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Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere: Az üzem vízfelhasználása minimális lesz

Tuzson Bence: Amellett, hogy megbecsüljük az időseket, számos 
intézkedéssel dolgozunk azon, hogy garantáljuk a régiónkban élő családok 

biztonságát, megerősödését, illetve a lakosság békés hétköznapjait

Folytatás a 6. oldalon

Az egészséges élethez minél több egészségtelen szokás 
vagy függőség kialakulását kell megelőzni

Felejtse el a horror 
rezsiszámlákat! 

Itt a leghatékonyabb 
megoldás!

Rétvári: Az energiaital 
nem gyerekjáték,  

az energiaital nem üdítő!
Ebben a hónapban dupla nyugdíj érkezik!

Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Csökkentené a kiadásait, de nem 
tudja, merre induljon el, hogyan 
spóroljon a rezsivel? Tudta, hogy 
egy okosan ütemezett energeti-
kai felújítással akár 60-80% ener-
giát is megtakaríthat? De hogyan 
álljunk neki? Az Újház Piramis Épí-
tőház szakemberei ebben segíte-
nek: lépésről-lépésre kiszámol-
ják, hogyan lehet okosan nekiáll-
ni az energiatakarékos otthonfel-
újításnak.

Dupla nyugdíjat kapnak ezen a héten az érintettek – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, az aktuális juttatás és a tizenharmadik havi 
nyugdíj egyszerre történő kifizetése egyértelműen jelzi, hogy megbecsüljük az időseket. A képviselő felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy régiónk fejlődése szempontjából érdemes figyelemmel kísérnünk az országos 
intézkedéseket is, mert például több mint százezer gyermek megszületéséhez járult hozzá országos szin-
ten a Babaváró támogatás, aminek térségünkben is sok-sok, családalapításra készülő fiatal házaspár volt 
már eddig is a kedvezményezettje.

A Nippon Paper Industries akkumulátor-
alkatrész-üzemet épít Vácrátóton

A közép-kelet-európai régió 
legnagyobb virtuális filmstúdi-
óját építi fel a fóti HelloParks 
területén a Visual Europe Gro-
up Magyarország cégcsoport, 
amelynek 11 millió euró értékű 
beruházása 2024 első negyed-
évében készülhet el. A virtuális 
stúdió a globális filmgyártás je-
lenlegi legmodernebb és legna-
gyobb tempóban fejlődő szeg-
mense, ezért a beruházás a vi-
lág legnagyobb filmes produk-
cióit, streamingszolgáltatóit 
csábíthatja majd Magyaror-
szágra - olvasható a projekt 
kommunikációjával megbízott 
ügynökség MTI-hez küldött 
keddi közleményében.

Közép-Kelet-Európa legnagyobb  
virtuális filmstúdiója épül Fóton

25 

ÉVESEK 

LETTÜNK!

„Egy asztalhoz ültünk a Bel-
ügyminisztériumban a Magyar 
Energiaital Szövetséggel, Müller 
Cecília tisztifőorvossal, Zacher 
Gábor toxikológussal, Szócs-
ka Miklóssal, valamint a szülői 
szervezetek képviselőjével. Elő-
került minden eddigi és lehetsé-
ges javaslat, ami a 18 év alattia-
kat védheti mind a túlzott kof-
feintől, mind a gyermekkori el-

hízást okozó túlzott cukorbevi-
teltől. Az energiaitalok mellett a 
cukros üdítők és a videójátékok 
is szóba kerültek. Az egészséges 
élethez minél több egészségtelen 
szokás vagy függőség kialakulá-
sát kell megelőzni – hangsúlyozta 
Facebook-oldalán Rétvári Ben-
ce, a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára,  a váci térség 
országgyűlési képviselője.

A folyamatosan változó energia-
árak és a rezsicsökkentés sza-
bályainak módosítása az egyik 

legfontosabb, sokakat érintő témává 
vált az elmúlt időszakban.

Tavaly év végén a Magyar Bankhol-
ding megbízásából készült kutatásban 
is azt vizsgálták, hogyan érintik a la-
kosságot a megemelkedett fogyasztási 
árak, és milyen intézkedéseket tesznek 
– ha tesznek – a költségcsökkentés ér-
dekében. 

A 15 milliárd 
forintos beruházást 
a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban 
jelentették be

Folytatás a 2. oldalon

A japán Nippon vál-
lalat Japán, Kína, 
Hongkong, Tajvan, 
Malajzia, Vietnám, 
Thaiföld, Szinga-
púr, India, Auszt-
rália, Új-Zéland, az 
USA, Kanada, Bra-
zília, Németország 
és Finnország után 
megérkezett Vácrá-
tótra is – jelentette 
be hétfői Facebook-
posztjában Rétvári 
Bence, a település 
országgyűlési kép-
viselője. 

Pest Vármegye Közgyűlése január 27-én tartotta idei első ülését, 
melyen döntés született többek között a költségvetésről; a „Megyei 
Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködések” c. projekt 
megvalósításáról; a „kompenzációs” pályázatokkal összefüggő fel-
adatokra vonatkozó támogatási kérelmekről; a külügyi beszámoló-
ról és a külügyi tervről.

40 hektáros iparterület 
fejlesztés Gödön
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Folytatás a címlapról

A Nippon Paper Industries 
akkumulátor-alkatrész-
üzemet épít Vácrátóton

“Környezetbarát biomassza ala-
pú cellulózt fognak előállítani, 
amelyet nemcsak a papírgyár-
tásban használnak, de az élel-
miszeriparban, az akkumulá-
torgyártásban és a kozmetikai 
iparban is, például a fogkrémek-
nek is az egyik összetevője. Leg-
korszerűbb cellulózgyáruk épí-
téséhez azért választották Ma-
gyarországot és Vácrátótot, mert 
kedvező a befektetési környe-

zet és közel vannak a termelési 
partnereik. A háború és a szank-
ciók okozta gazdasági válságban 
is folytatjuk a magyar gazdasági 
növekedés ösztönzését” – hang-
súlyozta Rétvári Bence, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára február 6-án, a Kül-
gazdasági és Külügyminisztéri-
umban tartott sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter 
jelentette be  

a 15 milliárd forintos  
vácrátóti beruházást

A Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium közleménye szerint 
Szijjártó Péter tárcavezető ar-

ról számolt be a Nippon Paper 
Industries mintegy 15 milliárd 
forintos beruházásának beje-
lentésén, hogy a japán vállalat 
vegyipari üzletága akkumulá-
toralkatrész-üzemet épít Vác-
rátóton az állam 2,3 milliárd 
forintos támogatásával, ami-
nek nyomán hatvan új munka-
hely jön majd létre – írta a Ma-
gyar Nemzet.

Kiemelte: „Mielőtt a hivatá-
sos hergelők itt is akcióba lép-
nek, szeretném elmondani, 
hogy a cellulózgyártás az egyik 
legkörnyezetkímélőbb techno-
lógia, amit e területen használ-
ni lehet."

„Ha valaki hergelni akar, ak-
kor a fogmosással vagy annak 
abbahagyásával kell kezdenie, 
tekintettel arra, hogy a fog-
krémben is felhasználják ezt az 
anyagot, az élelmiszeripar töb-
bi területéről már nem is be-
szélve" – szögezte le.

 „Akik ma az elektromos ak-
kumulátorgyárak ellen hergel-
nek, azok súlyosan veszélyezte-
tik a környezetet, hiszen elek-
tromos akkumulátorok nélkül 
nincsenek elektromos autók, 
akkor marad a hagyományos 
hajtáslánc, és akkor a közleke-
dés átalakítása elmarad, így a 
környezetvédelmi célokat sem 
tudjuk elérni" – tette hozzá. 

