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Folytatás a 3. oldalon

Palkovics: már közel egymillió embernek 
nyújt segítséget a Gazdaságvédelmi akcióterv
A Gazdaságvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi intézkedé-
sek eddig közel egymillió emberről gondoskodtak, vagy védték 
meg a munkahelyét - fejtette ki május 21-én Vácon az innovációs 
és technológiai miniszter. Hétmillió forint vissza nem térítendő 
munkavédelmi bértámogatást kapott a 34 főt foglalkoztató váci 
Lukács és Tamás Kft. 

Összefogással, egy közösségként gondolkodva si-
került Fóton megoldásokat találni a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésben. A budapesti agglomerá-
ció egyik gyöngyszeme Fót, mely kulturális és tu-
risztikai látványosságokban bővelkedik. Tuzson 
Bence, Pest megye 5. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője mindig örömmel jár a te-
lepülésen, tette ezt május 21-én is, amikor dr. Vass 
György polgármesterrel közös sajtótájékoztatót is 
tartottak a város aktuális helyzetéről, a helyi beru-
házásokról.  

A Magyar Posta Zrt. és a Nemzeti 
Filmintézet nagy értékű beruházást valósít 
meg a városban

Tuzson Bence: A város 
önkormányzata és a fóti 

emberek nagyon jól teljesítettek

- Fót kiválóan vizsgázott a 
koronavírus elleni védekezés 
során, minden intézkedés idő-
ben megtörtént, összefogás-
sal és fegyelmezetten követték 
dr. Vass György polgármes-
ter iránymutatását a fótiak – 
mondta elismeréssel Tuzson 
Bence kormányzati államtit-
kár. 

- Magyarország ezt az aka-
dályt jobban vette, mint az eu-
rópai országok többsége. Sok-
kal kisebb a fertőzöttség mér-
téke és szerencsére kevesebb 
polgártársunkat veszítettük el, 
bár egy halálos áldozat is ko-
moly veszteség mindannyiunk 

számára – mondta a politikus. 
- A koronavírus törvény biz-
tosította a hatékony fellépést 
és intézkedést az egész jár-
ványügyi időszakban. En-
nek és annak köszönhetőek a 
kedvezőbb fertőzöttségi ada-
tok, hogy nagyjából két-há-
rom héttel más országok előtt 
tudtunk cselekedni – mond-
ta Tuzson Bence, aki azon-
ban további együttműködésre 
és óvatosságra kéri az embere-
ket, mert „ugyan az első csatát 
ilyen formán megnyertük, de 
a háború még tart. 

A május eleji bejárás alkalmával 
a négy csoportos, két nagyobb 
és egy kisebb részre osztható 
tornateremmel, közösségi tér-

rel ellátott, rendkívül igényesen megépí-
tett új létesítményről elismeréssel nyi-
latkozott a város polgármestere. Dióssi 
Csaba elmondta, hogy az önkormány-
zat tevékenységében az utóbbi egy évti-
zedben az egyik legfontosabb cél az volt, 
hogy a Dunakeszin örvendetesen nagy 
létszámban született gyermekek számá-
ra megteremtsék az optimális bölcsődei 
és óvodai férőhelyeket. 

– Ezzel az új létesítménnyel ezen a te-
rületen is utolérte magát Dunakeszi – 
mondta elégedetten a polgármester, aki 
köszönetet mondott az előkészítésben, a 
szakmai koncepció kialakításában ak-
tív szerepet vállaló Dunakeszi Óvodai és 
Humán Szolgáltató és Könyvtár igazga-
tójának és az óvodai szakmai igazgató-
jának, valamint a kivitelező Trend Zrt. 
munkatársainak. 

– Ez a negyedik intézmény – a két böl-
csőbe és egy óvoda után -, amit az el-
múlt tíz évben építettünk. Ma már az a 
célunk, hogy a bölcsődei és óvodai cso-

portok minél kisebb létszámmal mű-
ködjenek, és az intézmény funkciójában 
is teljes mértékben megfeleljen a szak-
mai, pedagógiai elvárásoknak, hiszen 
nem mindegy, hogy bővítünk, átalakí-
tunk egy régi, más funkciót ellátó épü-
letet vagy újat építünk – emelte ki Dióssi 
Csaba.

A polgármester elmondta, hogy az új 
létesítmény melletti területen hamaro-
san felépítenek egy újabb bölcsődét és 
egy másik óvodát is. 

Palkovics László innovációs és technoló-
gia miniszter a váci Lukács és Tamás Kft. 
munkahelyvédelmi bértámogató okira-

tának átadásán arról beszélt, hogy az akcióterv 
legfontosabb eleme a munkahelyek megvédé-
se. Hozzátette, hogy munkahelyvédelmi támo-
gatásra eddig 106 ezer munkavállalóra adtak 
be kérelmet, ebből már több mint 51 ezret si-
keresen elbíráltak.

A kutatás-fejlesztési munkakörben dolgo-
zók érdekében már közel 10 ezer kérelem ér-
kezett be, amelynek a harmada szintén túl van 
a bírálaton - fűzte hozzá a miniszter.

Palkovics László szólt arról, hogy a vára-
kozásokat meghaladóan, több mint 50 ezer 
jelentkezés érkezett a kormány által meghir-

detett ingyenes informatikai alapképzésre, 
amelyre nemcsak munkanélküliek, hanem 
egyetemisták és olyanok is jelentkeztek, akik 
jelenleg kevesebbet dolgoznak.

Kitért arra, hogy a kormány gondolt az egye-
temistákra is, akik felvehetik a teljesen szabad 
felhasználású, kamatmentes hitelt, a Diákhitel 
Pluszt, amelyből finanszírozni tudják ezt az át-
menti időszakot.

A Lukács és Tamás Kft. egy családi vállal-
kozás Vácon, amely jelenleg 34 alkalmazottal 
működik. Lukácsné Tamás Katalin, a cég veze-
tője felidézte a kezdeteket, a szülői háztól ho-
zott kötődését a szakterülethez. 

