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Igazán rendhagyó kedves ünnepség helyszíne volt május 4-én a váci 
Jávorszky Ödön Városi Kórház zöld növényzettel borított udvara, ahol dél-
időben a Junior Prima-díjas In Medias Brass Quintet fúvósai gyönyörűen 
szóló koncertjükkel fejezték ki hálájukat és köszönetüket a koronavírus-
járvánnyal sújtott nehéz helyzetben is helytálló kórházi dolgozóknak. 

A kórház dolgozóinak rendkívüli helytállását sokan, sokféleképpen köszönték meg

Örömzenével köszöntötték 
a váci kórház dolgozóit

Tuzson Bence: A gyermeket nevelő fiatal házasok érdekei állnak 
a régiónkban folyamatban lévő fejlesztések középpontjában

CHAMPIONS BOWL: 
sok izgalmat hozott 
a dunakeszi döntő

Május 4-én, Szent Flórián ünnepén, a tűzoltók napján dr. Rét-
vári Bence személyesen köszöntette meg a váci tűzoltók 
munkáját, a hétköznapok során tanúsított hősi helytállását, 
hivatástudatát.  

Két év szünet után újra megrendezték a Champions Bowl ma-
gyarországi versenyét, amelynek Gödöllő és Dunakeszi adott 
otthont. A 14 éves lányok és fiúk fináléját a Nexon Dunake-
szi Teniszklub centerpályáján játszották május 9-én. A győz-
tesek – Farkaslaki-Hints Flóra és Tóth János – Magyarország 
színeiben lépnek majd pályára szeptember 8-15. között a hor-
vátországi Umagban sorra kerülő világdöntőben, amelyen 33 
ország legjobbjai mérkőznek meg egymással a végső győ-
zelemért. Farkaslaki-Hints Flórának Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere adta át a győztesnek járó díjat. 

A mentők és a 
tűzoltók köszöntése 

A rendhagyó koncert 
előtt tartott sajtótájé-
koztatón dr. Rétvári  

Bence, a térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselője és  
dr. Urbán Edina, a kórház fő-
igazgató-főorvosa nyilatkozott 
a helyi és az országos sajtó kép-
viselőinek. 

- Az 50 éves kórház fenn-
állása óta a legnagyobb fel-
adat előtt állt az elmúlt hó-
napokban, de még napjaink-
ban is óriási kihívás elé néz a 
váci Jávorszky Ödön Kórház – 
kezdte Rétvári Bence a korona-
vírus-járvány elleni védekezés-
re utalva. 

Bejelentette, hogy a kór-
házban kialakított oltóponto-
kon már 40 ezernél több em-
bert oltottak be, amiért a leg-
nagyobb köszönet és elisme-
rés illeti a kórház dolgozóit, az 
oltakozásban közreműködőket.

Elmondta: áprilisban már ti-
zenötször több volt a beoltottak 
száma, mint az új fertőzötteké. 
- Ez nagyon fontos, ez az arány 
egyre jobb, hiszen „csak” ápri-
lisban 800 ezer ember regiszt-
rált a védőoltásra – húzta alá a 
térség országgyűlési képviselő-
je, aki szerint – mint fogalma-
zott – a koronavírus ellen leg-
jobb védekezés az oltás, ezért 

mindenkit arra kér, hogy re-
gisztráljon és oltassa be magát.  

Újságírói kérdésre válaszol-
va kifejtette: mindenkinek az 
az érdeke, hogy a járvány mi-
nél hamarabb véget érjen. 
Ezért fontos, hogy minél töb-
ben regisztráljanak és minél 
többen oltassák be magukat, 
hogy a kórházak is elsődlege-
sen az alapbetegségek gyógyí-
tására összpontosíthassanak. 
Aki időt nyer, életet nyer – tet-
te hozzá. 

A társadalmi megbecsülés-
re utaló kérdésre megjegyezte: 
mindenki a maga módján igye-
kezett köszönetét és háláját ki-

A térség országgyűlési képviselője május 10-én pedig a 
mentők napja alkalmából a váci mentőkhöz látogatott el, 
hogy e jeles napon kifejezze köszönetét és nagyrabecsü-

lését a váci mentőállomás valamennyi dolgozójának, akiknek az 
elmúlt 1 év a korábbinál is emberpróbálóbb volt.

Térségünk megerősítésének kulcsa a család

A kormányzat célja, hogy az egész országban 
növelje a fás területek arányát, s ennek jegyé-
ben nemrég Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője is részt vett egy fóti faülteté-
si akcióban. A politikus ennek nyomán a lapunk-
nak adott nyilatkozatában beszélt arról is, hogy 
a tűzoltók napján nemrég személyesen adta át 
Szabó Richárdnak, a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület alapító elnökének a példaértékű helyt-
állásáért és bátorságáért megítélt miniszteri el-
ismerést. Magyarország számára a szociálpoli-
tika elsősorban a családok támogatását jelenti, 
ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a kor-
mány a családok felkarolásán és megerősítésén 
keresztül igyekszik megerősíteni az országot – 
tette hozzá a politikus.

fejezni a kórházi dolgozók em-
berpróbáló helytállásáért, hi-
szen volt, aki gyümölccsel, míg 
mások fertőtlenítőszerrel. 

- Az elmúlt hónapokban rit-
kán tapasztalható összefogás-
sal álltak az emberek a kór-
házi, az egészségügyi dolgo-
zók mellett. Ennek ékes példá-
ja az In Medias Brass Quintet 
fúvós együttes muzsikálása is. 
A nagy baj hozta a nagy ösz-
szefogást! – mondta dr. Rétvá-

ri Bence, aki később a kórhá-
zi dolgozóknak is tolmácsolta 
a hozzáérkező köszönetnyil-
vánításokat. 

- Ennek egyik különleges 
módja a mai zenei koncert, 
mellyel a fúvós együttes tag-
jai önökön keresztül - az ösz-
szes magyarországi orvosnak, 
ápolónak, kórházi dolgozónak 
-, szeretnék megköszönni és 
meghálálni, amit értünk tet-
tek, hogy az egészségünk biz-

tonságban legyen. Én is kö-
szönöm az önök helytállását, 
mindazt, amit értünk tettek, s 
tesznek nap, mint nap – mond-
ta Rétvári Bence.

Dr. Urbán Edina főigazgató-
főorvos örömét és köszönetét 
fejezte ki, hogy a fúvós együt-
tes tagjai önként és önzetle-
nül ajándékozták meg a kór-
ház dolgozóit, lelket melenge-
tő örömzenéjükkel. 

Folytatás a 2. oldalon
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Pest megye északi részén 213 millió forintos kormányzati támogatásból 12 településen 16 temp-
lom újulhat meg - közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára Szobon, ahol Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével 
tartottak közös sajtótájékoztatót. 

A váci egyházmegye égisze alatt létrejött, illetve még tovább fejlődhet 
egy új képzési, közösségeket összekovácsoló-összekovászoló intézmény, 
melynek bázisa a Galamb utcai püspökségi ingatlan területén újonnan ki-
alakított-felújított épületegyüttes.

Soltész Miklós elmondta, 
hogy a kormány által még 
húsvét előtt, a nagyhéten 

elfogadott templomfelújítási 
program keretében a 26 mil-
liárd forintos keretből a hatá-
ron belül 1400 templom, a ha-
táron kívül pedig 400 templom 
rekonstrukciójára juthat támo-
gatás.

Hozzátette, hogy Pest megye 
északi részén a támogatásból 
8 katolikus, 5 református és 2 
evangélikus templom, valamint 
1 zsidó felekezeti imaház újul-
hat meg a következő években. 
A felújítás fontossága mellett 
hangsúlyozta azt is, hogy ezek-
ből az összegekből helyi vállal-
kozások jutnak munkához.