A miniszter tudatta: hazánk 
már ma is a világ negyedik leg-
nagyobb elektromos akkumu-
látorgyártója, az elmúlt két év-
ben tizenkilenc hónapban is az 
elektromos akkumulátor volt 
Magyarország első számú ex-
portcikke. 

Aláhúzta, az elektromos au-
tóipar nem valami új, nem va-
lami titokzatos, nem valami fé-
lelmetes dolog, mert az elmúlt 
hat esztendőben Magyarorszá-
gon több mint húsz településen 
jöttek létre az elektromos ak-
kumulátorgyártáshoz kapcso-
lódó beruházások. Hozzáfűzte, 
hogy ez idő alatt negyvenhét 

beruházást jelentettek be ezen 
a területen, összesen 7000 mil-
liárd forint értékben.

Spiegelhalter 
László, Vácrátót 
polgármestere:  

Az üzem 
vízfelhasználása 
minimális lesz

A bejelentést követően a Du-
nakanyar Régió szerkesztősége 
megkereste Spiegelhalter Lász-
lót, Vácrátót polgármesterét, 
akit arról kérdeztük, hogy hol 
épül fel az üzem, milyen hatás-
sal lehet a környezetre és a tele-
pülés idegenforgalmára, a beru-
házás milyen előnyt jelenthet a 
község számára? 

„A SUNROSE MAC® névre 
keresztelt leányvállalat, CMC, 
azaz karboximetil-cellulóz elő-
állítással foglalkozik.  A CMC 
egy cellulózból nyert olyan 
anyag, amely egyedülálló tulaj-
donságokkal rendelkezik, mint 
például a kiváló sűrítés, vízfel-
vétel és vízvisszatartás, ugyan-
akkor környezetbarát anyag. 

Kiváló tulajdonságai miatt a 
CMC-t széles körben használ-
ják élelmiszer- és kozmetikai 
adalékanyagként, például fog-
krémekben, valamint ipari al-
kalmazásokban, például papír-
gyártásban, elektromos autó-
gyártásban (az elektromos jár-
művekben használt akkumu-
látorok anódjaihoz használt 
anyagok egyike)” – írta vála-
szában Spiegelhalter László.

Vácrátót polgármestere kifej-
tette: „Tekintettel a szigorú CO2-
kibocsátási előírások uniós beve-
zetésére, az elektromos jármű-
vek piaca gyorsan bővül Euró-
pában, ez arra ösztönzi az autó-
alkatrészeket gyártó vállalatokat, 
így a Nippont is, hogy új üzeme-
ket építsen az európai régióban.

Abban a kivételes helyzet-
ben vagyunk, hogy ez az üzem 
a mi közigazgatási területün-
kön valósulhat meg, olyan zöld-
beruházások és megújuló ener-
giát hasznosító beruházások 
következő lépéseként, mint a 
napelemparkok, vagy a geo-
termikus beruházás a Nemzeti 
Botanikus Kerttel együttműkö-
désben.”

Spiegelhalter László a beru-
házás pontos helyszínét is meg-
jelölte kérdésünkre válaszolva: 
„Az üzem építését 2023 júniu-
sában kezdik majd el a Vác-Gö-
döllőt összekötő 2104. jelű or-
szágos közút É-i oldalán, ott, 
ahol a lehajtó sáv az országos 
közútról elkészült.

Az üzem 2024 decemberé-
ben kezdi meg majd műkö-
dését. A beruházás várhatóan 
mintegy 50 millió eurót, és kö-
zel 60 munkahelyet jelent majd 
teljes üzemben, ami nyilvánva-
lóan a környékbeli települések-
ről fog kikerülni. Az üzem fő-
ként elektromos áramot hasz-
nál majd, melynek nagy ré-
szét megújuló energiából fede-
zik. Az üzem vízfelhasználása 
minimális lesz, melyet a gép-
sor kompresszorainak hűtésé-
hez használnak majd. Az üzem 
működése a munkahelyterem-
tésen túl, mely véleményem sze-
rint lakosságmegtartó is lehet, a 
településnek iparűzési adó be-
vételt jelent. Tekintettel arra, 
hogy környezetvédelmi szem-
pontból zöldberuházásokat tá-
mogat az önkormányzatunk, 
véleményem szerint az idegen-
forgalomra a beruházás nem 
lesz hatással.

A hétfői kormányzati beje-
lentést követően a beruházás-
sal kapcsolatos tájékoztatáso-
kat a település honlapján és 
Facebook-oldalán folyamato-
san közzétesszük” – nyilatkozta 
lapunknak Spiegelhalter László, 
Vácrátót polgármestere.

Az összeállítást 
szerkesztette: Vetési Imre

Rétvári Bence, a térség 
országgyűlési képviselője

Spiegelhalter László, 
Vácrátót polgármestere

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Kikkava Juji, a japán Nippon Paper Industries  
Co., Ltd. vezérigazgatója érkezik a sajtótájékoztatóra. Fotó: MTI/Soós Lajos
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Kincsem park

06 (70) 317 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex M30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2023. 03. 10-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

GODA1/23/02DR1

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

god@widex.hu

Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere: 
Az üzem vízfelhasználása minimális lesz

Közép-Kelet-Európa 
legnagyobb virtuális 

filmstúdiója épül Fóton
Folytatás a címlapról

A virtuális stúdió lénye-
ge, hogy a jelenet hátte-
rében nem valódi dísz-

letet, hanem LED falak alkot-
ta képeket használnak, és ezek 
a képek bármilyen környeze-
tet képesek fotórealisztikusan, 
3D-ben ábrázolni. Ezzel a meg-
oldással nagyságrendekkel 
c s ö k k e nt h e t ő 
a produkciók 
utazási és szál-
lítási költsége, 
valamint öko-
lógiai lábnyo-
ma. Emellett 
forgat á s okon 
nem szükséges 
az időjárási kö-
rülményekhez 
és napszakok-
hoz igazodni, hiszen bármilyen 
környezeti hatás szimulálható 
a háttérben. Ez a színészeknek 
is megkönnyíti a munkáját, hi-
szen a zöld hátteres (green box) 
megoldásokkal ellentétben ők 
is végig látják a virtuális kör-
nyezetet, amelyben játszanak.

Hasonló technológiával fog-
lalkozó stúdióból Magyaror-
szágon három kisebb működik, 
jellemzően többéves várólis-
tákkal, Európában pedig össze-
sen tíz stúdióban érhető el ha-
sonló megoldás, a legközelebbi 
Lengyelországban.

Az épülő virtuális stúdióba 
több száz négyzetméter LED fa-
lat telepítenek majd, a szintén leg-
modernebb kamera- és világítás-
technikai rendszerek, valamint a 
film-, műsorszórási és médiaipari 
rendszermegoldások mellett.

Az alkalmazott technikai 
eszközöket folyamatosan tö-
kéletesítik, hiszen a fejlesztők 
célja, hogy növeljék a rend-
szer valósághűségét, valamint 
bővítsék a felhasznált eszkö-
zök számát, variálhatóságát 
és funkcionalitását. Az előre-
haladó technológia - az intel-
ligens kamerák, a valós ide-
jű szinkronizáció és az egy-

re jobb grafikai 
teljesítmény - 
lehetővé teszi, 
hogy a virtuá-
lis stúdiók egy-
re több terüle-
ten, például a 
film- és televí-
zió iparban, az 
élő események 
szervezésében 

és a játékipar-
ban is használhatók legyenek.

