csaba polgármester. 
Mint hozzátette, bizonyos logi-
kus érvelésen túl nem nagyon 
tudnak mit tenni a városveze-
tők, ha a Magyar Posta Zrt. be-
tartja a jogszabályokat (posta-
törvény). A polgármester tár-
gyalást kezdeményezett, hogy a 
szolgáltató vezetőségével közö-
sen alternatív megoldás szület-
hessen.

Szeredi Helga

- Az új Ipoly-híd az eredeti ter-
veknek megfelelően már az idei 
télen átadásra kerülhet, és meg-
indulhat rajta a gépjármű- és 
kerékpáros-forgalom. A fejlesz-
tés óriási jelentőségű az Ipoly 
folyó két oldalán elterülő tele-
püléseken élő lakosság, a vállal-
kozások és a turizmus számára 
egyaránt. Az új Ipoly-híd jelen-
tőségét jól mutatja, hogy 100 év-
vel ezelőtt 40 híd biztosította a 
kapcsolatot a Börzsöny és a Fel-
vidék települései között – ismer-
tette a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára.

Rétvári Bence kiemelte: a ko-
rábbi évtizedekben is volt híd 
Ipolydamásd és Helemba kö-

zött, ám az évek során megron-
gálódott a természeti hatások 
miatt, használhatatlanná vált. 

- Az új híd sokkal korszerűbb, 
masszívabb, amely magyar-
szlovák közös összefogással va-
lósult meg egy nemzetközi köz-
beszerzés révén. Méltán örülhe-
tünk annak – amikor napjaink-
ban minden többszörösébe ke-
rül – hogy ez a híd az eredeti 
költségkereteken belül, az előre 
tervezett határidőket betartva 
hamarosan el is készül. Ráadá-
sul nemzetközi összefogással, 
hiszen ugyanannak a cégnek a 
szlovák és a magyar leányválla-
lata közösen valósítja meg ezt a 
beruházást.

A képviselő azt is kiemelte: a 
személyes, a kulturális, a gaz-
dasági kapcsolatok gazdagítá-
sa mellett hozzájárul a turizmus 
fejlődéséhez, biztosítja a Buda-
pest és Ipolydamásd között ki-
épített EuroVelo 6 nemzetközi 
kerékpárút számára az átjárást 
a Felvidékre. 

- Nemzetpolitikai szempont-
ból is fontos, hogy magyarlakta 
részeket kapcsolunk össze. De 
a V4 együttműködés keretében 
erősebbé tudja tenni a magyar-
szlovák gazdasági kapcsolatokat 
is – húzta alá Rétvári Bence.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Küzdelem a „kispostáért” Impozáns lett az új Ipoly-híd
A közkedvelt, családias Dunakeszi 3. sz. posta is áldozatul esett a Magyar Posta Zrt. rezsikölt-
ségeinek csökkentésére hozott intézkedéseknek, múlt péntekkel ideiglenesen bezártak. Dióssi 
Csaba polgármester tárgyalást kezdeményezett a megmentéséért.

Hamarosan átadásra kerül az Ipolydamásd és a felvidéki Helemba között épített impozáns Ipoly-
híd, melynek aszfaltozása után napokon belül elkezdődik az 58 méter hosszú, 12 méter szé-
les, gyalogos és kerékpáros átkelővel épített híd terheléses tesztje is – nyilatkozta lapunknak 
a helyszínen Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. 

A DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
vezetősége és a munka-

társak titkos szavazással minden 
évben megválasztják, ki lesz az 
év szociális munkása. Idén, eb-
ben az elismerésben Tordai Haj-
nalka részesülhetett példaérté-
kű alázattal és teljes odaadással 
végzett munkájáért. Tordai Haj-
nalka az első olyan díjazott, aki 
nem ügyfelekkel dolgozik, ha-
nem az ügyfelekkel dolgozó kol-
légáit segíti, támogatja. Az elis-
merést Dióssi Csaba polgármes-
ter, Sipos Dávid alpolgármester, 
Szabóné Ónodi Valéria, a Duna-
keszi Óvodai és Humán Szolgál-
tató Központ vezetője, valamint 
Gál Gellért Ákos, a DÓHSZK 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője adta át. Tordai 
Hajnalka mély meghatottsággal 
vette át az elismerést, és megkö-
szönte kollégáinak a tőlük ka-
pott sok segítséget, támogatást 
és azt a családias, baráti közös-
séget, amelynek ő is tagja lehet.

Mint a polgármester az átadó 
ünnepségen kiemelte, hatalmas 
tisztelet jár a szociális munká-
soknak, hiszen ők nem az élet 
napfényes oldalával találkoz-
nak, hanem ott nyújtanak se-
gítséget, ahol a problémát egye-
dül már nehéz vagy lehetetlen-
ség megoldani. „Segíteni ak-
kor lehet igazán, ha átérezzük 
a problémát, de nagyon nehéz 
úgy azonosulni, hogy mentáli-
san ne sérüljünk, és ne legyünk 
lelkileg túlterhelve. Köszö-
nöm önöknek és a vezetőiknek 

a helytállást és a kitartó mun-
kát” – mondta Dióssi Csaba. Az 
utóbbi években a hálózat mun-
káját a COVID19-járvány, idén-
től pedig az orosz-ukrán hábo-
rú is nehezítette, de Dunakeszin 
olyan szervezett és stabil mun-
ka folyik, hogy a határmenti te-
lepülések megsegítésére indított 
adományakciók is fennakadás 
nélkül zajlottak le a helyben fo-
lyó munka mellett.

Szeredi Helga
 Fotó: Kovács Zsolt

Folytatás a címlapról

Tordai Hajnalka lett 
az év szociális munkása
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Dr. Brusznyai József plébános 
29 éven át végezte áldásos 

tevékenységét 
a Szent Mihály-főplébánián 

A szentmisét dr. Beer Miklós püspök celebrálta

A Keszi sétány burkolatépítési munkálatai tavasszal folytatódnak

Az 1739-ben emelt Szent István-kápolna

Dr. Brusznyai József atya, a remény világító fénye számunkra!

Dr. Brusznyai József 1922. nov-
ember 8-án született Derekegy-
házán. 1945 szeptemberében 
szentelték pappá Vácon. 1949-
ben a bécsi egyetem hittudomá-
nyi karán doktorrá avatták.

„A régi földfeltöltést, a dombot, 
amelyen régen a vörös csillag állt, 
részben elbontjuk, amely alól az 
eddigi tapasztalatok alapján vél-
hetően új, világháború előtti sír-
emlékek kerülnek majd felszínre. 
Ezért a munka óvatosan, szak-
emberek bevonásával zajlik. Ez-
zel párhuzamosan lassan befeje-
ződik a tervezett sétány mentén 
található egykori elöljárók, lo-
vasok síremlékeinek a felújítása, 
helyreállítása is. A tereprendezés 
után jövő tavasszal, a fagyok el-
múltával folytatódnak a burko-
latépítési munkálatok” – ismer-
tette Dióssi Csaba.

Aki arra sétált láthatta, hogy 
a Megyeri Kovács Kft. munka-
társai a terület tisztításával és a 
földmunkálatokkal elkezdték a 
Kegyeleti parkhoz vezető, és a 
parkban kiépülő sétány alapja-
inak a kialakítását. Az önkor-
mányzat által felkért kőfaragó-
sírköves mester már jó néhány 
– több évtizedes – sírkő restau-
rálásával végzett, melyeket visz-
szahelyezett eredeti helyükre. 
A gondos, nagy körültekintést 
igénylő tevékenységet budapesti 
műhelyében végzi a restaurátor.

Mint Tóth Eszter, Dunake-
szi főkertésze közösségi oldalán 

részletezte, a Keszi Kő, a kopja-
fa, és a Keszi települések nevé-
vel ellátott táblácskák a helyü-
kön maradnak, a tér különböző 
elemeit igyekeznek összefűzni, 
igazi használható dekoratív térré 
alkotni. „A tér közepén egy ró-
zsakertet tervezünk kialakítani, 
ezen kívül pedig több díszfüvek-
kel, évelőkkel tarkított ágyáso-
kat ültetünk majd be. A Millen-
niumi emlékmű – a két évszám 
– átkerül a sétány mellé” – írja 
bejegyzésében a főkertész. Sora-
it zárva az is kiderül, hogy infor-
mációs táblákon, vagy interaktív 
séta keretében szeretnék a terü-
let történetét, rétegeit megismer-
tetni mindenkivel.

A Keszi sétány kialakításával 
– amely egyébiránt a Fő út és a 
Kegyeleti park között pompázó 
Keszi fasor szilfái között vezet 
a rendelőintézethez, amit 1998-
ban ültettek a történelmi Ma-
gyarország területén fellelhető 
Keszi nevű települések küldött-
ségei a dunakeszi találkozó tisz-

teletére – a terület város egyik 
jelentős közösségi parkjaként 
állít emléket a település egyko-
ri polgárainak, jeles személyisé-
geinek. A Kegyeleti park domb-
ján áll Dunakeszi első egyhá-
zi szentélye, a történelmi idők-
ről tanúskodó,  1739-ben emelt 
Szent István-kápolna. Közelsé-
gében emelkedik Lengyel Ist-
ván művésztanár alkotása, a Gó-
lya, a Pannon Főnix, amely 1996 
óta tiszteleg az ’56-os forrada-
lom dunakeszi hőseinek emlé-
ke előtt.

A most épülő Keszi sétány 
Dunakeszi egykori jeles polgá-
rainak restaurált sírkövei között 
halad majd, melyen végig sétál-
va vagy megpihenve egy padon 
elmerenghetünk a legnagyobb 
magyar, gróf Széchenyi István, 
számunkra is örökérvényű sza-
vain:  „Tiszteld a múltat, hogy 
érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövőn.”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szolgált Csongrádon, Me-
zőtúron, Rádon, Ceglé-
den, Vácon, Nagyköké-

nyesen, Kiskundorozsmán, Kál-
lón. Majd plébános volt Dunake-
szin a Szent Mihály-főplébánián 
1971-től. 1992-ben vonult nyug-
díjba, de nyugdíjasként is itt ma-
radt velünk, segédlelkészként 
szolgált egészen 2000-ig. Ebben 
az évben Dunakeszi város dísz-
polgárává avatták. Később visz-
szaköltözött Kállóra, ahol szin-
tén díszpolgár kitüntetést ka-
pott. 2013-ban a Hit Pajzsa díj 
birtokosa lett, s még abban az 
évben Wittner Máriával egy idő-
ben megkapta a Mindszenty-
emlékérmet. 2020-ban megtért 
az Úrhoz! 

Dr. Brusznyai József plébános 
29 éven át végezte áldásos tevé-
kenységét a Szent Mihály-fő-
plébánián, a kesziek ma is szí-
vükben és emlékezetükben őr-
zik. Születésének 100. évfordu-
lójára dr. Farkas László plébános 
úr javaslatára Dr. Gyombolainé 
Kindler Edit vezetésével az egy-
házközség tartalmas megemlé-
kezést tartott a Krisztus Király 
Római Katolikus Általános Is-
kolában (korábban 1. Számú Ál-

talános Iskola), az atyát jól isme-
rő családok, tanítványok, mun-
katársak közös szervezésében.

A rendezvényen régi hívei je-
lenlétében idézték föl tanú-
ságtevők (ifj. Bán Mihály, Dr. 
Gyombolai Márton, Keresztény 
István és Deézsiné Telek Ágnes) 
az atya mindig kedves, mindig 
derűs személyiségét, megfogad-
ni való tanácsait, emberségét. 

Utána levetítettek egy ösz-
szeállítást az atya utolsó évei-
ben vele készített filmekből. A 
filmek folyamatába beleszőtték 
a József atya által kedvelt, sok-
szor elmondott verseit: Sík Sán-

dor Imádság humorért, Acél-
ember, A rakéta útja, Ady End-
re: Álmom az Isten. A verseket 
Ujréti László, Jászai Mari-díjas 
színművész szavalta el. 

A filmösszeállításban az atya 
saját visszaemlékezéseivel tekin-
tette át tartalmas, de sok meg-
próbáltatással tarkított, minden 
időszakban tanulságos életútját. 
Megjárta az Andrássy út 60-at, a 
kistarcsai internálótáborban há-
rom és fél évet töltött, ebből há-
rom hónapon keresztül sötétzár-
kában, testvéröccsét 1958-ban 

kivégezték, stb. Az 1950-es évek-
ben elviselt legdurvább történe-
teiről is képes volt derűsen me-
sélni, felemlítve azokat az apró 
örömöket, sikereket, amelyek 
hozzájárultak töretlen optimiz-
musának és a Jóistenbe vetett hi-
tének megtartásához. Ezek se-
gítségével sikerült életben, ép 
ésszel és töretlen hitben megma-
radnia. Jellegzetes hangzású sze-
líd beszédmódja ma is a fülünk-
ben cseng. 

A szeretett egykori plébá-
nosunkról emlékező közösség 

zsúfolásig megtöltötte az isko-
la nagytermét, velünk volt Dr. 
Beer Miklós püspök atya, Var-
ga Lajos segédpüspök, dr. Farkas 
László plébános, Ecseri Pál plé-
bános helyettes, Dunakeszi szá-

mos díszpolgára, továbbá Cso-
ma Attila és Szabó József önkor-
mányzati képviselők. 

A visszaemlékezést követőn 
a sokaság átvonult a Szent Mi-
hály-templomba, ahol Dr. Beer 
Miklós püspök dr. Farkas Lász-
ló plébános társaságában tar-
tott emlékmisét Dr. Brusznyai 
József tiszteletére. A szentmisén 
elhangzottak József atya legked-
veltebb kórusművei és gitárral 
kísért énekei. 

A templomban állították ki a 
József atya személyes tárgyaiból, 
történelmet idéző dokumentu-
maiból, fényképekből összeállí-
tott látványos kiállítást, melybe 
a Budai család és Helytörténe-
ti Gyűjtemény által őrzött kin-
csek is beletartoztak. A kiállítást 
dr. Gyombolainé Kindler Edit, 
Harangozó Katalin és Borbély 
Áron készítették.

„Életünk igazi csillagai azok 
az emberek, akik helyesen tud-
nak élni. Ők a remény világító fé-
nyei.” (XVI. Benedek pápa). 

Windhager Károly

Dunakeszin november 7-én elkezdődött a Fő út melletti Keszi 
sétány kialakítása a Kegyeleti park keleti oldalánál. „A sétány 
megépítésével célunk, hogy a lakótelepről a rendelőintézetbe 
egy virágokkal, fákkal, pihenőpadokkal övezett akadálymen-
tes úton lehessen eljutni. A munkálatok több hónapot vesznek 
majd igénybe, most a tereprendezéssel indulunk” – jelentette 
be közösségi oldalán a város polgármestere.

Elkezdődött a Keszi sétány kialakítása a Kegyeleti parkban 

Dr. Brusznyai József plébánosunkra emlékeztünk 
születésének 100. évfordulója alkalmából

     

Korábbi lapszámainkat 
megtekintheti 

a dunakanyarregio.hu 
internetes portálon!
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A dunakeszi csapat Diósi Csaba polgármester vezetésével  
vett részt a versenyen 

29 csapat vett részt a kolbásztöltő versenyen

A rendezvény ötletgazdája,  
dr. Vass György,  

Fót polgármestere 

APRÓHIRDETÉS

• Sződligeten eladó kukorica (150 Ft/kg), búza (140 
Ft/kg), tritikálé (140 Ft/Kg), árpa (140 Ft/kg). 
0630/9513193

Dunakeszi csapata is indult 
a fóti kolbásztöltő versenyen

Kolbász – pálinka – sütemény - verseny – Fót
Hogy fér meg egymás mellett a címben szereplő öt fogalom? Fót polgármestere, dr. Vass György honosította meg a városban a 
kolbásztöltő versenyt, de kezdettől fogva összekötötte azt a pálinka mustrával, az idén pedig már a mama süti versenyt is meg-
hirdette. Helyszínnek az ősszel átadott vadonatúj Phoenix Sportcsarnokot szemelte ki erre az összetett rendezvényre, amely a 
fótiak tetszését szemmel láthatóan elnyerte. 

November 5-én 29 csa-
pat vett részt a kolbász-
töltő versenyen. Többen 

is jöttek volna, de voltak, akiket 
már nem tudtak fogadni helyhi-
ány miatt. Mi ebből a tanulság? 
Jövőre még egy hatalmas sátrat 
fogunk fölállítani, hogy senkit 
se kelljen visszautasítani – fogal-
mazta meg Fót polgármestere.

A verseny már az idén is nem-
zetközivé vált, hiszen határain-
kon túli csapatok is jöttek, példá-
ul a testvérvárosi Balavásárról. 
A többséget a helyiek tették ki, 
de a környező településekről, 
Dunakesziről, Csomádról, sőt 
még Sarkadról is neveztek be 
csapatok. 

A dunakesziek vezetője Dióssi 

Csaba polgármester volt, aki 
már ismerősnek tűnt, mivel a ta-
valyi megmérettetésen is részt 
vett, igaz akkor még magán-
emberként egy baráti társaság-
gal gyártotta a kolbászt. Az idén 
azonban már a Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzat csapatával 
nevezett. Kérdésünkre elmond-
ta, hogy tetszik neki az ilyen ver-
seny, s nem tartja lehetetlennek, 
hogy Dunakeszin is szervezze-
nek egy hasonló disznótoros, 
hangulatos rendezvényt. Mivel 
csapata gyakorlottnak tűnt, je-
len írás szerzője rákérdezett, ta-
lán gyakoroltak, mielőtt eljöt-
tek? A válasz szerint nem készül-
tek ilyen módon, de rendszere-
sen járnak a város testvértelepü-
lésére Székelykeresztúrra, ahol 
igazi böllérversenyen tanulmá-
nyozhatták ezt a tevékenységet, 
sőt! A székelyeknél a benevezett 
csapatok elé élő disznót hajta-
nak ki, s a munkába a sertés le-
szúrása, pörzsölése, szétdarabo-
lása, feldolgozása is beletartozik, 
s csak ezt követően kezdődhet a 
kolbásztöltés. 

Eladó két, 2023-as építésű, lakóövezeti „okos” ház Göd egyik legszebb részén, idilli környezetben. Re-
mek lehetőség a nyugodt környezet kedvelőinek, nagy családosoknak.

Korszerű, új, rezsi védett házak eladók!

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 
(mobil: 30 628 3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

M U N K A E R Ő  F E LV É T E LKÖZÉLETI ÚJSÁG

Kiadja:  
Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Délkelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  

a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása 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!

     

Mindkét házhoz tartozik egy 700 m2-t 
meghaladó telekrész. A telek jobbolda-
lát díszszilva fasor ékesíti, és a telken be-

lül is számos különböző, gyönyörű lombozatú fej-
lett fa található, melyek színesítik a területet, kel-
lemes hangulatot sugároznak. A házak akár több 
generációsként is használhatók: a földszint 120 
m2, emelet 75 m2 bruttó alapterületű, melyet 10m2 
fedett terasz egészít ki. A földszinten előszoba, 
nappali-konyha-étkező, kamra, hálószoba, fürdő, 
WC, mosókonyha kap helyet, az emeleten 3 szoba, 
fürdő, és terasz található.

A házak a rezsicsökkentés érdekében napener-
giából állítják elő a villamos áramot és a haszná-
lati meleg vizet. Az esővíz összegyűjtésére és hasz-
nosítására alkalmas a kiépítés. A két ingatlanrész 
között 1-1 elektromos töltővel ellátott gépkocsi tá-
roló található. 

Az utcafront oldali lakás része egy nagy, 3 helyi-
ségből álló pince, amely tetszőleges célra (pl. bo-
rospince, műhely, óvóhely, etc.) felhasználható! A 
hátsó lakás közvetlenül a „Fenyves erdővel” szom-
szédos, az erdő lakói (pl. őzikék) telente gyakori 
látogatói a telekhatárnak.

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is köny-
nyen megközelíthető. Az ingatlan a város és közle-
kedés zajától távol eső nyugodt, csendes és bizton-
ságos környéken fekszik. A közlekedés jól megol-
dott, az M2-es autóút, vagy a régi Pesti út köny-
nyen elérhető, a vasútállomás, buszmegálló séta-
távolságban van.

Érdeklődni a következő e-mail címen lehet: 
fenyvesutca36@gmail.com

A fóti kolbásztöltő versenyen 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának csapatát Dióssi Csaba 
polgármester mellett menyasz-
szonya, Gaál Andrea képviselte, 
jól szereplő csapat tagja volt Tu-
rányi Balázs, a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft.-t képvi-
selve, a „főböllér” Temesvári 
István, a VSD elnöke, Kárpá-
ti Zoltán önkormányzati kép-
viselő és Sipos Dávid alpolgár-
mester. 

Itt a fóti sportcsarnok küzdőte-
rén a megnyitást követően igen jó 
hangulatban folyt a tevékenység. 
A benevezett csapatok a húsvágó 
deszkától és a nagykéstől kezdve 
hozták magukkal az összes kel-
léket, például a kolbásztöltő szer-
kezetet, a szerintük szükséges fű-
szereket. Akadtak persze italok 
is, hiszen szomjasan nem lehet jó 
kolbászt készíteni. 

A sok vendégszurkoló igyeke-
zett segíteni, de akadtak, akik a 
nézőtéren helyet foglalva szem-
lélték a serény munkát. Érdekes, 
hogy nem csak benevezett ver-
senyzők és hozzátartozóik töl-
tötték meg a csarnokot, hanem 
jöttek olyanok is, akik csak né-
zelődni, esetleg kóstolni érkez-
tek. Igazi népünnepéllyé vált az 
esemény, ennyi jókedvűen mo-
solygó embert egy helyen, egy 
időben ritkán lehet látni. 

Délutánra elkészültek a kolbá-
szok, ki is sültek az udvarra ki-
helyezett sütő sátorban, kezdő-
dött a kóstoltatás. Jutott min-
denkinek, hiszen a csapatok 10-
10 kg húst dolgoztak föl, s eny-

nyit a legéhesebb és legnépesebb 
csapat sem tudott elfogyasztani. 

A színpadon jó nevű, vidám 
műsort adó zenekarok léptek 
föl, sztárvendégnek pedig Vas-
tag Tamás volt.  A jól ismert és 

kedvelt dallamokra többen tánc-
ra perdültek az asztalok között. 

A kolbászversenyt a Békési 
Szerénylegények csapata, a pá-
linkamustrát Erős István birsből 
készült pálinkája, a mama süti 
versenyt Remete Dávid citromos 
túrótortája nyerte.

Windhager Károly
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