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitká-
ra, a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője elmondta, hogy 
a 16 nyertes pályázó mögött élő 
közösségek vannak, ezeken a 
helyeken a közösségi élet színte-
re a templom, illetve az imaház 
- írta az MTI.

Az államtitkár beszélt arról, 
hogy Pest megye 4-es számú 
országgyűlési egyéni válasz-
tókerületében Bernecebaráti, 
Kóspallag, Rád, Vác, Szob, Vá-
mosmikola, Kismaros, Kosd, 

Nagymaros, Perőcsény, Verő-
ce és Csővár templomai újul-
hatnak meg a kormányzati tá-
mogatásból.

Fotó: KesziPress

A kis harangtoronnyal 
is kiegészített régi-új 
épületegyüttesben he-

lyet kapott MotiVÁCió Kép-
zési Központ nagyon fontos 
szellemi bázis lehet a jövőben, 
több szempontból is – mond-
ta a megnyitó ünnepségen  
Marton Zsolt.

A váci megyéspüspök beszé-
dének legfontosabb üzenete-
ként a jézusi szeretet jelentősé-
gét hangsúlyozta. Mert -, mint 
fogalmazott – „a jézusi szeretet 
az több, mint érzelem, a jézu-
si szeretet egy tudatos döntés, 
akaratból fakadó cselekvés, szó 
és tett".

Marton Zsolt - elődje, Beer 
Miklós érdemét is hangsú-
lyozva - A MotiVÁCió Képzési 
Központ létrehozását kiemelt 
küldetésének nevezte, mint 

fogalmazott, kellett egy hely, 
ahol szeretni, tanulni lehet.

***

A megnyitó ünnepség után 
Marton Zsolt lapunknak nyi-
latkozva újabb részleteket árult 
el a székesegyház hamarosan 
kezdődő felújításáról.

- Nagy ajándék és nagy öröm 
számunkra, hogy elkezdőd-
het a székesegyháznak a nagy 
léptékű felújítása, jelentős álla-
mi támogatással. Hiszen nem 
csupán a lelki-szellemi kincsek 
gyarapítása a fontos, hanem az 
épített örökség védelme, őrzése 
is. A most tervbe vett restaurá-
lás nem csupán az egyház gya-
rapodását szolgálja, hanem a 
város idegenforgalmi vonzere-
jének szempontjából is fontos. 

A székesegyház eredeti barokk 
szépségét kívánjuk visszahoz-
ni, már most látszik, hogy ezzel 
egy a mostaninál vidámabb, 
élénkebb, az örömöt kifejező 
színvilág válhat uralkodóvá. 
Most az alapszín a zöld, az ere-
deti barokk szín halvány drap-
pos, sárgás, ez jön majd vissza, 
illetve kazettás mennyezetdí-
szítés, ahol ez dominált koráb-
ban  - nyilatkozta érdeklődé-
sünkre a megyéspüspök.

Megtudtuk, hogy első kör-
ben a tetőszerkezet, kupola 
felújítása lesz napirenden, va-
lamint az elektromos háló-
zat cseréjére, a hangosítás, vi-
lágítás korszerűsítése, illetve 
komoly restaurátori munka, 
festmények, freskók feltárása, 
helyreállítása.

Ribáry Zoltán

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, 
Ferencz Gyöngyi polgármester, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és 
Medgyes Tibor plébános közös sajtótájékoztatójukon a szobi római 

katolikus templom előtt 2021. május 3-án. 

Örömzenével köszöntötték 
a váci kórház dolgozóit

Pest megye északi részén 
16 templom újulhat meg 

kormányzati támogatásbólÁtadták az újító szellemű 
MotiVÁCió képzési központot – 

Kezdődik a székesegyház felújítása

- Nagyon hálás vagyok a dol-
gozóinknak az elmúlt egy év 
nagy erőfeszítéseiért – hang-
zott a főigazgató elismerése. 

Mielőtt felcsendültek vol-

na a dallamok, Ifjabb Bazsinka 
József, az In Medias Brass 
Quintet tubása, az együttes 
szóvivője elmondta, hogy a 
koncerttel hálájukat és nagy-
rabecsülésüket szeretnék kife-
jezni.

- Békeidőben általában a mű-
vészek vannak reflektorfényben, 
a kórházi dolgozók pedig vég-
zik gyógyító munkájukat. Most 
önök vannak reflektorfényben, 
akiknek - nemcsak a saját, ha-
nem bízom benne, hogy az egész 
ország nevében is – köszönjük az 
elmúlt hónapokban végzett gyó-
gyító tevékenységüket – mond-
ta a művész, aki reményét fejezte 
ki, hogy mielőbb sikerül legyőz-
ni a vírust az egészségügyi dol-
gozók áldozatos és hősies mun-
kájának köszönhetően. - Továb-
bi sok erőt kívánunk önöknek! 
Fogadják szeretettel ezeket a vi-
dám dallamokat – hangzottak 
ifjabb Bazsinka József szavai, aki 
művész társaival együtt örömze-
nével ajándékozta meg az ebéd-
időben összesereglett kórházi 
dolgozókat, akik vastapssal ju-
talmazták az együttes önzetlen 
gesztusát. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Junior Prima-díjas In Medias Brass Quintet fúvósai

Az országgyűlési képviselő, a kórház vezetői és dolgozói együtt hallgatták az örömzenét 
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Szabó Richárd önkéntes tűzoltó és Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Árcunami az építőiparban!
Meddig drágulnak még az alapanyagárak?

Az építőipar háza tájáról két hírt hallhatunk mostanság. Egy 
hangos jó hírt, és egy fokkal talán szolidabban közvetített, 
kevésbé jó hírt. A jó hír az, hogy úgy tűnik, a januárban be-
vezetett, 50%-os állami otthonfelújítási támogatás tényleg 
meghozta a jogosultak építkezési kedvét, és az építőipar a 
kivitelezői szektorral együtt új növekedési pályára állt. A ke-
vésbé népszerű hír pedig a szektorban tapasztalható nagy-
mértékű, folyamatos áremelkedés. Vajon építkezőként/fel-
újítóként mit tehetünk az áremelkedés ellen, illetve milyen 
okai vannak ennek az extrém áremelkedésnek? Erről kérdez-
tük Juhász Attilát, a gödi újHÁZ Centrum Piramis Építőház 
Kft. vezetőjét. 

- Mekkora valójában az áremelke-
dés?
- Sok termék ára már most 30-40%-
kal emelkedett, így érdemes gyor-
san lépnie annak, aki építőanya-
got szeretne vásárolni. Az áremel-
kedés azokat a területeket érin-
ti a leginkább, amik az állami 
otthonfelújítási pályázat, illetve az 
otthonteremtési támogatás hatálya 

alá esnek, de valóban lehet azt mon-
dani, hogy általános és erőteljes az 
áremelkedés szinte minden terüle-
ten.

- Mitől van ez a szokatlan mérté-
kű emelkedés?

- Azt tudni kell, hogy amióta vi-
lág a világ, az építkezési szezonban 
nőnek az alapanyagárak, de most 
több extra tényező párhuzamosan 
fokozza ezt a jelenséget. Faáruk ese-
tében az USA-ba való EU-s export 
miatt nőttek meg az árak egész Eu-

rópában. Az acél árának emelkedé-
sét elsősorban az okozza, hogy Kína 
leállította az exportját. Márciusban 
ráadásul leégett az egyik nagy né-
metországi vegyipari konszern, a 
BASF gyára, ami pedig olyan építő-
ipari termékek alapanyagát állítot-
ta elő, mint a ragasztók, vakolatok, 
szigetelőanyagok. Mindezek tetejé-
be a korábban a Szuezi-csatornában 

megrekedt teherszállító hajó - első-
sorban a kínai termékek esetében - 
megháromszorozta a szállítási díja-
kat, melyek végső soron a fogyasz-
tói árakban csapódnak le. Ezek a 
tényezők a felújítási pályázat és az 
otthonteremtési támogatás által ge-
nerált keresletnövekedés, valamint 
a koronavírus okozta humán erő-
forrás problémai nélkül is nagyot 
dobnának az árakon, de így együtt 
ez a sok tényező tényleg az áremel-
kedés szuperviharát jelentik.

- Felújítóként/építkezőként ho-
gyan mérsékelhetjük az áremelke-
dés okozta többletköltségeket?

- Az áremelkedést teljesen elke-
rülni sajnos nem lehet, ráadásul 
nem is nagyon látni az ár növeke-
désének a végét. Hozzánk is heten-
te érkeznek be a frissített gyártói ár-
listák, és világosan látszik, hogy aki 
nem szerzi be időben az alapanya-
gokat, az pár hét múlva már csak 
jóval magasabb áron tud vásárol-
ni. Mi abban tudunk segíteni, hogy 
mindenkinek a céljainak legmegfe-
lelőbb árut adjuk és tájékoztatjuk az 
árak várható mozgásáról. 

- Meddig tarthat az emelkedés?
- Ez az, amit felelősséggel nem le-

het megjósolni. Jelen tudásunk sze-
rint az otthonfelújítási támogatás 
jövő év végéig lesz elérhető, ez te-
hát a keresletet növelni fogja még 
jóideig. Amennyiben a gyártói ka-
pacitás optimalizálódik, és a vírus 
háttérbe szorul, úgy az emelkedés 
mértéke mérséklődhet. De ott van-
nak még az USA és Kína által dik-
tált jelenlegi világpiaci folyamatok, 
amelyekről nem tudjuk mikor és 
milyen irányba mozdulnak el. Bő-
ven lehet, hogy az emelkedett árak 
belátható időn belül nem fognak 
mérséklődni, sőt. A legjobb tanács, 
amit adhatok, az tényleg az, hogy 
akinek szüksége van rá és tehe-
ti, minél előbb szerezze be az alap-
anyagokat, mert még nagyon mesz-
sze is lehetünk az árcsúcstól.

Juhász Attila

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: A gyermeket nevelő fiatal házasok 
érdekei állnak a régiónkban folyamatban lévő 

fejlesztések középpontjában

Térségünk megerősítésének 
kulcsa a család

Az ország megerősíté-
sének kulcsa a család, 
a munka és az inno-

váció – mondta Tuzson Bence 
arra a kérdésünkre válaszolva, 
hogy miért állnak a térségünk-
ben folyamatban lévő fejlesz-
tések középpontjában a csalá-
dok, illetve a gyermeket neve-
lő fiatal házasok érdekei. Sze-
rinte minden olyan országos 
intézkedés, amely hozzájárul-
hat hazánk megerősödéséhez, 
ugyanúgy jelentős előrelépést 
jelenthet térségünknek is, hi-
szen ezek haszna itt csapód-
hat le nálunk. Minél erőseb-
bek ugyanis itt helyben – Cso-
mádon, Csömörön, Dunake-

szin, Erdőkertesen, Fóton, Gö-
dön vagy Veresegyházon – a 
családok, s minél több beruhá-
zást sikerül a térségünkbe von-
zani, annyival több lehetőséget 
teremtünk a boldogulásukhoz, 
és annyival lesz erősebb lépés-
ről lépésre a régiónk is.

Ilyen szempontból tehát kü-
lönösen fontosak azok a fej-
lesztések, köztük az iskola-
építések és a bölcsődei beru-
házások, amelyek hozzájárul-
hatnak a kisgyermekeket ne-
velő családok megerősítéséhez 
és egyre jobb életminőségének 
megteremtéséhez – mondta 
lapunknak a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, aki ehhez 
kapcsolódva példaként emlí-

tette a környezetvédelem fon-
tosságát is: „Ezen a területen 
jómagam is a tettekben hiszek, 
és ezért is dolgozom folyama-
tosan azon, hogy térségünk-
ben minél nagyobb mérték-
ben növekedjen a fával borí-
tott területek aránya. Így pél-
dául most májusban a válasz-
tókerületemhez tartozó Fóton 
vettem részt egy faültetési ak-
cióban. Emellett pedig a kor-
mányzati munkában is igyek-
szem mindezt kifejezésre jut-
tatni, és ezért is tartom fon-
tosnak, hogy a klíma- és ter-
mészetvédelmi akciótervben a 
kabinet vállalta, hogy minden 
újszülött után tíz fát ültetünk 
el hazánkban, ötszáz települé-
sen összesen tizenkétezer fát 

telepítünk, és huszonhét szá-
zalékra növeljük hazánk fával 
borított területének arányát” – 
fogalmazott Tuzson Bence.

Örömmel tölt el, hogy a tűz-
oltók napján én adhattam át 
Szabó Richárd önkéntes tűz-
oltónak, a Fóti Aqua Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület alapító 

elnökének a több éves munká-
jáért, példaértékű helytállásá-
ért, bátorságáért neki megítélt 
miniszteri elismerést – foly-
tatta a képviselő, aki felhívta 
a figyelmet arra is, hogy a dí-
jazott már a kilencvenes évek 
óta meghatározó szerepet tölt 
be a település életében. „Kö-

szönöm minden tűzoltónak 
azt az áldozatos munkát, ame-
lyet mindannyiunk érdekében 
végez!” – zárta a lapunknak 
adott nyilatkozatát térségünk 
országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

környezetben eladó 55m2 alapterületű társasházi lakás. 
Első emeleti, két egész szobás, erkélyes, 

egyedi fűtésű lakás irányára: 30.000.000 forint. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 20 564 9240
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Sipos Dávid alpolgármester

Az egyenként 15-
20 állomás-
ból felépülő út-
vonalakon az 
A c t i o n b o u n d 

nevű, online és offline módban 
is használható mobilapplikáció 
vezeti végig a sétálót. 
Kvízkérdésekre válaszolva, ku-
tatófeladatot elvégezve, olykor 

az okostelefon vagy tablet ka-
merájával dokumentálva kell 
egy-egy állomást teljesíteni. 
Az utak során helyszíneket kell 
megkeresni (GPS-koordináták 
segítségével), az ott fellelhe-
tő információk alapján felada-
tokat megoldani. Az izgalma-
kat tovább fokozza, hogy előre 
nem látható, merre visz majd 
az út, egy-egy feladat elvég-
zése után érkezik a következő  
instrukció. Az egyik sétaútvo-
nalat Dióssi Csaba, Dunake-
szi polgár-mestere személyesen 
járta végig.

A helyek megkeresése köte-
lező elem. Ahhoz, hogy a sé-
táló megtalálja az adott he-
lyet, az alkalmazás egy mozgó 
nyíllal nyújt segítséget, amely 
az irányt és a távolságot is jel-
zi. Ha megtalálja az adott ko-
ordinátát (egy 300 m sugarú 
körben) az alkalmazás hang-
jelzést ad. Ezután lehet to-
vábblépni a következő feladat-
ra, koordinátára. Az informá-
ciók elolvasása és a feladatok 

megoldása egyénileg választ-
ható, nem kötelező elem, de a 
feladatok megoldásá-ért pont 
jár.

Kerekes Dóra helytörténész 
nemcsak a mai kor követel-
ményeinek és kényelmének kí-
vánt megfelelni, az 5‒9 évesek 
számára készült Titkos utakon 
című sétafüzettel segít kisza-
kadni a kisebbeknek a virtuá-
lis világból. A sétafüzetben is 6 
különböző útvonalat járhatnak 

végig, amelyben a gyerekek a 
játékos és egyben fejlesztő fel-
adatokat követve szerezhetnek 
további ismereteket Dunake-
sziről, vagy éppen segíti meg-
alapozni számukra az iskolai 
tananyagot.

A séták kiválóan alkalmasak 
családok, baráti társaságok, is-
kolai osztályok, óvodai cso-
portok vagy akár idegenveze-
tők programjainak színesítésé-
re. Kirándulásnak is kiváló vá-

lasztás, a legrövidebb útvonal 
egy, míg a leghosszabb 4,2 ki-
lométer. Van közöttük körséta 
is, amely a kiinduló pontra ve-
zeti vissza a sétálókat.

Egy-egy útvonal teljesítése 
után jutalom is jár. A játék, a 
séta, a friss levegőn töltött sza-
badidő mellett oklevéllel és du-
nakeszi ajándékokkal köszönik 
meg részvételt.

Szeredi Helga

Helytörténeti sétára hív a dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kerekes Dóra helytörténész 6 különböző, interaktív sétaútvona-
lat állított össze, amelynek segítségével jobban megismerhető Dunakeszi 
múltja és jelene. 

Sétáljon és játsszon Dunakeszin!

A két legnagyobb 
e-rolleres cég 220 
városban van 
jelen az Egyesült 

Államokban és Európa 
három tucat országában, 
köztük Magyarországon is. 
Az elmúlt hetekben a Lime 95 
rollert helyezett el Dunakeszi 
különböző pontjain, melyek 
sokak érdeklődését keltették 
fel. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a telefonos 
applikációval működő 
rollereket leginkább a fiatalok 
használják, de vannak, akik 
a nagy területen elterülő 
város távolabbi pontjairól az 
e-rollerrel közelítik meg a 
vasútállomást vagy a Duna-
parti szabad strandot, kajak 
központot.

- A rollerek előbb jelentek 
meg a városban, mint ahogy 
a Lime nevű cég képviselői 
egyeztettek volna a működés 
részleteiről az önkormányzat-
tal. Kisebb nyomozómunkába 
került mire sikerült felkutat-
ni az amerikai cég magyaror-
szági képviselőit – mondta ér-
deklődésünkre Sipos Dávid, 

Dunakeszi alpolgármestere, 
akitől megtudtuk, hogy ezt a 
3 fős társaságot meghívták a 
Városházára, hogy pontosít-
sák a működés jogi feltételeit. 

- A Lime az alternatív köz-
lekedési eszközöket Dunake-
szin is működtetni szeretné. 
Az első néhány hét tapaszta-

lata alapján az volt az elvárá-
sunk, hogy rendezett formá-
ban jelenjenek meg a rolle-
rek városszerte. Azt semmi-
képpen sem tudjuk támogat-
ni, hogy bárhol ott lehessen 
hagyni az e-rollereket, ami-
ben partnernek mutatkoztak 
a cég képviselői is. Azt szeret-

nénk – ha a lakosság igényli a 
működtetését -, hogy akkor 
az kulturált formában való-
suljon meg – hangsúlyozta Si-
pos Dávid.

Megállapodtak abban, hogy 
Dunakeszi 20 pontján zóná-
kat alakítanak, ahol a felhasz-
nálok, letehetik vagy felvehe-
tik a rollert.

- A város meghatározó, na-
gyon sok ember által láto-
gatott pontjának 200 méte-
res -, mint pl. a vasútállomás, 
SZTK, gimnázium – közelé-
ben hoznánk létre ezeket a zó-
nákat, ahol rendezett módon 
helyezhetnék el az alternatív 
közlekedési eszközt – ismer-
tette Sipos Dávid, aki szerint 
a rendezett városkép megőr-
zése érdekben csak ezekben a 
zónákban lehetne „parkoltat-
ni” a rollereket. 

A Városházán alapvetően 
minden alternatív közleke-
dési megoldást támogatnak, 
ami csökkenti a gépjárműfor-
galom okozta dugókat Duna-
keszin. 

- Megállapodtunk a Lime 
képviselőivel, hogy a három 

hónapos próbaidőszak tapasz-
talatainak birtokában dön-
tünk arról, hogy folytatjuk-e 
az együttműködést vagy el-
köszönünk egymástól. Fontos 
információ, hogy az e-roller a 
KRESZ szerint segédmotoros 
kerékpárnak minősül, csak 18 
éven felüliek használhatják, 
bukósisakkal. Nekünk nagyon 
fontos, hogy minden felhasz-
náló tartsa be az idevonatkozó 
szabályokat, melyek ellenőrzé-
se a rendőrség feladata.

A fiatal politikus elmond-
ta: látják, hogy napjainkban 
trendi a rollerek használata, 
de ezzel együtt sem lehet mel-
lőzni a szabályok betartását. 

- Telefonos applikációval 
működik a roller, az elején 
van egy kis QR-kód, amely 
beazonosítja, hogy melyik 
eszközt használják. A bank-
kártya adatok megadásával 
lehet fizetni, az indítás 250 
forintba kerül, utána pedig 
percenként 50 forint a hasz-
nálat költsége. Amennyiben 
a lakosság igényt tart a rolle-
rek használatára, akkor sze-
retnénk megállapodni a cég-

gel, hogy a dunakesziek kap-
janak külön kedvezményt, 
amit a Dunakeszi kártyához 
kötnénk. Már ezen el is kez-
dett közösen dolgozni a Lime 
és a Dunakeszi kártya fejlesz-
tőcsapata. 

 Mint megtudtuk a Lime pi-
ackutatás eredménye alapján 
jelent meg Dunakeszin, mert 
gazdaságilag erős, és nagy ki-
terjedésű város, melyben ed-
dig 2600 utat tettek meg a fel-
használók, és 800 „elveszett 
út” volt, mert nem találták a 
kereset rollert, melynek meg-
oldása érdekében hoznák lét-
re a 20 zónát, de addig is ke-
resik azokat a magánszemé-
lyeket, Juicer felhasználókat, 
akik begyűjtik az elhagyott 
rollereket, és feltöltik az ak-
kumulátorokat.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az e-rollerekkel megjelent az újabb alternatív 
közlekedés lehetősége Dunakeszin

Szakmai elemzések szerint kevés közlekedési eszköz terjedt el olyan viharos gyorsasággal a világban, mint az e-rollerek.  
Az első modern lítium-ion akkumulátoros e-rollerek 2017-ben jelentek meg nagyobb számban, majd még abban az évben el 
is indult a Bird és a Lime dokkolás nélküli e-roller megosztó rendszere.

A város múltja és jelene helytörténeti séta segítségével tárul 
elénk, miközben a levegőn tölthetjük el szabadidőnket

Elsőként Dióssi Csaba polgármester és dr. Kerekes Dóra 
sétált végig az egyik interaktív sétaútvonalon
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- A környezet szépítő és a pihe-
nők kényelmét szolgáló fejlesz-
téseket a Kisfaludy Program - 
Strandfejlesztés IV. ütemének 

keretében valósítjuk meg – is-
mertette a főkertész.

- A gondozott gyepfelületek 
bővítésével tovább növeljük a 

pihenésre, a sportolásra alkal-
mas területet a lakosság szá-
mára. Az új felületre tápanyag-
ban gazdag talajt terítettünk, 
mivel a talaj nagyon tömörö-
dött, és tápanyagban szegény 
volt. A felületet elegyengettük 
– mondta Tóth Eszter.

- A 2000 db virágos cserje 
elültetésének fontos célja volt 
egyrészt, hogy a strand terü-
lete mellett épített EuroVelo 6 
kerékpárút szélén kialakított 
rézsű lemosódását megakadá-
lyozza, másrészt további méh-
legelők jöjjenek létre. Többek 
között, bangiták, törpe man-
dula, rózsalonc, szárnyas kecs-
kerágó, borbolya, örökzöld or-
báncfű, tarka levelű meténg, 
törpe aranyeső, többfajta nyá-
ri orgona, kékszakáll és hó-
lyagvessző lett elültetve, válto-
zatos raszterben. A fajokat úgy 
válogattam össze, hogy legyen 
köztük mindig virágzó egyed, 
és jól bírják a föléjük boruló 
fák árnyékát – hallhattuk Tóth 
Eszter városi főkertész szak-
mai ismertetőjét.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Kétezer virágos cserjét ültettek 
a dunakeszi strand területén

Dunakeszi közkedvelt dunai sza-
bad strandjának területén – az ed-
digi fejlesztéseket folytatva – két-
ezer virágos cserjét ültetnek a na-
pokban Tóth Eszter városi főker-
tész szakmai irányításával, aki a 
Dunakanyar Régió megkeresésé-
re elmondta, hogy a nyári hőséget 
enyhítő hatalmas fák árnyékában 
pihenők kényelme érdekében 600 
négyzetméteren új gyepfelületet 
telepítettek.  

A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben a végéhez közele-
dik a nagy volumenű belső átalakítás, felújítás és bővítés fo-
lyamata, amely a napokban elkezdődött park- és környezet 
szépítésével zárul.  

Megújult a rendelőintézet 

A másik program, egy megadott telefonos 
applikáción keresztül nyomon követett 
séta, mely egy szimbólumot ad ki 

a terület bejárása után. Arra biztatjuk 
a gyerekeket, hogy az applikáción 
kirajzolódott tárgyat rajzolják le, 
és egészítsék ki kedvük szerint. 
Szintén a kiállítás részét képezik 
majd az elkészült munkák. 

Több céllal született a két 
program, egyrészt az elmúlt év-
ben a pandémia miatt, minden csa-
ládi programot el kellett halaszta-
nunk. Szerettünk volna, a helyzethez al-
kalmazkodva, közös élményt megélni Családja-
inkkal. Másrészt, Pedagógia Programunk szer-
ves része Zöld óvodaként, az épített környezet 
megismerése, a környezettudatos magatartás 
alakítása. Az útvonal sétával, biciklivel, rollerrel 
is bejárható. Így tedd rá referencia intézmény-
ként a hagyományok ápolása, közösségi élmény, 
összetartozás megélése a célunk, szeretnénk ha-

gyományt teremteni ennek a programnak.
 A kiválasztott nevezetességek a város szim-

bólumai, történelmi jelentőségű em-
lékművei. Fiatal családok választ-

ják városunkat lakhelyül. 
Szeretnénk segíteni, hogy ott-

honosan és jól érezzék magu-
kat Dunakeszin, és a Mi óvo-
dánkban! 

Az óvodapedagógusok mel-
lett, Bilinszky Ádám, az Okos 

város fejlesztéséért felelős tanács-
nok ötletei is segítették a felhívás 

megszületését. Köszönettel tartozunk 
érte!  eméljük, sikeres lesz a kezdeményezé-

sünk! Élményekben gazdag időtöltést tudunk 
kínálni! Tőkei Krisztina

Óvodavezető 
Mosolyvár Alapítványi Óvoda

2120 Dunakeszi Mindszenty stny.2. 
Tel.:+3627/546-335

- Dunakeszin 2006 óta sza-
bályozzák, hogy a házfala-
kon hová kerülhet a klíma-
berendezések kültéri egysége. 
Mit kell figyelembe vennie 
a lakosságnak? – kérdeztük 
Passa Gábortól, Dunakeszi 
főépítészétől. 

- A 2006-ban megalkotott 
Helyi Építési Szabályzat sze-
rint utcafronti homlokzat-
ra nem engedélyezett a klí-
mák kihelyezése. 2013. janu-
ár 1-étől jogszabályi felhatal-
mazás alapján a településképi 
rendeletben a képviselőtestület 
döntése alapján a városvezetés 
tovább módosított a szabályo-
záson, azóta a kihelyezéshez 
településképi engedély szüksé-
ges. A 2017-es rendelet módo-
sítás óta ráadásul nemcsak ut-
cafronti homlokzatra nem ke-
rülhet a berendezés, hanem a 
közterületről látható falfelü-
letre sem. Legfeljebb akkor, ha 
az épület szerkezetéből adódó-
an takarásban van. Várhatóan 
a Kormány által idéntől bizto-
sított otthonfelújítási program 

keretében meg fog ugrani a klí-
maberendezések iránti igény. 
A városkép védelme érdeké-
ben módosítjuk a településké-
pi rendeletet és ezzel párhuza-
mosan megkezdtük felkutat-
ni a szabálytalanul kihelyezett 
berendezéseket.

- A családi házak eseté-
ben egyszerűbbnek mondha-
tó egy ilyen jellegű szabályo-
zás betartatása, de Dunake-
szin panelházak és társashá-
zak is zömmel akadnak. Egy-
egy tömb esetében ez több száz 
lakást is jelenthet. Számukra 
milyen megoldás várható?

- A szabályozást a képvise-
lőtestület felülvizsgálta és egy 
módosítással az élhetőséget 
szem előtt tartva olyan társas-
házaknak is lehetőséget biz-
tosít klímaberendezések elhe-
lyezésére, ahol eddig nem volt 
megoldott. Ahol van erkély, ott 
annak takarásába lehet telepí-
teni, ahol pedig nincs, a házfa-
lon, rendezetten, például egy-
más fölé/alá kell kihelyezni az 

eszközöket. Sok társasházi la-
kásban az évek során már te-
lepítettek klímát, itt egy adott 
oldalon a már meglévőhöz kell 
igazítani az újakat. Ebben a 
Főépítészi Iroda, vagy a közös 
képviselő tud majd pontos tá-
jékoztatást adni.

- Hogyan változik meg a te-
lepülésképi rendelet, mit kell 
szem előtt tartania annak, aki 
klímát telepítene az otthoná-
ba? Tud egyáltalán arról a la-
kosság, hogy van ilyen szabá-
lyozás?

- Az önkormányzat tartott 
korábban ezzel kapcsolatban 
lakossági konzultációt. En-
nek az eredménye azt mutatta, 
hogy a helyiek mintegy 20%-a 
ismeri az előírást, a rendezett 
városképpel azonban egyet-
értenek. A jelenleg módosítás 
alatt álló településképi rende-
let meg fog határozni a város-
kép szempontjából kiemelt út-
vonalakat. Ezek mentén a sza-
bályozás nem változik, míg a 
kevésbé frekventált utakon az 
előírások lazítása várható. A 
kiemelt, főbb útvonalakon ut-
cafronti homlokzatra és köz-
területről látható homlokzatra 
továbbra sem szerelhető a kül-
téri egység, alacsonyabb ren-
dű, kis forgalmú utcákban az 
utcafrontra tilos, de oldalfalra 
már tehető a készülék. A ren-
deletmódosítás még a nyár ele-
jén megtörténik, a helyi klímás 
vállalkozások már tudnak a 
szabályozásról, a közös képvi-
selők értesítése már folyamat-
ban van. 

Szeredi Helga 

„Mosolyváras Kincskereső ~ 
Dunakeszi felfedező túra”

Változik a településképi 
rendelet, egyszerűsödhet 

a klímaberendezések kihelyezése

A Mosolyvár Alapítványi Óvoda két izgalmas programot hirdet családjai számára. A 
Gyermeknapi programsorozatunk részeként, május 17-31. között, Dunakeszi öt neve-
zetességének GPS koordinátáját megadva hívjuk a családokat a város felfedezésére. 
A feladat további része, hogy a megtalált helyszíneken készült családi fotókból össze-
állított montázst, június első hetében küldjék el az óvoda e-mail címére. Az érkezett 
képekből kiállítást szervezünk az intézmény területén. 

KÖZÉLETI 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:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Bertalan László nyomdaigazgató

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!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap
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Verőce is készül 
a strandszezonra

Lassan strandidő van, sőt, vannak, akik már a napokban bemerész-
kedtek a Dunába. Kis falunk Duna-partja is készül a szezonra, újabb 
és újabb változásokkal találkozhatunk a strandon. Nemrég ezek a 
képen látható napozóágyak kerültek elhelyezésre. Reméljük, hogy a 
nyárral együtt érkeznek majd vírushelyzeti enyhítések, és zavartala-
nul élvezhetjük a csodás partunkat! – írja a HellóVerőce csapata a 
községi önkormányzat hivatalos Facebook oldalán.

Kövesse 
lapunkat 
a Facebookon is!

A dinamikus forgalom-
irányítás bevezetéséhez 
szükséges kiviteli tervek 

elkészítésére írt ki közbeszer-
zést a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. az M2-es gyors-
forgalmi úton, az M0 és Duna-
keszi dél forgalmi csomópontja 
között. A leendő nyertes felada-
ta a beavatkozással érintett te-
rületen a dinamikus forgalom-
irányítás bevezetéséhez szüksé-
ges útépítési, vízépítési, forga-
lomtechnikai és egyéb kapcso-
lódó feladatok megtervezése.

Az elvárások szerint át kell 
tervezni egy gyorsforgalmi 
úti külön szintű forgalmi cso-
mópontot, ehhez kapcsolódó-
an üzemi hírközlési hálózatot 
kell létesíteni 9400 méter hosz-
szúságban, a fenti berendezés 
energiaellátásához 3800 méte-
ren tápkábelt kell eljuttatni, va-
lamint meg kell tervezni a hír-
közlési eszközök tartószerke-
zeteit. Ezen kívül az elkészült 
kiviteli tervekre meg kell sze-

rezni a szükséges jóváhagyá-
sokat és engedélyeket. A terve-
zési idő hat hónap. A nyílt ten-
derfelhívás az EU közbeszerzé-
si értesítőjében jelent meg.

“A dinamikus forgalomirá-
nyítás lényege, hogy a távoli 
irányítóközpontban valós idő-
ben értesülnek az adott útsza-
kasz forgalmi állapotáról, és a 
rendelkezésre álló eszközök-
kel igyekeznek beavatkozni az 
esetleges torlódások elkerülése 
érdekében” – mondta el a lap-
nak Borsos Attila, a győri Szé-
chenyi Egyetem docense, aki a 
közutak tervezésének a bizton-
sági hatásával és modellezési 
lehetőségeivel foglalkozik.

Az érintett, Dunakeszi mel-
lett elhaladó útszakaszon átjá-
rás lehetséges másik, párhuza-
mos útvonal felé, ezért a for-
galomirányítók változó jelzés-
képű táblák (VJT) – valójában 
nagy méretű kijelzők – segít-
ségével tudathatják a járműve-
zetőkkel, hogy érdemes elke-

rülni ezt vagy azt az útirányt. 
“Nyugat-Európában működ-
nek automatikus forgalomsza-
bályzó rendszerek is – mond-
ta a szakember –, amelyek az 
úttest aszfaltrétegébe épített 
érzékelők segítségével mérik 
a forgalom sűrűségét, és en-
nek megfelelően automatiku-
san módosítják az ajánlott ha-
ladási sebességet a kihelyezett 
VJT-ken. Bár nem közismert, 
de a gyorsforgalmi utak men-
tén Magyarországon is számos 
szakaszon működik már teszt-
üzemben a C-Roads nevű szol-
gáltatás, amely a forgalmi irá-
nyítás üzeneteit nemcsak in-
formációs táblákon, hanem az 
arra képes járművek fedélzeti 
berendezésein is képes megje-
leníteni” – írja a lap.

Az M2-es másik, az ország-
határhoz közeli részén is vár-
ható fejlesztés. A kormány 
82 milliárd forintot bizto-
sít kiemelt társadalmi igénye-
ken alapuló újabb gyorsfor-
galmi, főúti, települési elkerü-
lő, csomóponti és hídfejlesz-
tések előkészítésére, így het-
vennégy újabb közútfejlesztés 
tervezése kezdődhet meg – kö-
zölte korábban az Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um (ITM). A közlemény sze-
rint a tervezhető fejlesztések 
közé tartozik az M2-es autópá-
lya Vác utáni folytatása is, egé-
szen Parassapusztáig, a határ-
átkelőig.

Dugóban egérutat javasol majd 
az okosúttá váló 

M2-es gyorsforgalmi
Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket szerelnek majd fel az M2-
es gyorsforgalmi út főváros közeli szakaszán, amellyel csökkenthetők a 
torlódások. A Pest megyei útvonal Váctól északra eső szakaszát pedig 
négy sávon kiépíthetik a szlovák határig – írja a Magyar Nemzet.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Kis-, közép- és 
nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása pályázati felhívá-

sára a Prolan Irányítástechnikai Zrt. 2018-1.1.2-KFI-2018-00030 pályá-
zati azonosítóval pályázatot nyújtott be ezzel a címmel: „Áramszolgálta-
tók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú IP alapú 
vezérlőegység”. Az elnyert támogatás összege 264 971 521 Ft volt. A pro-
jekt megvalósulási helyszíne a cég telephelye, Budakalász volt.

A projekt végrehajtása során felkutattuk azokat a hiányzó ismeretek, 
melyek szükségesek a villamosenergia fogyasztói befolyásolás (demand-
side management DSM) aktív, direkt területén egy vezérlő eszköz ki-
fejlesztéséhez. Ipari kutatásunk során olyan új ismereteket szereztünk 
meg, amivel létrejött az okosmérési rendszerbe integrált fogyasztói be-
folyásolás. A projekt befejezésével egy IP alapú vezérlőegység kísérleti 
prototípusát hoztunk létre, amely korszerűsíti és ki tudja váltani a há-
lózatüzemeltetésben széles körben használt technológiákat. Az Európá-
ban széles körben alkalmazott hang- és rádiófrekvenciás körvezérlés tu-
lajdonságai: analóg és titkosítás nélküli jelátvitel; zárt protokollok; hite-
lesítés és két-irányú kommunikáció hiánya; távoli szoftverfrissítés nincs 
vagy erősen korlátozott. Ezzel szemben a fejlesztésünk eredménytermé-
ke fejlett titkosítási algoritmusokat alkalmaz, nyílt protokollokat hasz-
nál, teljeskörűen távmenedzselhető digitális eszköz.

Várhatóan a következő egy-két évben a németországi áramszolgálta-
tók (EnBW, E.ON, Vattenfall) igényei fognak számunkra piacot jelente-
ni. 3-4 millió db vezérlőegység szállítását igényli a piac 10 év leforgása 
alatt. A Prolan jelenlegi németországi hírneve és felkészültsége alapján 
ennek a piacnak legalább a 10%-a megszerezhető. Ez évente 30 – 40 000 
db-ot jelent. A magyarországi áramszolgáltatók becsült HFKV és RKV 
vevőkészülékeknek számai: E.ON, DÉMÁSZ, és ELMŰ-ÉMÁSZ terüle-
tein 1.800.000 db. Az új technológiájú megoldásra áttérve a jelenlegi ké-
szülékeiket le fogják cserélni. Ennek az időtávja és a volumene egyelőre 
még nem számszerűsíthető.

Cégünk a hazai és németországi RKV szállításoknak köszönhető-
en kialakult jó hírnevére alapozva az újonnan létrejött prototípust az 
áramszolgáltatóknak (és leányvállalataiknak) már tesztelésre átadta. A 
pilot projektekben megszervezett, sikeres üzemi próbákat követően, a 
terméket tömeges számban tervezzük szállítani.
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„Utazás” a zene csodálatos világában

„A tánc az életem”

Megnyílt a gödi meleg vizű strand

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar a kultúra és a zene értékeit képviselve – a 
járványügyi rendelkezések betartásával – ismét megtarthatja hangversenyeit. 
A Farkas Ferenc Zenei Bérlet 2020/2021. évad elhalasztott előadásával várják 
ismét a közönséget 2021. május 21-én pénteken, 18 órától a VOKE József Attila 
Művelődési Központ udvarára. 

A tánc az egyik legősibb emberi megnyilvánulás. Sokféle formában, vál-
tozó tartalommal végigkísérte az emberiség fejlődésének útját. „A tánc a 
lélek rejtett nyelve”, fogalmazott Martha Graham, táncos, koreográfus, a 
„Tánc Picassója”. 

A kormány nyitási intézkedéseinek megfelelően, május 8-án reggel hatkor újra kinyitott 
a Termálstrandfürdő. Ahogy egy ott lakó mesélte, reggel hat óra előtt pár perccel már 
közel negyvenen vártak a nagy pillanatra, hogy újra birtokba vegyék a medencék frissítő 
vizét. A korai érkezést persze főleg a kedvezményes reggeli belépők motiválták.

Dézsi Yvett Tuzson Bence országgyűlési képviselőtől vehette át a miniszteri oklevelet

Dézsi Yvett táncpedagógus
Franciaország a jó sajtok, borok, a baguette 

és a nők szerint a világ egyik legroman-
tikusabb nyelvének az országa. Kulturá-

lisan a világ vezetői közé tartoznak. Mindenki 
meg akarja nézni életében legalább egyszer Pá-
rizst, az Eiffel tornyot, illetve át szeretne sétál-
ni a Louvre termein. No meg persze egy klasszi-
kus francia reggeli se hangzik rosszul egy finom 
croissant-nal és egy jó kávéval. A franciák bo-
hém világát idézi meg a Dunakeszi Szimfonikus 

Zenekar Bohémélet c. előadása. A műsorban fel-
csendül Offenbach Orfeusz az alvilágban c. mű-
vének nyitánya, majd a „legpárizsibb” opera, a 
Bohémélet népszerű dallamai szólalnak meg  
Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész előadásá-
ban. Ezt követően Delibes remekműve, a balett 
műfajának klasszikusai közé tartozó Coppélia 
című balett részleteit hallhatják Farkas Pál ve-
zényletével.

Somogyi Ágnes 

A közelmúltban, április 29-én ünnepeltük 
a Tánc Világnapját. Ebből az alkalom-
ból kiemelkedő szakmai tevékenységé-

ért „Elismerő oklevelet” adományozott Prof. Dr. 
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások miniszte-
re Dézsi Yvett táncpedagógusnak, a Gödi Diák-
Sportegyesület (GDSE) táncszakosztálya oktatójá-
nak, szakosztályvezetőjének, és a Dunakeszi Far-
kas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
balett szak pedagógusának. Az oklevelet Tuzson 
Bence államtitkár, a térség országgyűlési képvise-
lője adta át. 

Nála érvényes, hogy már gyermekkorától…  Öt 
évesen kezdett balettozni Gödön Vizy Valériánál. 
Pár év alatt kinőtt a csoportból, s a mesternő ta-
nácsára Budapesten folytatta a tanulást Keveházi 
Gábor és Bán Teodóra „Diótörő” magániskolájá-
ban. Két év múlva az Állami Balettintézet előké-
szítő tanfolyamán folytatta a balett mesterség el-
sajátítását, ahol tanárai Orosz Adél és Dorszky Er-
zsébet voltak.  

Ezt követően felvették a Talentum Táncművé-
szeti Szakiskolába. –Ez az iskola adta meg azt a tu-
dást, amelyet a mai napig hasznosíthatok, illetve 
tovább adhatom a „gyermekeimnek”. A klasszikus 
baletten keresztül a néptáncon át a modern tánc-

stílusig mindent megtanultunk. Végül professzio-
nális táncosként végeztem el az iskolát – mesélte 
Dézsi Yvett.  

A Rajkó zenekarral és a Talentum tánckarral vé-
gigturnézták a világot.  Idehaza is számos kiemel-
kedő alkalommal szerepelt a népszerű együttessel. 
De ekkor még nem gondolt arra, hogy tanítson.  

Alig múlt húsz éves, amikor egy gödi magán-
óvoda felkérte, hogy tanítsa a gyermekeket balett-
re. Szívesen elvállalta és megérezte, hogy táncokta-
tóként is jó útra tévedt. Hamarosan beiratkozott a 
Magyar Táncművészeti Főiskola divattánc és tár-
sastánc speciális szakára, ahol táncoktatói végzett-
séget szerzett. Pár évvel később a gödi József Atti-
la Művelődési Házban, majd a Huzella Tivadar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanított tán-
cot a gyermekeknek. Nyári tánctáborokat és tánc-
gálákat is szervezett, s ebben nagy segítséget ka-
pott és kap jelenleg is a művelődési ház vezetősé-
gétől. 

– Szabadúszóként nagyon sok helyre eljutottam, 
és ezzel együtt elkezdtem Gödön, Dunakeszin és 
Fóton is tanítani gyerekeket, immár húsz éve. A 
gödi egyesületen belül 12 éve a táncszak vezetője 
vagyok, és kilenc éve tanítok balettet a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolában. Rengeteg fellépésünk 
volt már városi kulturális rendezvényeken, az éves 
balett vizsgáinkat pedig a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban tartjuk telt ház előtt. 

Öt éve már minden karácsonykor előadják az ál-
tala és munkatársa, Hirsch Anett által közösen ko-
reografált Diótörő mese balettet mintegy száz tán-
cossal. Gödről és Dunakesziről a kicsiktől a na-
gyokig minden növendéke benne van az előadás-
ban, melyben Gyúró Tamás néptáncosai is szere-
pelnek. 

– Azt szeretném, hogy mindenki szeresse a tán-
cot, aki hozzánk jön. A versenyekre is az egész csa-
patot viszem el, nincs megkülönböztetés, min-
denkire szükség van. Az eltérő testalkat sem szá-
mit, nekik is helyük van nálam. A szülők hozzák 
a gyermekeiket, már nem kell „plakátolni. A va-
lamikori tíz-tizenöt főből már kétszázra fejlődött 
a létszám, korcsoportok vannak a legkisebbektől 
a tizenévesekig. És az idők folyamán néhányan a 
táncot választották élethivatásnak.  

– Azt gondolom, hogy nálunk legelső a tánc sze-
retete. A tánc gyógyítja lelket és a testet, és a leg-
jobb tudásom szerint próbálom átadni mindazt, 
amit a mestereimtől tanultam és igyekszem hoz-
záadni a saját gondolataimat, érzéseimet. Mert a 
tánc az életem.  

Katona M. István
Fotó: Ligeti Edina 

és Dézsi Yvett archívuma

A pénztárban kapott információ szerint a for-
galom teljesen átlagos, most még nincsenek 
sokan, de az biztos, hogy akik eljöttek ezen 

a napon, mindannyian nagyon boldogok voltak. 
Működtek a büfék is, de a gyermekmedence csak 
15-én nyit. A vízben ülő törzsvendégek voltak a leg-
lelkesebbek. Nagyon várták már a nyitást és min-
dennel elégedettek voltak, jó az úszóvíz, jó a szau-
na, minden jó. Egy dolgot említettek meg, amit nem 
kedvelnek, hogy a tervek szerint ősztől tavaszig ked-
den és csütörtökön rövidített nyitva tartás lesz – írja 
a gödihírnök.hu.  A belépéshez a védettségi igazol-
ványt be kell mutatni, és a zárt terekben maszkot 
kell viselni. A 18 év alattiak igazolvánnyal rendelke-
ző felnőtt kíséretével kártya nélkül is bemehetnek.

A fürdő szeptember végéig minden nap, reggel 
hattól este nyolcig van nyitva, és szeretettel várja 
vendégeit.
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Temesvári Andrea 

Bogyó Tamás és Palágyi Miklós szövetségi edző adta át  
a díjakat Tóth Ákos Jánosnak és Szász Mihálynak 

A hétvégi nagyszabású 
verseny kiváló alkalmat 
kínált a feltörekvő fia-

tal magyar tehetségeknek, hogy 
felmérjék tudásukat, versenyké-
pességüket. A Champions Bowl 
magyarországi versenyét a Ma-
gyar Tenisz Szövetség és a ver-
seny jogtulajdonosa, a Nexon 
Dunakeszi Teniszklub rendezte. 

- Jó volt látni, hogy a magyar 
utánpótlásban továbbra is van-
nak tehetséges fiatalok – mond-
ta a fiúk döntője után Bogyó Ta-
más, a Nexon Dunakeszi Tenisz-
klub vezetőedzője, aki annak 
külön is örült, hogy a fináléban 
játszó két fiú egy évvel fiatalabb 
a 14 éves korosztály tagjainál, 
hiszen ők 2008-ban születtek. – 
Ez is bizonyítja tehetségüket – 
tette hozzá.

Mint megtudtuk a lányok me-
zőnyében 11 versenyző lépett 
pályára, míg a fiúknál 39 ver-
sengtek a végső győzelemért. 

- Az viszont jó hír, hogy a ma-
gyar bajnok ranglista 2. helye-
zettje, Farkaslaki-Hints Flóra itt 
volt, aki magabiztosan megnyer-
te a versenyt. Mai győzelmének 
köszönhetően a lányok mezőnyé-
ből Flóra képviselő Magyarorszá-
got – és egy kicsit a Nexon Duna-
keszi Teniszklubot is - a horvát-
országi világdöntőben, amelyen 
33 ország legjobbjai mérkőzésnek 
meg egymással – folytatta Bo-
gyó Tamás, aki az élő adás egyik 
szakkommentátora volt. 

A döntő után az M4 Sport ri-
porterének és a Dunakeszi Pol-
gárnak nyilatkozó Flóra el-
mondta, hogy első kiemeltként 
nagyon szeretett volna nyerni. 
Edzője, Selmeci Petra utasítása 
szerint igyekezett végig pozitív 
maradni és a legtöbbet kihozni 
magából. Stabil, kiegyensúlyo-
zott volt, ami az umagi részvételt 
jelentő győzelemhez segítette. 

- Horvátországban is a maxi-
mumra törekszem majd. Győz-
ni szeretnék! – jelentette ki a te-
hetséges fiatal teniszező, aki-
nek erre minden esélye meg 
van, amit megalapozhatnak az 
Ausztriában és Szlovéniában el-
ért sikerei is.

A lányok döntője után -, 
amelynek az egykori világsztár 
teniszező, Temesvári Andrea 
volt a másik szakkommentáto-
ra – lapunk kérdésére elmond-
ta, hogy Bogyó Tamás és né-
hai édesapja, Bogyó László szak-
mai és emberi megbecsülésének 
kifejezéseként vállalta el a lá-
nyok fináléjának kommentálá-
sát. A magyar tenisz „állócsilla-
ga” hozzátette: noha még ha más 

is volt, mint amikor a világ leg-
jobbjainak játékát kell kommen-
tálnia, élvezte a két magyar lány 
játékát.

 Érzelmileg is kötődik Duna-
keszihez, hiszen nagylánya a vá-
rosban nyerte első komoly ver-
senyét, a fiai is folyamatosan itt 
játszanak Bogyó Tamásék „Te-
nisz Mekkájában”. 

- Édesanyaként, edzőként és 
most már, mint szakkommen-
tár is kijelenthetem, hogy Bo-
gyó Tamásék remek feltételeket 
biztosítanak a magas színvona-
lú versenyekhez és edzésekhez 
egyaránt – mondta elismerően 
Temesvári Andrea, aki egyko-
ron a női egyéni világranglista 7. 
helyét foglalta el, párosban pedig 
Roland Garrost nyert. 

Kifejtette: a magyar tenisz jö-
vőjére pozitív hatással lehet az 
állam jelentős anyagi támogatá-
sa, melyet szakmai elvárásai és 
reményei szerint ezúttal a leg-

ésszerűbben használ fel a szö-
vetség az utánpótlás felkarolásá-
ra, versenyeztetésére, a fejleszté-
sekre.

– Egy pár évig félre csúsztak 
a dolgok, de most jó helyzetben 
vagyunk! Úgy gondolom, hogy 
az előttünk álló 5-10 évben ug-
rásszerű lesz a fejlődés a magyar 
teniszben. De ezért nagyon so-
kat és céltudatosan kell dolgoz-
ni. Szakmailag, emberileg össze 
kell fognunk a fiatalok, a ma-
gyar tenisz jövőjéért – hangsú-
lyozta Temesvári Andrea, aki 
mindemellett fontosnak tartja 
az egykori és napjainkban tevé-
kenykedő edzők megbecsülését, 
szakmai képzését. 

- Én úgy gondolom, hogy 
azok, akik most helyet kaptak a 
magyar teniszben -, és igyekez-
nek is tenni érte -, azok a múlt-
ban letettek valamit az asztalra. 
Tapasztalatuk révén a jövőben 
ezeknek a gyerekeknek tudnak 
segíteni – bizakodik a magyar 
teniszsport legendás egyénisége. 

Nyári napokat idéző meleg-

ben kezdődött a fiúk döntője, 
amely a lányokénál is nagyobb 
küzdelmet, látványos labdame-
neteket hozott. A több mint két 
órán át tartó mérkőzést a sze-
gedi Tóth Ákos János nyerte a 
Bepto Team játékosa, Szász Mi-
hály ellen. 

Bogyó Tamás elégedett volt a 
verseny színvonalával és a ren-
dezéssel, amelyhez sok segítsé-
get kapott a Magyar Tenisz Szö-
vetségtől, a helyi és a környező 
települések vállalkozóitól. Tá-
mogatta a rendezvényt Duna-
keszi Város Önkormányzata is. 
A verseny döntőit a Telekeszi 
Tv élő adásban közvetítette a 
Facebook oldalán. 

A látottak alapján remény-
kedhetünk, hogy a magyar csa-
pat minimum megismétli a két 
éve elért 4. helyét az umagi vi-
lágdöntőben.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Izgalmas mérkőzések 
a Champions Bowl tenisz 

verseny dunakeszi döntőiben
Két év szünet után újra megrendezték a Champions Bowl magyarországi 
versenyét, amelynek Gödöllő és Dunakeszi adott otthont. A 14 éves lányok 
és fiúk fináléját a Nexon Dunakeszi Teniszklub centerpályáján játszották 
május 9-én. A győztesek - Farkaslaki-Hints Flóra és Tóth Ákos – Magyar-
ország színeiben lépnek majd pályára szeptember 8-15. között a horvátor-
szági Umagban sorra kerülő világdöntőben, amelyen 33 ország legjobbjai 
mérkőznek meg egymással a végső győzelemért.  

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

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

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

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.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú mun-
kalehetőséget kínál az alábbi munka-
körök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL


