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Folytatás a 3. oldalon

„A járvány különleges helyzetek 
elé állított mindnyájunkat” 
Összefogással és segítőkészséggel száz 
laptopot sikerült összegyűjteni és szétosz-
tani térségünk olyan tanulói között, akiknek 
szüksége volt erre – mondta el a lapunknak 
adott interjúban Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5-ös számú választókerület országgyű-
lési képviselője. A politikus Dunakeszin be-
kapcsolódott a helyi járványellenes védeke-
zésbe, a koronavírus miatt kialakult hely-
zetben pedig egyeztetésre hívta Dunakeszi, 
Göd és Fót polgármesterét, ugyanis szere-
tette volna, hogy a választókerületben is 
összehangolják a védekezést.

A május 4-én kezdődő 
írásbeli érettségik za-
vartalan lebonyolításá-
nak kihívásával - új sza-
kasza kezdődik a koro-
navírus-járvány terjedé-
se elleni védekezésnek. 
Ebben a szakaszban pe-
dig - mint azt Rétvári 
Bence, a váci közpon-
tú országgyűlési vá-
lasztókerület parlamen-
ti képviselője egy ápri-
lis 30-i adományátadó 
eseményen megfogal-
mazta - az a leglénye-
gesebb, hogy az ellátó-
rendszer intézményei, 
tehát elsősorban a kór-
házak, gyógyító intéz-
mények, idősotthonok 
készen álljanak arra az 
esetre is, ha esetleg tö-
meges léptékűvé válna 
a járvány.

Átadás előtt a közel 100 éves egyesület modern sportcentruma

Rétvári Bence: az állam Pest megyében 32 140 darab maszkot biztosít 
a diákoknak, a tanároknak 9960 pár védőkesztyűt és ugyanannyi maszkot

Tuzson Bence: A válságkezelés súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van

Védőfelszerelés és gyümölcs 
a Boronkay érettségiző diákjainak

Április 30-án a CBA üzlet-
lánc váci üzleteit és szá-

mos környékbéli boltját mű-
ködtető partnercég egy putto-
nyos járművel jelentős meny-
nyiségű adományt, biztonsá-
gi felszereléseket; maszkokat, 
kesztyűket, kis flakonos kisze-
relésű kézfertőtlenítőt, magas 
"C"-vitamin tartalmú üdítőket 
vitt a Váci Szakképzési Cent-
rum Boronkay György Műsza-
ki Szakgimnáziuma és Gimná-
ziumának.

Fodor Attila kommuniká-
ciós igazgató az adomány át-
adásakor kiemelte, hogy a ve-
szélyhelyzet egyben ritkán 
tapasztalható társadalmi ösz-
szefogást hozott, amiből ma-
gyar tulajdonú áruházlánc-
ként értelemszerűen a CBA 
is igyekszik kivenni a részét. 
- A vírusjárvány hatásai-
nak enyhítéséhez, a CÖKA-
val együttműködve az álla-
mi idős otthonoknak hatvan 
tonna gyümölcsöt biztosítot-
tunk beszerzési áron – mond-
ta. 

A „frontvonalban” lévő 
egészségügyi intézmények – 
négy fővárosi kórház – dol-
gozóinak minden héten fél 

tonna gyümölcsöt vittünk.  
Franchise üzlettársaink is 
csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez. Így a mostani ado-
mányt is biztosító váci part-
ner cégünk ezen adománya és 
más alkalmi felajánlásai mel-
lett most heti rendszerességgel 
több láda gyümölcsöt biztosít a 
Jávorszky kórháznak, az intéz-
mény dolgozóinak. Ezúttal pe-
dig az érettségire készülő diá-
koknak hoztunk védőmaszkot, 
kesztyűket, kézfertőtlenítőt és 
C-vitaminban gazdag üdítőt – 
jelentette be Fodor Attila, aki 
hozzátette: - Hálásak vagyunk 
minden ilyen támogatásért, 
annál is inkább, mert ez példát 
adhat másoknak is, hogy erő-
sítsék az összefogást.

Rétvári Bence, a választóke-
rület országgyűlési képviselő-
je köszönetet mondott a CBA-
nak és mindenkinek, akik tá-
mogatást nyújtanak a vírusjár-
vány hatásainak enyhítéséhez.

Az érettségi kapcsán kiemel-
te: a védőfelszerelést maradék-
talanul biztosítja az állam az 
intézményeknek. 

Folytatás a 4. oldalonFolytatás a 6. oldalon

Állami forrásból újult meg a váci 
Reménység  sportlétesítménye

Kizárólag állami forrásból, a kormány 774 millió forintos támogatásából 
újult meg a váci Reménység Egyesület sportpályája annak érdekében, 
hogy a Vácon és környékén élők korszerű körülmények között sportolhas-
sanak. A munkálatok 2019 júliusában kezdődtek, ezzel a közel százéves 
egyesület egyik legnagyobb beruházása indult el, amely hamarosan a vé-
géhez ér, és a szakosztályok, sportolók nemsokára birtokba is vehetik az 
elkészült létesítményt – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Rétvári Ben-
ce, az Emmi parlamenti államtitkára.

Dr. Molnár György jegyző, Dióssi Csaba polgármester, dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő



2 Dunakanyar Régió XXII. évfolyam 10. szám

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió



3Dunakanyar Régió2020. május 14.

 

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

Folytatás a címlapról

 – Ön a térség országgyűlé-
si képviselőjeként a régióhoz 
tartozó településeken bekap-
csolódott a járvány elleni vé-
dekezésbe. Milyenek a tapasz-
talatai?

– Tapasztalat mindig van 
ilyen is, olyan is, de összessé-
gében mérlegelve mindezeket, 
kiváló segítőkészséggel talál-
koztam szinte minden terü-
leten. Ez alól lényegében csak 
néhány politikus magatartá-

sa tekinthető kivételnek. Kirí-
vó volt például Balogh Csaba 
gödi polgármester távolmara-
dása a járványügyi egyezteté-
sünkről – politikai ellentétek 
okán nem fogadták el a koro-
navírus miatt kialakult hely-
zetben a segítő szándékot, a ki-
nyújtott segítő kezet. A járvány 
napjainkban különösen érzé-
kenyen érinti térségünket, hi-
szen annak ellenére, hogy az 
ország nagy részén lassan, de 
biztosan, fokozatosan kezd új-
raindulni az élet, a fővárosban 
és Pest megye egyes járásaiban 
továbbra is érvényben marad-
tak a kijárási korlátozások. Ez 
egyaránt vonatkozik Csomád, 
Csömör, Dunakeszi, Erdőker-
tes, Fót, Göd vagy Veresegy-
ház lakosságára, nekünk te-
hát továbbra is óvatosabbak-
nak kell lennünk, s ügyelnünk 
kell arra – ahogyan eddig is 

–, hogy csak alapos indokkal 
hagyjuk el az otthonunkat, be-
tartsuk a javasolt, egymás köz-
ti másfél méteres távolságot, 
valamint az egyéb előírásokat. 
A térség országgyűlési képvi-
selőjeként felelősségemnek ér-
zem, hogy mindent megtegyek 
annak érdekében, hogy régi-
ónk jól szerepeljen azon a meg-
mérettetésen, amit a koronaví-
rus-járvány jelent számunkra, 
és eredménnyel nézzünk szem-
be a kihívásokkal. Ez a szándék 
vezetett, amikor bekapcsolód-

tam Dunakeszin a helyi ope-
ratív törzs munkájába, és ez a 
szándék vezetett akkor is, ami-
kor a kialakult helyzet miatt 
egyeztetésre hívtam Dunake-
szi, Göd és Fót polgármesterét. 
Szerettem volna, hogy a válasz-
tókerületemben is összehan-
goljuk a védekezést. Nagyon 
sajnálom, hogy Balogh Csa-
ba, Göd polgármestere nem je-
lent meg a megbeszélésen, pe-
dig a gödi emberek egészsége 
ugyanolyan fontos, mint bárki 
másé. Nem tisztem megítélni 
polgármesteri tevékenységét, 
hiszen azt megteszik a gödiek, 
viszont azt fontosnak tartom 
leszögezni, hogy ettől felelő-
sebb magatartást vártam volna 
el egy ilyen rendkívüli helyzet-
ben, amikor a hétköznapi éle-
tünket megnehezíti a járvány, 
komoly terheket ró a családok-
ra az otthon tanulás, az otthoni 

munkavégzés. Az összehangolt 
védekezés, a tapasztalatcsere 
nem lehet pártpolitikai kérdés.

– Ugyancsak a koronaví-
rus-járvány miatt megválto-
zott helyzettel, illetve a digi-
tális oktatással áll összefüg-
gésben, hogy az Ön közvetíté-
sével térségünk rászoruló kis-
diákjai laptopokat kaptak a 
tanuláshoz?

–A járvány különleges hely-
zetek elé állított mindnyájun-
kat, de fontos, hogy mindenki 
érezze: nincs egyedül! Remé-
lem, hogy sikerült ezzel meg-
könnyítenünk a gyerekek, és a 
velük otthon tanuló, a távok-
tatásban kiemelt szerepet ját-
szó édesanyák mindennapjait. 
Jó tanulást és remek bizonyít-
ványt kívánok minden kisdi-
áknak!

– A koronavírus-járvány el-
lenére azért mégsem állt meg 
teljesen az élet térségünkben 
sem, hiszen például Dunake-
szin újabb építkezés van folya-
matban. Melyek a Fóti úti be-
ruházás legfontosabb ismér-
vei?

– Dunakeszin új tornacsar-
nok épül a Fóti úton. A köny-
nyűszerkezetes épületben négy 
öltöző kap majd helyet, és a ki-
szolgálóhelyiségek mellett egy 
hússzor negyven méteres, ver-
senyzésre is alkalmas, parket-
tás pályával rendelkezik majd. 
Az új kézilabdacsarnok kétszáz 
néző befogadására lesz alkal-
mas. Itt szurkolhatunk majd a 
helyi sportolóinknak.

– Megnyugtathatja ez azo-
kat az embereket, akik most 
féltik a munkahelyüket?

– A legfontosabb most az, 
hogy az emberéletek mellett 
megvédjük a munkahelye-
ket. Fontos, hogy ne enged-
jük meg, hogy bárki is magá-
ra maradjon a kialakult hely-
zetben. Világossá vált ugyan-
is, hogy a világjárvány nem-
csak egészségügyi, hanem 
gazdasági kérdés is egyben, 

és bár az első számú feladat 
az emberi élet védelme, a ne-
gatív gazdasági hatások keze-
lése is állami felelősség. Mint-
egy hatvankétezer munkahe-
lyet tudunk megvédeni csak 
azáltal, hogy már eddig is há-
romszázharmincnyolc válla-
lat jelezte a kormánynak azt 
a szándékát, hogy kész beru-
házást végrehajtani annak ér-
dekében, hogy ellensúlyozzuk 
a koronavírus-járvány nega-
tív gazdasági hatásait. A Kül-
gazdasági és Külügyminisz-
térium számításai szerint az 
említett fejlesztések értéke el-
érheti a százhatvankétmilli-
árd forintot is. Az a tény, hogy 
ennyi cég jelentkezett, azt mu-
tatja, hogy sikeres a magyar 
gazdasági szféra és a kormány 
együttműködése.

– A költségvetés szükséges 
módosításai mennyiben befo-
lyásolják mindezeket a folya-
matokat?

– A költségvetésnek a gazda-
ságvédelmi akciótervet, a be-
ruházásokat és a munkahely-
teremtést kell szolgálnia. Ma-
gyarországon a válságkeze-
lésben felhasznált eszközök 
súlypontja továbbra is a mun-
kahelyteremtésen van. Megis-
métlem: amennyi munkahely a 
koronavírus miatt megszűnik, 
a kormány annyi újat fog lét-
rehozni. Ezt a célt kell szolgál-
nia a 2020-as és a 2021-es költ-
ségvetésnek, valamint a gaz-
daságvédelmi akciótervnek is, 
amelynek legfontosabb eszkö-
zei az állami munkahelyterem-
tés, a beruházások támogatá-
sa és az állami fejlesztési prog-
ramok, bértámogatás a veszé-
lyeztetett munkavállalóknak, 
adócsökkentés a munkahelyek 
megtartásáért, akár nullaszá-
zalékos hitel a vállalkozóknak, 
valamint megtörténik a tizen-
harmadik havi nyugdíj vissza-
építése is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: KesziPress

„A járvány különleges helyzetek elé 
állított mindnyájunkat” 

A VS Dunakeszi épülő kézilabdacsarnoka 

A hősöknek jár a taps!Egy civil közösség véleménye 
- A Göd-ÉRT Egyesület közleménye

Dunakeszi Város Önkormányzata óriásplakáton 
is kifejezi köszönetét mindazoknak, akik a ko-
ronavírus-járvány megfékezése érdekében fe-
gyelmezetten betartják a szabályokat, segítik 
az idős, rászoruló embertársaink mindennapi 
életét, egészségük védelmét. 

„Április 30-án interjú jelent meg Tuzson Bence országgyűlési képviselővel 
„A gödi lakosok érdekeit tartjuk szem előtt” címmel. A képviselő úr a Göd 
város területén létrehozott különleges gazdasági övezet hasznosságát 
elemzi” – írja szerkesztőségükbe eljuttatott közleményben Bodnár Zsu-
zsa, a GÖD-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület elnöke, mely-
ben a civil közösség véleményét fejtette ki.

