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Vác deákvári városnegye-
dében, a Bauer Mihály ut-
cában tartott sajtótájékoz-
tatón jelentette be Rétvá-
ri Bence országgyűlési kép-
viselő, hogy a 2018-ban 
elnyert 334 millió forint ál-
lami támogatást a kormány 
240 millió forint pluszfor-
rással egészítette ki, hogy 
felépülhessen a jelentős la-
kossági igényt kiszolgáló 
56 férőhelyes bölcsőde.  

A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerü-
lő IpolyFeszt száznál is több ingyenes programmal várja a rendez-
vényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, 
templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművé-
szeti kiállítások vízi és természetjáró túrák garantálják a rendez-
vény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves ter-
mékek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé. Az Ipolyság 
12 települése várja a nagyközönséget tartalmas és rendkívül von-
zó programok sokaságával. Programismertető és interjúk a 6. és  
a 7. oldalon olvashatók. 

Rétvári: 574 millió forint 
állami támogatásból épül fel 
az 56 férőhelyes váci bölcsőde 

A győztesek között vannak dunakeszi és váci sportolók is   

Tuzson Bence: A járványügyi 
korlátozások enyhítésének köszönhetően 

már a szabadtéri sportokhoz is 
visszatérhetnek az emberek

Írásunk a 8. oldalon

Írásunk a 8. oldalon

Írásunk a 2. oldalon

Írásunk a 2. oldalon

Öt méter mélyen fúrtak át 
a Kossuth Lajos utca alatt

Nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadidős sportolóknak fo-
lyamatosan lehetőségük legyen az aktív kikapcsolódásra – 
nyilatkozta a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, 
akit a járványügyi enyhítésekről is kérdezünk beszélgetésünk-
ben. Mint mondta, a Dunakeszin a minap megtartott beeve-
zés hozzájárul ahhoz, hogy a program résztvevői közelebbről 
is megismerjék Magyarország gyönyörű vízi útvonalait, vízről 
megközelíthető páratlan természeti kincseit, ilyenekben pedig 
térségünk is bővelkedik.

Végéhez közelít Dunakeszin a 
közel egy kilométer hosszú tó-
városi csapadékvíz-elvezető 
csatorna kiépítése, amelyben 
az egyik legnagyobb szakmai 
kihívást a Kossuth Lajos utca 
alatt 5 méter mélyen átvezető 
24 méteres csatorna átfúrása 
jelenti a szakemberek számá-
ra a Kolozsvár utca és a Husz-
ka Jenő utca között.

Tiszta város, 
igényes környezet

Kezdődhet a nagy visszatérés!

Népes mezőny a Nagy-Duna Beevezésen

A dunakeszi Duna-parti szabadstrand gyönyörű 
területe már-már kezd kultikus hellyé válni, ahol 
a pihenés, a kikapcsolódás élménye mellett él-
vezhetjük a víz közelségét, a sportolás lehetősé-
gét. Ebben a vonzó természeti környezetben ren-
dezték meg május 15-én a Nagy-Duna Beevezés 
Evezz Itthon szezonnyitó vízi sportprogramját. A 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség szabadidős ver-
senysorozatának első állomása Dunakeszi volt. 
Tizenhárom kategóriában 80 egység 146 verseny-
zője szállt vízre. A nagy evezős versenyt megláto-
gatta Tuzson Bence országgyűlési képviselő és a 
háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, a korábbi 
szövetségi kapitány, Storcz Botond is. 

A jobboldali és baloldali politikusok együtt örültek 
a félmilliárdot meghaladó állami támogatásnak
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Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője bevezetőjében emlékez-
tetett arra, hogy nem először állnak ezen 

a helyszínen, ugyanis néhány évvel ezelőtt még 
Fördős Attila polgármesterrel, Pethő Tibor alpol-
gármesterrel és Mokánszky Zoltánnal, a körzet 
önkormányzati  képviselőjével együtt jelentették 
be, hogy a bölcsőde építését 334,6 millió forint-
tal támogatja az állam. - Akkor az a jó hír az volt, 
hogy előbb-utóbb elindulhat itt a bölcsődének az 
építése – mondta.

Majd azzal folytatta, hogy szerencsére Vácon, 
de főleg a deákvári városrészen, mint ahogy az 
országban is, egyre több a gyermek.  A kormány 
igyekezett minél több forrást biztosítani, hogy 
bölcsődék épülhessenek. 

- Így tudott pályázati forrásból Vác is 334,6 
millió forintot megnyerni. A tervezés időszaká-
ban a város vezetésének az összetétele is meg-
változott, és jó pár hónappal ezelőtt jelezte az 
önkormányzat, hogy ez a bölcsőde tényleg meg 
tudjon valósulni, ahhoz 72 százalékkal maga-
sabb összegre, plusz 240 millió forintra van 
szükség. Így nem 334,6 millió forintból, hanem 
574 millió forintból valósítható csak meg ez a 
bölcsőde – ismertette Rétvári Bence.

A város országgyűlési képviselője kiemelte: a 
kormány számára is fontos, hogy ahol a városok,  
a települések szeretnének a családok számára 
újabb napközbeni gyermekfelügyeleti lehetőséget 
biztosítani, pédául bölcsődét építeni, azok meg-
valósuljanak. 

– Ezért egészítette a kormány 240 millió fo-
rint többlettámogatással a korábban elnyert 334,6 
millió forintot. Így nem kell lemondani a beruhá-
zásról a jelentős építőipari árak emelkedése mi-
att sem. A leendő váci bölcsőde 56 kisgyermek 
számára biztosítja az elhelyezést – mondta Rét-
vári Bence, aki szerint mindemellett másfél tucat 
váci munkavállaló számára munkalehetőséget is 
teremt.  

Vác országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, 
hogy a beruházás a korábban nyilvánosságra ho-
zott tervek szerint megvalósul meg. 

- Bízunk benne, érezni fogják a váci polgárok, 
hogy mindenki - politikai színezetre tekintet nél-
kül - azon dolgozik, hogy a váci gyerekek számára 
biztosított legyen a bölcsődei elhelyezés lehetősé-
ge, amire igen nagy igény van. És abban is bízunk, 
hogy ez most már előbb-utóbb biztosan megvaló-
sul – tette hozzá a politikus. 

Kiss Zsolt alpolgármester köszönetét fejezte ki 

Rétvári Bencének, hogy jelen lehet a sajtótájékoz-
tatón, melyet a város országgyűlési képviselője 
hívott össze. A váci politikus bevezetőjében kö-
szönetet mondott mindazon személyeknek, akik 
áldozatos munkája eredményeként elindulhat a 
projekt megvalósítása.  

Beszédében kiemelte: a közbeszerzési eljárás 
során derült ki, hogy a 2018-ban elnyert – már 
a város számláján lévő - 334,6 millió forintból 
nem tudják felépíteni a bölcsődét a jelentős épí-
tőipari áremelkedések miatt. Ezt követően a vá-
ros vezetése egy feltételes közbeszerzésen ismerte 
meg a pontos összeget, amelyből a bölcsődei pro-
jekt megvalósítható. – Ez pedig 575 millió forint 
– mondta.  

- Ekkor fordultunk Rétvári Bence országgyű-
lési képviselő úrhoz, illetve a kormányhoz, hogy 
kérjük a szükséges forrás előteremtését, amely 72 
százalékos ráemelést igényel, egészen pontosan 
240 millió forint plusztámogatást. Nagyon örü-
lök, hogy erről a támogatásról nem olyan régen a 
kormány döntött, és ezt Vác városa megkaphatja. 
Ezáltal minden akadály elhárul az elől, hogy ez a 
projekt megvalósulhasson. Annál is inkább, mert 
az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy Vác vá-
rosát egyre többen választják lakhelyüknek, 2200 
fővel nőtt a lakcímnyilvántartás alapján az elmúlt 
években Vác város lakossága” – mondta.

Befejezésül Kiss Zsolt elmondta, hogy az 574 
millió forint állami támogatásból megépülő böl-
csőde megvalósításához az önkormányzat a 2800 
négyzetméteres területtel és a közművek kiépíté-
sének költségeivel járul hozzá saját forrásból. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tavaly, szeptember első 
napjaiban kezdtek hoz-
zá a közel egy kilomé-

ter hosszú csapadékcsator-
na építéséhez, amely a leg-
kritikusabb helyről, a Toldi-
Dombliget lakóparkban lévő 
Huszka Jenő utca mélypont-
járól gyűjti össze a vizet egy 
meglévő befogadóba, ami a 
Tisza utcától a Kolozsvár ut-
cáig tart – magyarázta a helyi 
sajtó képviselőinek adott nyi-
latkozatában Hegyi Márton, a 
kivitelező Penta Kft. projekt-
vezetője a május 21-i bejárá-
son, amelyen Dunakeszi pol-
gármestere is megtekintette a 
munkálatokat.