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Dunakeszin szeptemberben nyit 
a 120 férőhelyes új óvoda

Dunakeszin az orszá-
gos átlagnál is jóval 
több gyermek szüle-
tik, akik bölcsődei és 
óvodai elhelyezéséről 
folyamatosan gondos-
kodik a városi önkor-
mányzat. Az ötvenez-
res agglomerációs te-
lepülés új városnegye-
dében, Alagligeten a 
tavaly átadott bölcső-
de után szeptember-
ben nyitja ki kapuit a 
120 gyermek fogadá-
sára alkalmas óvoda. 

Palkovics László, Lukácsné Tamás Katalin, dr. Rétvári Bence 
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Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Palkovics: már közel egymillió embernek nyújt 
segítséget a Gazdaságvédelmi akcióterv

Tuzson Bence: A város önkormányzata és a fóti 
emberek nagyon jól teljesítettek

Ezért a járványügyi véde-
kezésnek egy más formájá-
ra kell majd átállni. Nem ve-
szélyhelyzet, hanem járvány-
ügyi készültség lesz Magyar-
országon, ami egy normál jog-
rendszer mentén zajlik. De az 
óvatosságot továbbra is fenn 
kell tartani, mind országosan, 
mind pedig helyben is.”

Az országos áttekintés után 
a helyi viszonyokat elemez-
ve kijelentette: - Fóton nagyon 
jól teljesített az önkormány-
zat, minden olyan intézkedést 
meghozott, amely szükséges 
volt ahhoz, hogy kezelni tud-
juk azt a nem könnyű helyze-
tet, ami az utóbbi időszakban 
kialakult. Reméljük, most már 
a kilábalásban vagyunk, de to-
vábbra is óvatosnak kell len-
nünk – emelte ki.

 Tuzson Bence szerint a he-
lyi tapasztalatokat a város 
irányítói mellett a lakosság-
gal is célszerű összegezni. El-
ismeréssel szólt arról is, hogy 
a polgármester – bár min-
den törvényességi felhatalma-
zása meg volt az önálló dön-
tések meghozatalára mégis 
– a védekezés szabályait be-

tartva rendszeresen konzul-
tált a képviselőkkel az előttük 
álló feladatok megoldásáról.  
A város országgyűlési képvi-
selője kijelentette, hogy a fóti-
ak a jövőben is számíthatnak 
rá. Példaként megemlítette: 
dr. Vass György polgármester-
rel és a megyei kormánymeg-
bízottal megállapodtak ar-
ról, hogy a jövőben rendsze-
res időközönként kormány-
ablak busz fog járni Fótra, így 
az emberek helyben intézhetik 
olyan hivatalos ügyeiket, ami-
kért korábban a Dunakeszire 
kellett volna utazniuk. 

A további fejlesztésekről 
szólva – többek között – el-
mondta: megkezdődött an-
nak az elkerülő útnak a ter-
vezése, amely az M2-est és az 
M3-ast kapcsolja össze a város 
északi határában. Párhuzamot 
vont az ország és a város költ-
ségvetését sújtó bevételcsök-
kenés között. A kormány és a 
fóti önkormányzat is a gazda-
ság fejlődést segítő intézkedé-
sekben látja a kilábalás esélyét. 
– Ez segítheti a munkahelyek 
megőrzését, újak létrehozását 
– fogalmazott Tuzson Bence, 
aki hozzátette, a közeljövőben 
két nagy fejlesztés is megva-

lósul Fóton. – A Magyar Pos-
ta Zrt. több mint 7 milliárd fo-
rint értékű logisztikai közpon-
tot épít, míg a kormány Gaz-
daságvédelmi Akcióterve ke-
retében a Nemzeti Filmintézet 
Mafilm fóti stúdiójának bőví-
tése részeként négy új műte-
rem készül el, összesen 9600 
négyzetméter hasznos alapte-
rülettel. Mindkét beruházás 
az új munkahelyek mellett je-
lentős iparűzési adóbevételt 
jelent majd Fótnak – szögezte 
le a város országgyűlési képvi-
selője.

A képviselő külön hangsú-
lyozta az együttműködés, az 
összefogás, a közös gondolko-
dás jelentőségét, amely – mint 
fogalmazott – „elősegíti, hogy 
Fót egyről a kettőre jusson.” – 
A képviselő-testületben olyan 
példás együttműködés valósul 
meg, ami nyugodtan mondha-
tom, hogy Fót rendszerváltás 
utáni történetében egyedül-
álló és azzal kecsegtet, hogy 
olyan fejlődésen fog a város 
keresztül menni, amire 1990 
óta nem volt még példa.” – je-
lentette ki Tuzson Bence.

A sajtótájékoztatón dr. Vass 
György, Fót polgármestere el-
sőként kiemelte, hogy a kor-
mány átgondolt és segítő-
kész intézkedéseket hozott a 
járvány lassítása érdekében, 
amely nagyban segítette a vé-
dekezésüket.  Az önkormány-
zat mellett – az intézményve-
zetők, a rendőrök, polgárőrök, 
önkéntes tűzoltók, szociális 
munkások - a helyi közössé-
gek, aktivisták egy emberként 
fogtak össze a védekezésben, 
a lakosság tájékoztatásában, a 
védőfelszerelések kihordásá-
ban, a közösségi terek fertőt-
lenítésében, amelyért köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik valamilyen formában 
hozzájárultak ahhoz, hogy ezt 
a mindenki számára megter-
helő időszakot átvészelje a la-
kosság. 

- Összefogással, egy közös-

ségként gondolkodva sikerült 
Fóton megoldásokat találni a 
járvány idején – mondta a pol-
gármester, aki azt is bejelen-
tette, hogy szükség van a vá-
ros költségvetésének átcsopor-
tosítására, melyben prioritást 
élvezett a járvány elleni véde-
kezés, melyre 25 millió forin-
tot különítettek el. – Minden-
ki tette a dolgát, az én felesé-
gem pl. maszkot varrt, ame-
lyeket jómagam használok.  
Képviselőtársaimmal közö-
sen személyesen vittünk ház-
hoz védőmaszkokat, valamint  
a helyi lakosok az ügyfélszol-
gálaton is átvehették azokat. 
A hét fős Fidesz frakció és én 
egymillió forintos alapot hoz-
tunk létre a rászoruló csalá-
doknak, akiknek három hóna-
pon keresztül tartós élelmisze-
reket, tisztító- és fertőtlenítő-
szereket vásároltunk. 

Dr. Vass György fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy az ön-
kormányzat valamennyi dol-
gozója megkapta munkabéré-
nek száz százalékát. – Üteme-

zett munkarendben dolgoz-
tak, kényszerszabadságra sen-
kit sem küldtünk, ha a helyzet 
úgy alakult, akkor is csak idő-
arányos szabadságot vettek ki.

A város polgármestere úgy 
fogalmazott, hogy „nem állt 
meg a munka a járvány ide-
jén sem.” Példaként sorolta: 
elindult az Apponyi Francis-
ka Óvoda energetikai fejlesz-
tése, jelenleg kilenc utca épí-
tésén dolgoznak a szakembe-
rek. Kisalagon végre elkészült 
a csapadékvíz-elvezetés két 
utcában is, ugyanebben a vá-
rosrészben átadtak egy ATM 
bankautomatát is.

Örömmel mondta, hogy a 
Magyar Posta fejlesztése 150 
új munkahelyet hoz létre Fó-
ton. Hasonló jelentőségűnek 
nevezte a Mafilm Stúdióban 
megvalósuló beruházást is. A 
kormány munkavédelmi bér-
támogatását eddig nyolc fóti 
vállalkozás nyerte el. Elkez-
dődött az új Egészségközpont 
kiviteli terveinek elkészítése, 
a beruházás a jelenlegi egész-

ségügyi központ melletti ön-
kormányzati területen való-
sulhat meg. Dr. Vass György 
is kiemelte, hogy a jövőben 
rendszeresen jár kormányab-
lak busz Fótra, erről később 
részletes tájékoztatást adnak a 
lakosságnak. 

A polgármester azt is beje-
lentette, hogy újranyitnak a 
bölcsődék és az óvodák, má-
jus 25-étől visszatér(nek)tek a 
normális működési rendhez. 
Az iskolákban marad a digitá-
lis oktatás, de tanulást támo-
gató tevékenységek szervez-
hetőek. A tanév nem hosszab-
bodik meg. Június 2-től enge-
délyezik a pedagógusok és a 
tanulók oktatási célú találko-
zását, ami kiscsoportos kon-
zultációkat vagy egyéni felké-
szítést jelenthet. Június 16-tól 
napközis és bentlakásos for-
mában egyaránt megtarthatók 
a nyári táborok – hangzott el a 
fóti sajtótájékoztatón.

 Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Lukácsné Tamás Katalin: Nagy segítség számunkra 
a hitelmoratórium és a 7 millió forint állami támogatás 

Dr. Vass György Fót polgármestere: a veszélyhelyzetben 
összefogtunk, határozottan cselekedtünk

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő: Fót rendszerváltás utáni történelmében egyedülállóan 
példás a képviselő-testület együttműködése 

Mint mondta, immár 1986 
óta foglalkoznak autójaví-
tással, 23 éve pedig a Volks-
wagen márkaképviselőiként 
szolgálják ki a magánsze-
mélyeket és a vállalkozá-
sokat. Napjainkról szólva 
elmondta: munkatársai a ví-
rus okozta krízisben is mel-
lettük álltak, még akkor is, 
amikor négy órás munkavi-
szonyban kellett tovább dol-
gozniuk, vagy fizetés nélküli 
szabadságukat töltötték.

„Munkatársaink felismer-
ték, hogy ezt a mostani hely-
zetet csak közösen tudjuk 

megoldani. Mindenki a saját 
munkakörében azonnal kre-
atív megoldásokat keresett 
a kieső forgalom enyhítése 
érdekében és azért, hogy a 
cég biztonságosan tovább 
tudjon működni” – mondta 
a cégvezető. Lukácsné Ta-
más Katalin arról is beszélt, 
hogy az első ijedtség után 
rá kellett jönnie, hogy ez a 
válság más. Nagy segítséget 
jelentett számukra is, a hi-
telmoratórium kihirdetése, 
valamint a most kapott 7 
millió forint vissza nem té-
rítendő támogatás is.

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-

mának (Emmi) parlamenti 
államtitkára, aki egyben a 
térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője, azt mondta, hogy 
a kormány részéről fontos 
volt a gyorsaság mind a jár-
vány kezelésében, mind pedig 
a gazdaság megvédésében.

Hozzátette, hogy Vác kör-
nyékén is sok kis- és közepes 
vállalkozás élt a gazdaságvé-
delmi, munkahelymegtartó 
támogatásokkal, Pest megye 
északi részében több mint 
ezer munkahely megmenté-
séhez nyújtott támogatást a 
kormány.

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress
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"Örülök, hogy örültek" -- mondta Tuzson Bence azzal 
kapcsolatban, hogy térségünkben száz kisdiáknak kaphatott 

laptopot az otthoni tanuláshoz

A polgármester elégedett volt a kivitelező munkájával 

A fóti kisdiákok is örömmel 
fogadták az ajándékot 

A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tanulói az ajándékba 

kapott laptopokkal

Az eltelt időszakban nagyon sokszor láttam annak az összefogásnak a biztató és előremutató je-
leit, amelynek köszönhetően térségünkben mindig volt esélyünk és lehetőségünk arra, hogy elő-
relépjünk egyet, vagy esetenként akár ennél jóval többet is – mondta el lapunk megkeresésére 
válaszolva Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. 

Az összefogásból született eredmé-
nyek sorában említette, hogy több 
száz esetben segítettünk, amikor 

szükség volt erre, telefonon pedig 8734 
idős honfitársunkat kerestük fel, segítsé-
get ajánlva. A politikus kitért arra is, hogy 
tizennyolcezer háztartásba juttatták el az 
e-receptekről szóló tájékoztatót, ami a ko-
ronavírus-járvány miatt bevezetett korlá-
tozások idején is segíthette az idős embere-
ket, vagyis a legveszélyeztetettebb korosz-
tályt abban, hogy hozzájusson a szükséges 
gyógyszerekhez. Emellett csomagokat vit-
tek a rászorulóknak, több száz közterüle-

tet fertőtlenítettek, és száz laptopot osztot-
tak ki diákoknak az otthoni tanuláshoz. 
Rengetegen fogtak össze a választókerület 
településein a járvány elleni küzdelemben 
– mondta Tuzson Bence, aki szerint az első 
csatát megnyertük, „van miért örülnünk, 
de továbbra is óvatosnak kell lennünk!”

A távoktatás bevezetésekor nem rendel-
kezett minden család a digitális iskolázta-
táshoz szükséges technikai eszközökkel – 
folytatta a képviselő, majd hozzátette még: 
„Nagyon fontosnak tartottam, hogy segít-
sük a diákok otthon tanulását, ami rendkí-
vül komoly erőfeszítést jelent gyermeknek, 
szülőnek egyaránt. Az eszközhiány miatt 
nem akartam, hogy hátrányt szenvedje-
nek a tanulók, ezért arra kértünk magán-
személyeket, cégeket, szervezeteket, hogy 
amennyiben vannak olyan laptopjaik, 
amelyeket már nem használnak, de még 
működőképesek, azt ajánlják fel a gyere-
keknek. Az összefogás nagyszerű eredmé-
nye, hogy száz laptopot sikerült így össze-
gyűjtenünk.”

„Megtanultuk, hogy összefogásból szü-
letnek az eredmények, így ezt kell követ-
nünk a következő időszakban is, ami azért 
lesz rendkívül fontos, mert újra kell indíta-
ni az életünket, újra kell indítanunk a gaz-
daságot. Ez az új feladat, új megoldásokat 
kíván, ezért országgyűlési képviselőként 

azt tekintem feladatomnak, hogy az álta-
lam képviselt településeken elkezdődjön 
egy közös gondolkodás és egy közös cse-
lekvés a gazdaság újraindítása érdekében. 
A következő hónapok tevékenységét ez 
fogja meghatározni” – tájékoztatta lapun-
kat Tuzson Bence országgyűlési képviselő.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Összefogásból születnek az eredmények

Folytatás a címlapról

Dunakeszin 
szeptemberben nyit 

a 120 férőhelyes új óvoda

– A fejlesztések előkészítése, ter-
vezése javában tart, melyek át-
adása után büszkén mondhat-
juk, hogy Dunakeszin a bölcső-
dei és óvodai ellátás megfelel a 
21. század igényeinek, kihívá-
sainak – tette hozzá Dióssi Csa-
ba, aki elmondta: a szeptember-
ben megnyíló óvoda több száz-
milliós pénzügyi forrását állami 
támogatásból és az önkormány-
zat önrészéből biztosították, kö-
zel azonos arányban.

Szabóné Ónodi Valéria, a Du-
nakeszi Óvodai és Humán Szol-
gáltató és Könyvtár igazgató-
jától megtudhattuk; az óvodá-
ba elsősorban a körzetben élő 
gyerekeket vették fel, de lehető-

ségük volt arra is, hogy a város 
más óvodájából érkező óvoda-
pedagógust kövessék az odajá-
ró gyerekek is. Azt is elmondta, 
hogy a városban meghonosított 
nevelési, pedagógiai, módszer-
tani kultúra továbbadása, meg-
őrzése érdekében más óvodák-
ban dolgozó, tapasztalt óvónők 
fogadják a gyerekeket, akik mel-
lé várják az új óvodapedagógu-
sok jelentkezését is. 

– A vidékiek számára szol-
gálati férőhelyet biztosítunk, a 
végzős pedagógusuk pedig pá-
lyakezdő támogatásban része-
sülnek – jelentette be a DÓHSzK 
igazgatója. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Több száz alkalommal segítettek az önkéntesek a járvány elleni küzdelemben – 
mondta lapunknak Tuzson Bence
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Egyre népszerűbb úticél a kirándulók körében a Dunakanyar. Azonban a koronavírus járvány mi-
att a települések polgármesterei sorra zárták le a parkolókat, utcákat, hogy a turisták ne jöjje-
nek hozzájuk. Most azonban, hogy a szigorításokon lazítottak, ismét megteltek a Duna-parti sza-
kaszok sétálókkal, kirándulókkal. Nagymaroson pedig újranyitott a szombatonként megtartott 
termelői piac. 

Heinczinger Balázs, Nagymaros 
októberben megválasztott új pol-
gármestere, a járvány kezdetén 

rendelte el a piac szüneteltetését, majd két 
héttel ezelőtt újra nyitását, szigorú felté-
telek mellett.

A helyi lapnak adott interjúban arról 
beszélt a városvezető, hogy a lakosság az 
intézkedéseket jól fogadta.

- Az emberek rendkívül együttműkö-
dőek voltak, sokan felajánlották a segít-
ségüket. Érezhető volt, hogy valóban ez 
az egyik fontos közös ügyünk. Nyugod-
tan mondhatom, hogy a lakosság messze-
menő támogatását élvezte az intézkedés – 
mondta.

Bár Nagymaroson is elvonások voltak 
a közös teherviselés miatt a polgármester 
úgy látja, ez nem érinti a már futó beru-
házásokat, csak esetleg a határidők tolód-
hatnak ki.

- Amit már biztosan tudunk, az a 
gépjárműadóból származó bevételein-
ket érinti. Eddig az adónem bevételének 
40%-a maradt az önkormányzatoknál, 
most a közös teherviselés részeként ez is 
az államé lesz. Ez biztosan érinti az idei 
költségvetésünket. Az iparűzési adó vár-
ható csökkenése, ha számottevő is lesz, a 
jövő évben válik majd érzékelhetővé. Je-
lenleg a tavalyi évi bejövőkből gazdálko-
dunk, amit remélhetően az eredeti elkép-

zeléseink, terveink szerint költhetünk el. 
Bízom abban, hogy bevételeink esetleges 
csökkenése nem okoz akkora problémát, 
mint azt sokan gondolják – mondta. 

Mint minden településnek, így Nagy-
marosnak is át kell majd gondolnia, hol 
tud spórolni. A városvezető úgy látja, 
hogy mivel több rendezvényük is elma-
rad, így ezek az összegek is náluk marad-
nak, amelyeket fel tudnak használni.

- Természetesen a kiesések miatt át 
kell majd gondolnunk, hogy hol és mi-
lyen formában tudunk spórolni. Az egyik 
ilyen keret, az idei rendezvényekre szánt 
összeg, amit várhatóan idén nem fogunk 
tudni elkölteni. Ez úgy tűnik egyébként is 
a városnál maradna, hiszen a járvány mi-
att sajnos szinte minden rendezvényünk 
elmarad.

