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„A járvány különleges helyzetek
elé állított mindnyájunkat”

Tuzson Bence: A válságkezelés súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van
Összefogással és segítőkészséggel száz
laptopot sikerült összegyűjteni és szétosztani térségünk olyan tanulói között, akiknek
szüksége volt erre – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. A politikus Dunakeszin bekapcsolódott a helyi járványellenes védekezésbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben pedig egyeztetésre hívta Dunakeszi,
Göd és Fót polgármesterét, ugyanis szeretette volna, hogy a választókerületben is
összehangolják a védekezést.
Folytatás a 3. oldalon

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

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

Átadás előtt a közel 100 éves egyesület modern sportcentruma

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 sportolhassanak. A munkálatok 2019 júliusában kezdődtek, ezzel a közel százéves
egyesület egyik legnagyobb beruházása indult el, amely hamarosan a végéhez ér, és a szakosztályok, sportolók nemsokára birtokba is vehetik az
elkészült létesítményt – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára.
Folytatás a 6. oldalon

A május 4-én kezdődő
írásbeli érettségik zavartalan lebonyolításának kihívásával - új szakasza kezdődik a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezésnek.
Ebben a szakaszban pedig - mint azt Rétvári
Bence, a váci központú országgyűlési választókerület parlamenti képviselője egy április 30-i adományátadó
eseményen megfogalmazta - az a leglényegesebb, hogy az ellátórendszer intézményei,
tehát elsősorban a kórházak, gyógyító intézmények, idősotthonok
készen álljanak arra az
esetre is, ha esetleg tömeges léptékűvé válna
a járvány.

Á

prilis 30-án a CBA üzletlánc váci üzleteit és számos környékbéli boltját működtető partnercég egy puttonyos járművel jelentős men�nyiségű adományt, biztonsági felszereléseket; maszkokat,
kesztyűket, kis flakonos kiszerelésű kézfertőtlenítőt, magas
"C"-vitamin tartalmú üdítőket
vitt a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziumának.
Fodor Attila kommunikációs igazgató az adomány átadásakor kiemelte, hogy a veszélyhelyzet egyben ritkán
tapasztalható társadalmi ös�szefogást hozott, amiből magyar tulajdonú áruházláncként értelemszerűen a CBA
is igyekszik kivenni a részét.
- A vírusjárvány hatásainak enyhítéséhez, a CÖKAval együttműködve az állami idős otthonoknak hatvan
tonna gyümölcsöt biztosítottunk beszerzési áron – mondta.
A „frontvonalban” lévő
egészségügyi intézmények –
négy fővárosi kórház – dolgozóinak minden héten fél

tonna gyümölcsöt vittünk.
Franchise üzlettársaink is
csatlakoztak a kezdeményezéshez. Így a mostani adományt is biztosító váci partner cégünk ezen adománya és
más alkalmi felajánlásai mellett most heti rendszerességgel
több láda gyümölcsöt biztosít a
Jávorszky kórháznak, az intézmény dolgozóinak. Ezúttal pedig az érettségire készülő diákoknak 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 erősítsék az összefogást.
Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője köszönetet mondott a CBAnak és mindenkinek, akik támogatást nyújtanak a vírusjárvány hatásainak enyhítéséhez.
Az érettségi kapcsán kiemelte: a védőfelszerelést maradéktalanul biztosítja az állam az
intézményeknek.
Folytatás a 4. oldalon

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

2

Dunakanyar Régió

XXII. évfolyam 10. szám

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

Dunakanyar Régió

2020. május 14.

3

„A járvány különleges helyzetek elé
állított mindnyájunkat”
Folytatás a címlapról

– Ön a térség országgyűlési képviselőjeként a régióhoz
tartozó településeken bekapcsolódott a járvány elleni védekezésbe. Milyenek a tapasztalatai?
– Tapasztalat mindig van
ilyen is, olyan is, de összességében mérlegelve mindezeket,
kiváló segítőkészséggel találkoztam szinte minden területen. Ez alól lényegében csak
néhány politikus magatartá-

–, hogy csak alapos indokkal
hagyjuk el az otthonunkat, betartsuk a javasolt, egymás közti másfél méteres távolságot,
valamint az egyéb előírásokat.
A térség országgyűlési képviselőjeként felelősségemnek érzem, hogy mindent megtegyek
annak érdekében, hogy régiónk jól szerepeljen azon a megmérettetésen, amit a koronavírus-járvány jelent számunkra,
és eredménnyel nézzünk szembe a kihívásokkal. Ez a szándék
vezetett, amikor bekapcsolód-