A rákapcsolódó víznyelők-
kel, folyókákkal épített csapa-
dékvíz-elvezető csatorna ki-
vitelezési határideje 2021 au-
gusztusa, de a vállalt határidő-
nél jóval korábban végeznek a 
munkálatokkal – jelentette be 
a projektvezető. Hegyi Márton 
elmondta: Már csak a Kolozs-
vár utcát és a Huszka Jenő ut-
cát összekötő 100 méter hosz-
szú csatorna kiépítése hiány-
zik, melyet a Kossuth Lajos 
utca alatt 5 és fél méter mélyen, 
úgynevezett átsajtolással, átfú-
rással oldunk meg. Ezt a tech-
nológiát azért alkalmazzák, 
hogy a Kossuth Lajos utca for-
galmát egy percre se kelljen le-
állítani.

A szakmai megoldás lénye-
ge, hogy a fúrás kiinduló helyét 
tíz méternél hosszabb acélle-
mezekkel építették körbe, ame-
lyek legalább 4 méter mélyen 
behatoltak a talajba. A szakem-
berek ebből a munkatérből ki-
indulva kezdték el kiépíteni a 
2×12 méter hosszú „dunakeszi 
csalagutat”, melyben előbb át-
sajtolják, átfúrják az egy mé-
ter átmérőjű acél védőcsövet, 
melyben majd átvezetik a 80 
centis vízelvezető csatornát.

A nagy szakmai kihívást je-

lentő munkálatokat megtekin-
tette a város polgármestere és 
a körzet önkormányzati kép-
viselője, Sipos Dávid alpolgár-
mester is.

Dióssi Csabát a Penta Kft. 
tulajdonosa, Nagy Gábor tájé-
koztatta a kivitelezés állapotá-
ról, ismertette az átsajtolásos 
technológia szakmai megoldá-
sának feltételeit. „Nagyon pre-
cíz, pontos előkészítést és kivi-
telezést kíván a szakemberek-
től, hogy a két irányból meg-
kezdett fúrással középen cen-
ti pontossággal találkozzanak” 
– mondta a nagy tapasztalattal 
rendelkező szakember.

A gépészmérnök végzettségű 
Dióssi Csaba polgármesterben 
felülkerekedett a szakmai kí-
váncsiság, aki lement a mély-
ben dolgozó műszaki szakem-
berekhez, hogy közelről vegye 
szemügyre a kivitelezés egyik 
legfontosabb fázisát.

A polgármester a bejárás 
után arról beszélt a sajtó kép-
viselőinek, hogy a Tóvárosban 
és a Huszka Jenő utcában élők 
számára rendkívül nagy jelen-
tősége van a csapadékvíz-elve-
zető csatorna kiépítésének.    

„Aki esős időben látta a Tol-
di lakópark helyzetét, hogy 
térdig érő vízben álltak a la-
kók meg a járművek, az tudja, 
hogy ez borzasztóan fontos be-

ruházás. Mióta megépült a la-
kópark, a mélypontról a vizet 
sehogy sem lehetett elvezet-
ni. Most egy állami pályáza-
ton nyertünk 300 millió forin-
tot, melynek köszönhetően az 
új csatornát össze tudjuk kötni 
a meglévő városi csapadékelve-
zető rendszerrel. Nagyon érde-
kes műszaki megoldás az átsaj-
tolás, amit azért alkalmaznak, 
hogy ne kelljen leállítani a Kos-
suth Lajos utca forgalmát. Már 
nagyon közelít a befejezéséhez 
ez a beruházás” – jelentette ki 
Dióssi Csaba.

Újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta: a városban egyéb-
ként sok olyan kisebb terü-
let van, ahol gondot okoz még 
a csapadékelvezetés, ezeket fo-
lyamatosan számolják fel.

- De mindig keletkezik 
újabb és újabb, ezért volna 
fontos, hogy senki ne engedje 
ki a telkéről a csapadékvizet. 
Ha csak néhány házból kien-
gedik, akkor egészen megvál-
toznak a viszonyok, és olyan 
helyeken is, ahol évtizedekig 
nem volt gond, új probléma 
keletkezik – hangsúlyozta a 
polgármester, aki szorgalmaz-
ta, hogy az ingatlantulajdono-
sok építsenek szikkasztót.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Öt méter mélyen fúrtak át 
a Kossuth Lajos utca alatt

Rétvári: 574 millió forint 
állami támogatásból épül fel 

az 56 férőhelyes váci bölcsőde Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Dióssi Csaba polgármester

Az elsőt a Tisza utcá-
ban élő Elek házaspár-
nak vitték, akik na-

gyon örültek az elnyert kitün-
tető címnek.  Huszonhat éve 
élnek Dunakeszin a Tisza ut-
cában, saját építésű, igénye-
sen kialakított polgári stílusú 
házban. A rendezett, szép kör-
nyezethez hasonlóan a házas-
párról is sugárzik a harmónia, 
akiknek még a munkahelyük 
is ugyanaz, hiszen mindketten 

a jó nevű fóti Tímár Vaskernél 
dolgoznak. László telepvezető 
helyettes, a felesége könyvelő. 
Az emeletes házban csak ket-
ten élnek, fiúk már elköltözött 
a szülői házból.

 A kertben sokféle fa talál-
ható: tiszafa, cukorsüvegfenyő, 
vörösfenyő pálma, és van egy 
kis tó is halakkal. A kert kiala-
kítása közös munka, a gondo-
zás nagy részét László végzi, de 
a beszerzést a felesége intézi.

“Én azt a növényt nagyon szí-
vesen gondozom, amit ő meg-
vesz, közös az ízlésünk” – for-
dul a felesége felé László. Min-
den tavasszal megújítják a ker-
tet, de amit lehet, átteleltetnek. 

- „Kis unokánk augusztusban 
lesz 4 éves, neki szeretnénk egy 
kis játszóteret csinálni a kert-
ben, mászókákkal” – mondta 
búcsúzásként a házigazda. 

A másik táblát a Perczel Mór 
utcában élő Buczkó Gábornak 

adta át Nyíri Márton és Juhász 
Ádám. A kétfős díjátadó dele-
gációt és a helyi sajtó képvise-
lőit a kapuban örömmel üdvö-
zölte Buczkó Gábor, amely azt 
is „elárulta”, hogy az ingatlan 
tulajdonosa reklámdekoráció-
készítéssel foglalkozik.  

- „Két gyönyörű gyerekünk 
van. Itt a kertben is minden ró-
luk szól. Miattuk vásároltuk ezt 
a csendes, alagi környezetben 
épített családi házat, ahol hatal-

Népszerű a „Tiszta udvar, rendes ház” akció 

Dunakeszin nagy erkölcsi megbecsülés övezi a “Tiszta udvar, rendes ház” kitüntető címet elnyerő 
ingatlantulajdonosokat, akik tevékenységükkel jelentős mértékben járulnak hozzá a város arcula-
tának formálásához, a közösségi szemlélet erősítéséhez. Idén már száznál több dunakeszi család 
érdemelte ki az önkormányzat által alapított kitüntető címet – tudtuk meg Nyíri Mártontól, az ön-
kormányzat környezetvédelemért felelős társadalmi megbízatású alpolgármesterétől, aki Juhász 
Ádám, Alag városnegyed alpolgármesteri megbízottal május 21-én újabb két családnak adta át a 
„Tiszta udvar, rendes ház” táblát.

Buczkó Gábor: „a növényekkel beszélgetni kell”

mas az ő birodalmuk” – mond-
ta büszkén az édesapa, aki csak 
azt sajnálta, hogy az úszó edzé-
sen lévő gyerekek és a felesége 
nem lehet jelen, amikor átveszik 
a „Tiszta udvar, rendes ház” táb-
lát, aminek nagyon örülnek. 

Gyakran előfordul, hogy az 
utcából is átjönnek a gyere-
kek, hogy a zöld pázsittal borí-
tott kertben felépített játszóté-
ren együtt játszanak a Buczkó 
lányokkal. 

A beszélgetés során Bucz-
kó Gábor elmondta, a szép 
környezet, a szép kert akkor 
lesz vonzó és szép, ha az em-
ber minden nap foglalkozik 
vele. „A növényekkel beszél-
getni kell, a növényeket met-
szeni kell” – mondta elégedett 
mosollyal az arcán, de gyorsan 
hozzátette: „Ennek a feleségem 
a ’zászlóshajósa’, és van két kis-
lány kéz is”. 

Folytatás a 4. oldalon

Az Elek házaspár és a díjátadó Nyíri Márton és Juhász Ádám

Rétvári Bence és Kiss Zsolt 



3Dunakanyar Régió2021. május 28.

 

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

Kit érdekel a környezet-
tudatos építkezés? 

Aki mostanában felújításon vagy építkezésen töri vagy törte a fejét, szinte biztosan belefutott 
a dilemmába: költségesebb, de zöld megoldásokat válasszon, vagy pénztárcabarátabb, ha-
gyományos utakat kövessen? Nos, az újHÁZ Centrum építőanyag-kereskedelmi hálózat orszá-
gos, reprezentatív kutatásából kiderül, hogy ez a kérdés mennyire nem egyértelmű. 

„A kutatás egyértelmű célja volt, 
hogy felmérjük, milyen piaca van 
jelenleg a fenntartható építőipari 
megoldásoknak” – mondta a felmé-
résről Juhász Attila, a gödi újHÁZ 
Centrum Piramis Építőház Kft. ve-
zetője, majd hozzátette: „1339, 18-
59 éves, okostelefonnal rendelkező 
kitöltőből állt össze a reprezentatív 
minta, így bátran állíthatjuk, hogy 
pontos képet kaptunk.” De ponto-
san hogy is festenek az eredmények? 
Vegyük sorra őket! 

Zöld slágerek 
Már az is meglepő lehet, hogy a 
megkérdezettek 35%-a nem tud-
ja, hogy mi fán teremnek a környe-
zetbarát építőipari megoldások, míg 
65% saját bevallása szerint isme-
ri a témát. Köztük meg is vannak 
a téma egyértelmű sztárjai: a nap-
elem 91%-kal, a hőszigetelés 87%-
kal, a napkollektor 78%-kal veze-
tik a mezőnyt, míg az okostégla és 
az inverteres klíma a „sereghajtók” 
36, illetve 42%-kal.  
Ez a sorrend talán nem is meglepő, 
hiszen jártunkban-keltünkben egy-
re több családi háznál látunk új kül-
ső hőszigetelést, de szépen szapo-
rodnak a napelemek is – igaz, in-

kább az új építésű házak tetejét éke-
sítik. De ez nem is csoda, hiszen a 
kutatás rávilágított arra, hogy bi-
zony a tudás magában még sajnos 
nem elegendő, hogy a felújítók-épí-
tők egyértelműen a zöld megoldá-
sok mellett döntsenek. Ott van még 
ugyanis az árcédula… 
 
Az árcédulánál sötétedik a zöld 
A kutatásban részt vevők 55%-a ál-
lította, hogy szerinte bizony drá-
gábbak a fenntarthatóság jegyében 
született megoldások, de 27% egye-

nesen a „legtöbb ember számára 
megfizethetetlennek” tartotta őket. 
A maradék vagy nem nyilatkozott, 
vagy egálra hozta ki fejben a költ-
ségeket. Ráadásul az áraknál a slá-
germegoldások élmezőnye is árnya-
lódott: a 91%-os ismertségű napele-
met a megkérdezettek 30%-a tartot-
ta a legköltségesebbnek, míg a nap-
kollektorra „mindössze” 18% ütötte 
rá a legdrágábbnak járó pecsétet. 
Érdekes, hogy ezen a drágasági lis-
tán a hőszivattyú beverekedte ma-
gát a második helyre, 19%-kal. A 
számokból úgy tűnik, hogy minden 
megoldásnak megvannak a maga 
rajongói, de ők drágának is tartják 
„kedvencüket”. 

Akkor elmarad a zöld-forrada-
lom? 
Elmaradni valószínűleg nem fog, 
ugyanis az is kiderült, hogy az em-
berek tudják, hogy a most drágább 
megoldások hosszabb távon meg-
térülnek, de van vita… 40% szerint 
a megtérülés csak kismértékű, 20% 
szerint visszajön az árkülönbség, és 
csak 7% szerint marad el a megtérü-
lés. Itt ezt természetesen megoldása 
válogatja, hiszen egy napkollektor 
megtérülési idejét nehéz összeha-
sonlítani mondjuk a hőszivattyúé-
val, szóval ezeket a számokat ráha-
gyással kell kezelni.  
 
Kérdezzük a szakértőt! 
„A kutatás alapján bizakodásra ad-
hat okot két tényező. Először is: az 
emberek 10%-már holnap a fenntart-
ható megoldások mellett döntene, ha 
az már hat hónapon belül megtérülne 
(bár tegyük hozzá, hogy az 5 év meg-
térülési időben gondolkodók 37%-
a valószínűleg jobban utánaszámolt 
a költségeknek). Másodszor: még vi-
szonylag kevesen tudják, hogy a zöld 
megoldásokra nagyobb állami támo-
gatások hívhatók le, mint hagyomá-
nyos társaik esetében. Nagyjából a 
megkérdezettek fele ismeri csak ezt 
a tényt, ráadásul 28%-kal az újHÁZ 
Centrum kutatásából értesült erről. 
Tehát a piacban még bőven van po-
tenciál, és egyértelmű a kép: aki te-
heti, az már zöldben gondolkodik. Ez 
pedig egy öngerjesztő folyamat, hi-
szen a kereslet mozgásával a kínálat 
is bővülni fog, ami hosszú távon az 
egyre inkább elérhető áru környezet-
barát megoldások terjedésének ked-
vez” – foglalta össze kérdésünkre Ju-
hász Attila, a gödi újHÁZ Centrum 
Piramis Építőház Kft. vezetője a zöld 
megoldások várható jövőjét. 

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: A járványügyi korlátozások enyhítésének köszönhetően 
már a szabadtéri sportokhoz is visszatérhetnek az emberek

Tiszta város, igényes környezet

– Ön nemrég személyesen is 
részt vett a dunakeszi városta-
karítási akcióban. Miért tartja 
fontosnak az ilyen alkalmakat?

– Dunakeszin immár több 
mint egy évtizedes szép, irigy-
lésre méltó hagyománya van an-
nak, hogy az önkéntes köztisz-
tasági napra alkalmi akciókkal 
és rendezvényekkel készülnek, 
amelyeken igyekszem én is rend-
szeresen részt venni. Így történt 
ez az idén is, amikor lelkes ön-
kéntesekkel tartottunk tavaszi 
nagytakarítást a Szabadság tér 
környékén. Különösen fontos-
nak tartom ezt, mert a köztisz-
taság az életminőség egyik meg-
határozó eleme minden közös-
ségben, az utcáink és a tereink 
rendezettsége ugyanis elválaszt-
hatatlanul összefügg egy-egy te-
lepülés vagy régió értékrendjé-
vel: nemcsak a környezethez és 

a környezetvédelemhez való vi-
szonyulásunkkal, hanem azzal 
is, hogyan érezzük magunkat a 
városunkban, amikor elhagy-
juk az otthonunkat, hiszen gyer-
mekkorunk óta meghatározó él-
mény számunkra, hogy mennyi-
re vannak karban tartva a ját-
szótereink, a parkjaink, az utcá-
ink. Örömmel veszek hát részt 
minden ilyen akcióban, szívesen 
támogatok minden ilyen kezde-
ményezést, hiszen ezeknek nem-
csak jelentős környezetépítő, de 
ugyanakkor nagyon fontos kö-
zösségépítő szerepe és ereje is 
van.

– Most, a fokozatos nyitás 
időszakában, amikor már meg-
szűnt a kijárási tilalom, és foko-
zatosan enyhülnek a járvány-
ügyi korlátozások, hogyan kap-
hatjuk vissza a régi életünket, 
vagy legalábbis annak a legfon-
tosabb elemeit?

– Bár a vírus valójában még itt 
van velünk – ezt továbbra sem 
szabad szem elől tévesztenünk, 
tehát továbbra is megfontolt-
nak és óvatosnak kell lennünk 
–, de tényleg, lassan és fokoza-
tosan visszatérhetünk a meg-
szokott életünkhöz. Az utcá-
kon már nem kell maszkot visel-
ni, nincs többet kijárási tilalom, 
és a boltok, az üzletek munka-
ideje sem korlátozódik. Mind-
ez az európai szinten is kiemel-
kedően sikeres magyar oltási 
programnak is köszönhető, az-
zal pedig, hogy átléptük a be-
oltottak ötmilliós lélekszámát, 
már sokkal könnyebben mozog-
hatunk. Így például már a sza-
badtéri sportokhoz is visszatér-
hetnek az emberek. Ilyen lehe-
tőség adódott számomra néhány 
nappal ezelőtt, amikor Dunake-
szin mérettethettük meg magu-
kat a Nagy-Duna Beevezésen. A 
Hazai Vizeken elnevezésű prog-

ramsorozat május közepén raj-
tolt, és tizenkét helyszínen, ha-
zánk legfontosabb vízitúra pont-
jain várja az érdeklődőket.

– Mi a célja ennek a program-
sorozatnak, Ön miért csatlako-
zott hozzá?

– A Hazai Vizeken programso-
rozat elsődleges célja, hogy a sza-
badidős sportolóknak folyamatos 
lehetőséget biztosítson az aktív 
kikapcsolódásra, és hogy az ese-
mények résztvevői közelebbről is 
megismerjék Magyarország gyö-
nyörű vízi útvonalait, vízről meg-
közelíthető páratlan természe-
ti kincseit. A dunakeszi beevezés 
résztvevői huszonnégy kilomé-
teres távot tettek meg. A futam 
a Dunakeszi-strandról folyás-
irány szerint lefele indult el, majd 
a Szentendrei-sziget déli csücskét 
megkerülve a mezőny egészen a 
Lupa-szigetig haladt, és a fordu-
ló után indult vissza ugyanezen 

az útvonalon Dunakeszire. Sze-
mélyes érintettségem a vízi spor-
tokhoz való kötődésemből ered, 
és természetesen egyáltalán nem 
mellékes szempont az sem, hogy 
egyetértek a programsorozat cél-
kitűzéseivel, és a személyes rész-
vételemmel is igyekszem kifejez-
ni a támogatásom.

– Ötgyermekes édesapaként a 
családi szempontok, a gyerme-
kek egészségtudatos életmódra 
való nevelése is előtérbe kerül, 
ha a sportolásról van szó?

– Nyilvánvalóan igen, hiszen 
boldog férj, és öt gyermek büsz-
ke édesapja vagyok. Nap mint 
nap érezhetem a családom önzet-
len, tiszta, semmihez sem fogha-
tó szeretetét. Hálás vagyok ezért, 
s mindazért a csodáért, amit tő-

lük kapok. A család a legerősebb, 
legigazibb kötelék, egy kölcsö-
nös szeretetre épülő szövetség. 
Mindezt pedig igyekszem kifeje-
zésre juttatni az államtitkárként 
végzett kormányzati munkám-
ban is, hiszen a kabinet számá-
ra mindig is kiemelten fontos volt 
a családok támogatása, megerő-
sítése. Ennek jegyében pedig be-
vezettük a csokot, a családi adó-
kedvezményt, a Babaváró hitelt, 
az otthonfelújítási támogatást, el-
töröltük a huszonöt évnél fiata-
labbak személyi jövedelemadóját, 
és megannyi további lehetőség-
gel segítjük a magyar családokat, 
akik csakúgy, mint eddig, a jövő-
ben is számíthatnak Magyaror-
szág kormányára.

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

Tuzson Bence is hajóba ült
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Faludi Judit Liszt-díjas érdemes művész

A VOKE József Attila Mű-
velődési Központ szín-
háztermében az előírá-

soknak megfelelően elrendezett 
széksorokban helyet foglaló kö-
zönséget Csoma Attila, a műve-
lődési központ igazgatója köszön-
tötte.  

– Nagy öröm számunkra, hogy 
hosszú szünet után ismét találkoz-
hatunk. Intézményünk 174 nap 
kényszerszünet után május 3-án 

nyílt meg ismét. A második világ-
háború után nem volt ilyen hosszú 
bezártság. A művészeti közössé-
gek, klubok, csoportok is elkezdtek 
dolgozni. A ma esti 2. bérletes kon-
certet eredetileg novemberre ter-
veztük, viszont örvendetes, hogy 
ezt bepótolhatjuk és sor kerülhet a 
bérlet további két előadására is. Bí-
zom benne, hogy a jövőben sok-
szor, sokféle program alkalmából 
találkozhatunk Önökkel.

Bevezetőjében Somogyi Ág-
nes, a zenekar művészeti titká-
ra a programról szólva elmondta, 
ezúttal képletesen franciaországi 
„utazásra” invitálja a közönséget. 
„A jó sajtok, jó borok országában, 
s különösen Párizsban minden 
utcának, parknak, épületnek tör-
ténete, különleges múltja van.” 

Elsőként Jacques Offenbach 
„Orfeusz az alvilágban” című, 
1858-ban bemutatott operettjé-
nek nyitánya csendült fel Farkas 
Pál vezényletével. Az első fran-
cia operett a műfaj egésze szem-
pontjából meghatározó jelentő-
ségű alkotás, és a megszólaltatott 
nyitány dallamai, legkülönöseb-
ben a világszerte ismert és nép-
szerű kánkán méltán aratott si-
kert a közönség soraiban.

Következett Giacomo Puc-
cini „Bohémélet” című ope-
ra parafrázisa. A „legpárizsibb” 
négyfelvonásos mű zenéjéből 
Werner Gábor karmester, csellis-
ta alkotta meg Faludi Judit Liszt-
díjas érdemes művész számára a 

A zene bűvöletében
A komolyzenei koncert erősíti a lelket, gazdagítja az érzelmeket. Az el-
múlt hónapokban városunkban is a járvány okozta bezártság miatt nem 
találkozhattunk a rendkívül népszerű Dunakeszi Szimfonikus Zenekar-
ral, csupán két online koncerten hallgathattuk muzsikájukat. Május 21-én 
azonban, a zenekedvelők nagy örömére végre sor kerülhetett a Farkas Fe-
renc Zenei Bérlet ősszel elmaradt 2. „Bohémélet” című hangversenyére.

parafrázist, melyet kizárólag a 
művésznőtől lehet hallani. Most 
is a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkereszttel kitüntetett mű-
vésznőtől hallgathattuk meg ezt 
a különleges alkotást. Mély átér-
zéssel, magával ragadó előadá-
sával átélhettük a drámai ope-
ra minden mozzanatát. A katar-
tikus élményt még fokozta a rá-
adásként Camille Saint-Saëns  „A 
hattyú halála” című tánckölte-
mény csellóra írt zenéjének meg-
szólaltatása. A művésznő játékát 
hallgatva képzeletben szinte ma-
gunk előtt láttuk a mű fájdalma-
san gyönyörű balettváltozatát is. 
A hatása a közönség körében leír-
hatatlan volt. 

A balettirodalom egyik klasz-
szikusa, Leo Delibes „Coppelia” 
című kétfelvonásos művéből a 
táncokat mutatta be a zenekar. 
Hallhattuk a prelude-et, a ke-

ringőt, a mazurkát s végezetül 
a balettműfajban elsőként szín-
padra állított csárdást, ami bi-
zony megdobogtatta a hallgató-
ság szívét. Utóbbi megszólaltatá-
sának érdekessége, hogy a kivetí-
tőn „élőben” láthattuk egy szín-
padi felvételről a csárdást, és ez 
alkalommal nem a zenére táncol-
tak, hanem a táncra kellett össz-
pontosítani a zenének, amelyet 
fantasztikus pontossággal oldott 
meg a zenekar. A közönség any-
nyira a zene bűvöletébe került, 
hogy a befejezést követően „el-
felejtett” tapsolni. Farkas Pál ezt 
humorosan oldotta meg, ráadás-
ként ismét eljátszották a csárdás 
befejező taktusait, erre kitört a 
tapsvihar. 

A koncert – a zene bűvöletében 
– nagy ajándék volt a zenekedve-
lő közönségnek s joggal várjuk a 
bérletes folytatást. 

– Nagy öröm számunkra, hogy 
újra elindulhatnak az élő zenés 
koncertjeink – mondta Farkas 
Pál. – Nagy az érdeklődés a kö-
zönség körében és nagyon sok 
programunk lesz pótolva, köz-
tük a bérletes sorozat és a Körön-
di koncertek. Ez utóbbi sorozat-
ban augusztus 13-án Csillaghul-
lás címmel adunk hangversenyt 
kései kezdéssel. Ezen a napon a 
legaktívabb a csillaghullás, így 
a zene mellett ezt az égi csodát 
is élvezheti a közönség. Bízunk 
benne, hogy augusztus 20-án, ál-
lami ünnepünkön is játszhatunk. 
Rengeteg fellépésünk lesz Duna-
keszi mellett az ország különböző 
pontjain és bízunk benne, hogy 
az ősz folyamán a külföldi tur-
néink is elindulhatnak – mondta 
végezetül a karmester.  

Katona M. István
A szerző felvételei

Az akcióban a körzeti 
önkormányzati képvi-
selők mellett részt vet-

tek a hivatal munkatársai kö-
zül sokan, de a Szabadság té-
ren szedte a mások által „ott 
felejtett” háztartási és egyéb 
hulladékot Tuzson Bence, a 

város országgyűlési képvise-
lője is. 

A városi összefogás szép 
példája, hogy idősek és fiata-
lok egyaránt fontosnak tart-
ják, hogy szép és rendezett 
környezetben éljünk, s ennek 
érdekében még arra is vállal-

koznak, hogy a felelőtlen, a la-
kóközösség ápolt környezet 
iránti igényére mit sem adó 
emberek után összeszedjék a 
szemetet. Méltán írta közös-
ségi oldalán Dióssi Csaba pol-
gármester: „Köszönöm a kö-
zös munkát, az összefogást!”

Jóérzésű emberek szedték 
mások eldobott szemetét

Remek időben, 300 fölötti létszámmal, 17 dunakeszi helyszínen dolgoz-
tunk az akció résztvevőivel, köszönet minden önkéntesnek! Az eredmény: 
több száz megtöltött zsák, a természetnek visszaadott, megtisztított hely-
színek, közterületek, zöldterületek. Vigyázzunk rá! – írta május 15-i be-
jegyzésében Nyíri Márton, a 10 éves dunakeszi önkéntes köztisztasági 
nap főszervezője, környezetvédelemért felelős alpolgármester. 

Népszerű a „Tiszta udvar, 
rendes ház” akció 

Buczkó Gábor: „a növényekkel beszélgetni kell”

Az is kiderült, hogy hat éve 
élnek Alagon. „Nagyon szere-
tünk itt élni, az utca csendes, 
jók a szomszédok, és az iskola 
is közel van a lányok számára” 
– mondta a díjnyertes Perczel 
Mór utcai portál tulajdonosa. 

Juhász Ádám elismerés-
sel nyilatkozott a díjazottak-
ról, akik – mint fogalmazott - 
nem csak önmaguk örömére 
formálták igényessé és rendkí-
vül széppé saját környezetüket, 
hanem hozzájárulnak Duna-
keszi környezetbarát, hangu-
latos kisvárosi arculatának ki-
alakításához is. Jó érzéssel tette 
hozzá, hogy az alagi kertváros-
ban élők lokálpatrióta polgár-
ként gondozzák, ápolják a kör-
nyezetüket, támogatják az ön-
kormányzat városszépítő tö-
rekvéseit. 

- Az önkormányzat az utak 
javítása, a csatornahálózat épí-
tése, a közterületek parkosítása, 
a játszóterek felújítása és újak 
létrehozása mellett térfigyelő 
kamerák telepítésével is igyek-
szik hozzájárulni a lakosság 
közbiztonságérzetének növelé-

séhez, a kulturált lakókörnyezet 
kialakításához – mondta Juhász 
Ádám, aki Erdész Zoltán alpol-
gármester megbízottjaként se-
gíti az alagiak körében felmerü-
lő várospolitikai kérdések meg-
oldását.  Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Folytatás a 2. oldalról

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ VEZETŐI ÁLLÁS
 A Dunakeszi Tankerületi Központ személygépjármű vezetői feladatok ellátására határozatlan és 

teljes munkaidőre állást hirdet.A munkakörhöz tartozó főbb feladatkörök: 
személyek, kisebb terjedelmű rakomány (kiscsomag), egyéb küldemények szállítása.

Feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középfokú végzettség, 
érvényes vezetői engedély, PÁV II - pályaalkalmassági vizsgálat megléte.

A munkavégzés helye: Dunakeszi Tankerületi Központ székhelye és telephelyei.
A munkakör 2021. július 1. napjától tölthető be.

A jelentkezéseket 2021. június 20-áig  a szakmai önéletrajz benyújtásával a dunakeszi@kk.gov.hu 
e-mail címre várjuk „Személygépjármű vezető” tárgy megnevezéssel.

Nyíri Márton alpolgármester (j1) és az önkéntesek egy csoportja

Buczkó Gábor és Juhász Ádám
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Az állam 223 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette a bölcsőde építését

Rétvári Bence, aki egy-
ben a térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselője, 

a Pest megyei település bölcső-
déje új épületének átadásán be-
szélt erről.

A családtámogatás bővülésé-
nek éves mértékét érzékeltetve a 

politikus közölte, hogy a 2022-
es költségvetésben 482 milliárd 
forinttal több forrás szerepel 
erre a célra, mint a 2021-esben.

Hozzátette, hogy a család-
támogatásokra a bruttó ha-
zai termék (GDP) csaknem öt 
százalékát fordítja a kormány, 

ami Európában a legmagasabb 
mérték.

"Ez a többlet kell ahhoz, 
hogy a bölcsődékben új férő-
helyek jöjjenek létre, és új gyer-
mekgondozókat tudjanak fel-
venni" - hangoztatta az ország-
gyűlési képviselő. 

Grauszmann György (füg-
getlen), Verőce polgármeste-
re elmondta, hogy a bölcső-
de új épületével megduplázó-
dott településükön a bölcsődei 
férőhelyek száma: az eddigi 14 
helyett most már 28 gyerme-
ket fogadhat a kibővített intéz-
mény – írja az MTI.

Közölte, hogy a 223 millió 
forintos vissza nem térítendő 
állami támogatáshoz a telepü-
lés 27 millió forintos önrésszel 
járult hozzá, és megvásárolta 
12 millió forintért a bővítéshez 
szükséges telket.

Fotó: KesziPress

Az idei sorozatban dunakeszi edzővel és sztár-
fellépővel találkozhattok, A hét, B hét bon-

tásban. Hétfőnként Radvánszki Edit tart senior 
örömtáncot 17:30-tól, utána fitneszóra 18:30-as 
kezdéssel, szerda és péntek szokott időben szintén 
18:30 órakor.

Június 18-án Tatarek Rezső,
Július 30-án Rubint Réka,
Augusztus 18-án Béres Alexandra mozgat át 

benneteket.

Átadták a verőcei 
bölcsőde új épületét

Újra elrajtol a Mozdulj, Dunakeszi!

A kormány politikájának köszönhetően 2010-hez képest csaknem három-
szorosára emelkedik 2022-re a családok támogatására fordított összeg a 
költségvetésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtitkára Verőcén, ahol átadták a kibővített böl-
csőde új épületét.

Május 31-én újra elrajtol a Mozdulj, Dunake-
szi!, amely augusztus 30-ig minden héten há-
rom alkalommal várja a sportolni vágyókat a 
közkedvelt Katonadombon.

Dióssi Csaba közvetlenségével és nyitott-
ságával azonnal megteremette a jó han-
gulatú és igazán tartalmas beszélge-

tés légkörét. Bevezetőjében ismertette Dunake-
szi és Gyártelep történelmi múltját, az ezreknek 
munkát adó Járműjavító környezetében, a Kö-
rönd szomszédságában felépített iskola és temp-
lom korabeli jelentőségét, a művelődési ház kö-
zösségformáló szerepét. Büszkeséggel szólt a ha-
zánkban elsőként Budapest – Vác között épített 
vasútvonalról, melyen az első szerelvény 1846-
ban csak Dunakeszin állt meg a történelmi sze-
mélyiségekkel.

Felidézte Zuglóban töltött ifjú éveit, ahol elein-
te a barátok, majd később a programok miatt sze-
retett élni, de nagy hatással voltak rá a matema-
tika tagozatos gimnáziumi és az egyetemi évek 
is.  Dunakeszit előbb munkavállalóként kedvelte 
meg, melyet az évek múlásával annyira megszere-
tett, hogy a városban építette fel családi házukat.      

Az iskola igazán büszke lehet a Dióssi Csabát 
kérdező tanulókra, akik okos, és szépen megfo-
galmazott kérdéseikkel kiérdemelték a városve-
zető elismerését is. 

Az ifjú „riporterek” kíváncsiak voltak – töb-
bek között – arra, hogy mikor tervezik felújíta-
ni a 100 éves Bárdos iskolát, hol épül fel a város 
két új középiskolája? Miben számít az iskolára 
polgármesterként? Milyen iskolát választana, ha 
ma lenne általános iskolás? – hangzott a kérdés, 
melyre válaszként a polgármester kijelentette: a 
tehetséget szolgáló szakmai színvonal minősége 
számára fontosabb az épület állagánál és külső 
arculatánál. 

Kifejezte, hogy nagyra becsüli a Bárdos iskola 
évszázados oktató, nevelő tevékenységét, a ma-
gas színvonalú ének-zenei oktatást. 

Dióssi Csaba reményét fejezte ki, hogy a kor-
mány még a nyáron dönt a két új középisko-
la felépítéséről, melyhez mérhető támogatásban 
az elmúlt 30 év alatt összesen nem részesült Du-
nakeszi – utalt a több tízmilliárdos beruházás 
nagyságára.

Elmondta: a tankerülettel együttműköd-
ve azon dolgoznak, hogy az állami fenntartású 
Bárdos iskolát felújítsák.

- Remélem lesz rá pályázati lehetőség – tette 
hozzá Dióssi Csaba, aki a rendhagyó interjúról 
közösségi oldalán is beszámolt.  

„Ma felidézhettem diákéveimet, mesélhettem 
a gyerekkoromról, a városvezetés feladatairól, 
örömteli pillanatairól, és még továbbtanulási ta-
nácsokat is kértek tőlem a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola 5.B osztályos tanulói. Az intézmény 
idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordu-
lóját, és rendezvénysorozatuk egyik “állomása” 
a polgármesteri interjú készítése volt. Nyitrai 
Nóra, Vay Anna Bianka, Kaspár Balázs és Filó 
Botond látogatott el hozzám Mihály Gyuláné 
igazgatónő és Keller László osztályfőnök kísére-
tében” – számolt be a közösségi oldalán a pol-
gármester.

Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy e jeles év-
forduló alkalmából a diákok felkeresték, és kí-
váncsiak voltak az ő tanuló éveire, a fiatalságá-
ra, a városért végzett munkájára.

„Megtisztelve érzem magam, hogy részese le-
hetek a 100 éves évfordulónak, és hogy engem 
választottak interjúalanynak. Megható volt tő-
lük hallani a város vezetőinek címzett köszö-
netet, hogy már ez a fiatal korosztály is fel tud-
ja mérni a sok hasznos és pozitív változást a vá-
rosban.

Köszönöm az ajándékot, és kívánom, hogy ta-
nuljatok sokat, maradjatok Dunakeszin, hogy 
felnőttként ki-ki a maga szaktudásával, kész-
ségeivel tudja városunkat és lakóit segíte-
ni, a fejlődést tovább vinni” – írja Facebook-
bejegyzésében Dióssi Csaba.

A találkozó végén Mihály Gyuláné igazgató 
asszony Bárdos Lajos-emlékéremmel és jubileu-
mi Bárdos Lajos Évkönyvvel ajándékozta meg a 
város polgármesterét.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Egy különleges jubileumi 
interjú a polgármesterrel

Dunakeszi egyik legpatinásabb oktatási intézménye a Bárdos Lajos – egy-
koron 3. számú – Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 100. évfordu-
lóját. E jeles jubileumra nívós programokkal készülnek az iskola tanárai és 
tanulói. A sokrétű és gazdag ünnepi visszatekintés jegyében a diákok kö-
zül négyen felkeresték a város polgármesterét, akivel interjút készítettek. 

ÓRAREND   18:30-19:30
A hét B hét

Hétfő Nagy Márti                    Kutasi Kelly
Szerda Solymosi Gabi             Bánóczi Zsolt
Péntek Pásztor Szilvi               Nagy Amarilla

Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő
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Kezdődhet a nagy visszatérés!
A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingye-
nes programmal várja a rendezvényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, 
templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természet-
járó túrák garantálják a rendezvény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves termé-
kek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé.

APRÓHIRDETÉS
• Légpuskát, diavetítőt, keleti autókat 
- motorkerékpárokat, ezekhez alkat-
részeket - gépkönyveket vásárolnék.  
Tel. 06-70-4539-571

Ha g yom á ny t e re mt ő 
célzattal hozták létre 
az IpolyFeszt rendez-

vényt, ám a koronavírus-jár-
vány, valamint a korlátozások 
miatt csak most kerülhet sor 
második alkalommal, június 
18-20-a között az Ipolyság 12 
településén. 

„Számunkra mindig is fon-
tos egy olyan rendezvény, 
ahol a magyarság integráció-
ja, annak elősegítése a cél, hi-
szen a dalaink többsége ép-
pen erről szól. Mi szórakoz-
tatni, ugyanakkor elgondol-
kodtatni is szeretnénk, a fellé-
péseink fő célja, hogy nyomot 

hagyjunk magunk után” – 
fogalmazott lapunknak Kis 
László Péter, az Ismerős Ar-
cok zenekari menedzsere.

A Nélküled, a Mennyit ér 
vagy éppen a Hegyeket nézek 
című slágereket játszó zenekar 
június 18-án, pénteken Szobon, 
21 órai kezdettel lép színpadra. 

Mint azt a menedzser elárulta, 
nagyon nehéz időszak van mö-
göttük, hiszen egyrészt a zene-
kar tagjai közül többen átestek 
a koronavírus okozta betegsé-
geken – szerencsére egyikük-
nek sincs poszt-Covid tünete 
–, sajnos haláleset is előfordult 
a családoknál. 

„Természetesen, mint zene-
kar is nehezen éltük meg egy-
más hiányát, de el kellett vi-
selnünk ezeket a hónapokat. 
Mindenesetre a tagok írtak új 
dalokat is, és a tervek szerint 
az IpolyFeszten a régi, nagy 
slágereink mellett ezek is be-
kerülhetnek majd a reperto-
árunkba” – tette hozzá Kis 
László Péter.

Hogy mit játszanak majd 
Szobon, ahol majd 8 hónap 
szünet után lép fel a zenekar? 
Nos, ezt Nyerges Attila nagy 
műgonddal fogja összeállí-
tani, ám a menedzser annyit 
elárult, a fent említett dalok 
vélhetően mindegyike hall-
ható lesz majd a június 18-i 
koncerten.

A szombati napon a 12 te-
lepülésen számtalan prog-
rammal készülnek a szerve-
zők a gyermekek és a felnőt-
tek számára egyaránt. Van, 
ahol rönkhúzó versennyel, 
van, ahol vályogvetéssel, és 
lesz, ahol retro motorbemuta-
tóval várják a fesztiválozókat. 
Perőcsényben „ A vidék íze” 
címmel kóstolással egybekö-
tött főzőversenyt szerveznek, 
amelyre mindenki nevezhet, 
ezt követően palacsintasütő 
verseny is lesz. A napot este 
Szobon többek között a 2016-
ban alapított Follow The Flow 
élő bulija zárja.

„A csapatnak ez lesz az első 
bulija a korlátozások bevezeté-
se óta, így nagyon fontos lesz 
az IpolyFeszt a számunkra. 
Nem túlzás, ha azt mondom, 
a teljes csapat be van már sóz-
va” – árulta el Tóth Gergő, a 
Follow The Flow menedzsere, 
a Supermanagment alapítója.

A Molnár Csaba (Fura Csé), 
Szakács Gergő és Vincze Ger-
gely (BLR) alkotta trió 2018-ban 
a Nem tudja senki című daluk 
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Az összetartozásról, a régió kulturális és turisztikai értékeiről és természetesen a zenéről is szól majd II. IpolyFeszt

által robbant be a köztudatba – 
már 60 millió felett jár a dal le-
töltésének a száma a YouTube 
portálon –, majd jött a Mara-
dok távol című slágerük, amely 
végleg meghozta számukra az 
ismertséget. Természetesen 
ezek alkotják az alapját a szo-
bi koncertnek, de olyan új da-
lok is helyet kapnak a reperto-
árban, mint a nemrég megjelent 
Régi mese és a Matek, valamint 
a most pénteken a Petőfi rádió 
reggeli műsorában bemutatko-
zó Világom című dal.

„Nagyon fontos a szá-
munkra, hogy mindig olyan 
fellépést vállaljunk el, ami 
passzol a zenekar arculatába, 
a technikai háttér adott. Ezek 
mindegyike megvan a profin 
szervezett IpolyFesztben, így 
örömmel mondtunk igent a 
szervezőknek” – jelentette ki 
Tóth Gergő, aki hozzátette, a 
zenekar már teljes erővel pró-
bál a nagy visszatérésre.

Vasárnap Szobon az ünne-
pi szentmisét követően temp-
lomi hangverseny, a Duna-
parton pedig gyermekeknek, 
családoknak szóló előadások 
láthatóak a hagyományőr-
zés jegyében. 14 órakor kez-
dődik a hagyományőrző fel-
vonulás a templomtérről, míg 
18 órakor a Bogányi testvé-
rek templomi koncertjén ve-
hetnek részt az érdeklődők. 
A Duna-parton ebben az idő-
pontban utcabál kezdődik, 
ahol 20 órától Nagy Feró lép 
színpadra.

„Noha Feró és a Beatrice 
már túl lesz egy-két fellépé-
sen az IpolyFeszt előtt, közel 
két év után vélhetően ez lesz 
az igazi visszatérésük a szín-
padra. Nagyon reméljük, hogy 
sokan lesznek, ugyanakkor 
arra kérünk mindenkit, hogy 
az egészségügyi szabályokat 
mindenki tartsa be, hogy foly-
tatódhasson tovább a feszti-
válok időszaka” – mondta el a 

Dunakanyar Régiónak Nagy 
Botond, a zenekar menedzse-
re, egyben Feró fia.

Nem titkolta, eddig csak 
titokban álmodoztak arról, 
hogy egy ilyen hosszú kény-
szerszünetet követően vissza-
térhessenek a közönséghez. A 
kihagyás miatt biztosan ext-
ra drukk lesz a zenekar min-
den tagjában, akik most kez-
dik majd el a közös próbákat.

„Mivel édesapám idén 75 
éves, így most minden erre 
a szép jubileumra épül, a ké-
sőbbi turné is a Beatrice, Feró 
75 nevet viseli majd. Még 
nem állt össze a koncert re-
pertoárja, de szerencsére bő-
ven van miből válogatni az 
elmúlt negyvenöt esztendő 
dalaiból. Egyet azonban meg-
ígérhetek, a legnagyobb slá-
gerek biztosan felcsendülnek 
majd Szobon” – fogalmazott 
Nagy Botond.

B. Molnár László

Nagy Feró 
és a Beatrice

A Follow The Flow

Az Ismerős Arcok
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A Börzsöny és vidéke, az Ipoly-völgye természeti kincseinek, a 12 település – Szob, Ipolydamásd, Ke-
mence, Márianosztra, Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Letkés Nagybörzsöny, Helemba, Zalaba, 
Ipolyvisk  -  kulturális értékeinek, az épített örökség, az itt élő mesteremberek alkotásainak be-
mutatása mellett a fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsa e 
csodálatos régió fel nem fedezett gazdagságára, a táj szépségére, az Ipoly két oldalán élők össze-
tartozására.  A rendezvény fővédnöke Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője.

A június 18-20. között második 
alkalommal megrendezés-
re kerülő IpolyFeszt száznál 

is több ingyenes programmal vár-
ja a rendezvényre érkezőket. Legen-
dás előadók műsora, családi progra-
mok, templomi hangversenyek, igé-
nyes gyermekműsorok, képzőművé-
szeti kiállítások vízi és természetjáró 
túrák garantálják a rendezvény szín-
vonalát. A programokat gasztronó-
miai és kézműves termékek változa-
tos és bőséges kínálata teszi teljessé.

A rendezvény egy összművészeti 
fesztivál műfaji sokszínűséggel, ahol 
minden korosztály tartalmas kikap-
csolódási és szórakozási lehetőséget 
talál. A szervezők külön figyelmet 
fordítottak arra, hogy minden tele-
pülésen naponta egyházi komolyze-
nei koncert is legyen, így ötvöződ-
jön a szakrális kultúra a világi kul-
túrával.

A  rendezvény ünnepélyes megnyi-
tója június június 18, pénteken 18:30-
kor Kemencén a Katolikus temp-
lomban kerül megrendezésre, ahol 
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zon-
goraművész és a Vác Civitas Szimfo-
nikus Zenekar koncertje látható. 

Szobon 21 órai kezdettel Ismerős 
Arcok koncert várja a látogatókat, 
majd DJ MONO-val bulizhatnak a 
táncolni vágyók.

A  szombati napon a 12 települé-
sen számtalan programmal készül-
nek a szervezők gyermekek és felnőt-
tek számára egyaránt. 

Kóspallagon rönkhúzó verseny, 
és nyitott porták várják az odaérke-
zőket, és gyógynövény túrán is részt 
lehet venni, délután pedig Burik Ró-
bert koncertezik a gyermekeknek. 
Este 20 órától a Groovehouse kon-
certezik.  Vasárnap templomi kon-
cert, tájházi napok, és egy elfeledett 

mesterség, a vályogvetés bemutatásá-
ra kerül sor, ahol mindenki kipróbál-
hatja ezt a tevékenységet. Ezen kívül 
lovaskocsikázás, majd a Suhaj zene-
kar vezette táncházban táncolhatnak 
az érdeklődők. 

Vámosmikolán a rockrajongók ta-
lálhatnak szórakozási lehetőséget, 
ahol rockkoncertek, valamint retro 
motorbemutatót szerveznek. 

Kemencén 14 órától indul a prog-
ram, ahol néptánc, és fúvószene, 
19:30-tól pedig a New Lever Empire 
koncertjét nézhetik meg. Nagybör-
zsönyben helyi ételkülönlegességek, 
hagyományőrzés várja a közönséget, 
és horgászversenyen lehet részt ven-
ni, valamint solymászbemutató is 
lesz. 20 órától Kovács Nóri és zeneka-
ra szórakoztatja a közönséget. 

Perőcsényben „A vidék íze” cím-
mel kóstolással egybekötött főzőver-
senyt szerveznek, amelyre mindenki 

nevezhet, ezt követően palacsintasü-
tő verseny is lesz. Mindemellett kiál-
lítások, természetvédelmi és színhá-
zi előadások színesítik a programot. 
Megtekinthető lesz az UNESCO 
ICOMOS díjas Tájház is és templo-
mi tárlatvezetésen lehet részt venni. 
Márianosztra ad otthont a katolikus 
könnyűzenének, ahol Mező Misi és 
az Eucharist koncertezik komolyze-
nei templomi koncertek mellett.

Ipolydamásdon szombat délelőtt 
gombaételekből készült finomságo-
kat kóstolhatnak a gyermekprogra-
mok mellett, valamint innen indul a 
családi kenutúra a vadregényes Ipo-
lyon. 21 órától Deák Bill Gyula ad 
koncertet. 

Letkésen zenés ébresztőt követő-
en templomi koncert, majd kispályás 
focitorna főzőverseny, gyermekprog-
ramok lesznek, többek között a Kif-
li zenekar is este 20 órától a Balkán 
Fanatik lép fel, majd utcabálra várják 
a táncolni vágyókat. Ugyanitt vasár-
nap vadászati bemutató, trófeakiállí-
tás, vadételek főzése, kézműves fog-
lalkozások lesznek.

Zalabán 14 órától kezdődnek 
a koncertek, ahol többek között 
Ganxta Zolee és a Kartell is fellép, 
majd utcabállal zárul a programso-
rozat. 

Helembán népdalcsokor és az ope-
rett előadások után 20.30-tól Varga 
Miklós és a Kormorán koncertezik. 

Ipolyvisken többek között hangu-
latos koncerteken, lepénysütésen, és 
kenutúrán vehetnek részt az odalá-
togatók.

Szobon a délelőtti órákban, aki 
szeretne, sárkányhajóval is víz-
re szállhat, illetve túrázhat a Haza-
járókkal. Családi programok mel-
lett, vidámpark, kézművesek vár-
ják a közönséget. Ugyanit 18 órától a 
BonBon együttes zenél, ezt követően 
a Follow The Flow lép fel, és befeje-

zésül Spigiboy várja a közönséget egy 
fergeteges disco partyra. 

Vasárnap Szobon az ünnepi szent-
misét követően templomi hangver-
seny, a Duna-parton pedig gyer-
mekeknek, családoknak szóló elő-
adások láthatóak a hagyományőr-
zés jegyében. 14 órakor kezdődik a 
hagyományőrző felvonulás a temp-
lomtérről, amely a környék népvise-
letét mutatja be, ezt követően nép-
tánc és táncház lesz a Duna-parti 
nagyszínpadnál. 17 órakor fellép Be-
recz András mesemondó, 18 órakor 
a Szent László-templomban Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő záró-
beszédét követően a Zongora Kaval-
kád című koncertet hallhatja a kö-
zönség Boros Misi, Baranyai tanár úr, 
Polgár Éva előadásában. A házigazda 
Bogányi Gergely. 

A Duna-parton ebben az időpont-
ban utcabál kezdődik. 20 órától Nagy 
Feró és a Beatrice koncertezik és a 
háromnapos rendezvénysorozat tű-
zijátékkal zárul. 

A fesztivál programkínálatát szín-
házi előadások színesítik a Déryné 
Program keretein belül. Szobon, Pe-
rőcsényben, Márianosztrán és Kós-
pallagon a színdarabokat kedvelők 
színvonalas előadásokon vehetnek 
részt.

A szervezők a műsorváltoztatás jo-
gát fenntartják, a rendezvény az ak-
tuális járványvédelmi intézkedések 
szerint lesz látogatható. 

***

„A rendezvény az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kisprojekt Alap 
társfinanszírozásával valósul meg." 

Projektszám:
SKHU/WETA/1901/4.1/116  
"Fesztivál az Alsó Ipoly-mente tele-

pülései című pályázat keretein belül".

A II. IpolyFeszt idén június 
18-19-20-án kerül megrendezésre

Tizenkét településen száznál is több ingyenes program

Információink szerint eddig 126 térfigyelő ka-
mera működött Dunakeszin, melyek közül 
több rendelkezik rendszámfelismerő funkció-

val is. A kamerák megtalálhatók a város ki- és be-
vezető útjain, a jelentős forgalmat bonyolító utak 
mentén, a szelektív hulladéklerakó helyek környe-
zetében, jelentős forgalommal rendelkező lakóne-
gyedekben is. 

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a 
felderített bűncselekmények száma a városban, 
amelyben a rendőrség bűnmegelőző tevékenysége 

mellett meghatározó szerepe van a Dunakeszin te-
lepített 126 térfigyelő kamera működtetésének is.

A március 17. és május 26. között zajlott kame-
rarendszer bővítése csaknem 68 millió forintnyi 
pályázati támogatásból valósult meg. Az újabb te-
lepítéseknek köszönhetően várhatóan csökkenni 
fog az illegális hulladékok elhelyezése és tovább ja-
vul a lakosság közbiztonságérzete. Ezt a célt szol-
gálja majd a Repülőtéri úton, az egykori édesipari 
üzem területén létesülő önkormányzati hulladék-
udvar kialakítása is.  (B. Szentmártoni)

Újabb térfigyelő kamerákat 
telepítettek Dunakeszin

Új térfigyelő kamerákat telepítettek Dunakeszin. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és az IFKA Nonprofit Kft. "Tisztítsuk meg az országot!" I. pályáza-
ti programja keretében 29 új helyszínre kerültek készülékek, hogy segítsék az 
illegális hulladéklerakások visszaszorítását és tovább javítsák a város közbiz-
tonságát – jelentette be Dióssi Csaba polgármester. 

A robbanásszerűen növekvő igények mi-
att a kormány 16 osztályos új iskolaépü-
letet épít Kismaroson, új tornaterem-

mel, csoportszobákkal, udvarral, tálaló kony-
hával. A látványterv is mutatja, hogy nagy lép-
tékű, modern, zöld beruházás várható. Család-
barát országot építünk! 2021-ben készülhetnek 
el a kiviteli tervek, 2022-től indulhat az épít-
kezés. Kismaros erősödik! – írja közösségi ol-
dalán a település országgyűlési képviselője,  
dr. Rétvári Bence.

Rétvári: 16 osztályos iskola 
épül Kismaroson

Kismaros lakossága évről-évre jelentősen emelkedik. Sok új család vá-
lasztja otthonául a gyönyörű adottságú települést, így örömteli módon 
egyre több a gyerek. Ennek következtében a diákok kinőtték az általános 
iskola eddigi épületét. 

2019-hez hasonlóan idén is Bogányi Gergely Kossuth-díjas 
zongoraművész koncertje nyitja meg az IpolyFeszt programjait 

a kemencei katolikus templomban
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Storcz Botond és Bauer Márton

Ragyogó napra ébredtek a 
sportág szerelmesei, akik 
a verseny előtti fél órában 

a Duna-parti fák árnyékában in-
tenzíven melegítettek a nagy du-
nai evezésre, melynek a leghosz-
szabb távja 24 kilométer volt, 
amihez képest a 10, a 8 vagy az 
5 km sokak számára könnyed 
szombat délelőtti „kikapcsoló-
dásnak” tűnhetett.

A verseny előtt a rendezvény 
főszervezője, az egykori világ-
bajnok kajakozó, Bauer Márton, 
a Dunakeszi Sárkány Légió ve-
zetője a helyi sajtónak adott nyi-
latkozatában elmondta: hagyo-
mányteremtő jelleggel, immár 
negyedik alkalommal rendezik 
meg a nagyszabású szezonnyitó 
vízi sportrendezvényt, melyen a 
leghosszabb 24 kilométeres és a 
rövidebb versenyszámokban az 
összes vízisport-eszközzel indul-
hatnak a versenyzők. 

A Hazai Vizeken Evezz Itt-
hon! programsorozatot, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség ter-
veit Vida Gergely, a szervezési di-
vízió vezetője ismertette. 

- A Hazai Vizeken egy telje-
sen új programterv, amit a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség dol-
gozott ki a 2021. évi szezonra. A 
beevezések mellett két nagysza-
bású, már hagyományőrző ese-
ményünk kerül idén megren-
dezésre, a Balaton és a Tisza-
tó átevezése. Ehhez a program-
hoz csatlakozik majd a követke-
ző szezonban a Bécs-Budapest 
leevezés maraton. Ez a három 
nagy rendezvény adja majd a ke-
retrendszerét ennek a Hazai Vi-
zeken Evezz Itthon programso-
rozatnak, illetve a nyolc állomá-
sos beevezés, aminek az első ál-
lomásán vagyunk most itt, Du-
nakeszin.

Tuzson Bence államtitkár, a 
város országgyűlési képviselő-
je örömét fejezte ki, hogy újra a 
sporté a főszerep. Mint fogalma-
zott mindenkinek drukkol, és 
örül, hogy megismerik ezt a szép 
környezetet, de számára az a ter-
mészetes, hogy a dunakesziek és 
a környékről érkezett versenyzők 
sikeréért szorít leginkább.

Majd arról beszélt, hogy ha-
zánk folyókban, vizekben na-
gyon gazdag, ami szinte egyedi a 
világon.

– Talán nem is használjuk ki az 
előnyeit, ezért is fontos, hogy mi-
nél többen megismerjék, megsze-
ressék a vízi sportokat és élvez-
zék a sportolás élményét, örömét. 
Mert minél többen vagyunk kint 
a vízen, és minél többen sporto-
lunk, annál egészségesebbek le-
szünk, nemcsak mi, hanem a 
gyerekeink és a következő gene-
rációk is – mondta az államtit-
kár, aki hozzátette: az állam sok-
féleképpen támogatja a sportot, 
amely nemcsak a pénzügyi tá-
mogatásokban nyilvánul meg. 

Tuzson Bence a nyilatkozat 
után motorcsónakba szállt, hogy 
Bauer Mártonnal a Dunán felso-

rakozott, a 24 kilométeres távon 
induló versenyzők rajtját elindít-
sák, akik a Lupa-szigetet megke-
rülve közel kétórányi evezés után 
értek célba a dunakeszi strandnál.

A közel 10 kilométeres eve-
zés után sikerült beszélnünk a 78 
éves Horváth Jenőné, Csöpi né-
nivel, aki elmondta, hogy öt éve, 
egy május 1-jei rendezvényen 
kezdett el ismét evezni. 

– Korábban „csak” hobbyból 
kenuztam, és amatőr tájfutó vol-
tam. Engem is magával raga-
dott a kiváló Monspart Sarolta 
fantasztikus teljesítménye. Fér-
jemmel sokat jártunk kirándul-
ni, úszni. Engem mindenki „bo-
londnak” tart, még a családban 
is, hogy még most is sportolok 
– mondta sugárzó tekintettel a 
szépkorú hölgy, aki tömören fo-

galmazva azt üzeni a fiataloknak: 
Hajrá! 

Az országos rendezvényre ellá-
togatott a háromszoros olimpiai 
bajnok kajakozó, a korábbi szö-
vetségi kapitány, Storcz Botond 
is, aki lapunk érdeklődésére el-
mondta: a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetségnek is nagyon fontos 
az, hogy ne csak versenysporttal 
foglalkozzon kiemelten. De szá-
momra is nagyon fontosak azok 
az utánpótlás műhelyek – töb-
bek között Dunakeszi is -, me-
lyek mindig hozzájárulnak ah-
hoz, hogy Magyarországon a ka-
jak-kenu egy siker-sportág. Ab-
szolút jelen vannak a hazai ver-

senysportban is, és mellette az 
ilyen túraversengéssel is nagyon 
sok mindenkit megmozgatnak, 
ami nagyon jó dolog – mondta az 
egykori kiváló sportoló. 

A verseny hazai sikert is ho-
zott, a rövídtávon a kajak ve-
gyes csapatban a Dunakeszi Ka-
jak Club versenyzője Erdész Mi-
hály Nagy Bertalannal arany-
érmet nyert. Régiónkból reme-
kül szerepeltek a váciak is, akik 
hosszútávon, kenu vegyes csa-
patban egy aranyérmet (Dombai 
Mihály, Kövesdi Oszkár), és egy 
ezüstérmet nyertek (Jármer Ri-
chárd, Kis Gabriella), míg ebben 
a kategóriában a gödiek (Mészá-
ros Bence, Szabó András) végez-
tek a 3. helyen. 

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt

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

citroenvac.hu

A győztesek között vannak dunakeszi és váci sportolók is

Népes mezőny 
a Nagy-Duna Beevezésen

Folytatás a címlapról