Vannak olyan területek is, melyek-
nél hosszú távú változás lesz. Legfonto-
sabb célom, hogy optimalizáljam az ön-
kormányzat tulajdonában lévő cégek mű-
ködését. Szeretném azt elérni, hogy ezek 
évente ne elvigyenek több milliót a költ-
ségvetésből, hanem legalább annyi nye-
reséget termeljenek, hogy magukat fenn 
tudják tartani. A képviselő-testülettel kö-
zösen dolgozunk a megoldáson.

Természetesen vannak egyéb területek 
is, melyeken változtatni fogunk. A ver-
senyszférából jöttem, ezért az a filozófi-
ám, hogy mindig előre kell menni, nem 
kivárni vagy megtorpanni. Olyan befek-
tetéseket kell keresnünk, melyek hosszú 
távon segítik a város fejlődését. Ehhez jó-
zan észre, bátorságra és hitre van szükség. 
Hinnünk kell abban, hogy Nagymaros 
többre hivatott, hogy a mostaninál sokkal 
több van megírva számunkra - nyilatkoz-
ta a lapnak a polgármester.

Furucz Anita

Nagymaros jól vizsgázott 
a koronavírus járvány ideje alatt

citroenvac.hu

Egy lépéssel közelebb 
a körkörös gazdasághoz

A Duna-Dráva Cement 
Kft. (DDC) régóta a fenn-
tarthatóság elve mentén 
működteti a Váci és a 
Beremendi Cementgyá-
rat. A fenntarthatóság, 
mint cégfilozófia áthat-
ja tevékenységét: kor-
szerű, környezettudatos 
műszaki eljárásokat al-
kalmaz, „jó gazda” mód-
jára kezeli a természeti 
erőforrásokat és folya-
matosan fejleszti gyártá-
si technológiáját.

A Társaság még 2016-
ban egy komplex, közel 
7 milliárd forintos mo-

dernizációs folyamatba kez-
dett a Váci Cementgyárban, 
melynek folytatásaként 2019-
ben egy újabb, 2 milliárd fo-
rint összértékű beruházást in-
dítottak az olaszországi szék-
helyű Entsorga csoporttal köz-
reműködve. A projekt során az 
Entsorga két szabadalmazta-
tott technológiáját valósították 
meg: egy 1000 m2 alapterületű 
alternatív tüzelőanyag tároló 
csarnok és 4.0-ás ipari megol-
dásokat is alkalmazó automa-
tizálási rendszer készült. 

Az idén tavasszal átadott be-
ruházás eredményeképpen a 
fosszilis tüzelőanyagok kivál-
tásával tovább csökken az egy 

tonna cement előállításakor 
keletkező szén-dioxid meny-
nyisége.

A magyar cementipar törté-
netében először valósult meg 
egy emberi beavatkozás men-
tesen, automatikusan működő 
helyettesítő tüzelőanyag táro-
ló és adagoló technológiai sor. 
A beruházással a Duna-Dráva 
Cement Kft. egy lépéssel köze-
lebb kerül a körkörös gazdaság 
megalapozásához.

Minden részletre 
odafigyelve

A kiváló csapatmunka és ko-
ordináció lehetővé tette a be-
ruházás ütemtervének a betar-
tását. Február 21-én elindult a 
rendszer beüzemelése anyag-
feladással, amelynek keretében 
kis lépésekkel növelik a rend-
szer szállítási, adagolási telje-

sítményét. Március első felé-
ben befejeződött a rendszer tel-
jes körű indítása.   

Díjak is bizonyítják a 
vállalat fenntarthatósági 

törekvéseit

A társaság társadalmi fele-
lősségvállalási tevékenységé-
nek fókuszában a környezet-
védelem és a helyi kulturális 
kezdeményezések támogatá-
sa áll. Több évtizedes fennál-
lása alatt a cementipari válla-
lat számos szakmai díjat meg-
szerzett. Legutóbb "A Környe-
zet Védelméért” Díjat érdemel-
te ki munkásságáért a DDC.

A DDC környezetvédel-
mi tevékenységéről bőveb-
ben a vállalat fenntarthatósá-
gi jelentéséből tájékozódhat-
nak: www.duna-drava.hu/hu/
fenntarthatosagi-jelentes 

Heinczinger Balázs 
Nagymaros polgármestere

Dunakeszi Város Önkormányzata idén is megszervezi a 
nagy népszerűségnek örvendő Nyári Szünidei Tábort. 
Noha még nem ért véget a koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzet, de az enyhülésnek köszönhetően a vá-
ros már készül diákok nyári táboroztatására. 

Július 6-án nyit 
a dunakeszi nyári tábor

Ezt a jó hírt szeretnék 
megosztani a régi és az 
új résztvevőkkel és szü-

leikkel, hogy 2020. július 6-án 
a nyári szünidei tábor meg-
nyitja kapuit.

Mint az az önkormányzat 
honlapján közzétett felhívás-
ból kiderül, a tábor időtarta-
ma: 2020. 07.06 – 2020.08.14.

A tábor első időszakában - 
2020.07.06 – 2020.07.17. kö-
zött – a Szent István Általá-

nos Iskola területén működik, 
majd 2020.07.20 – 2020.08.14. 
között a megszokott, ám meg-
újult, megszépült régi helyén 
a Duna-parton pihenhetnek a 
diákok, akiket idén is tartal-
mas programokkal várnak az 
„Ép testben ép lélekkel” nyári 
tábor szervezői.

A részletes tájékoztatót, a je-
lentkezési lapot és a nyilatko-
zatot a dunakeszi.hu-n érhetik 
el az érdeklődők. 
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Május 20-tól minden óvodában 
biztosítják az ügyeletet Dunakeszin

A Dunakeszi Tankerületi Központ 
tájékoztatása az iskolai ügyeletről

„Meglepetés koncert” Dunakeszin

A Dunakeszi Város Ön-
kormányzata által fenn-
tartott óvodákban az 
ügyelet a szülők igényei-
nek figyelembevételével 
2020. május 20-tól kez-
dődően minden óvodá-
ban igényelhető.