A VS Dunakeszi épülő kézilabdacsarnoka

sa tekinthető kivételnek. Kirívó volt például Balogh Csaba
gödi polgármester távolmaradása a járványügyi egyeztetésünkről – politikai ellentétek
okán nem fogadták el a koronavírus miatt kialakult helyzetben a segítő szándékot, a kinyújtott segítő kezet. A járvány
napjainkban különösen érzékenyen érinti térségünket, hiszen annak ellenére, hogy az
ország nagy részén lassan, de
biztosan, fokozatosan kezd újraindulni az élet, a fővárosban
és Pest megye egyes járásaiban
továbbra is érvényben maradtak a kijárási korlátozások. Ez
egyaránt vonatkozik Csomád,
Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd vagy Veresegyház lakosságára, nekünk tehát továbbra is óvatosabbaknak kell lennünk, s ügyelnünk
kell arra – ahogyan eddig is

tam Dunakeszin a helyi operatív törzs munkájába, és ez a
szándék vezetett akkor is, amikor a kialakult helyzet miatt
egyeztetésre hívtam Dunakeszi, Göd és Fót polgármesterét.
Szerettem volna, hogy a választókerületemben is összehangoljuk a védekezést. Nagyon
sajnálom, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere nem jelent meg a megbeszélésen, pedig 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 felelősebb magatartást vártam volna
el egy ilyen rendkívüli helyzetben, amikor a hétköznapi életünket megnehezíti a járvány,
komoly terheket ró a családokra az otthon tanulás, az otthoni

munkavégzés. Az összehangolt
védekezés, a tapasztalatcsere
nem lehet pártpolitikai kérdés.
– Ugyancsak a koronavírus-járvány miatt megváltozott helyzettel, illetve a digitális oktatással áll összefüggésben, hogy az Ön közvetítésével térségünk rászoruló kisdiákjai laptopokat kaptak a
tanuláshoz?
–A járvány különleges helyzetek elé állított mindnyájunkat, de fontos, hogy mindenki
érezze: nincs egyedül! Remélem, hogy sikerült ezzel megkönnyítenünk a gyerekek, és a
velük otthon tanuló, a távoktatásban kiemelt szerepet játszó édesanyák mindennapjait.
Jó tanulást és remek bizonyítványt kívánok minden kisdiáknak!
– A koronavírus-járvány ellenére azért mégsem állt meg
teljesen az élet térségünkben
sem, hiszen például Dunakeszin újabb építkezés van folyamatban. Melyek a Fóti úti beruházás legfontosabb ismérvei?
– Dunakeszin új tornacsarnok épül a Fóti úton. A kön�nyűszerkezetes épületben négy
öltöző kap majd helyet, és a kiszolgálóhelyiségek mellett egy
hússzor negyven méteres, versenyzésre is alkalmas, parkettás pályával rendelkezik majd.
Az új kézilabdacsarnok kétszáz
néző befogadására lesz alkalmas. Itt szurkolhatunk majd a
helyi sportolóinknak.
– Megnyugtathatja ez azokat az embereket, akik most
féltik a munkahelyüket?
– A legfontosabb most az,
hogy az emberéletek mellett
megvédjük a munkahelyeket. Fontos, hogy ne engedjük meg, hogy bárki is magára maradjon a kialakult helyzetben. Világossá vált ugyanis, hogy a világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem
gazdasági kérdés is egyben,

Egy civil közösség véleménye
- A Göd-ÉRT Egyesület közleménye
„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 Zsuzsa, a GÖD-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület elnöke, melyben a civil közösség véleményét fejtette ki.

E

lső megállapításként vitatja az üzemben foglalkoztatottak létszámát, amely
a cikkben megjelenttől szerintük
eltérő: „Az idén februárban közzétett Biztonsági jelentés szerint a
Samsung meglévő gyára 3200 főt
foglalkoztat, az új gyár megépítése után pedig a várható dolgozói
létszám 6532 fő lesz.”
Azzal az indoklással sem értenek egyet, hogy a „a gödi városházán kialakult politikai káoszra
is hivatkozva el kellett venni a várostól további területeteket és az

adóbeszedés jogát.” Az egyesület véleménye szerint „A veszélyhelyzet idején ugyanis a képviselő-testület jogköreit a polgármester gyakorolja egy személyben. A
kormánynak tehát nem az önkormányzattal, csupán a polgármesterrel kellene egyeztetnie a Samsung-beruházással kapcsolatos
kérdésekben. S mivel a gödi polgármester folyamatosan és pontosan ellátja feladatát a veszélyhelyzet idején is, az állítólagos
városházi káosszal nem magyarázható a kormányzati döntés.” –

szögezik le az egyesület közleményében.
„Az adóbevétel elvételének időzítését szerintünk inkább az indokolja, hogy a Samsung gyára
2018-ban hivatalosan még csak
próbaüzemben működött, így
számottevő adót sem fizetett. A
város számára jelentős adóbevételhez Göd most először juthatott
volna hozzá. Ez az összeg pedig
segíthetett volna enyhíteni az ipari beruházás okozta károkat. Lehetőség nyílt volna többek között
a lakosságnak korábban megígért