Első megállapításként vitat-
ja az üzemben foglalkoz-
tatottak létszámát, amely 

a cikkben megjelenttől szerintük 
eltérő: „Az idén februárban köz-
zétett Biztonsági jelentés szerint a 
Samsung meglévő gyára 3200 főt 
foglalkoztat, az új gyár megépíté-
se után pedig a várható dolgozói 
létszám 6532 fő lesz.”

Azzal az indoklással sem érte-
nek egyet, hogy a „a gödi város-
házán kialakult politikai káoszra 
is hivatkozva el kellett venni a vá-
rostól további területeteket és az 

adóbeszedés jogát.” Az egyesü-
let véleménye szerint „A veszély-
helyzet idején ugyanis a képvise-
lő-testület jogköreit a polgármes-
ter gyakorolja egy személyben. A 
kormánynak tehát nem az önkor-
mányzattal, csupán a polgármes-
terrel kellene egyeztetnie a Sam-
sung-beruházással kapcsolatos 
kérdésekben. S mivel a gödi pol-
gármester folyamatosan és pon-
tosan ellátja feladatát a veszély-
helyzet idején is, az állítólagos 
városházi káosszal nem magya-
rázható a kormányzati döntés.” – 

szögezik le az egyesület közlemé-
nyében.  

„Az adóbevétel elvételének idő-
zítését szerintünk inkább az in-
dokolja, hogy a Samsung gyára 
2018-ban hivatalosan még csak 
próbaüzemben működött, így 
számottevő adót sem fizetett. A 
város számára jelentős adóbevé-
telhez Göd most először juthatott 
volna hozzá. Ez az összeg pedig 
segíthetett volna enyhíteni az ipa-
ri beruházás okozta károkat. Le-
hetőség nyílt volna többek között 
a lakosságnak korábban megígért 

véderdő telepítésére – ami nél-
kül egyébként el sem kezdődhe-
tett volna ilyen volumenű beru-
házás a lakóövezet közvetlen kö-
zelében.” – írja Bodnár Zsuzsa, a 
GÖD-ÉRT Környezetvédelmi és 
Városvédő Egyesület elnöke, aki 
tovább boncolgatva a beruházás 
környezeti hatásait, kifejti: „… a 
katasztrófavédelmi eljárás miatt 
kötelezően megtartott közmeg-
hallgatáson tiltakoztak az ipari 
gigaberuházás ellen.”  Aggodal-
mukat az elnök azzal igyekszik 
alátámasztani: „Nem véletlen, 
hogy a Tesla a nevadai sivatag-
ba telepítette a gödihez hasonló 
méretű akkumulátorgyárát. Egy 
ilyen veszélyes üzemnek ugyan-
is nem egy Duna-menti kisváros-
ban, lakóövezetek közvetlen kö-
zelében van a helye.”

Később – többek között - ar-
ról olvashatunk a közleményben, 
hogy az egyesület véleménye sze-
rint az új helyzetben a városban 
élőknek a legcsekélyebb lehetősé-
ge sem lesz a témával kapcsolat-
ban véleménynyilvánításra. 

Vetési Imre
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A Boronkay igazgatója örömmel fogadta a felajánlásokat

Rég nem látott új pályázati 
lehetőség Pest megyei 

KKV-k fejlesztésére
Rövidesen meg fog jelenni egy nagyon kapósnak ígérkező 
pályázati kiírás, amelyen olyan KKV-k indulhatnak, akik-
nek legalább 1 éve bejegyzett Pest megyei (vagy buda-
pesti) székhelye vagy fióktelepe van és minimum 5 fő al-
kalmazottal rendelkezik. A támogatás mértéke Pest me-
gyében szinte sosem látott mértékű, akár 70% is lehet! 

2020. május 12-én bemutatta a két új középiskola eddig elkészült koncepcióterveit az 
Incorso Kft. mérnök csapata. A meghallgatáson szakmérnökök ismertették a terveket, 
elhangzott sok fontos kérdés, melyeket meg is válaszoltak. Év végére lehetnek meg a 
végleges kiviteli tervek, ez után következik a kivitelező kiválasztása.

A pályázaton 5-135 millió forint 
közötti támogatást lehet igényelni új 
eszközök, gépek beszerzésére, új tech-
nológiai rendszerek és kapacitások ki-
alakítására, és maximum 50% mér-
tékben információs technológia-fej-
lesztésre, vállalkozói tevékenység vég-
zésével összefüggő ingatlan bővíté-
sére, átalakítására, korszerűsítésére, 
megújuló energiaforrást hasznosí-
tó technológiák alkalmazására, max. 
20% mértékben gyártási licenc, gyár-
tási know-how beszerzésekre. Kisebb 
mértékben általános rezsiköltségek, 
ingatlan bérlés, forgóeszköz vásárlás 
is támogatott.

A kiírásban egy jelentős formai vál-
tozás lesz. A korábbi években vissza 
nem térítendő támogatásról szólt a tá-
mogatási szerződés, amely alapján, ha 
a pályázó nem teljesítette a vállalt in-
dikátorokat, akkor vissza kellett fizet-
ni a támogatást. Ezzel azonban sok 
probléma adódott, ezért megfordítot-
ták a jogi helyzetet: a támogatás hi-
vatalosan visszatérítendő lesz, amely 
vissza nem térítendővé minősül, ha a 
pályázó teljesíti az összes pályázatban 
tett vállalást!

A vállalásoknak elsősorban a fog-
lalkoztatás megtartására kell irányul-

nia: a pályázónak vállalnia kell, hogy 
2020. április havi átlagos statisztikai 
állományi létszám legalább 90%-ának 
megfelelő számú munkavállalót fog-
lalkoztat a megvalósítási időszak so-
rán. A fenntartási időszak mindösz-
sze 1 év lesz. Továbbá a megvalósí-
tott fejlesztést a fenntartási időszak-
ban a kedvezményezettnek működ-
tetnie kell.

Az igényelhető támogatás az alkal-
mazotti létszámtól függ: az első 9 főig 
alkalmazottanként 1,5 millió Ft/Fő, a 
9 fő felett 49 főig 1 millió Ft/fő, majd 
50-től már csak 500eFt/fő. A pályáza-
ton csak a minimális pontszámot kell 
elérni, a beérkezés sorrendjében ítélik 
meg a támogatásokat a 18,8 milliárd 
forintos keret kifogyásáig. 

Információ: Forrás-Trend Kft., 
palyazatok@forrastrend.hu

 - Kivételes, történelmi jelentőségű lehetőség előtt 
áll városunk. Óriási lehetőséget kaptunk, Dunakeszi 
történetében talán az eddigi legnagyobb ilyen jelle-
gű fejlesztés, melynek jelenleg az előkészítése folyik 
– hangsúlyozta Dióssi Csaba polgármester. Az elő-
készítést követően, várhatóan 2021-ben megtörténik 
a kivitelező feltételes kiválasztása. Ha megvan a be-
szerzés nyertese és a végleges összeg, ezt követően ke-
rül sor egy újabb kormánydöntésre. A tervek szerint 
2023 szeptemberében kezdődhet el a tanítás az új is-
kolákban.

A gimnázium és a szakgimnázium Dunakeszi észa-
ki határán, a Klapka utcánál épülhet meg. A két új is-
kola közel 1500 diák oktatását látná el, 4 osztályos 
kéttannyelvű gimnázium, valamint informatikai, 
közgazdász, gépész és elektronikai szakirányokat in-
dító 5 évfolyamos szakgimnázium épülne. Az iskolák-
hoz 2 saját tornacsarnok és 2 sportpályája, valamint 
egy új uszoda is épülne. A két épület közötti részben 
helyezkedne el a 450 fő részére kialakított étterem, 

amely akár városi rendezvények megtartására is alkal-
mas lesz, valamint a konyha, az épület tetején pedig 
zöldfelület kerülne kialakításra. Kötelező elem a teljes 
wifi lefedettség, továbbá az akadálymentesítés és a fe-
dett kerékpártárolók is a tervek részét képezik. 

A komplexum autóval három irányból is megköze-
líthető lesz, elsősorban egy újonnan megépülő északi 
összekötő útról, valamint a Klapka és Sólyom utca fe-
lől. Kerékpárral és helyi tömegközlekedéssel szintén 
három irányból, illetve a Dunakeszi Gyártelep vasút-
állomástól gyalogosan 10 perc sétával is eljuthatunk 
majd az iskolákhoz. Az építkezés során a munkagé-
pek a városon kívüli összekötő útról közelíthetik majd 
meg a területet, ugyanis a városon belüli megközelí-
tést nem engedélyeznék annak érdekében, hogy ne gá-
tolják a forgalmat. 

Az épületeknek természetesen szigorú tűz-és bal-
esetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük, emel-
lett a megújuló energiaforrásoknak 25% felettinek kell 
lennie. Tágas, fényes közösségi terek, tetőablakok és 

sok zöldfelület biztosítaná a diákok megfelelő kom-
fortérzetét. Az építkezés során több mint 300 fát ültet-
nének, valamint a zaj és por felfogására az iskolák és 
a lakóövezet közé gyorsan növő fafajtákból 50 méter 
széles véderdősáv kerülne telepítésre, amelyet később 
tovább sűrítenének. 

A középiskolák mellett, Magyarország Kormánya 
támogatja, hogy Művészetek Háza is tervezésre ke-
rüljön a városban, ami egy alapfokú művészeti isko-
la mellett 750 férőhelyes színház- és koncerttermet, 
tánc- és kamaratermet is magába foglal majd.

- Ha ez a gigantikus volumenű beruházás megva-
lósul és a két új középiskolával együtt megépül a Mű-
vészetek Háza is, akkor együtt olyan nagymértékű ál-
lami támogatás érkezik városunkba, mint a rendszer-
váltás óta összesen. Ezekkel a nagy beruházásokkal 
Dunakeszi a Dunakanyar meghatározó oktatási és 
kulturális színhelyévé válik – mondta Dióssi Csaba 
polgármester.

Sziráki Helga

Védőfelszerelések mellett 
gyümölcsöt is kaptak a Boronkay 

érettségiző diákjai 

A szakmérnökök bemutatták az új 
középiskolák terveit Dunakeszin 

Pest megyében 32 140 darab masz-
kot biztosít a diákoknak, míg a taná-
roknak 9960 maszkot és ugyanennyi 
védőkesztyűt, kézfertőtlenítőből pe-
dig 1352 adagot. Kijelenthetjük, hogy 
ezen a téren is teljesítjük a szükséges 
biztonsági feltételeket - hangsúlyozta 
a képviselő. Hozzátette:  az állam fo-
lyamatosan rendelkezésre bocsájtja a 
védekezéshez szükséges eszközöket, 
a különösen veszélyeztetett intézmé-
nyeknek, jelesül elsősorban az idős-
otthonoknak, attól függetlenül, hogy 
állami, helyi önkormányzati vagy 
egyházi, alapítványi működtetésben 
látják el a feladatukat.

- Minden váci intézmény jelentős 
mennyiséget kapott, így pl. az állami 
fenntartású Pest Megyei Viktor Egye-
sített Szociális Intézmény Váci Ottho-
na 1650 szájmaszkot és 650 pár vizs-
gáló kesztyűt, a három önkormány-
zati intézmény 4200 szájmaszkot, és 
1600 pár kesztyűt. Az egyházi fenn-
tartású idősek otthona 2250 maszkot 
és 800 pár kesztyűt kapott. Ország-
szerte egyébként hárommillió masz-
kot és 600 ezer pár gumikesztyűt jut-
tattunk el az idős otthonokba – hang-
súlyozta Rétvári Bence. A kórhá-

zak ellátása kapcsán elmondta: a váci 
Jávorszky kórházba 15 ezer pár védő-
kesztyű és tízezres nagyságrendben 
érkezett a háromrétegű sebészi védő-
maszk.

– Több ezer nagyságrendű speciá-
lis védőmaszk és overál, és több száz 
védőszemüveg szolgálja a védekezést 
– tette hozzá. Rétvári Bence köszö-
netet mondott az egészségügyi dolgo-
zók példaértékű helytállásáért, aki el-
mondta; kezdetben az volt a törekvés, 
hogy legalább egy hétre szükséges vé-
dőeszköz álljon rendelkezésre minden 
intézménynek, a második szakaszban 
viszont már tíznapi tartalékot igye-
keznek biztosítani. - Folyamatosan ér-
keznek a szükséges felszerelések stra-
tégiai partnereinktől – hangsúlyozta 
az Emmi parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence szerint segíti a jár-
vány elleni hatékony védekezést, hogy 
szervezetté vált az együttműködés a 
váci és a balassagyarmati, illetve a Ko-
rányi Kórház, valamint a váci Mentő-
állomás között.

A Váci Szakképzési Centrum kan-
cellárja, Dudás Tibor is köszönetet 
mondott az állami támogatásért és az 
egyéb felajánlásokért, amelyeket sza-

vai szerint saját forrásból is igyekez-
nek folyamatosan kiegészíteni, így 
példaként megemlítette, hogy a gö-
döllői Madách-gimnázium, és a váci 
Király Endre szakképző iskola is ki-
emelten fontos szerepet vállalt és vál-
lal a védekezésben mosható szájvé-
dő maszkok készítésével. Közölte: a 
központi keretből 2400 maszkot kap-
tak a tanulók részére, hétszázötvenet 
a tanárok számára, továbbá nyolcszáz 
pár eldobható kesztyűt, ehhez a cent-
rum is vásárolt készletet, négyezer pár 
kesztyűt és négyezer maszkot szerez-
tek be annak érdekében, hogy biz-
tosítsák az érettségi főszereplőinek 
egészségügyi biztonságát. - Különö-
sen kiemelt köszönet jár a pedagógus 
kollégáknak is a helytállást, hiszen az 
érettségire, szakvizsgákra való felké-
szítés különösen nagy kihívást jelen-
tett ebben a rendkívüli helyzetben - 
fogalmazott a szakképzési centrum 
vezetője.

Fábián Gábor, a Boronkay igazga-
tója köszönetet mondott a diákoknak 
és a pedagógusoknak, hogy ebben a 
megváltozott, rákényszerített helyzet-
ben is igyekeztek minél jobban felké-
szülni és felkészíteni, hiszen merőben 
új kihívást jelentett, új megoldásokat 
igényelt az oktatás megszervezése an-
nak az örök igazságnak a szellemé-
ben, hogy a problémákat nem felna-
gyítani kell, hanem megoldani. Sok jó 
megoldás született, látszik az összefo-
gás eredménye ezen a téren is, nagyon 
nagy pozitív energiákat sikerült moz-
gósítani. - Emiatt én arra számítok, 
hogy a maturálók sikerrel veszik az 
akadályt, sőt megkockáztatom, hogy 
talán az sem hiú remény, hogy az át-
lageredmény ne tükrözze, mennyire 
nehéz volt a 2020-as vizsgára készü-
lési időszak - fogalmazott az igazgató, 
egyben köszönetet mondva az érett-
ségi biztonságos lebonyolítását segítő 
adományért.

Ribáry-Vetési
Fotó: KesziPress
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Újabb lépést tett 
az Önkormányzat a lakótelepi 
piac megvásárlásának ügyében

Megkezdődött a kerékpárút építése Budapest és Dunakeszi között

Dunakeszi Város Önkormányzata to-
vábbra is elkötelezett híve annak, 
hogy a Barátság útján lévő Piac terü-
letének a sorsát rendezze, azonban 
ez a leghatékonyabban csak akkor 
valósítható meg, ha az Önkormány-
zat tulajdonába kerül az ingatlan.

Elindult az EUROVELO6 Budapest – 
Dunakeszi kerékpárút kivitelezése. 
A fejlesztés az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium megbízásából, a 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. beruházásában, uniós forrásból 
valósul meg. A kivitelezést a Penta 
Általános Építőipari Kft. végzi közel 
nettó 750 millió forint értékben.

Az Önkormányzat korábban a Piac tulajdono-
sainak vételi ajánlatot tett a tulajdoni hányaduk 
arányában. Ennek köszönhetően több tulajdonos-
sal is sikerült megállapodni, így a piac többségi 
tulajdonát megvásároltuk, azonban még mindig 
vannak olyanok, akik egyelőre nem fogadták el az 
Önkormányzat ajánlatát – írja a város honlapja.

Összesen 12 olyan személy tulajdonában van 
üzletrész, akikkel az Önkormányzat nem tudott 
sikeresen együttműködni. Ebből 5-öt rendszere-
sen használnak (nekik biztos bérleti jogot ajánlot-
tak a tervezett új piac épületében), 7 pedig üresen 
áll.

Az Önkormányzat újabb levélben kereste meg 
a tulajdonosokat egy még kedvezőbb ajánlattal. 
Számos lakossági visszajelzés alapján valós len-
ne az igény a lakótelepi piacra, azonban a beruhá-
zás kezdete mindaddig nem valósulhat meg, amíg 
az Önkormányzat nem rendelkezik 100%-os tu-
lajdonrésszel.

Bízunk a tulajdonosok együttműködésében és 
reméljük, hogy rövid időn belül a Dunakeszi Kis-
piac mellett a lakótelepen, a régi piac helyén kiala-
kíthatjuk az állandó piacot – zárja cikkét a duna-
keszi.hu.

Az EV6-os kerékpárút építése miatt a 2. szá-
mú Budapest – Vác – Rétság – Hont első-
rendű főúton Budapest határ és Dunake-

szi között a jelenlegi forgalmi rend módosításra 
került. - Mindkét sávot szűkítve, sebességkorláto-
zás mellett lehet használni. Előreláthatólag a szű-
kítés 2020. szeptember 30-ig lesz érvényben – tájé-
koztatta lapunkat Somodi István, a Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályá-
nak vezetője.

Az épülő kerékpárút déli vége a budapesti Vas-
rózsa utcai meglévő kerékpárúthoz csatlakozik, 
mely érinti a Budapest – Székesdűlő sor autóbusz-
megállóhely, valamint egy gyalogátkelőhely átépí-
tését is a Váci úton.

- Ezt követően a bicikliút Budapest közigazgatá-
si határát elhagyva a 2-es számú főúttal párhuza-
mosan haladva éri el Dunakeszi déli határában, az 
első, a Pallag utcai körforgalom területét, ahol az 
átvezetést követően zöldmezős beruházásként ha-
lad tovább a Duna felé – mondta az osztályvezető. 

- A nyomvonal a Duna-parti oldalon többnyire 
a meglévő földutakon vezet egészen a dunai sza-
bad strandig. A három sávos kerékpárút a Katona-
dombnál, a Liget utca végénél csatlakozik a Duna 
sorhoz, itt ér össze az új szakasz és a már hosszú 
évek óta meglevő, egészen Szobig kanyargó kerék-
párút – emelte ki Somodi István, aki hozzátette: A 
tervek szerint a Katonadombnál lesz egy kerékpá-
ros pihenő is. 

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az új 
szakaszt várhatóan 2021 tavaszán adják át a for-
galomnak. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A dunakeszi VOKE József 
Attila Művelődési Központ 

készül az újranyitásra
A jelenleg hatályos szabályozás szerint augusztus 15-ig nem lehetséges rendezvényeket tar-
tani, de az intézmény már az új évadon dolgozik. Intézményvezetőként azt tapasztalom, hogy 
még nagyon sok a bizonytalanság és az aggodalom a kulturális és közművelődési területen. 
Az év ezen szakaszában már a jövő évi programok tervezésével szoktunk foglalkozni, most 
azonban még az őszi rendezvények tekintetében is sok a kérdőjel. 

A csöndesebb időszakot a fel-
készülésre használjuk fel, 
így sor kerül az intézmény 

leltározására, technikai- és eszköz-
parkjának a rendezésére, valamint 
nagytakarítására. A rendezvény-
szervezés területén az első bizta-
tó jelek már megjelentek, folyama-
tosan tartjuk a kapcsolatot a me-
nedzserekkel a jövőbeli koncertek 
és színházi produkciók megvalósí-
tása érdekében. Ahol csak lehetsé-
ges volt, a tavasszal elmaradt prog-
ramokat őszre helyeztük át. Nem 
minden program esetében ismert 
még az új dátum, de a szándék a 
szervezők és a fellépők részéről is 
megvan a pótlásra. Amennyiben 
erre a lehetőségek meglesznek, az 
évadot augusztus 19-én kezdenénk 
a XXIII. Nyári Tárlat-tal, mivel na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy ezen 
nagy múltú program tekintetében 
ne szakadjon meg a hagyomány. 
Komoly reményeket fűzünk ahhoz, 
hogy a nyár végén egy Köröndi Es-
ték koncertet is rendezhetünk a Du-
nakeszi Szimfonikus Zenekarral. 

Tudomásunk szerint a színházak is 
úgy készülnek, hogy ősszel már elő-
adásokat tudnak tartani, ezért mi is 
úgy kalkulálunk, hogy megkezdőd-
hetnek a Dunakeszi Teátrum elő-
adásai és a Farkas Ferenc Zenei Bér-
let elindulásával is tervezünk. 

Arra számítunk, hogy szeptem-
berben az iskolai élet is beindul, így 
fokozatosan visszatérhetnek diák-
sághoz kötődő művészeti és szabad-
idős csoportjaink. A nálunk mű-
ködő közösségek közül a legnépe-
sebb a több mint 350 tagot számláló 

nyugdíjas klub. Mivel ők a legveszé-
lyeztetettebb korosztály, talán ez a 
közösség fog a legkésőbb bekapcso-
lódni a közösségi életbe. Inter arma 
silent Masae – Háborúban hallgat-
nak a Múzsák – tartja a számunk-
ra igen aktuális latin közmondás. 
Nagyon bízunk azonban a jövőben 
és a mielőbbi viszont látásban – írja 
szerkesztőségünkbe eljuttatott tájé-
koztatójában Csoma Attila, a duna-
keszi VOKE József Attila Művelő-
dési Központ igazgatója. 

Fotó: KesziPress

Komolyzenei karanténbonbont 
ajándékoz a Vác Civitas Zenekar

Az Emmi pályázata révén megvalósuló komolyzenei projekt valódi lel-
ki táplálékot képes nyújtani a panelházak ablakaiból érdeklődő hallga-
tóság, a kis falvak terein meg-megálló emberek számára. A Vác Civitas 
Zenekarának rezes kvintettje a Dunakanyar településein ad szabadtéri 
karanténkoncerteket – az egészségügyi szabályok betartásával és a ha-
tóság engedélyével. A kezdeményezés közelebb hozza az embereket is 
egymáshoz. Sándor Bencét a vasarnap.hu kérdezte az első koncertek ta-
pasztalatairól.

 – Már nem is egy szabadtéri karanténkoncert van a 
hátatok mögött. Milyenek az első benyomásaitok ezek-
ről az alkalmakról?

– A karanténkoncertjeink szabadtéri helyszíneit úgy 
választjuk meg, hogy az érdeklődők akár a saját lakásuk 
ablakából is követni tudják azokat. A panelházak közöt-
ti parkokban állunk fel a kis kamaraformációnkkal. Né-
hányan körbe is állnak bennünket, természetesen be-
tartva az egészségügyi előírásokat. A többség azonban 
az ablakból hallgatja az általunk játszott muzsikát.

- Milyen településeken kínáljátok meg az ott lakókat 
a „komolyzenei karanténbonbonnal”?

– Az első turnénk során a Dunakanyar gyönyörű 
helyszínein játszottunk, illetve fogunk játszani. Vác, 
Nagymaros, Zebegény, Szob, Ipolydamásd, Mária-
nosztra és Kemence. Számunkra is öröm elmenni ezek-
re a településekre. Annál is inkább, mert az emberek 

kaphatnak valamit a négy fal közé bezárt, ingerszegény 
környezetükben. Azt tapasztaljuk, mindez nagyon ér-
dekli őket. Nem könnyű átélnünk a járványhelyzet mi-
atti távolságtartást. A sok jó érzés közé ezért keveredik 
egyfajta „steril kellemetlenség” is. A zene viszont képes 
ezt a távolságot áthidalni, kapcsolatot teremteni az elő-
adók és a közönség között. Szívesen vállaljuk ezt a szol-
gálatot.

– Milyen felállásban viszitek ezt a „lelki táplálékot”?
– Ötfős együttesként megyünk az egyes helyszínekre, 

ami egy rezes kvintettet jelent. Olyan műveket játszunk, 
amelyek közismert, populáris, komolyzenei művek. Így 
a műfaj iránt még nem érdeklődők is szívesen hallgat-
ják azokat. Elgondolkodtunk, hogy ezt a művészeti te-
vékenységet a járványidőszak megszűnését követően is 
érdemes lenne folytatni, mert több szinten is sokat ad a 
minket hallgató közösségnek.

Szobon is jó hangulatú koncertet adott a zenekar 

A váci központú válasz-
tókerület országgyűlé-
si képviselője elmond-

ta, örömmel tölti el, hogy ered-
ményes lobbi tevékenységének 
köszönhetően 774 millió forint 
állami támogatásból egy 1200 
négyzetméteres modern, min-
den igényt kielégítő edzőköz-
pont és atlétikapálya kialakí-
tása valósult meg a nagy múl-
tú váci egyesületnél.

- A felújítás magában foglal-
ja atlétikai edzőterem, futófo-
lyosó, bemelegítő terem, mos-
dók, öltözők, zuhanyzók, köz-
lekedők, lift, vívóterem, szertár 
és gépészeti helyiség kialakítá-
sát is. A létesítmény a Vanyek 
Béla Sportcentrum nevet viseli 
majd. A beruházásnak köszön-
hetően a váciak és a környéken 
élők sportolási lehetőségei bő-
vülnek, ezzel is hozzájárulva az 
egészségesebb, mozgékonyabb 
életvitelhez – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.

Mint arról a Dunakanyar 
Régió is beszámolt, az egyesü-
let szakmai és anyagi igényét 
szem előtt tartva a kormány 
774 millió forint támogatást 
ítélt meg 2017-ben, a pénz 2018 
elején érkezett meg a Váci Re-
ménység Egyesület számlájá-
ra. Az előkészítést követően ta-
valy nyáron kezdődött el kivi-
telezés, amely a viszonylagos 
enyhe télnek köszönhetően za-
vartalanul haladt egészen nap-
jainkig. 

Megkezdődött az új épület 
műszaki átadás-átvétele, me-
lyet június elején szeretnék 
megnyitni a sportolók számá-
ra. A színvonalas sportcentru-
mot a kivitelező vállalkozás ve-
zetője, Urbán Péter mutatta be 
lapunknak. 

- Minden elfogultság nél-
kül mondhatom, hogy a 1200 
négyzetméteres, kétszintes 
modern sportlétesítmény nem-
csak Vác, de szerintem Pest 
megye egyik legnagyobb büsz-
kesége lesz, melyben a föld-
szinten a futók, magasugrók, 
távol- és rúdugrók edzhetnek, 
míg az emeleten a vívók gya-
korolhatnak négy páston. A 
földszinten öltöző, bemelegítő 
– ami konditeremként is hasz-
nálható -, szertár, versenybírói 
szoba, szociális helyiségek ke-
rültek kialakításra – mutatja 
be az új létesítményt Urbán Pé-
ter, aki közben megemlékezik 
a közelmúltban elhunyt Sziko-
ra Gyuláról, akiről elnevezték 
a közel hetven méteres atléti-
kai csarnokot.    

Az emeletre felmehetnék 

lifttel is, de mi ezúttal a tágas, 
világos, nagyon tetszetős lép-
csőcsarnokon át érkeztünk 
meg a négypástos vívóterembe.  

- Ezen a szinten is kötele-
ző volt az öltöző és a szociális 
blokk, zuhanyzó, mosdóhelyi-
ség kiépítése – folytatja a vál-
lalkozó, aki sokak szerint pél-
daértékű lokálpatriotizmussal 
végezte tevékenységét. 

– Az előírásoknak megfele-
lően itt is épült orvosi szoba, 
szertár, kazánház és egy iro-
dahelyiség. Közismert, hogy a 
Váci Reménység Sportegyesü-
letben sportolnak mozgássé-
rültek is, ezért az ő és a látoga-
tók közlekedésére is alkalmas 
felvonó is elhelyezésre került.

Már érkezéskor szembeöt-
lik, hogy a modern épületnek 
köszönhetően teljesen új arcu-
latot kapott az utca is, ráadá-
sul feltárták a sporttelepnek 
az egykori Izzó felöli oldalát, 
új kerítéssel „nyitottak” a vá-
ros felé.

- A futók hatpályás  rekortán 
borítású pályán edzhetnek, 
amely teljes mértékben megfe-

lel a Magyar Atlétikai Szövet-
ség előírásainak, így nívós ver-
senyeket is rendezhetnek rajta. 
Napokon belül felkerül a piros, 
a végleges rekortán is – avat be 
Urbán Péter, akivel a rugalmas 
pályán sétálunk. 

A szabadtéren két távolugró 
gödör, diszkoszvető, súlylökő, 
kalapácsvető hely mellett vi-
zesárok is épült, a malom felő-
li oldalon lehetőség lesz rúdug-
rásra és magasugrásra is. 

- A szabadtéri edzések és ver-
senyek megtartását segíti az is, 
hogy az épület felül megvilá-
gítjuk a pályát, a vasút felőli ol-
dalon pedig két 11 méter ma-
gas kandelábernek az alépít-
ményeit helyeztük el.  Termé-
szetesen újra birtokba vehetik 
a labdarúgó pályát is, építet-
tünk mintegy 80-100 ember 

befogadására alkalmas lelátót.   
A sportcentrum bemutatása 
közben Urbán Péter minden 
szaván érződik a szakmai igé-
nyesség és a jó értelembe vett 
elégedettség, aki nagyon örül, 
hogy az egyesület, a város egy 
modern létesítménnyel gazda-
godott. 

- Bízom benne, hozzám ha-
sonlóan sokan örülnek annak, 
hogy a kormány támogatásával 
az egyesület ilyen nagyszerű lé-
tesítményt épített, amely nem-
csak Vác, de Pest megye büsz-
kesége lesz, ahol kicsik és na-
gyok egyaránt szívesen spor-
tolnak majd – bizakodik Ur-
bán Péter. 

A kivitelező optimizmusát 
osztja Fábián Fédra, az egyesü-
let titkára is, akinek két gyer-
meke is a Reménység színeiben 
atletizál.   

- Egyesületünk 2022-ben ün-
nepli alapításának 100. évfor-
dulóját. A jubileumra nem is 
készülhetnék méltóbban, mint 
egy ilyen gyönyörű sportléte-
sítménnyel. Nagyon sok mun-
ka van e mögött, amit ezúton is 
köszönünk önkénteseinknek, 
lelkes segítőinknek, köztük 
idősebb Veres Feri bácsinak, 
aki kitette szívét-lelkét a siker 
érdekében. A Váci Reménység 
Egyesület nevében külön kö-
szönjük országgyűlési képvi-
selőnknek, Rétvári Bencének, 
aki mindent megtett, hogy el-
nyerjük az állami támogatást, 
segítette a sportcentrum fel-
építését. Hálával és köszönet-
tel gondolunk a tervezőre, a ki-
vitelezőre, az egyházra, hogy 
ilyen szép környezetben spor-
tolhatunk – fogalmazott Fábi-
án Fédra, aki külön kiemelte 
az egyesület para atlétáit, akik 
számos olimpián és nemzetkö-
zi versenyen öregbítették a Váci 
Reménység jó hírnevét.  

- Bízom benne, hogy jövő-
re ott lesznek a tokiói olimpi-
án is, akik ideális környezetben 
készülhetnek az ötkarikás játé-
kokra, mellyel bizonyára elége-
dett lenne kiváló edzőjük, Szi-
kora Gyula is. Nagyon sajnáljuk, 
hogy nem élhette meg ezt a cso-
dát, de Gyula örökre velünk ma-
rad, róla neveztük el az atlétikai 
csarnokot – mondta az egyesület 
titkára, akitől azt is megtudhat-
tuk, hogy a Vanyek Béla Sport-
centrum nyitva áll a város spor-
tolni vágyó polgárai előtt is. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Állami forrásból újult meg a váci 
Reménység sportlétesítménye

Folytatás a címlapról

Az egyesületet alapító Vanyek Béla nevét viseli a sportcentrum

Közel hetven méter hosszú futópálya épült a csarnokban

A Köröndi esték koncertnek mindig nagy sikere van
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Lehetőségek és buktatók, avagy hogyan 
hozd ki magadból a maximumot?  1. rész

Vácon otthonra lelt, de a BL-álmok 
miatt távozik a gólvágó kapus 

Talán sosem volt még olyan aktuális az otthon edzés lehetőségeinek boncol-
gatása, mint napjainkban. Persze Kreativitás, Kompromisszum kell, cserébe 
viszont Költséghatékony. És ezzel megalkottuk az otthon edzés 3K modelljét, 
amit két részben ismertetünk Önökkel. Az első részben az otthonra ajánlott 
edzéstípusokról és eszközökről írunk.

Barbara Arenhart világbajnok kézilabdakapus távozott Vácról, de addig 
nem akar visszavonulni, amíg be nem jut a Bajnokok Ligája négyes döntő-
jébe új csapatával.

 Edzéstípusok
Ha szétnézünk a fitnesztren-

dek között, sok olyan edzésrend-
szert találunk, ami eleve kevés 
eszközzel dolgozik, vagy a saját 
testünkön kívül semmi másra 
nincs szükségünk gyakorlásuk-
hoz. A legelterjedtebb ezek közül 
a jóga, aminek számos változata 
között nagy eséllyel megtaláljuk 
a kedvünkre valót. A BodyArt 
szerelmesei sem esnek kétségbe 
egy kis szobafogságtól, ahogy a 
Fegyencedzés, az Animal Flow, 
a Ground Force Method, vagy a 
funkcionális edzés hívei is köny-
nyen feltalálják magukat a most 
kialakult helyzetben.