Mint írják, a beruházás to-
vább erősítheti Magyarország 
szerepét a globális filmipar-
ban, az elmúlt években Lon-
don után Budapest lett Euró-
pa legnagyobb filmgyártó bá-
zisa, a magyar filmipar bevéte-
le 2022-ben meghaladta a 250 
milliárd forintot.

A Visual Europe Group Ma-
gyarország cégcsoport több 
mint 15 éves tapasztalattal ren-
delkezik audiovizuális techni-
kai rendszerek tervezésében, 
kivitelezésében, karbantartá-
sában és üzemeltetésében. Ál-
landó rendezvénytechnikai 
partnere többek közt a Sziget 
Fesztiválnak, a Női Kézilabda 
Final4-nak, a Hungexponak, a 
Budapest Parknak és a Puskás 
Arénának is.
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Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő

Dr Papp Lajos és Fábián Fédra

A kormány fontosnak tartja a családok támogatását

A képviselők elfogadták 
a 2023. évi költségve-
tést, melynek összege 
488 millió forint.

Pest Vármegye Önkormány-
zata költségvetési kiadásainak 
középpontjában a jogszabályok 
szerint ellátandó területfejlesz-
tési és területrendezési felada-
tok állnak. A 2023. év folya-
mán több olyan projekt folyta-
tódik, amely szervesen illesz-
kedik az Önkormányzat fel-
adatkörébe. A területfejlesztési 
feladatok fókuszpontját 2023-
ben a TOP Plusszal összefüggő 
feladatok jelentik majd.

Pest Vármegye Önkormány-
zata felel az első, Göd Város 
közigazgatási területén kiala-
kított különleges gazdasági 
övezet fejlesztéséért.

Az önkormányzat megvásá-
rolta és kisajátította az Elmű 
transzformátorállomás terüle-
tét, amely eredeti célja szerint 
biztosította volna a Samsung 
SDI, illetve a később létreho-
zandó iparterület elektromos 
áram ellátását, azonban a Sam-
sung elektromos ellátását más 
módon biztosították, így jelen-
leg a terület hasznosításra vár.

Kormányzati döntés szüle-
tett arról, hogy a különleges 
gazdasági övezet területén be-
lül, a meglévő Samsung telep-
hellyel szemben, az M2-es au-
tóút túloldalán, D-K irányban 
további 40 hektár iparterület 
fejlesztésére kapott az önkor-
mányzat megbízást. Gyakorla-
tilag a területek megvásárlása, 
illetve kisajátítása megtörtént, 
hamarosan az önkormányzat 
nevére kerülnek az ingatlanok. 
Megtörtént az iparterület ki-
alakításához szükséges lőszer-
mentesítés, talajszennyezettség 
vizsgálat, valamint az előze-
tes régészeti dokumentáció el-
készítése. Egyéb forrásból a te-
rület megközelítéséhez szüksé-
ges utak tervezése folyamatban 
van, ezt követően az alap köz-
művek biztosítása után meg-
kezdődhet az iparterület hasz-
nosítása.

A gödi különleges gazdasá-
gi övezetből befolyt helyi adó-
bevétel 80%-ának felhasználá-
sa a Településfejlesztési alap, a 
Gödi útfenntartási- és fejlesz-
tési alap, a Gödi zöld-fenntart-
hatósági alap és a Civil támo-
gatási alap útján történik.

Forrás: www.pestmegye.hu

40 hektáros 
iparterület 

fejlesztés Gödön

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

„Mindenekelőtt hadd hívjam fel 
a kedves olvasók figyelmét arra, 
hogy ebben a hónapban érkezik 
a dupla nyugdíj. Ez azt jelenti, 
hogy az aktuális juttatás mellett 
a tizenharmadik havi nyugdí-
jat is most kapják meg a jogosul-
tak. Jól emlékszünk rá, hogy ezt a 
baloldal egy tollvonással vette el a 
nyugdíjasoktól és a mai napig tá-
madják is a 13. havi nyugdíj kifi-

zetését. Mi azonban megbecsül-
jük az időseket, akik a legnehe-
zebb időszakban is számíthatnak 
ránk” – kezdte a lapunknak adott 
nyilatkozatát Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselő-
je, aki beszélt arról is, hogy régi-
ónkban az elmúlt időszakban sok 
fontos beruházást valósítottunk 
meg együtt, összefogásban. Most 
a megkezdett munka következe-
tes folytatása a legfontosabb fel-
adatunk – tette hozzá a képvi-

selő, aki hangsúlyozta, hogy bár 
még csak február van, már eb-
ben az évben is fontos lépéseket 
sikerült megtennünk. Így példá-
ul négyszázmillió forintos támo-
gatással valósulhat meg az Inku-
bátorház Dunakeszin, a város to-
vábbi fejlődését, az itt élő embe-
rek egészségének hosszú távú 
megőrzését pedig nagyban előse-
gíti az is, hogy ugyancsak négy-
százmilliót költhet el az önkor-
mányzat a most elnyert keretből 

az egészségügyi alapellátás fej-
lesztésére – hívta fel a figyelmet 
Tuzson Bence.

A közeli Gödön kétszázmillió 
forintos támogatást sikerült meg-
szereznünk a gyűjtőút fejlesztésé-
re és korszerűsítésére, valamint 
ennél valamivel nagyobb össze-
get fordíthat a város az Alapellá-
tási Központ fejlesztésére – rész-
letezte az elnyert támogatásokat a 
képviselő, aki hozzátette még azt 
is, hogy egy önkormányzati köz-
étkeztetési célokat szolgáló fej-
lesztés is megvalósulhat Gödön, 
amire a település száznyolcvan-
millió forintos támogatást nyert 
el nemrég.

„A körzetünkhöz tartozó 
Csomádon tavaly megvalósult 
beruházások közül mindenképp 
ki kell emelnünk, hogy a Magyar 
Faluprogram pályázatain el-
nyert támogatásból, a Lestyinai 
településrészen elkészült a Fő ut-
cának a Tavasz utca és a Tél utca 
közé eső szakaszán a szilárd út-
burkolat, ami így sokkal ké-
nyelmesebbé és biztonságosab-
bá teszi a közlekedést. Az önkor-
mányzati temetőben pedig hu-
szonnégy fülkés urnafal épült. 
Ugyanebből a forrásból való-
sult meg a művelődési ház és a 
könyvtár eszközfejlesztése is. 
Mindezt nem érhettük volna el a 
térségünkre egyébként is jellem-

ző összefogás és együttműködés 
nélkül” – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence.

A képviselő felhívta a figyel-
met arra is, hogy körzetünk fej-
lődése szempontjából érdemes 
figyelnünk az országos intézke-
désekre is, mert ezek is nagy le-
hetőségeket biztosíthatnak az itt 
élő családok számára, Csomá-
don, Csömörön, Dunakeszin, 
Erdőkertesen, Fóton, Gödön és 
Veresegyházon egyaránt. Tu-
zson Bence erre példaként em-
lítette, hogy több mint százezer 
gyermek megszületéséhez járult 
hozzá országos szinten a Baba-
váró támogatás az elmúlt két év-
ben, aminek térségünkben sok, 
családalapításra készülő fiatal 
volt már eddig is a kedvezmé-
nyezettje – mondta Tuzson Ben-
ce. „Ha hozzáteszem mindeh-
hez, hogy a Deregulációs Kerek-
asztal hamarosan javaslatot tesz 
arra, hogy a GYED-re jogosult 
szülőknek a továbbiakban ne 

kelljen külön kérvényt benyúj-
taniuk ahhoz, hogy a GYES-t 
megkapják, akkor szerintem 
már nyilvánvalóan látszik, hogy 
minden nap azért dolgozunk, 
hogy megkönnyítésük és egy-
szerűsítésük a magyar embe-
rek, vállalkozások életét, mun-
káját, ügyintézését. Az említett 
esetben ugyanis például egy au-
tomatizmus fog életbe lépni, így 
nemcsak a családok válláról ke-
rül le egy ügyintézési kör, de a 
hivatalnak éves szinten legalább 
száznegyvenezerrel kevesebb 
kérvényt kell majd befogadnia és 
feldolgoznia. Ugyancsak javasla-
tot teszünk arra, hogy a tizenhat 
éven aluliaknak ne kelljen a kü-
lönböző ellátási igények mellé is-
kolalátogatási igazolást is csatol-
niuk, hiszen a tankötelezettség 
eleve tizenhat éves korig tart” – 
sorolta lapunknak nyilatkozva 
Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Amellett, hogy megbecsüljük az időseket, számos 
intézkedéssel dolgozunk azon, hogy garantáljuk a régiónkban élő családok 

biztonságát, megerősödését, illetve a lakosság békés hétköznapjait

Ebben a hónapban dupla nyugdíj érkezik!

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor 
volt a januári Váci Polgári Est vendége

A Váci Polgári Estek sorozat 2023-as évfolyama első alkalmának adott helyet január 26-án a Piarista Kilátó Központ, ahol ez-
úttal Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, akadémikus volt az előadó vendég.

Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselő-
je, államtitkár, aki Fá-

bián Fédra háziasszony mel-
lett az estek másik rendsze-
res moderátora, ezúttal rövid 
videóüzenetben köszöntötte a 
Kilátó nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönséget, hiszen a 
soros elnököt Svédország fővá-
rosába, Stockholmba szólította 
a kötelesség, az unió belügyi ta-
nácsának találkozójára.

A Dr. Papp Lajossal folytatott 
beszélgetés legelején a neves ven-
dég kiemelte, hogy már születé-
sekor megnyilvánult az életében 
az isteni gondviselés, hiszen a bá-
baasszony, kicsit késve, arra ér-
kezett a házhoz, hogy ő közben 
már megszületett, holtan, ugyan-
is lábbal előre jött a világra, mi-
közben a köldökzsinór a nyakára 
csavarodva megfojtotta.

– A jó asszony nem adta fel, 
küzdött az életemért, míg végül 
éppen a déli harangszó megkon-
dulására megdobbant a szívem, 
nos, így, ilyen drámai módon 
kezdődött az életem – mondta a 
világhírű szívsebész professzor.

Aztán pályafutásának történe-
tére áttérve hamar eljutott addig, 
hogy immár több mint három 
évtizede van egy teljes tudomá-
nyos alapossággal kidolgozott el-

mélete, miszerint az emberi szív 
nem úgy működik, ahogyan azt 
az 1600-as évek eleje, William 
Harvey vonatkozó tanulmányá-
nak megjelenése óta tanítják az 
egyetemeken. Ez a szerv Dr. Papp 
Lajos kiemelése szerint nem egy 
nyomáspumpa, hanem pulzusge-
nerátor, s ha így tekintenének rá, 
más irányba fordulnának az or-
voslásával kapcsolatos kutatások.

– A világ tele van hamisságok-
kal, hazugságokkal, az orvostu-
domány sok ezer év óta tapaszta-
lással épül, ezért veszélyes, ha el-
tévedünk a tudományban és nem 
lépünk vissza a mindennapokba, 
mert akkor óriási hibákat véthe-
tünk – szögezte le alapvetésként 
Dr. Papp Lajos.

A saját magának feltett költői 
kérdésre válaszolva ennek kap-

csán úgy fogalmazott: azért nem 
őrül bele abba, hogy egyelőre nem 
kanonizálódott az elmélete, mert 
tudja, hogy semmilyen felfede-
zése, sikere nem a sajátja, hanem 
a mindenható adománya, neki 
személy szerint pedig az a dolga, 
hogy a tudását továbbadja, illetve 
hogy gyógyítson, ezzel a teremtő-
re hagyatkozó szemlélettel.

Dr. Papp Lajos –ismerteté-
se szerint leginkább antidep-
resszáns szerek adására visz-
szavezethető kórházi COVID-
gyógyulások orvosi tapasztalata-
ira is utalva – kiemelte: a megbe-
tegedés, a betegségek fő eredője a 
szorongás.

– A halálfélelem rendkívüli 
mértékben igénybe veszi az im-
munrendszert, mondhatni, hogy 
valahol itt van a bajok gyökere. 

Az Újszövetségben nem keve-
sebb, mint 365 alkalommal van 
leírva, hogy ne féljetek. Krisztus-
nak is parancsa ez, a teremtő se-
gít nekünk, hogy a félelmet le-
győzve élhessünk – fogalmazott 
a vendég, tudós meggyőződé-
séről és hitéről is tanúságot téve 
egyszerre.

Szóba került az előadásban az 
élet minőségének kérdése is, kü-
lönös tekintettel a szellemi képes-
ségek gyengülésével együtt járó 
időskori bajokra, s a folyamat las-
sításának kulcsaként a professzor 
felhívta a figyelmet az élethosszig 
tartó tanulás lehetőségére, mint 
mondta, egy-egy vers akár újbó-
li megtanulása, keresztrejtvények 
fejtése is segíthet, de egy-egy tar-
talmas beszélgetés ugyancsak.

Természetesen a fizikai önkar-
bantartás jelentőségének említé-
séről sem feledkezett meg a ki-
lenc szívbeavatkozáson, öt in-
farktuson átesett vendég, mint 
fogalmazott, napi pár óra

fizikai aktivitás elengedhetet-
len az egészség megőrzése érde-
kében.

– Tehát összegzésként, búcsú-
zásként megerősítem újra: keve-
sebbet kell enni, többet mozogni, 
és nem félni – fogalmazott elkö-
szönésként Dr. Papp Lajos. 

Ribáry Zoltán
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Dióssi Csaba polgármester

A díjakat Simicskó István és Vitályos Eszter adták át

A betlehemi jászol vonzza a gyerekek rácsodálkozó érdeklődését

Az önkormányzat pályázati forrásból valósítja meg a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.  
Krajcár utcai ügyfélszolgálati iroda épületének szigetelését, energetikai korszerűsítését

Az óvodásoknak Kerekes Dóra és Nyíri Márton mutatta be a Kiscsurgó-völgy növény és állatvilágát

„Dunakesziről két iskola is nevezett a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett 34. Bátrak 
Ligájára, amit ezúttal Budakalászon rendeztek meg. A dunakeszi gyerekek mindenkit maguk 
mögött hagytak: az első helyen a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulói végez-
tek, míg a dobogó második fokára a Dunakeszi Szent István Általános Iskola diákjai állhattak 
fel. Hatalmas büszkeség ez Dunakeszinek! Szívből gratulálok a versenyzőknek és felkészítő 
tanáraiknak is!” – olvasható Dióssi Csaba polgármester elismerő szavai.

Macivadászattal egybekötött vezetett sétát tartott a Játszóház Tagóvoda és a Meseház 
Tagóvoda nagycsoportosainak február 2-án, a vizes élőhelyek világnapján Kerekes Dóra, a 
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és Nyíri Márton környezetvédelemért fe-
lelős alpolgármester. A mintegy 100 gyermek öt medvével találkozott a tavaly rehabilitált 
Kiscsurgó-völgyben. Mindenki épségben megúszta a kirándulást és még tanulhattak is né-
hány érdekességet.

A dunakeszi fiatalok taroltak  
a 34. Bátrak Ligája versenyen

Medvére vadásztak 
az ovisok Dunakeszin

Az izgalmas versenyek so-
rán tíz iskola több mint 
száz tanulója mérte ösz-

sze ügyességét, felkészültségét. 
A vetélkedő alatt a résztvevők a 
sebesülthordást, a sportlövésze-
tet, valamint a gyakorlófegyve-
rek használatát is elsajátíthatták 
– írta a honvedelmisport.hu.

“A kihívások és a kockázatok 
évszázadában kiemelten fontos 
a honvédelmi előképzés biztosí-
tása, melynek során olyan kom-
petenciákkal vértezzük fel a jövő 
nemzedékét, melyek segítségével 
garantálni tudják a szülőföld biz-
tonságát, mindemellett a sport 
által a fiatalok akaratereje, fizi-
kuma és állóképessége is fejlő-
dik.” – mondta a helyszínen Dr. 
Simicskó István, a Honvédelmi 
Sportszövetség elnöke.

Vitályos Eszter, miniszter-
helyettes, a térség országgyű-
lési képviselője a rendezvényen 
arra hívta fel a gyerekek figyel-
mét, hogy a sport megtanít küz-
deni, nyerni és veszíteni. “Szerin-

tem ez a három elengedhetetlen 
ahhoz, hogy egészséges, sikeres 
és boldog felnőtt életet éljetek” – 
mondta. 

Forrás: 
honvedelmisport.hu

Mint Nyíri Márton al-
polgármester hang-
súlyozta, a vizes élő-

helyek, így a Kiscsurgó-völgy is 
nagy jelentőséggel bír, hiszen kis 
"tavaival” fontos csapadékgyűj-
tő terület. A völgyet – a rendbe-
tétel előtt – illegális hulladékle-
rakóként használták néhányan, 
így az önkéntes köztisztasági na-
pok állandó helyszíne volt. Au-
tógumiktól, festékes dobozok-
tól, építési hulladékoktól, be-
tontörmelékektől kellett időről-
időre megszabadítani a terüle-
tet, most viszont már ékessége 
Dunakeszinek. Sétákat, madár-
megfigyeléseket, alternatív kör-
nyezetismeret órákat tarthatunk 
itt, de romantikus séták helyszí-
ne is lehet, ahol a szerelmesek a 
régi strand kovácsoltvas kapu-
ján lakattal jelképezhetik ösz-

szetartozásukat. Ezzel Dunake-
szi is felkerült a szerelmesek tér-
képére.

Na de a mackók! A gyere-
kek vidám hangjára mind az öt 
medve „előbújt”, és – mivel meg-
látták árnyékukat – félő, hogy 

még hosszú lesz a hűvös idő. A 
sikeres medvevadászatért juta-
lom is járt, minden részt vevő 
gyermek kapott 1-1 kiscsomag 
gumimacit.

  Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

Egy település fejlődése nagymértékben függ a helyi adóbevételek mellett a pályázati tevé-
kenység eredményességétől. Dunakeszi ezen a területen is jól teljesít, melyre példa, hogy a 
2023-as évet négy kiemelkedő projekttel indítják, hiszen még tavaly egymilliárd forintot meg-
haladó pályázati támogatást nyertek: bővítéssel és korszerűsítéssel új funkciót kap a volt 
pszichiátriai épület, inkubátorház létesül, energetikai korszerűsítés előtt áll a ravatalozó és 
újabb kerékpáros szakasz épül a város déli részén.

„Minden olyan uniós és hazai 
pályázaton indulunk, amelynek 
célja találkozik Dunakeszi fej-
lesztési igényeivel, a lakosság el-
várásaival. Fegyelmezett gazdál-
kodásunknak köszönhetően – ha 
szükséges – a pályázatokhoz biz-
tosítjuk az önkormányzati ön-
részt” – mondta a polgármes-
ter. Az egyik nyertes pályázatnak 
köszönhetően ismét fejlődik az 
egészségügy Dunakeszin, a belső 
terek átalakításával és egy eme-
let felhúzásával bővítik az egyko-
ri pszichiátria épületét. A tervek 
szerint legkésőbb 2024-ben már 
meg is nyithat a korszerű intéz-
mény, amelyben egy gyermekor-
vosi-, egy fogorvosi rendelő és a 
védőnői szolgálat is helyet kap.

2018 óta áll önkormányzati tu-
lajdonban az egykori édesipari 
üzem, a Sweet Point Kft. telephe-
lye, amely az elnyert pályázatnak 
köszönhetően igazán hasznos 
funkciót tölthet majd be. A VSD 
jégkorong szakosztálya évek óta 
itt tartja edzéseit, de még így is 
bőven jut hely egy inkubátorház-
nak, valamint a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft-nek, amely 
minden irodájával átköltözhet 
majd a jelenlegi, Szent István úti 
székhelyéről. „Az inkubátorház-
ban a piaci bérleti díjaknál jóval 
kedvezőbb feltételekkel kínálunk 
működési lehetőséget a kezdő, 
mikro-, kis- és középvállalkozók 

számára” – magyarázta a város 
polgármestere.

Hiánypótló fejlesztés egy rég 
várt kerékpárút megépítése is, 
miszerint a Fő úti kerékpársá-
vot összekötik a 2021-ben átadott 
EuroVelo6 nemzetközi kerékpár-
úttal és onnan tovább, végig a 
Pallag utcán egészen az Auchan 
áruházig. A beruházásnak kö-
szönhetően kerékpárral elérhe-
tő lesz a város déli részén találha-
tó ipari terület munkáltatóinak 
nagy része, ami az ott dolgozók 
munkába járását is nagymérték-
ben megkönnyíti. „A Fő út és a 
Lidl áruház melletti kerékpárutat 
ebben az évben szeretnék meg-
építeni. A szervizúton haladó ke-
rékpáros utat pedig 2024-ben” – 
mondta Dióssi Csaba a megvaló-

sítás várható időpontjáról.
Régi terv és célkitűzés Duna-

keszin, hogy a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft. Krajcár ut-
cai ügyfélszolgálati irodájának 
épülete felújításon essen át. Első 
lépésként – a pályázatnak kö-
szönhetően – az energetikai kor-
szerűsítés valósul, de a forrásból 
a Fóti úti köztemető főépületé-
re és a ravatalozóra is jut. Mind-
két helyszínen homlokzati hő-
szigetelést, nyílászáró cseréket, a 
napelemes rendszer telepítését és 
a fűtési rendszer korszerűsítését 
tervez az önkormányzat.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt 

és KesziPress

Négy jelentős fejlesztéssel 
indul a 2023-as esztendő 

Dunakeszin
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Az online előjegyzett könyveket a könyvtár előterében vehetik át az olvasók, 
akik részére bevezették a szabadpolcos kölcsönzés lehetőségét is

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az egekbe szökött energiaárak miatt ránk zúduló rezsi-
költségek racionális csökkentése, a fogyasztás észszerű mérséklése, ami az önkormányza-
tok és az intézmények számára kötelezően előírt feladat. Mindenhol, mindenki kereste a meg-
oldást, volt, ahol kisebb helyiségekbe koncentrálták a szakmai tevékenységet, míg máshol 
átmenetileg bezárták a nagy légterű intézményeket. Mennyire hatékony a bevezetett intézke-
dés, sikerült csökkenteni az energiafelhasználás mértékét? – kérdeztük Dióssi Csabától, Du-
nakeszi polgármesterétől. 

Észszerű átcsoportosítással, 
fegyelmezett energiafelhasználással 

a költségek csökkentéséért

A DMRV Zrt. már elkészíttette a Dunakeszin épülő új víztorony terveit és a kivitelező kiválasz-
tása is megtörtént. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében 15 milliárd forintból 
valósul meg a város keleti részén, a Toldi utca és a Határ utca sarkán – tájékoztatta lapunkat 
Sipos Dávid, Dunakeszi alpolgármestere. 

Új víztorony épül Dunakeszin

- Szerencsére pozitív hírekről tudok beszámol-
ni. Egyrészt eddig enyhébb volt a tél, mint ami-
re eredetileg számított az ország, másrészt az ön-
kormányzati intézményrendszerünk munkatársai 
rendkívül fegyelmezetten teljesítik az ősszel beve-
zetett intézkedésünket a kitűzött megtakarítás ér-
dekében. Minden hónapban kétszer teljes körű át-
tekintést végzünk, elemezzük az aktuális helyze-
tet, melyek azt mutatják, hogy jelentősen csökkent 
az energiafelhasználás – közölte a polgármester.

Dióssi Csaba kiemelte: az intézmények részére 

központilag meghatározott 25 százalékos megta-
karítást jelentősen túlteljesítve 40 százalékos csök-
kenés a jellemző, de volt, ahol elérte a 80 száza-
lékot is, ahonnan átcsoportosították a tevékenysé-
get, és csak temperálták a helyiséget. 

- Az eredeti célkitűzést jócskán sikerül megva-
lósítani az önkormányzati intézményeinkben dol-
gozó munkatársaink fegyelmezett együttműködé-
sének köszönhetően – mondta elismerően a város 
polgármestere.  (Vetési)

 Fotó: KesziPress

A körzet önkormányzati képviselője nagy je-
lentőségűnek nevezte a fejlesztést, amely 
reményei szerint megoldja a víznyomás 

problémáit a Toldi-Dombliget, az Alagliget és a 
Tóváros lakópark háztartásaiban. A fejlesztés kö-
zel kétezer háztartást érint.

- A beruházás két ütemben valósul meg. Első lé-
pésként kiépítik a vízvezetéket a Szent Imre téren 
lévő régi, ma már használaton kívüli víztoronytól 
– a Kossuth Lajos utcán keresztül - a Határ utcá-
ig. A hálózat építésének munkálatait már most ta-
vasszal elkezdik, melyhez az önkormányzat meg-
adta az út- és területbontási engedélyt. A második 
ütemben pedig az acélszerkezetű hidroglóbuszt 
építek fel – ismertette az alpolgármester.

Sipos Dávid érdeklődésünkre elmondta, hogy 
a fejlesztés teljes egészében a DMRV Zrt. beru-
házásaként valósul meg az önkormányzat terüle-
tén. Arra a felvetésünkre, hogy az építmény kül-
ső megjelenési formája hogyan illeszkedik a kör-
nyezetbe, az alpolgármester kijelentette, hogy a 
hidroglóbusz készre gyártott acél elemekből áll, 
amely lényegesen eltér a Szent Imre téri műem-
lékként nyílván tartott víztoronytól. Ma már 

szinte kizárólag ilyen, előregyártott víztornyokat 
telepítenek.

– Az új víztorony acél oszlopból és gömbből ké-
szül, melynek a magassága meghaladja a harminc 
métert a megfelelő víznyomás biztosítása érdeké-
ben. 

Az alpolgármester elárulta, felvetődött annak 
az ötlete, hogy az önkormányzat a víztorony köré 
egy körpanorámás kilátót építene külső anya-
gi forrás bevonásával, amely egyrészt mérsékel-
né az építmény ipari jellegét, másrészt a látogatók 
madártávlatból élvezhetnék a város, a Duna, a Pi-
lis-hegység és a fóti dombság gyönyörű látványát. 
Természetesen ebben az esetben a kilátó úgy épül-
ne meg, hogy a közelben lévő ingatlanok kertjébe a 
belátást megakadályoznák.

- A DMRV Zrt. képviselőitől azt kértük, hogy a 
beruházás átadásával egy időben a víztorony kör-
nyezetét parkosítsák, mert az ingatlan melletti ját-
szó– és közösségi tér nagy népszerűségnek és láto-
gatottságnak örvend a gyerekek és a felnőttek kö-
rében egyaránt – emelte ki Sipos Dávid alpolgár-
mester.

Vetési Imre 

Elkezdődtek a távhővezeték bővítésével kapcsolatos munkálatok a városban. A cél, hogy a 
Klapka utca végén álló új, még épülő Dunakeszi Diáknegyed épületei őszre rákapcsolódjanak 
a Tallér utcából működtetett önálló hőforrással ellátott rendszerre, amit a Dunakeszi Közüze-
mi Nonprofit Kft. kezel – ismertette közösségi oldalán Tóth Eszter városi főkertész.

„A munkálatok a Magyarság Sporttelepen kezdőd-
tek, ahol a futópálya szélén fut majd a vezeték, majd 
a vasút alatt a cső sajtolásával folytatódik. Itt a meg-
lévő platánfasor esetében speciális technológiával 
védjük a gyökérzetet, majd gyökérgát építésével a 
lefektetésre kerülő vezetéket is.

A következő ütem a Béke úttól a Magyarság 
pályáig a Fő út keleti oldalán futó járdát, zöld 
sávot és a Bárdos iskola udvarát érinti. Itt saj-
nos a tavaly elültetett 78 darab hársfát ideiglene-
sen el kell helyeznünk – vermelnük kell az épít-
kezés idejére, mivel az építési technológia mi-
att a munkaárok széle pont a fák törzsének vo-
nalában fekszik. A munkaárok visszatemetése 
után ezek az egyedek visszaültethetők. A ko-
rábban ültetett sajnos leromlott állapotban lévő, 
sokszor sérült magas kőrisek nem átültethetők, 
ezek az 5-20 cm-es törzsátmérőjű egyedek kivá-
gásra, majd pótlásra kerülnek. 2023 őszén így 
egy egységes hársfasor kerül kiültetésre, szintén 
teljes szakaszon a vezeték védelmében gyökér-
gáttal, illetve városi beruházás keretében telepí-
tésre kerül egy sövénysor, amely a Béke úttól a 
Sólyom utcáig fut a járda keleti kerítés felöli ol-
dalán. Tervezetten a meglévő töredezett, beton-
lapos járda cseréje is megvalósul, és egységes ki-
alakítást, új térkőburkolatot kap a Fő úti járda” 
– ismertette Dunakeszi főkertésze.

Tóth Eszter beszámolt arról is, hogy a vezeték a 
Bárdos iskola felsős udvara és az Iskola utcai első 
10 emeletes közötti két felújításra kerülő akna kö-
zött fogja keresztezni a Fő utat. „Itt az iskolaudva-
ron álló ugyan rossz állapotú, de nagy árnyékot adó 
hatalmas nyárfát megvédjük, a vezeték kikerüli a 
fa gyökérzetét. A távhővezeték ezután elfordul déli 
irányba és a kerékpárút-pálya alatt fut, itt igyekez-
nek majd a nagyméretű keleti tuja sort megóvni. A 
harmadik szakasz az Aradi vértanúk terén keresz-
tül fut, itt reményeink szerint úgy sikerült vezetni 
a fák között a nyomvonalat, hogy egyet sem kell ki-
vágni. A munkaárkok betemetése után kezdődhet 
majd a tér felújítása” – derül ki a tájékoztatóból.

A városi főkertész így zárta minden szakmai 
részletre kiterjedő tájékoztatóját: „A negyedik sza-
kasz a Nap utcán keresztül, annak félpályás lezá-
rásával fog megépülni, majd becsatlakozni a Garas 
utca – Nap utca sarkán álló 10 emeletes ház – Barát-
ság út 45. keleti oldalán lévő aknába, itt a fejlesztés 
zöldfelületet érint, ezen a szakaszon lévő fák gyö-
kérzetének feltárásakor derül majd ki, a beavatko-
zás mértékére.

A kivitelezőkkel a területet többször bejártuk, a 
favédelmet, átültetéseket, a helyreállítás folyamatát 
átbeszéltük, bízom abban, hogy minden a tervezet-
tek szerint zajlik majd” – zárta tájékoztatóját Tóth 
Eszter, Dunakeszi főkertésze.

Elkezdődött 
a Dunakeszi Diáknegyed 

távhővezetékének kiépítése



6 Dunakanyar Régió XXV. évfolyam 3. szám

Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Folytatás a címlapról

2132 Göd, 
Pesti út 131. 

+36 20 266 7259
piramisepitohaz.hu

MAGAS A REZSID?
KÉRD TELJES KÖRŰ 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
TANÁCSADÁSUNKAT! 

Felejtse el a horror rezsiszámlákat! 
Itt a leghatékonyabb megoldás!

A kutatás szerint a résztvevők több mint 
felének (59%) anyagi terhet okoz a meg-
emelkedett költségek kifizetése, és emiatt 
a válaszadók 41 százaléka kisebb-nagyobb 
mértékben tervezi lakása korszerűsítését 
végrehajtani. Úgy tűnik, a megszaladó fűté-
si (és hűtési) költségek egyre többeket kész-
tetnek arra, hogy észszerűbb, energiataka-
rékos felújításokba kezdjenek, de nagyon 
nem mindegy, hogyan is vágunk bele a kor-
szerűsítésbe.

Egy Pest környéki családnak például ko-
moly gondot okozott, hogy 20 éve épült há-
zuk nappalijában telente jóval hidegebb volt, 
mint más helyiségekben. Nem tudták úgy fel-
fűteni, mint a többi szobát, télvíz idején alig 
használták a központi helyiségüket. A szige-
telő plusz szigetelést, az asztalos új ablakot, 
a fűtésszerelő pedig gépészeti korszerűsíté-
seket javasolt, de maguk nem tudták eldön-
teni, minek is álljanak neki. Ezért is keresték 
fel az Újház Piramis Építőház szakembereit, 
akik első körben egy átfogó energetikai vizs-
gálatot végeztek el. Mérőműszereikkel kide-
rítették: a nappali melege a tetőn keresztül 
szökik el. 20 év alatt lecsúszott a tetőszige-
telés, emiatt volt hidegebb a nappaliban. A 
problémát a szakemberek azóta orvosolták, 
a nappali pedig a legmelegebb helyiség lett. 
A tanulság adott: mielőtt energetikai felújí-
tás címén bármilybe belevágnánk, először 
érdemes független szakemberek segítségével 
felméretni a lakásunk gyenge pontjait, aztán 
nekiállni a tényleges munkálatoknak.

Ebből a felismerésből született meg az Új-
ház Piramis Építőház Energiahatékonysági 
tanácsadás szolgáltatása:

„Az ötlet onnan jött, hogy az utóbbi idő-
ben nagyon sok barátom és ismerősöm ke-
resett meg azzal kapcsolatban, hogy segít-
sünk nekik milyen típusú felújítással tudná 
lecsökkenteni az energia számláját. A válasz 
nem egyszerű, hiszen minden épület más és 
más. A munkatársaimmal kidolgoztunk egy 
egyedülálló szolgáltatást a "Teljes körű ener-
giahatékonysági szaktanácsadás"-t, amely-
nek keretében saját munkatársunk profesz-
szionális mérőműszerekkel felméri az ingat-
lan jelenlegi állapotát, majd az ebből kelet-
kezett adatokat független energetikai szak-
mérnök elemzi ki és ad konkrét közérthető 
javaslatot arra, hogy milyen típusú energeti-
kai felújítás mennyi idő alatt térül meg. Így a 
legjobb döntést lehet meghozni a korszerű-
sítés terén.”- közölte Juhász Attila, az Újház 
Piramis Építőház Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Újház Piramis Építőgáz Energetikai 
szaktanácsadása tavaly december közepén 
indult. A szolgáltatás alapjául a nagy siker-
rel futó otthonfelújítási szolgáltatásunk szol-
gált, amelyben közel ezer ügyfél jelentkezett, 

ebből a személyes tanácsadást közel 600-an 
vették igénybe és nyújtottak be sikeres támo-
gatási igényt. Ezt alapul véve fejlesztették ki 
olyan egyedülálló szolgáltatásukat, amely-
ben független szakértők segítenek megter-
vezni, hogyan lehet energiatakarékos az ott-
honunk.

Mit jelent egy ilyen 
teljes körű tanácsadás?

„Energiahatékonysági szaktanácsadás 
szolgáltatásunk keretében szakembereink 
személyesen, egy előre egyeztetett időpont-
ban - a legmodernebb műszerekkel felsze-
relve - mérik fel az ingatlan energiahaté-
konyságát, megvizsgáljuk az épület műsza-
ki adatait. A múltbéli fogyasztási szokáso-
kat kiértékelve, a jelenlegi energiaárak fi-
gyelembevételével, az anyagok bekerülési 
költségével – a munkadíjat is megbecsül-
ve” - magyarázta Juhász Attila, aki hozzá-
tette, a tanácsadás során a független ener-
getikai mérnökök közérthetően diagnoszti-
zálják a legfőbb problémát, amit orvosolni 
kell. Pontosan kiszámolják, könnyen érthe-
tően megfogalmazzák, hogy milyen típusú 
energetikai felújítással mekkora megtakarí-
tást lehet elérni.

„Energetikus szakértőnk pontosan meg 
tudja becsülni, hogy az adott beruházás 
mennyi idő alatt térül meg. Így teljes bizton-
sággal lehet dönteni, hogy homlokzatot vagy 
födémet szigetelünk, ha igen, milyen típusú 
anyaggal és vastagsággal. A felmérésből az is 
kiderül, érdemes-e a nyílászárót kicserélni 
és milyen gépészeti felújítás célszerű.”

Ráadásul ezt a tanácsadást jóval olcsób-
ban megúszhatjuk, mint egy átlagos ener-
getikai vizsgálatot, ráadásul a díját is levá-
sárolhatjuk. Másrészt valóban szakértők 
segítenek, akik visszafizetési garanciát is 
vállalnak. 

Jó hír, hogy az elvégzett 
energiahatékonysági felújítás 

vállalkozásoknak leírható  
a TAO-ból is

Az egész Európát sújtó energiaügyi válság-
helyzet és az ebből fakadó energiaár emelke-
dés miatt egyre több magyar vállalkozás gon-
dolkozik el azon, hogy – hosszú távú költsé-
geit csökkentve – energiahatékonysági célo-
kat szolgáló beruházást, felújítást hajtson vég-
re. Ezért is jó hír, hogy a hazai vállalatok (kis-, 
közép és nagyvállalatok is) az elvégzett ener-
giahatékonysági felújítást továbbra is akár 
40-50%-ban leírhatják a társasági adóból. A 
gyakorlatban ilyen energiahatékonysági célú 
felújítás lehet – egyebek mellett – egy épü-
let hőszigetelése, egy meglévő, korszerűtlen 
gázkazán vagy légkondicionáló rendszer le-
cserélése (pl. hőszivattyús hűtési-fűtési rend-
szerre), vagy egy magas energiafogyasztás-
sal üzemelő gyártóberendezés lecserélése egy 
alacsony fogyasztásúra. Az ezekhez szüksé-
ges egyedi energetikai szakvélemény elkészí-
tésében is támogatást biztosít az Újház Pira-
mis Építőház Kft. A szolgáltatás igénybevéte-
lére a www.piramisepitohaz.hu oldalon lehet 
regisztrálni.

Horváth Szilvia
Fotó: Varga Ákos

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

ELADÓ!

Eladó a képeken látható 

NORDICTRACK AUDIO STRIDER 400 
iPod/Mp3 csatlakozással, hangszórókkal,  

20 edzésprogrammal 
és 12 kg-os lendkerékkel rendelkező, 

115 kg teherbírású NordicTrack elliptika. 

Lendkerék súly 12 kg (új fejlesztés - Crank Inertia). 
Ellenállási fokozatok száma: 20. 

Közvetlenül a konzolról állítható a pedálok ellenállása 
elektronikusan. 20 választható edzésprogram  

(10 kalória-, 10 sebesség alapú program + iFit Live 
kompatibilis) közül választhat tetszés szerint,  

hogy mielőbb elérje a kívánt eredményt. 
Az eszköz maximàlis terhelhetősége 115 kg!

Ár: 180 000 Ft
Érdeklődni: +36-30-498-4748



A magyarok 
döntöttek:

97%
NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Különlegességek és hagyományok 
az első váci disznótoros fesztiválon

A farsangi időszak lezárásaként, idén első alkalommal rendezik meg a disznótoros fesztivált Vácott, 
február 18-án. A verőcei Tibesz-Hús tulajdonosa, Babuk Tibor, mint az esemény szakmai szervezője 
elmondta, hogy hagyományteremtő céllal szervezik meg ezt az egynapos rendezvényt. Céljuk, hogy  
a későbbi évek során akár egy többnapos fesztivál keretében is ismerkedhessenek a városi emberek 
a falusi disznótoros hagyományokkal és ételekkel – írja a 0627.hu.

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

Korszerű, új, rezsi védett házak eladók!

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

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

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

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

Boltok, iskola, óvoda, és a Duna-part is könnyen 
megközelíthető. Az ingatlan a város és közlekedés 
zajától távol eső nyugodt, csendes és biztonságos 
környéken fekszik. 

A közlekedés jól megoldott, az M2-es autóút, 
vagy a régi Pesti út könnyen elérhető, a vasútállo-
más, buszmegálló sétatávolságban van.

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

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:  

Délkelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

a Szerkesztőségben: 

a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 

vetesi.imre@gmail.com 

keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  

a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 

közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 

szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  

felelősséget nem vállal!

     

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a 
kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi 
vagy vonzáskörzetében levő 

lakhely (Fót,Göd)
- jogosítvány

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

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely

HULLADÉKSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ 
RAKODÓT 

Elvárások:
• fizikai állóképesség

• terhelhetőség
• egészségügyi alkalmasság

• megbízhatóság
• minimum 8. általános iskolai 

végzettség
Amit kínálunk:

• Hosszú távú munkalehetőség, 
stabil háttér

• Hétköznapi 8 órás 
munkavégzés 

06:30-tól - 15:00-ig
• Szabad hétvége

• Munkaruházat biztosítása
• Bejelentett munkaviszony
• Munkába járás támogatása
• Egyéb juttatások: cafeteria

Előnyt jelent:
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 
(Fót, Göd)

 Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 

(mobil: 30 628 3206)  
vagy e-mailben:  

kozuzem@dkkozuzemi.hu
 

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Ennek megfelelően a színes 
zenei programok között 
Fónagy István, a Vendég-

várók Váci Egyesületének elnö-
ke és Cservenák Péter helytörté-
netgyűjtő és fotós beszél majd a 
régi disznótoros hagyományok-
ról és étkekről.

A Vörösház udvarán egész nap 
kereskedők kínálják majd a ter-
mékeiket. A sok finom étel mel-
lett természetesen szomjasak 
sem maradnak a vendégek, hi-
szen milyen disznótor az, ahol 
nincs a jó magyar pálinka is je-
len. A sok díjjal rendelkező kosdi 
Lunczer Pálinkaház a legfino-
mabb pálinkáit hozza el erre az 
eseményre, tehát fázni sem fog-
nak az eseményre kilátogató 
vendégek.

A kisgyermekes családokat 
ugrálóvárak és más játékok is 
várják.

A rendezvény különlegessé-
ge, hogy a gyerekek is tölthetnek 
kolbászokat a helyszínen, azokat 
pedig a pecsenyesütő sátorban ki 
is süthetik nekik igény szerint.

A talpalávalót a Pedrofon ze-
nekar és Zoller Zsolt szolgáltat-
ja majd egész délután. Szükség is 
lesz rá, hiszen a Váczi Néptánc-
együttes is fellép majd többek 
között a színpadon.

A szervezők mindenkit nagy 
szeretettel várnak!

A rendezvény fővédnöke Rét-
vári Bence, a térség országgyűlé-
si képviselője.

Tehetségekből sosincs hiány!
2023-ban ismét a fiatal tehetségeké a főszerep! A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) által meg-
hirdetett „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogram keretében a 2022/23-as tanévben 
újabb 89 diák részesült támogatásban - tájékoztatta szerkesztőségünket a DDC Kft. 

A vállalat évek óta ki-
emelten kezeli a Váci és 
a Beremendi Cement-

gyár környékén élő tehetséges 
fiatalok támogatását. Legyen 
szó zene, sport vagy művészet-
tel kapcsolatos tevékenységről, 
minden évben kiemelkedő te-
hetségekkel gazdagodik a prog-
ram. Ezek a fiatalok bizonyítják 
azt, hogy tanulni érdemes! 

A nyertes tanulók tíz hónapon 
keresztül kapják az elnyert ösz-
töndíjat, amely az általános is-
kolásoknak havonta 8 000 forin-
tos, míg a középiskolásoknak 10 
000 forintos támogatást jelent. 
Az ösztöndíjban részesültek kö-
zül többen éveken keresztül ré-
szesülnek a támogatásban folya-
matos, elkötelezett munkájuk 
elismeréseként. 

A 2022/2023-as tanévben a 
Duna-Dráva Ifjúsági és Inno-
vációs Alapítvány kuratóriuma 
Vácott 46 ösztöndíjat osztott ki 

21 általános iskolás- és 25 kö-
zépiskolás diák részére, míg Be-
remenden összesen 43 fő, 31 ál-
talános iskolás és 12 középisko-
lás tanuló részesült a program 
keretében támogatásban. 

Az ünnepélyes átadásokat 
idén januárban, személyes ke-
retek között tartották mindkét 
térségben, hogy közösen össze-
gyűlve megünnepeljék a fiatal 
tehetségeket. 

Az idei tanévben 5 fő részesült 

emelt összegű támogatásban; 
Vácról 1 diák, míg a beremendi 
régióból 4 tanuló számára biz-
tosítják a magasabb értékű ösz-
töndíjat.

A „Duna-Dráva a Tehetsége-
kért” ösztöndíjprogram kereté-
ben Vácott a 2005/2006-os, Be-
remenden pedig a 2010/2011-es 
tanévtől kezdődően a vállalat 
összesen 113 millió forinttal tá-
mogatott közel 1500 tehetséges 
tanulót.