és bár az első számú feladat
az emberi élet védelme, a negatív gazdasági hatások kezelése is állami felelősség. Mintegy hatvankétezer munkahelyet tudunk megvédeni csak
azáltal, hogy már eddig is háromszázharmincnyolc vállalat jelezte a kormánynak azt
a szándékát, hogy kész beruházást végrehajtani annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk
a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait. A Külgazdasági és Külügyminisztérium számításai szerint az
említett fejlesztések értéke elérheti a százhatvankétmilliárd forintot is. Az a tény, hogy
ennyi cég jelentkezett, azt mutatja, hogy sikeres a magyar
gazdasági szféra és a kormány
együttműködése.
– A költségvetés szükséges
módosításai mennyiben befolyásolják mindezeket a folyamatokat?
– A költségvetésnek a gazdaságvédelmi akciótervet, a beruházásokat és a munkahelyteremtést kell szolgálnia. Magyarországon a válságkezelésben felhasznált eszközök
súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van. Megismétlem: amennyi munkahely a
koronavírus miatt megszűnik,
a kormány annyi újat fog létrehozni. Ezt a célt kell szolgálnia a 2020-as és a 2021-es költségvetésnek, valamint a gazdaságvédelmi akciótervnek is,
amelynek legfontosabb eszközei az állami munkahelyteremtés, a beruházások támogatása és az állami fejlesztési programok, bértámogatás a veszélyeztetett munkavállalóknak,
adócsökkentés a munkahelyek
megtartásáért, akár nullaszázalékos hitel a vállalkozóknak,
valamint megtörténik a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése is.
Szabó Palócz Attila
Fotó: KesziPress

véderdő telepítésére – ami nélkül egyébként el sem kezdődhetett volna ilyen volumenű beruházás a lakóövezet közvetlen közelében.” – 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 közmeghallgatáson tiltakoztak az ipari
gigaberuházás ellen.” Aggodalmukat az elnök azzal igyekszik
alátámasztani: „Nem véletlen,
hogy a Tesla a nevadai sivatagba telepítette a gödihez hasonló
méretű akkumulátorgyárát. Egy
ilyen veszélyes üzemnek ugyanis nem egy Duna-menti kisvárosban, lakóövezetek közvetlen közelében van a helye.”
Később – többek között - arról olvashatunk a közleményben,
hogy az egyesület véleménye szerint az új helyzetben a városban
élőknek a legcsekélyebb lehetősége sem lesz a témával kapcsolatban véleménynyilvánításra.
Vetési Imre

A hősöknek jár a taps!

Dunakeszi Város Önkormányzata óriásplakáton
is kifejezi köszönetét mindazoknak, akik a koronavírus-járvány megfékezése érdekében fegyelmezetten betartják a szabályokat, segítik
az idős, rászoruló embertársaink mindennapi
életét, egészségük védelmét.
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Védőfelszerelések mellett
gyümölcsöt is kaptak a Boronkay
érettségiző diákjai

A Boronkay igazgatója örömmel fogadta a felajánlásokat

Pest megyében 32 140 darab maszkot biztosít a diákoknak, míg a tanároknak 9960 maszkot és ugyanennyi
védőkesztyűt, kézfertőtlenítőből pedig 1352 adagot. Kijelenthetjük, hogy
ezen a téren is teljesítjük a szükséges
biztonsági feltételeket - hangsúlyozta
a képviselő. Hozzátette: az állam folyamatosan rendelkezésre bocsájtja a
védekezéshez szükséges eszközöket,
a különösen veszélyeztetett intézményeknek, jelesül elsősorban az idősotthonoknak, 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 Egyesített Szociális Intézmény Váci Otthona 1650 szájmaszkot és 650 pár vizsgáló kesztyűt, a három önkormányzati intézmény 4200 szájmaszkot, és
1600 pár kesztyűt. Az egyházi fenntartású idősek otthona 2250 maszkot
és 800 pár kesztyűt kapott. Országszerte egyébként hárommillió maszkot és 600 ezer pár gumikesztyűt juttattunk el az idős otthonokba – hangsúlyozta Rétvári Bence. A kórhá-

zak ellátása kapcsán elmondta: a váci
Jávorszky kórházba 15 ezer pár védőkesztyű és tízezres nagyságrendben
érkezett a háromrétegű sebészi védőmaszk.
– Több ezer nagyságrendű speciális védőmaszk és overál, és több száz
védőszemüveg szolgálja a védekezést
– tette hozzá. Rétvári Bence köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók példaértékű helytállásáért, aki elmondta; kezdetben az volt a törekvés,
hogy legalább egy hétre szükséges védőeszköz álljon rendelkezésre minden
intézménynek, a második szakaszban
viszont már tíznapi tartalékot igyekeznek biztosítani. - Folyamatosan érkeznek a szükséges felszerelések stratégiai partnereinktől – hangsúlyozta
az Emmi parlamenti államtitkára.
Rétvári Bence szerint segíti a járvány elleni hatékony védekezést, hogy
szervezetté vált az együttműködés a
váci és a balassagyarmati, illetve a Korányi Kórház, valamint a váci Mentőállomás között.
A Váci Szakképzési Centrum kancellárja, Dudás Tibor is köszönetet
mondott az állami támogatásért és az
egyéb felajánlásokért, amelyeket sza-

vai szerint saját forrásból is igyekeznek folyamatosan kiegészíteni, így
példaként megemlítette, hogy a gödöllői Madách-gimnázium, és a váci
Király Endre szakképző iskola is kiemelten fontos szerepet vállalt és vállal a védekezésben mosható szájvédő maszkok készítésével. Közölte: a
központi keretből 2400 maszkot kaptak a tanulók részére, hétszázötvenet
a tanárok számára, továbbá nyolcszáz
pár eldobható kesztyűt, ehhez a centrum is vásárolt készletet, négyezer pár
kesztyűt és négyezer maszkot szereztek be annak érdekében, hogy biztosítsák az érettségi főszereplőinek
egészségügyi biztonságát. - Különösen kiemelt köszönet jár a pedagógus
kollégáknak is a helytállást, hiszen az
érettségire, szakvizsgákra való felkészítés különösen nagy kihívást jelentett ebben a rendkívüli helyzetben fogalmazott a szakképzési centrum
vezetője.
Fábián Gábor, a Boronkay igazgatója köszönetet mondott a diákoknak
és a pedagógusoknak, hogy ebben a
megváltozott, rákényszerített helyzetben is igyekeztek minél jobban felkészülni és felkészíteni, hiszen merőben
új kihívást jelentett, új megoldásokat
igényelt az oktatás megszervezése annak az örök igazságnak a szellemében, hogy a problémákat nem felnagyítani kell, hanem megoldani. Sok jó
megoldás született, látszik az összefogás eredménye ezen a téren is, nagyon
nagy pozitív energiákat sikerült mozgósítani. - Emiatt én arra számítok,
hogy a maturálók sikerrel veszik az
akadályt, sőt megkockáztatom, hogy
talán az sem hiú remény, hogy az átlageredmény ne tükrözze, mennyire
nehéz volt a 2020-as vizsgára készülési időszak - fogalmazott az igazgató,
egyben köszönetet mondva az érettségi biztonságos lebonyolítását segítő
adományért.
Ribáry-Vetési
Fotó: KesziPress

A szakmérnökök bemutatták az új
középiskolák terveit Dunakeszin
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.
- Kivételes, történelmi jelentőségű lehetőség előtt
áll városunk. Óriási lehetőséget kaptunk, Dunakeszi
történetében talán az eddigi legnagyobb ilyen jellegű fejlesztés, melynek jelenleg az előkészítése folyik
– hangsúlyozta Dióssi Csaba polgármester. Az előkészítést követően, várhatóan 2021-ben megtörténik
a kivitelező feltételes kiválasztása. Ha megvan a beszerzés nyertese és a végleges összeg, ezt követően kerül sor egy újabb kormánydöntésre. A tervek szerint
2023 szeptemberében kezdődhet el a tanítás az új iskolákban.
A gimnázium és a szakgimnázium Dunakeszi északi határán, a Klapka utcánál épülhet meg. A két új iskola közel 1500 diák oktatását látná el, 4 osztályos
kéttannyelvű gimnázium, valamint informatikai,
közgazdász, gépész és elektronikai szakirányokat indító 5 évfolyamos szakgimnázium épülne. Az iskolákhoz 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,
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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, akiknek legalább 1 éve bejegyzett Pest megyei (vagy budapesti) székhelye vagy fióktelepe van és minimum 5 fő alkalmazottal rendelkezik. A támogatás mértéke Pest megyében szinte sosem látott mértékű, akár 70% is lehet!

A pályázaton 5-135 millió forint
közötti támogatást lehet igényelni új
eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, és maximum 50% mértékben információs technológia-fejlesztésre, vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan bővítésére, átalakítására, korszerűsítésére,
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, max.
20% mértékben gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre. Kisebb
mértékben általános rezsiköltségek,
ingatlan bérlés, forgóeszköz vásárlás
is támogatott.
A kiírásban egy jelentős formai változás lesz. A korábbi években vissza
nem térítendő támogatásról szólt a támogatási szerződés, amely alapján, ha
a pályázó nem teljesítette a vállalt indikátorokat, akkor vissza kellett fizetni a támogatást. Ezzel azonban sok
probléma adódott, ezért megfordították a jogi helyzetet: a támogatás hivatalosan visszatérítendő lesz, amely
vissza nem térítendővé minősül, ha a
pályázó teljesíti az összes pályázatban
tett vállalást!

nia: a pályázónak vállalnia kell, hogy
2020. április havi átlagos statisztikai
állományi létszám legalább 90%-ának
megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során. A fenntartási időszak mindös�sze 1 év lesz. Továbbá a megvalósított fejlesztést a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek működtetnie kell.
Az igényelhető támogatás az alkalmazotti 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 pályázaton 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

A vállalásoknak elsősorban a foglalkoztatás megtartására kell irányul-

amely akár városi rendezvények megtartására is alkalmas lesz, valamint a konyha, az épület tetején pedig
zöldfelület kerülne kialakításra. Kötelező elem a teljes
wifi lefedettség, továbbá az akadálymentesítés és a fedett kerékpártárolók is a tervek részét képezik.
A komplexum autóval három irányból is megközelíthető lesz, elsősorban egy újonnan megépülő északi
összekötő útról, valamint a Klapka és Sólyom utca felől. Kerékpárral és helyi tömegközlekedéssel szintén
három irányból, illetve a Dunakeszi Gyártelep vasútállomástól gyalogosan 10 perc sétával is eljuthatunk
majd az iskolákhoz. Az építkezés során a munkagépek a városon kívüli összekötő útról közelíthetik majd
meg a területet, ugyanis a városon belüli megközelítést nem engedélyeznék annak érdekében, hogy ne gátolják a forgalmat.
Az épületeknek természetesen szigorú tűz-és balesetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük, emellett a megújuló energiaforrásoknak 25% felettinek kell
lennie. Tágas, fényes közösségi terek, tetőablakok és

sok zöldfelület biztosítaná a diákok megfelelő komfortérzetét. Az építkezés során több mint 300 fát ültetnének, 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 kerüljön a városban, ami egy alapfokú művészeti iskola mellett 750 férőhelyes színház- és koncerttermet,
tánc- és kamaratermet is magába foglal majd.
- Ha ez a gigantikus volumenű beruházás megvalósul és a két új középiskolával együtt megépül a Művészetek Háza is, akkor együtt olyan nagymértékű állami támogatás érkezik városunkba, mint a rendszerváltás óta összesen. Ezekkel a nagy beruházásokkal
Dunakeszi a Dunakanyar meghatározó oktatási és
kulturális színhelyévé válik – mondta Dióssi Csaba
polgármester.
Sziráki Helga
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Megkezdődött a kerékpárút építése Budapest és Dunakeszi között
Elindult az EUROVELO6 Budapest –
Dunakeszi kerékpárút kivitelezése.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 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.

A

z EV6-os kerékpárút építése miatt a 2. számú Budapest – Vác – Rétság – Hont elsőrendű főúton Budapest határ és Dunakeszi között a jelenlegi forgalmi rend módosításra
került. - Mindkét sávot szűkítve, sebességkorlátozás mellett lehet használni. Előreláthatólag a szűkítés 2020. szeptember 30-ig lesz érvényben – tájékoztatta lapunkat Somodi István, a Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályának vezetője.
Az épülő kerékpárút déli vége a budapesti Vasrózsa utcai meglévő kerékpárúthoz csatlakozik,
mely érinti a Budapest – Székesdűlő sor autóbuszmegállóhely, valamint egy gyalogátkelőhely átépítését is a Váci úton.
- Ezt követően a bicikliút Budapest közigazgatási határát elhagyva a 2-es számú főúttal párhuzamosan haladva éri el Dunakeszi déli határában, az
első, a Pallag utcai körforgalom területét, ahol az
átvezetést követően zöldmezős beruházásként halad tovább a Duna felé – mondta az osztályvezető.
- A nyomvonal a Duna-parti oldalon többnyire
a meglévő földutakon vezet egészen a dunai szabad strandig. A három sávos kerékpárút a Katonadombnál, a Liget utca végénél csatlakozik a Duna
sorhoz, itt ér össze az új szakasz és a már hosszú
évek óta meglevő, egészen Szobig kanyargó kerékpárút – emelte ki Somodi István, aki hozzátette: A
tervek szerint a Katonadombnál lesz egy kerékpáros pihenő is.
A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az új
szakaszt várhatóan 2021 tavaszán adják át a forgalomnak.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Újabb lépést tett
az Önkormányzat a lakótelepi
piac megvásárlásának ügyében
Dunakeszi Város Önkormányzata továbbra is elkötelezett híve annak,
hogy a Barátság útján lévő Piac területének a sorsát rendezze, azonban
ez a leghatékonyabban csak akkor
valósítható meg, ha az Önkormányzat tulajdonába kerül az ingatlan.
Az Önkormányzat korábban a Piac tulajdonosainak vételi ajánlatot tett a tulajdoni hányaduk
arányában. Ennek köszönhetően több tulajdonossal 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 rendszeresen használnak (nekik biztos bérleti jogot ajánlottak 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 lenne az igény a lakótelepi piacra, azonban a beruházás kezdete mindaddig nem valósulhat meg, amíg
az Önkormányzat nem rendelkezik 100%-os tulajdonrésszel.
Bízunk a tulajdonosok együttműködésében és
reméljük, hogy rövid időn belül a Dunakeszi Kispiac mellett a lakótelepen, a régi piac helyén kialakíthatjuk az állandó piacot – zárja cikkét a dunakeszi.hu.
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Állami forrásból újult meg a váci
Reménység sportlétesítménye
Folytatás a címlapról

A

váci központú választókerület országgyűlési képviselője elmondta, örömmel tölti el, hogy eredményes lobbi tevékenységének
köszönhetően 774 millió forint
állami támogatásból egy 1200
négyzetméteres modern, minden igényt kielégítő edzőközpont és atlétikapálya kialakítása valósult meg a nagy múltú váci egyesületnél.
- A felújítás magában foglalja atlétikai edzőterem, futófolyosó, bemelegítő terem, mosdók, öltözők, zuhanyzók, közlekedők, lift, vívóterem, szertár
és gépészeti helyiség kialakítását is. A létesítmény a Vanyek
Béla Sportcentrum nevet viseli
majd. A beruházásnak köszönhetően a váciak és a környéken
élők sportolási lehetőségei bővülnek, ezzel is hozzájárulva az
egészségesebb, mozgékonyabb
életvitelhez – hangsúlyozta az
országgyűlési képviselő.
Mint arról a Dunakanyar
Régió is beszámolt, az egyesület 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 Reménység Egyesület számlájára. Az előkészítést követően tavaly nyáron kezdődött el kivitelezés, amely a viszonylagos
enyhe télnek köszönhetően zavartalanul haladt egészen napjainkig.
Megkezdődött az új épület
műszaki átadás-átvétele, melyet június elején szeretnék
megnyitni a sportolók számára. A színvonalas sportcentrumot a kivitelező vállalkozás vezetője, Urbán Péter mutatta be
lapunknak.

A dunakeszi VOKE József
Attila Művelődési Központ
készül az újranyitásra
A jelenleg hatályos szabályozás szerint augusztus 15-ig nem lehetséges rendezvényeket tartani, 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

Az egyesületet alapító Vanyek Béla nevét viseli a sportcentrum

lifttel is, de mi ezúttal a tágas,
világos, nagyon tetszetős lépcsőcsarnokon át érkeztünk
meg a négypástos vívóterembe.
- Ezen a szinten is kötelező volt az öltöző és a szociális
blokk, zuhanyzó, mosdóhelyiség kiépítése – folytatja a vállalkozó, aki sokak szerint példaértékű lokálpatriotizmussal
végezte tevékenységét.
– Az előírásoknak megfelelően itt is épült orvosi szoba,
szertár, kazánház és egy irodahelyiség. Közismert, hogy a
Váci Reménység Sportegyesületben sportolnak mozgássérültek is, ezért az ő és a látogatók közlekedésére is alkalmas
felvonó is elhelyezésre került.
Már érkezéskor szembeötlik, hogy a modern épületnek
köszönhetően teljesen új arculatot kapott az utca is, ráadásul feltárták a sporttelepnek
az egykori Izzó felöli oldalát,
új kerítéssel „nyitottak” a város felé.
- A futók hatpályás rekortán
borítású pályán edzhetnek,
amely teljes mértékben megfe-

Közel hetven méter hosszú futópálya épült a csarnokban

- Minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a 1200
négyzetméteres,
kétszintes
modern sportlétesítmény nemcsak Vác, de szerintem Pest
megye egyik legnagyobb büszkesége lesz, melyben a földszinten a futók, magasugrók,
távol- és rúdugrók edzhetnek,
míg az emeleten a vívók gyakorolhatnak négy páston. A
földszinten öltöző, bemelegítő
– ami konditeremként is használható -, szertár, versenybírói
szoba, szociális helyiségek kerültek kialakításra – mutatja
be az új létesítményt Urbán Péter, aki közben megemlékezik
a közelmúltban elhunyt Szikora Gyuláról, akiről elnevezték
a közel hetven méteres atlétikai csarnokot.
Az emeletre felmehetnék
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lel a Magyar Atlétikai Szövetség előírásainak, így nívós versenyeket 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 vizesárok is épült, a malom felőli oldalon lehetőség lesz rúdugrásra és magasugrásra is.
- A szabadtéri edzések és versenyek megtartását segíti az is,
hogy az épület felül megvilágítjuk a pályát, a vasút felőli oldalon pedig két 11 méter magas kandelábernek az alépítményeit helyeztük el. Természetesen újra birtokba vehetik
a labdarúgó pályát is, építettünk mintegy 80-100 ember

befogadására alkalmas lelátót.
A sportcentrum bemutatása
közben Urbán Péter minden
szaván érződik a szakmai igényesség és a jó értelembe vett
elégedettség, aki nagyon örül,
hogy az egyesület, a város egy
modern létesítménnyel gazdagodott.
- Bízom benne, hozzám hasonlóan sokan örülnek annak,
hogy a kormány támogatásával
az egyesület ilyen nagyszerű létesítményt épített, amely nemcsak Vác, de Pest megye büszkesége lesz, ahol kicsik és nagyok egyaránt szívesen sportolnak majd – bizakodik Urbán Péter.
A kivitelező optimizmusát
osztja Fábián Fédra, az egyesület titkára is, akinek két gyermeke is a Reménység színeiben
atletizál.
- Egyesületünk 2022-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját. A jubileumra nem is
készülhetnék méltóbban, mint
egy ilyen gyönyörű sportlétesítménnyel. Nagyon sok munka 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 köszönjük országgyűlési képviselőnknek, Rétvári Bencének,
aki mindent megtett, hogy elnyerjük az állami támogatást,
segítette a sportcentrum felépítését. Hálával és köszönettel gondolunk a tervezőre, a kivitelezőre, az egyházra, hogy
ilyen szép környezetben sportolhatunk – fogalmazott Fábián Fédra, aki külön kiemelte
az egyesület para atlétáit, akik
számos olimpián és nemzetközi versenyen öregbítették a Váci
Reménység jó hírnevét.
- Bízom benne, hogy jövőre ott lesznek a tokiói olimpián is, akik ideális környezetben
készülhetnek az ötkarikás játékokra, mellyel bizonyára elégedett lenne kiváló edzőjük, Szikora Gyula is. Nagyon sajnáljuk,
hogy nem élhette meg ezt a csodát, de Gyula örökre velünk marad, róla neveztük el az atlétikai
csarnokot – mondta az egyesület
titkára, akitől azt is megtudhattuk, hogy a Vanyek Béla Sportcentrum nyitva áll a város sportolni vágyó polgárai előtt is.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

csöndesebb időszakot a felkészülésre használjuk fel,
így sor kerül az intézmény
leltározására, technikai- és eszközparkjának a rendezésére, valamint
nagytakarítására. A rendezvényszervezés területén az első biztató jelek már megjelentek, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a menedzserekkel a jövőbeli koncertek
és színházi produkciók megvalósítása érdekében. Ahol csak lehetséges volt, a tavasszal elmaradt programokat 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 nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen
nagy múltú program tekintetében
ne szakadjon meg a hagyomány.
Komoly reményeket fűzünk ahhoz,
hogy a nyár végén egy Köröndi Esték koncertet is rendezhetünk a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral.

A Köröndi esték koncertnek mindig nagy sikere van
Tudomásunk szerint a színházak is
úgy készülnek, hogy ősszel már előadásokat tudnak tartani, ezért mi is
úgy kalkulálunk, hogy megkezdődhetnek a Dunakeszi Teátrum előadásai és a Farkas Ferenc Zenei Bérlet elindulásával is tervezünk.
Arra számítunk, hogy szeptemberben az iskolai élet is beindul, így
fokozatosan visszatérhetnek diáksághoz kötődő művészeti és szabadidős csoportjaink. A nálunk működő közösségek közül a legnépesebb a több mint 350 tagot számláló

nyugdíjas klub. Mivel ők a legveszélyeztetettebb korosztály, talán ez a
közösség fog a legkésőbb bekapcsolódni a közösségi életbe. Inter arma
silent Masae – Háborúban hallgatnak a Múzsák – tartja a számunkra igen aktuális latin közmondás.
Nagyon bízunk azonban a jövőben
és a mielőbbi viszont látásban – írja
szerkesztőségünkbe eljuttatott tájékoztatójában Csoma Attila, a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója.
Fotó: KesziPress

Komolyzenei karanténbonbont
ajándékoz a Vác Civitas Zenekar
Az Emmi pályázata révén megvalósuló komolyzenei projekt valódi lelki táplálékot képes nyújtani a panelházak ablakaiból érdeklődő hallgatóság, 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 hatóság engedélyével. A kezdeményezés közelebb hozza az embereket is
egymáshoz. Sándor Bencét a vasarnap.hu kérdezte az első koncertek tapasztalatairól.

Szobon is jó hangulatú koncertet adott a zenekar
– Már nem is egy szabadtéri karanténkoncert van a
hátatok mögött. Milyenek az első benyomásaitok ezekről az alkalmakról?
– A karanténkoncertjeink szabadtéri helyszíneit úgy
választjuk meg, hogy az érdeklődők akár a saját lakásuk
ablakából is követni tudják azokat. A panelházak közötti parkokban állunk fel a kis kamaraformációnkkal. Néhányan körbe is állnak bennünket, természetesen betartva 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, Márianosztra és Kemence. Számunkra is öröm elmenni ezekre a településekre. Annál is inkább, mert az emberek

kaphatnak valamit a négy fal közé bezárt, ingerszegény
környezetükben. Azt tapasztaljuk, mindez nagyon érdekli őket. Nem könnyű átélnünk a járványhelyzet miatti távolságtartást. A sok jó érzés közé ezért keveredik
egyfajta „steril kellemetlenség” is. A zene viszont képes
ezt a távolságot áthidalni, kapcsolatot teremteni az előadók és a közönség között. Szívesen vállaljuk ezt a szolgálatot.
– 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 hallgatják azokat. Elgondolkodtunk, hogy ezt a művészeti tevékenységet a járványidőszak megszűnését követően is
érdemes lenne folytatni, mert több szinten is sokat ad a
minket hallgató közösségnek.
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Lehetőségek és buktatók, avagy hogyan
hozd ki magadból a maximumot? 1. rész
Talán sosem volt még olyan aktuális az otthon edzés lehetőségeinek boncolgatása, 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.
Edzéstípusok
Ha szétnézünk a fitnesztrendek között, sok olyan edzésrendszert találunk, ami eleve kevés
eszközzel dolgozik, vagy a saját
testünkön kívül semmi másra
nincs szükségünk gyakorlásukhoz. 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 kön�nyen feltalálják magukat a most
kialakult helyzetben.
Saját, otthoni edzésünk kialakításában tehát érdemes ilyen,
vagy ehhez hasonló rendszerek mozgásanyagából szemezgetni, vagy olyan szakember segítségét kérni, aki jártas hasonló mozgáskultúrákban. Így otthoni körülmények között is ki
tudjuk magunkból hozni a maximumot.
Edzéscélok
Elsősorban azok örülhetnek,

akik szálkásodni szeretnének,
vagy arányos, szépen kirajzolt,
de nem túlzó izomzatot építenének. Zsírégetés, állóképesség,
vagy erő-állóképesség fejlesztése otthoni körülmények között
egészen könnyen kivitelezhető.
Nehezebb a dolga annak, aki komolyabb izomtömeget szeretne építeni, mert az ezt elősegítő alacsony ismétlésszámú gyakorlat végrehajtáshoz nagy ellenállás szükséges, amit
így nehéz biztosítani. A mozgáskoordináció és az ízületi mozgékonyság
fejlesztése is szobabarát cél, ezzel
sem érdemes az
edzőtermek újranyitásáig várni.
Otthoni
eszközök
Az otthoni eszközökről mindig egyik vendégem
története jut eszembe. Akkor épp a koordinációs fél-

Karády András

gömböt használtuk edzésen,
ami megtetszett neki, így beruházott egyre otthonra. Férje néhány másodpercig nézegette,
majd az “ilyen furcsa alakú szobainast még sosem vettél” mondattal nyugtázta a dolgot. De
persze most minden más lesz!
Nézzünk pár olyan eszközt, ami
tényleg segítségünkre lehet otthonunkban.
Fitball: Leeresztve kis helyen
is elfér, fölfújva számtalan gyakorlatban használható. Kiválasztásánál fontos figyelembe
venni, hogy több méret van belőle. Ha nem ülni szeretnénk
rajta, hanem edzeni vele,
én az 55-65 cm átmérőjű labdákat ajánlom.
Elasztikus ellenállások: Gumipánt,
gumikötél, gumiszalag – mérettől,
formától függően eltérő a nevük, funkciójuk. A klasszikus
edzőtermi
ellenállásokat nagyon jól ki lehet velük váltani. Beszerzési áruk viszonylag alacsony, így ebből érdemes
több típust, és típusonként
is többféle erősségűt vásárolni, hogy minden gyakorlathoz megtaláljuk a megfelelő ellenállást.

Edző heveder: Talán ez az igazi
all in one eszköz. Ha van egy felfüggesztési pontod, és egy nagyjából 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 keringés fokozás egyik legegyszerűbb, és leginkább helytakarékos eszköze. Emellett szórakoztató 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 kialakítani edzéseidhez, érdemes összeilleszthető torna padlót, vagy fitnesz szőnyeget használnod. Ezek

Vácon otthonra lelt, de a BL-álmok
miatt távozik a gólvágó kapus
33 éves játékos 2013-ban
nyert világbajnoki címet a
brazil válogatottal, és ugyanabban az évben megválasztották a világ legjobb kapusának is. Arenhart már akkoriban is együtt dolgozott Németh Andrással,
aki abban az időben
az osztrák Hypo
Niederösterreich
vezetőedzője
volt, manapság
pedig a Váci
NKSE
szakmai igazgatója.
Arenhart az M4
Sportnak elárulta, 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 legeredményesebb kapus a bajnokságban.
Előbb négy, majd 15, tavaly és
idén pedig nyolc-nyolc gólig jutott. Egész pályás góljait világszerte csodálták, főleg a Siófok
elleni meccs után, tavaly februárban. Akkor az utolsó húsz másodpercben előbb egyenlített,
majd a győztes gólt is megszerezte a Vácnak.
Arenhart elmondta, hazauta-

zik Brazíliába, de júliusban egy
búcsúvacsorára
mindenképpen szeretne
visszatérni, hogy
elköszönhessen a
szurkolóktól. Felidézte, hogy kiégve,
megtörten érkezett négy évvel ezelőtt,
de Vácon
minden
meg v á ltozott, ismét megszerette a
kézilabdát,
és újra felépítette magát. A kapus el-

Ezeken kívül a háztartásban rengeteg olyan hétköznapi tárgy van, aminek alternatív
felhasználásának csak a képzelet szab határt. Így fog beépülni
egy otthoni edzésbe az ágy széle, a gurulós szék, a lépcsősor, a
partvisnyél, az ásványvizes palack, 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

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.

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

A

célja, hogy egy könnyen tisztítható, csúszásmentes felületet
kapj, ahol a gyakorlatokat biztonságosan tudod végrehajtani.

Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

ismerte, hogy imádja Magyarországot, azt sem tartja kizártnak,
hogy később itt fog élni.
Úgy fogalmazott, Vác az
otthona, ahol a szívét hagyja, de szeretné megvalósítani
az álmait azzal, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhet. Következő csapata a stabil anyagi helyzetben lévő montenegrói Buducnost Podgorica lesz,
amellyel két évre szóló szerződést kötött.
Leszögezte, addig nem fejezi
be a pályafutását, míg nem nyeri meg a BL-t, vagy legalább nem
jut be a négyes döntőbe a montenegrói bajnokcsapattal.

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
dtp.telework
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Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
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+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
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Fotó: vacinkse.hu

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

Költöztetés, fuvarozás a gondja?

A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Pataki Barnabás:
+ 36-70-621-5415
patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu
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