Egyre több szülőnek kell 
visszatérnie a munka-
helyére normál munka-
rendbe. Lakossági igé-
nyeknek megfelelően 
Dióssi Csaba polgármes-
ter arra kérte a Dunake-
szi Tankerületi Központ 
igazgatóját, hogy az ál-
talános iskolai ügyelet-
ben biztosítsák a diákok 
számára az online tanu-
lás lehetőségét is, meg-
könnyítve ezzel a szülők 
dolgát.

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által életre hívott, és a Filharmónia 
Magyarország által szervezett „Meglepetés koncertek” keretében május 21-én 
Dunakeszin, a Barátság úti lakótelepen hangulatos koncertet adott a világzenei 
stílus Közép-Európában legnépszerűbb együttese a Cimbaliband zenekar.

A kérelmeket a gyermek 
saját óvodájához lehet 
benyújtani, az ügye-

let igénybevételének feltételei 
a korábban közölteknek meg-
felelőek.

Azt kérik, hogy az étkezé-
si igényt az igénybevétel kezdő-
napját megelőző munkanapon 
10 óráig jelezzék a DÓHSZK Ét-
kezési Csoportjának szülői felü-
letén található elérhetőségeken – 
adta hírül a város honlapja.

Az ügyelet nélkül megrendelt 
ételek átvételére továbbiakban 
is a Piros Tagóvodában van le-
hetőség.

Az iskolai ügyeletet jelenleg a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola Károlyi utcai épületé-
ben biztosítják, az iskolában rendelkezésre 

áll a könyvtár és az informatikai eszközpark azon 
diákok számára, akik igénylik. A Dunakeszi Tan-
kerületi Központ válaszlevelében olvasható, hogy 
az ügyelet során a pedagógusok folyamatos segítsé-
get nyújtottak és nyújtanak a diákok számára, eh-
hez azonban kérik, hogy a napi iskolai feladatokhoz 
szükséges felszerelést a gyerekek magukkal vigyék.

A szülőktől azt kérik, hogy az ügyelet iránti igé-
nyüket lehetőleg már egy héttel korábban, de leg-
alább 2 nappal azelőtt jelezzék, hogy az ügyeletet 
igénybe vennék, ugyanis így tudják a leghatéko-
nyabb módon megszervezni a tanulói csoportokat. 

A szülők az ügyeleti igényeket a gyermek iskolája 
felé e-mailben vagy a KRÉTA felületén keresztül je-
lezhetik.

A 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az is-
kolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között to-
vábbra is tantermen kívüli, digitális munkarend 
szerint működnek, de már egyéni vagy kiscsopor-
tos foglalkozást is szervezhetnek a tanulók felzár-
kóztatása céljából. Emellett 2020. június 26-ig min-
den általános és középfokú iskola megszervezi a ta-
nulók felügyeletét. A felügyelet keretében napkö-
zi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csopor-
tos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, 
egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 
tartható.

Az eredetileg Térze-
ne Programok elne-
vezéssel meghirde-

tett országjáró sorozatot – me-
lyet valamennyi ötezer fő fe-
letti településre terveztek – a 
pandémiás helyzetre való te-
kintettel villám-koncertekké 
változtatták és a panelházak 
előtti parkokban, utcákon mu-
zsikálnak az otthon maradt la-
kosságnak az együttesek.

Így történt ez Dunakeszin is, 
a Barátság úti lakótelepen. A 
mini-koncerten az együttes so-
mogyi kanászdallamok feldol-
gozásával indított. 

Az első szám elhangzása 
után Fekete Péter, az EMMI 
Kultúráért Felelős Államtitká-
ra arról szólt, hogy Magyar-
ország művészei nem hagy-
ják muzsika nélkül a lakossá-
got ebben a nehéz időszakban 
sem. – Bízunk benne, hogy ta-
lán pár hét múlva már olyan 
koncerteket is rendezhetünk, 
ahol nem kell tartani a másfél 
méteres távolságot sem – fogal-
mazott, majd köszönetet mon-
dott Dióssi Csaba polgármes-
ternek, amiért fogadták ezt a 
rendezvényt.   

– Sokat köszönhetünk az ál-
lamtitkár úrnak, hiszen régóta 
támogatja városunk kulturá-
lis életét – mondta a városveze-
tő. Példaként említette a múlt 
évi Dunakeszi Feszt megren-
dezéséhez, a Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar és a Dunake-
szi Teátrum működéséhez biz-
tosított támogatást. – Város-

unkban az idei tavasz már be 
volt „táblázva” rendezvények-
kel, de sajnos ezek elmaradtak, 
de most ismét koncerttel szó-
rakoztatjuk a lakásukban ma-
radt polgárainkat.

„Iram” című legújabb, 
tizedik lemezükkel a 14 
éve működő zenekar idén 
Fonogram-díjat nyert. Erről 
a lemezről a „Kinek nincsen” 
című számukkal folytatták a 
húsz perces koncertet. Őcsé-
nyi karikázót dolgoztak fel 
Bartók rendjeiből balkáni mu-
zsikával fűszerezve. Eljátszot-
ták többek között a Sárosi Bá-
lint 1963-as gyűjtéséből feldo-
gozott „Selyemcsárdás” című 

szerzeményüket is, melyben 
virtuóz cimbalom, hegedű és 
dobszóló is hallható volt. Az 
együttes – Unger Balázs a cim-
balom „Chuck Berry”-je, Soly-
mosi Máté hegedű, Varga Kor-
nél gitár, Tóth Gergely nagybő-
gő, Babos Lőrinc dob, ütőhang-
szerek – zenei világában a Ke-
let-Európai életérzés keveredik 
a népzenével és a közösség ál-
tal kedvelt modern zenei stí-
lusokkal. A tagoknak jelentős 
népzenei múltja van. Koncert-
jüket a közönség lelkes tapssal 
köszönte meg.  

Katona M. István
A szerző felvétele

Kövesse lapunkat 
az Facebookon is!
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Lehetőségek és buktatók, avagy hogyan 
hozd ki magadból a maximumot?  2. rész

Otthoni edzés

Talán sosem volt még olyan aktuális az otthon edzés lehetőségeinek boncolgatása, mint napjainkban. 
Persze Kreativitás, Kompromisszum kell, cserébe viszont Költséghatékony. És ezzel megalkottuk az ott-
hon edzés 3K modelljét, amit két részben ismertetünk Önökkel. Az első részben az otthonra ajánlott 
edzéstípusokról és eszközökről írtunk, most pedig azt vesszük sorra, hogy mi mindenre kell ügyelni az 
otthoni edzés során.

 Az edzés felépítése
Tapasztalatom szerint az emberek többsége az elsőt és az 

utolsót szereti elhagyni, mert nem konkrétan a kitűzött 
cél eléréséhez kapcsolódik. Ha viszont ezek valamelyike 
kimarad, nő a sérülés veszélye. Ha sérülés van, a cél sem 
valósul meg. Törekedjünk tehát arra, hogy a hármas egy-
séget akkor is betartsuk, ha nincs mellettünk az edző. Ma-
gunk miatt fontos ez, nem másért csináljuk.

A bemelegítésre külön szeretnék kitérni. Ez igen 
kényes téma, amit mutat az is, hogy gyakran a 
fitness instruktor, vagy a személyi edző tanfo-
lyam elején a leendő trénerek sem értik miért 
nem vagyok elégedett, ha a “bemelegítetted 
a társad?” kérdésre az “igen, futott öt per-
cet” választ kapom.

A bemelegítés egy komplex folyamat, 
aminek foglalkoznia kell a keringés foko-
zásával, az ízületek mozgékonyságának 
javításával, ízület felszínének nedvesíté-
sével, izmok rugalmasságának, tónusá-
nak fokozásával, valamint pszichés rá-
hangolással. És ezt még tovább is lehet-
ne boncolgatni. Ezeknek megvalósítá-
sához elegendő idő, és a céloknak meg-
felelő, többféle gyakorlat szükséges.

Rendszer
Sose felejtsd el, miért edzel! Az interneten né-

zelődve rengeteg vonzó tartalom, érdekes kihí-

vás jön velünk szembe. Neked kell ezt a rengeteg in-
formációt megszűrni, és rendszerbe tenni, hogy ér-
telme legyen az erőfeszítésnek.

Technika
Edző és edzőtárs nélkül nehéz jó technikával 

végrehajtani egy új gyakorlatokat. Próbálj olyan 
helyen edzeni, ahol van tükör, hogy ellenőrizni 

tudd a mozgásodat. Érdemes lehet telefonnal 
több szögből videóra venni azokat a gyakor-

latokat, amiket nem érzel annyira ma-
gadénak, és összehasonlítani a tökéle-
tes kivitelezéssel. Ne feledd, a hibát-
lan technika nemcsak preventívvé, 
de hatékonyabbá is teszi az edzésed! 

Edzettségi szint
Csak az edzettségi szintednek, 

és aktuális állapotodnak megfelelő 
edzésmódszereket és eszközöket hasz-

nálj! Egyedül inkább az egyszerű, de 
hatékony gyakorlatokat részesítsd előny-

ben a bonyolultabb, számodra újakkal 
szemben.

On-line edzés
Ha csak a következő sorokat jegyzed meg 

az egész cikkből, már megérte elolvasni!
Legnagyobb mankónk az otthoni edzés-

ben azoknak az embereknek a munkája, akik különböző csator-
nákon mutatják meg nekünk, hogyan tudunk boldogulni. Talál-
hatunk itt eszközbemutatót, gyakorlatismertetőt, teljes edzést, 
vagy akár több edzésből álló rendszert is. Óriási lehetőség ez, 
amit jól használva tényleg sokkal változatosabbá, hatékonyabbá 
tudjuk tenni az otthoni edzésünket.

De!
Ugyanakkor az interneten kontroll nélkül állíthat bárki bár-

mit, irányíthat tömegeket jó, vagy rossz irányba. Attól mert va-
lakinek tökéletes a mosolya, még nem fogorvos. Ugyanígy nem 
edző az, akinek kockás a hasa, és nem dietetikus az, aki mindig 
salátát eszik, és vékony.

Az önképzés jó dolog, de attól még nem lesz valaki szakember, 
ha néhány könyvet elolvas egy témában, csak tájékozott laikus. 
Mindig nézz utána, hogy akitől tanácsot fogadsz el, mit tett le az 
asztalra. Milyen képesítése van, hogyan, milyen gyakran képezi 
tovább magát. Kis odafigyeléssel, és utánajárással meg lehet kü-
lönböztetni a szakembert, aki mögött tudás és tapasztalat van at-
tól, aki szereti, ha sokan figyelnek rá, azonban tanítása hiteltelen.

Mindenkinek örömteli és sikeres otthoni edzéseket kívánok!

Írta: Karády András, az IWI Nemzetközi 
Fitnesziskola oktatójaKarády András

Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója

Lassan, de egyelőre biztosan 
újrainduló futballélet

A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet óta természetesen a sportban, így azon belül a labdarúgásban is – a profiknál és az 
amatőröknél egyaránt – fokozatosan leállt az élet a futballpályákon: március 14-én még rendeztek felnőtt bajnoki mérkőzéseket – 
igaz, már zárt kapuk mögött –, azt követően viszont a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) felfüggesztette valamennyi szervezett 
versenyprogramját. A futballversenyek beszüntetése ellenére a háttérben ugyanakkor folytatódott a munka. A közelmúlt kevésbé 
látványos történéseiről az MLSZ Pest megyei igazgatóját, Benkő Tamást, Dunakeszi egyéni önkormányzati képviselőjét kérdeztük.

– A március 14-i bajnoki 
fordulókat követően bő két hó-
nappal, május 23-án rendez-
tek ismét hivatalos Magyar 
Kupa-mérkőzést az ország-
ban. Mi történt a színfalak 
mögött az MLSZ-ben a jár-
ványhelyzet idején?

– Ami a legfontosabb részt, 
magát a játékot illeti, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség elnöksé-
ge 2020. május 4-én – egyebek 
mellett – úgy határozott, hogy 
a korábban felfüggesztett ama-
tőr versenyek nem folytatód-
nak – így természetesen a Pest 
megyeiek sem –, mindegyik le-
zárásra kerül. Ennek következ-
tében az elmaradt és hátralévő 
mérkőzéseket (tornákat, ren-
dezvényeket) nem játsszák le 
a csapatok. Arról is döntöttek, 
hogy a bajnoki táblázatokat az 
akkori állapotuk szerint rög-
zítjük, hivatalos végeredmény 
nincs, így nincsenek végső he-
lyezések, nincsenek bajnokok, 
nincsenek végeredmény alap-
ján feljutók és kiesők, továb-
bá nincs érem- és oklevéldíja-
zás sem.

– Időközben tisztújító köz-
gyűlést is tartott a szövetség.

– Így igaz, az eredetileg ter-
vezett időpontban, április 21-
én, de a koronavírus-járvány 
okozta rendkívüli helyzet-
re való tekintettel online for-
mában tartotta meg évi ren-
des tisztújító küldöttközgyű-
lését a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség. Ezen dr. Csányi Sándort 
2010 óta harmadszor válasz-
tották meg a szövetség elnöké-
nek. A posztra nem volt ellen-
jelölt, mind a 75 online jelenlé-
vő küldött rá szavazott. Elnök 
úr egy évtizede irányítja itthon 
a sportágat, az általa fémjelzett 
korszak gazdasági szempont-
ból a magyar labdarúgás leg-
eredményesebb szakasza volt. 
A mostani újraválasztása előt-
ti gyorsértékelésével egyetér-
tek: jelentős források kerültek 
a magyar futballba, a szövet-
ség vállalása az volt, hogy fel-
számolja a sportág ötvenéves 
infrastrukturális lemaradását, 
megújítja a futball infrastruk-
túráját. Ennek szerte az ország-
ban láthatjuk nyomait, kisebb-

nagyobb, amatőr és profi klu-
bok létesítményei épültek vagy 
újultak meg. Tény ugyanak-
kor, hogy a szakemberképzés 
területén van még lemaradás. 
A korábban sokáig betöltetlen 
sportigazgatói posztra május 
elején kinevezett eddigi ver-
senyigazgató, dr. Barczi Róbert 
révén remélhetőleg végre a leg-
fontosabb területen, a szakmai 
munkában is lesz előrelépés.

– Miként hatott a járvány 
miatti kényszerleállás az 
amatőr Pest megyei klubokra?

– Az egyesületek jellemző-
en igyekeztek fenntartani akti-
vitásukat különféle online fog-
lalkoztatás keretein belül, fő-
ként az utánpótláscsapatok-
nál. Érthető módon mindenütt 
nehezen, ugyanakkor fegyel-
mezetten viselték az edzések, 
mérkőzések beszüntetésének 
időszakát, és amikor már le-
hetett, a legtöbb helyen – be-
tartva a sportolásra vonatko-
zó járványügyi előírásokat – 
újraindították a foglalkozáso-
kat. Ami a sportszervezetek 

működésének gazdasági feltét-
eleit illeti, most még korai len-
ne mérleget vonni, a legtöbb 
települési önkormányzatnál 
ezekben a hetekben, napok-
ban tervezik újra a költségve-
tést, amelyek minden bizony-
nyal jelenthetnek forráselvo-
nást az amatőr klubok számá-
ra. Jó hír ugyanakkor, hogy 
a látványcsapatsportágak tá-
mogatására 2011 óta műkö-
dő TAO-pályázati rendszer to-
vábbra is él, rendelkezésre áll, 
márpedig ez komoly pénzügyi 
segítséget nyújt az egyesületek 
működéséhez. Bízunk benne, 
hogy ez így is marad.

– Hogy indul újra a labda-
rúgás?

– A Magyar Kupa, az NB I 
és a női bajnokság élmező-
nyének küzdelmei május vé-
gétől zárt kapuk mögött, szi-
gorú járványügyi előírások 
mellett folytatódnak, ez ma-
radt a 2019/2020-as verseny-
évből. Ami szűkebb pátrián-
kat, a Pest megyei utánpót-
lás és amatőr felnőtt versenye-

ket illeti, hetek óta arra készü-
lünk és abban bízunk, hogy a 
2020/2021-es versenyévad újra 
a régi kerékvágásban indul-
hat el nyár közepén. Az új év 
versenykiírásainak készítése 
előtt közvélemény-kutatást vé-
geztünk a megyei klubvezetők 
között néhány markáns szak-
mai előírás kérdésében, ennek 
értékelését három részben is-
mertettük honlapunkon. Je-
lenleg a versenykiírások vég-
legesítése zajlik, a klubok júli-
us elejéig nevezhetik majd be 
csapataikat a következő sze-
zon versenyeibe.

– Milyen „csapatmozgások” 
várhatók a Pest megyei felnőtt 
bajnokságokban?

–  Az MLSZ elnökségének 
az előzőekben ismertetett dön-
tései alapján a 2019/2020. évi 
NB III, Közép-csoportjának 
15. pozíciójában zárt Dunaha-
raszti MTK (papíron) kiesett 
a Pest megyei I. osztályba. A 
2019/2020. évi Pest megyei I. 
osztályú bajnokság 1. helyén 
záró Viadukt SE-Biatorbágy 

NB III-as nevezési jogot szer-
zett, ám időközben eldőlt, 
hogy a klub nem tudja vállalni 
a magasabb osztályú követel-
ményeket, és marad a Pest me-
gyei I. osztályban (emberemlé-
kezet óta nem fordult elő, hogy 
a Pest megyei bajnokcsapat 
nem élt az NB III-ba jutás jo-
gával…). A 2020/2021-es Pest 
megyei I. osztályú pontvadá-
szatban a 2019/2020. évi Pest 
megyei I. osztályú bajnokság-
ban részt vett csapatok, az NB 
III-ból kieső Dunaharaszti és 
az esetleges NB-s alánevezők 
indulhatnak; a 2020/2021. évi 
Pest megyei II., III. és IV. osz-
tályú versenysorozatok mind-
egyikébe a 2019/2020-as azo-
nos szintű bajnokságban részt 
vett csapatok nevezhetnek. A 
2019/2020-as évadban – bár-
milyen okból – kizárt csapatok 
nevezési jogának kérdése még 
nem tisztázott. Amint infor-
mációink lesznek, ismert csa-
tornáinkon (pest.mlsz.hu és 
facebook.com/pmlsz) azonnal 
értesítjük az érintetteket és az 
érdeklődőket. S. Sz.