Saját, otthoni edzésünk kiala-
kításában tehát érdemes ilyen, 
vagy ehhez hasonló rendsze-
rek mozgásanyagából szemez-
getni, vagy olyan szakember se-
gítségét kérni, aki jártas hason-
ló mozgáskultúrákban. Így ott-
honi körülmények között is ki 
tudjuk magunkból hozni a ma-
ximumot.

Edzéscélok
Elsősorban azok örülhetnek, 

akik szálkásodni szeretnének, 
vagy arányos, szépen kirajzolt, 
de nem túlzó izomzatot építe-
nének. Zsírégetés, állóképesség, 
vagy erő-állóképesség fejleszté-
se otthoni körülmények között 
egészen könnyen kivitelezhető. 
Nehezebb a dolga annak, aki ko-
molyabb izomtömeget szeret-
ne építeni, mert az ezt elő-
segítő alacsony ismétlés-
számú gyakorlat végre-
hajtáshoz nagy ellen-
állás szükséges, amit 
így nehéz biztosíta-
ni. A mozgáskoor-
dináció és az ízüle-
ti mozgékonyság 
fejlesztése is szo-
babarát cél, ezzel 
sem érdemes az 
edzőtermek új-
ranyitásáig vár-
ni.

Otthoni 
eszközök
Az otthoni eszközök-

ről mindig egyik vendégem 
története jut eszembe. Ak-
kor épp a koordinációs fél-

gömböt használtuk edzésen, 
ami megtetszett neki, így beru-
házott egyre otthonra. Férje né-
hány másodpercig nézegette, 
majd az “ilyen furcsa alakú szo-
bainast még sosem vettél” mon-
dattal nyugtázta a dolgot. De 
persze most minden más lesz! 
Nézzünk pár olyan eszközt, ami 
tényleg segítségünkre lehet ott-
honunkban.

Fitball: Leeresztve kis helyen 
is elfér, fölfújva számtalan gya-
korlatban használható. Kivá-
lasztásánál fontos figyelembe 
venni, hogy több méret van be-

lőle. Ha nem ülni szeretnénk 
rajta, hanem edzeni vele, 

én az 55-65 cm átmé-
rőjű labdákat aján-
lom.

Elasztikus ellen-
állások: Gumipánt, 
gumikötél, gumi-
szalag – mérettől, 
formától függően el-
térő a nevük, funk-

ciójuk. A klasszikus 
edzőtermi ellenállá-

sokat nagyon jól ki le-
het velük váltani. Beszer-

zési áruk viszonylag ala-
csony, így ebből érdemes 
több típust, és típusonként 
is többféle erősségűt vásá-

rolni, hogy minden gyakor-
lathoz megtaláljuk a megfe-
lelő ellenállást.

Edző heveder: Talán ez az igazi 
all in one eszköz. Ha van egy fel-
függesztési pontod, és egy nagy-
jából 3m x 2m-es területed, ezzel 
a szerrel a teljes testet meg tudod 
dolgoztatni. Így, ha csak egyet 
választasz a listából, és biztosan 
megfelelően fel tudod szerelni, 
én ezt ajánlom neked!

Ugrókötél: Filléres tétel, a ke-
ringés fokozás egyik legegysze-
rűbb, és leginkább helytakaré-
kos eszköze. Emellett szórakoz-
tató is, mert számos trükk van 
vele, ami akkor is kihívást jelent, 
ha már csukott szemmel is megy 
a dupla áthajtás.

Szőnyeg, padló: Attól függően, 
hogy mennyire tudsz állandó, 
vagy átmeneti helyet kialakíta-
ni edzéseidhez, érdemes összeil-
leszthető torna padlót, vagy fit-
nesz szőnyeget használnod. Ezek 

célja, hogy egy könnyen tisz-
títható, csúszásmentes felületet 
kapj, ahol a gyakorlatokat biz-
tonságosan tudod végrehajtani.

Ezeken kívül a háztartás-
ban rengeteg olyan hétközna-
pi tárgy van, aminek alternatív 
felhasználásának csak a képze-
let szab határt. Így fog beépülni 
egy otthoni edzésbe az ágy szé-
le, a gurulós szék, a lépcsősor, a 
partvisnyél, az ásványvizes pa-
lack, vagy a törlőrongy- járólap 
kombó, hogy csak néhány példát 
említsek.

Következő alkalommal arról 
írunk, hogy mire kell ügyelni az 
otthoni edzés során.

Írta: Karády András, 
az IWI Nemzetközi 

Fitnesziskola oktatója

A 33 éves játékos 2013-ban 
nyert világbajnoki címet a 

brazil válogatottal, és ugyan-
abban az évben megválasz-
tották a világ legjobb kapu-
sának is. Arenhart már ak-
koriban is együtt dolgo-
zott Németh Andrással, 
aki abban az időben 
az osztrák Hypo 
Niederösterreich 
v e z e t ő e d z ő j e 
volt, manapság 
pedig a Váci 
NKSE szak-
mai igazgatója. 
Arenhart az M4 
Sportnak elárul-
ta, a szakemberrel 
annyira jó és őszinte a 
kapcsolata, mintha az 
édesapja lenne.

A kézilabdázó négy szezont 
töltött a klubnál, és ebben az 
időszakban új magyar csúcsot 
állított fel: ő lett a legeredmé-
nyesebb kapus a bajnokságban. 
Előbb négy, majd 15, tavaly és 
idén pedig nyolc-nyolc gólig ju-
tott. Egész pályás góljait világ-
szerte csodálták, főleg a Siófok 
elleni meccs után, tavaly febru-
árban. Akkor az utolsó húsz má-
sodpercben előbb egyenlített, 
majd a győztes gólt is megsze-
rezte a Vácnak.

Arenhart elmondta, hazauta-

zik Brazíliába, de júliusban egy 
búcsúvacsorára min-

denképpen szeretne 
visszatérni, hogy 
elköszönhessen a 
szurkolóktól. Fel-

idézte, hogy kiégve, 
megtörten érke-

zett négy év-
vel ezelőtt, 

de Vácon 
m i n d e n 
meg vá l-
tozott, is-
mét meg-
szerette a 

kézilabdát, 
és újra fel-

építette ma-
gát. A kapus el-

ismerte, hogy imádja Magyaror-
szágot, azt sem tartja kizártnak, 
hogy később itt fog élni.

Úgy fogalmazott, Vác az 
otthona, ahol a szívét hagy-
ja, de szeretné megvalósítani 
az álmait azzal, hogy a Bajno-
kok Ligájában szerepelhet. Kö-
vetkező csapata a stabil anya-
gi helyzetben lévő monteneg-
rói Buducnost Podgorica lesz, 
amellyel két évre szóló szerző-
dést kötött.

Leszögezte, addig nem fejezi 
be a pályafutását, míg nem nye-
ri meg a BL-t, vagy legalább nem 
jut be a négyes döntőbe a monte-
negrói bajnokcsapattal.

Fotó: vacinkse.hu

Karády András 

Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu




