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Koronavírus: veszélyhelyzetet
rendelt el a kormány
Bezártak az iskolák, bölcsődék, óvodák,
éttermek, színházak, mozik…

Orbán Viktor miniszterelnök március 13-án, péntek este élőadásban jelentette be, hogy bezárják az általános iskolákat március 16-tól. Tantermen
kívüli digitális munkarendet vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a tanulók
nem mehetnek be az oktatási intézményekbe, nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatóknak továbbra is be kell járnia.
van 22 millió pár kesztyű, rendelkezésre áll 1,2
millió sebészi maszk és érkezik még 1 millió.
Orbán Viktor azt is elmondta, hogy altató- és
lélegeztetőgépből is 2-2 ezer van az országban,
de rendeltek újabbakat, így tízezres megbetegedésekkel is meg tud birkózni a magyar egészségügy. A kormányfő megjegyezte, hogy nem hetekre, hanem hónapokra kell felkészülni a járvány kapcsán. A döntéseket kormányrendeletek
rögzítik majd.
Folytatás a 4. oldalon

Képünk illusztráció

A

tanároknak folytatni kell a tanítást, de
az oktatást digitális eszközökkel végzik, akár otthonról, ha megvannak ehhez az eszközei, akár az iskola digitális eszközeit
használva. Akinek ezért be kell mennie az intézménybe, az bemehet.
A miniszterelnök bejelentette, hogy tíz akciócsoportot állított fel a koronavírus elleni harcban, lesz olyan is, amelyik a gazdaság újraindításával foglalkozik majd.
Felépítenek egy járványügyi mobilkórházat,

Március 15.:
önkormányzati
vezetők főhajtása

Fokozott óvatossággal
vigyázzunk egymásra!
Tuzson Bence: A KISS motorvonatok is
bizonyítják a magyar gazdaság erejét

Különleges jogrend van érvényben hazánkban, ami különleges intézkedéseket, és mindannyiunk számára fokozott óvatosságot is jelent – mondta el a
lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet annak
fontosságára is, hogy már most elkezdjünk felkészülni a járvány utáni helyzetre, amelyben várhatóan a magyar gazdaságot is újra kell majd indítani.
Ezzel kapcsolatban azonban kiváló lehetőséget lát a Dunakeszi Járműjavítóban elkészült új motorvonatokban, hiszen ezek a magyar gazdaság erejét
Folytatás a 3. oldalon
és teljesítőképességét is szimbolizálják.

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében országos vészhelyzetet rendelt el a kormány az Operatív Törzs ajánlása alapján. Mint közismert országszerte – többek között – elmaradtak a Március 15-i ünnepségek. Dunakeszin az önkormányzat vezetői főhajtással tisztelegtek a ’48-as forradalom előtt.

D

unakeszi Város Önkormányzata is úgy határozott, hogy nem rendezi meg a városi ünnepséget, ám az önkormányzat és a lakosság képviseletében Dióssi Csaba polgármester és Erdész
Zoltán alpolgármester március 13-án megkoszorúzták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére emelt városi emlékművet, főhajtással rótták le kegyeletüket a márciusi ifjak emléke előtt.
Fotó: sunnyphoto.hu
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Koronavírus: Dunakeszin
bezártak a bölcsődék és az óvodák
Magyarország Kormánya a lakosság egészségének és életének védelme
érdekében úgy döntött, hogy a koronavírus járvány miatt digitális tanrendben működteti az iskolákat. Dunakeszi Város Önkormányzata ezzel
a döntéssel párhuzamosan az önkormányzati fenntartású bölcsődéket és
óvodákat visszavonásig zárva tartja – olvasható az Önkormányzat közleményében.
„Az Önkormányzat az óvodákban és bölcsődékben ügyeletet szervez. Kérjük csak elkerülhetetlen esetben, kizárólag légúti megbetegedésre utaló tünetek nélkül vegyék igénybe az ügyeletet, amennyiben
az elmúlt 14 napban nem járt a
gyermek vagy közeli hozzátartozója külföldön.
Az ügyeletet igénybe nem vevők, szükség esetén az előre befizetett ebédet a magukkal hozott éthordóval elvihetik. Március 16-tól az ebéd előző nap 9
óráig lemondható.
Megértésükre és együttműködésükre feltétlenül számítunk! – olvasható az Önkormányzat március 14-én kiadott
sajtóközleményében.

Digitális oktatás: folyamatos az
együttműködés a Váci Tankerületi
Központ intézményeiben

3

Fokozott óvatossággal
vigyázzunk egymásra!
Folytatás a címlapról

A

különleges jogrendre
elsősorban azért van
szükség, hogy fokozott óvatossággal megvédjük
a magyar lakosságot a betegségtől, ugyanis a magyar kormány számára a magyar emberek egészsége a legfontosabb –
fogalmazott lapunknak nyilatkozva a képviselő, aki szerint
azért is szükség van ezekre az
intézkedésekre, mert ma még
nem tudhatjuk, hogy mi történik majd az európai és a magyar gazdasággal ebben az időszakban. Mint mondta, a magyar gazdaságot a járvány után
valószínűleg újra be kell majd
indítani.
Kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence úgy értékelte, hogy
ilyen szempontból is különös
jelentősége van annak, hogy a
nemzeti ünnepünkön, március 15-én, utasforgalmi próba-

üzemben elindult az első emeletes KISS motorvonat a Budapest-Cegléd vonalon. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy 2020 valódi korszakhatárt jelent a hazai
vasúti közlekedésben, ugyanis az idén tavasztól fokozatosan
állnak forgalomba a Dunakeszin készülő emeletes motorvonatok a legforgalmasabb hazai
vasútvonalakon, a ceglédin és a
vácin – tette hozzá a politikus.
Tuzson Bence hangsúlyozta azt is, hogy ezekben az emeletes motorvonatokban nagyon
fontos magyar hozzáadott érték
is van: hiszen ezek alapvetően
svájci gyártású vonatok, de Magyarországon készült hozzájuk
a forgóváz, és a dunakeszi üzem
vesz részt az összeszerelésükben. Nagyon nagy jelentősége
van ennek, mert ha Magyarországon egy ilyen mértékű beruházás-vásárlás történik, abból
ki kell vennie a részét a magyar
gazdaságnak, és ki kell venniük a részüket azoknak a kis- és

nagyvállalatoknak is, amelyek
képesek ebben a gyártási folyamatban részt venni – fogalmazott a képviselő.
Az emeletes motorvonatok
nemcsak gyorsabbak és gazdaságosabbak a korábbi járműveknél, de hatással vannak
a környezet és természet védelmére is – tette hozzá a politikus, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar
kormány elkötelezett amellett, hogy kifejezetten olyan
közlekedési beruházásokat támogasson, amelyek elősegítik,
hogy Magyarország a klímasemlegességben is nagy lépéseket tegyen. Ezek a járművek
kímélik a környezetet, hiszen
hozzájárulnak ahhoz, hogy
nagymértékben csökkentsük a
széndioxid-kibocsátást a régiónkban – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Koronavírus: Vácon hárman vannak
karanténban - jelentette be a polgármester

Információink szerint három személy van városunkban, aki karanténos
megfigyelés alatt van – jelentette be hétfő délutáni sajtótájékoztatóján Vác polgármestere. Matkovich Ilona hozzátette: - Tudni kell, hogy az
esetlegesen koronavírus fertőzéssel diagnosztizált betegeket nem a váci
Március 16-tól már otthonról tanulnak a diákok, mivel a koronavírus jár- Jávorszky Ödön Kórházban ápolják majd, hanem Balassagyarmaton.
vány miatt nem látogathatják az iskolákat, ezért egy új, tantermen kívüli,
városvezető elmond- het használni a váci közterületi ri Hivatalban, mind a Váci Vádigitális oktatási munkarend lép életbe – jelentette be péntek este Orbán
ta, hogy a járvány helyi játszótereket. A zárhatóakat le- rosfejlesztő Kft-nél, mind azok
Viktor miniszterelnök.
megelőzése érdekében zártuk, de a többit is szigorúan tagvállalatainál, így a Váci

A

Váci Tankerületi Központ két levélben értesítette a KRÉTA rendszeren keresztül mind a szülőket, mind pedig a diákokat a
változásról. Az átállással kapcsolatban példátlan az összefogás – írták lapunknak.
"A Váci Tankerületi Központ intézményeiben az intézményvezetők és pedagógusok
rendkívüli hozzáállásával, fegyelmezettségével és a szülők

együttműködésével az osztálytermen kívüli oktatásra való
átállás megkezdődött. A Váci
Tankerületi Központ, mint
fenntartó ajánlásokat fogalmazott meg egyes pedagógiai és
munkáltatói kérdésekben, valamint szülői és tanulói tájékoztató levelet küldött a szülői és tanulói jogokról és kötelezettségekről.
Az intézmények helyi szinten - a helyi sajátosságokhoz

alkalmazkodva - tervezik a feladatokat, amely a nevelésben
részt vevők folyamatos együttműködését és segítségét igényli. Példátlan az összefogás a települési önkormányzatok, a
fenntartó, az iskolák, a rendőrség, az orvosok és egyéb szociális szervek és hatóságok között, amely nagyban elősegíti
az új munkarend mielőbbi stabil működését." – áll közleményükben.

Dunakeszi: Határozatlan ideig szünetel
a személyes ügyfélfogadás a hivatalban
Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel, valamint a központi intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében 2020.
március 16-tól határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás a
polgármesteri hivatalban.

A

hivatali dolgozók a megszokott hivatali időben - telefonon és e-mailben - rendelkezésére állnak a lakóknak. Kérelmek beadására továbbra is van lehetőség postai
úton vagy elektronikus kapcsolattartási rendszeren keresztül. (ügyfélkapu regisztrációval
rendelkező lakosok részére)
A vészhelyzet visszavonásáig szünetel a személyes polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóóra is.
Az alábbi elérhetőségeken kereshet meg minket a személyes ügyfélfogadás mellőzésével:
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Telefonszám: +36 27 542 800
Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
foepitesz@dunakeszi.hu

A

vezetésével létrehozott ötfős
Helyi Operatív Törzs munkáját
több szakember segíti majd fo-

ellenőrizzük.
- Az önkormányzati bölcsődék és óvodák is bezár-

lyamatosan. Meghozták az első
döntéseiket is, melyek közül a
legfontosabbak:
- Folyamatos a szükséges védőeszközök, fertőtlenítők beszerzése, ezek továbbítása intézményeinkbe.
- A sportintézményeink bezárását követően azonnali hatállyal bezártuk kulturális intézményeinket a látogatóink
elől. Így visszavonásig nem
nyit ki a könyvtár, a színház,
a művelődési központ, a levéltár, a múzeum és a Tourinform
iroda sem.
- Információink szerint az
iskolások fegyelmezetten távol maradtak ugyan az iskolai
megjelenéstől, ám a város területén kisebb-nagyobb csoportokban töltik az időt. Ennek
megakadályozására, a fiatalság
és a váci polgárok egészségének védelmében mától nem le-

nak március 17-től. Rendkívüli
ügyelet formájában, maximum
5-10 fős csoportokban biztosítunk ellátást azon gyermekek
számára, akik elhelyezését –
a szülők írásban megindokolt
kérésére – az intézményvezető
engedélyezi. Az étkezést csak
az intézményben benn lévők
számára tudjuk biztosítani, elvitelre nem főzünk – jelentette be a polgármester, majd így
folytatta:
- A város három óvodai hálózatában a lecsökkent igény
miatt egy óvoda marad nyitva.
- A hajléktalan szálláson
tartózkodók dönthetnek maradásukról, ám ha elhagyják az intézményt, vissza már
nem térhetnek oda – emelte ki
Matkovich Ilona, aki azt is bejelentette, hogy március 17-től
megszűnik a személyes ügyfélszolgálat mind a Polgármeste-

Távhő Kft-nél is. Az ügyintézés
elektronikus, telefonos, vagy
postai úton lesz biztosítva.
- Mivel a fertőzésveszély fokozottabb a közösségi közlekedési járműveken, szeretnénk
megkérni mindenkit, hogy
csak szükség esetén hagyja el a
lakását. Jelentősen szűkítjük a
helyi autóbuszjáratok számát,
a munkába járást még biztosítjuk 6, 14 és 22 óra magasságában, valamint a kórház-rendelőintézet megközelítésére koncentrálunk. A sejcei járatok teljes egészében megmaradnak –
hangsúlyozta a polgármester,
aki – számos hasznos tanács
mellett – azt kérte a lakosságtól, hogy egészségük érdekében
használjanak védőmaszkot a
tömegközlekedési eszközökön.
A friss, naprakész információkról vac.hu honlapon vagy a
Facebook Vác Város Önkormányzata oldalán tájékozódhatnak – tette hozzá.
Matkovich Ilona – számos
helyi intézkedés mellett - bejelentette: - Az önkéntes, vagy
kötelező házi karanténban tartózkodó váci polgároknak lehetőséget biztosítunk arra,
hogy – amennyiben egyéb módon ezt nem tudják megoldani
– a Városházán telefonon kérjenek segítséget, étkezés biztosítására, gyógyszerkiváltásra,
bevásárlásra. Ez esetben jelezzék kérésüket a 27-es körzetben a 315-534-es vagy az 513439-es telefonszámon.
(Vetési)
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Koronavírus: szigorítások a váci kórház
fekvő- és járóbeteg ellátásban is
Intézkedések az emberi élet és az egészségügyben dolgozók védelmében. Az
új koronavírus miatt kialakult országos helyzetre való tekintettel, a Jávorszky
Ödön Kórházban már a múlt héten megalakult a Koronavírus Operatív Testület.
A dr. Urbán Edina főigazgató főorvos által vezetett kilenc szakemberből álló
munkacsoport kidolgozta a járványügyi helyzetre vonatkozó működési rendet.

A Sürgősségi Betegellátó Osztály munkatársai is körültekintően védekeznek

A

team a hét minden napján áttekinti az előző
nap kórházi tapasztalatait, figyelembe veszi az Operatív Törzs, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Magyar Kormány által hozott döntéseket, határozatokat, hatósági
ajánlásokat, amelyeket beépít az
adott napi eljárásrendbe. A koronavírus helyzet sok új feladatot ad a kórház összes dolgozójának, akik rendkívüli fizikai és
pszichés terhelésnek vannak kitéve. Az ő védelmük kiemelten
fontos feladat. A kórházvezetés
alapvető érdeke, hogy a betegek,
a dolgozók és a lakosság biztonságának megőrzése érdekében,
minél gyorsabban meghozza
a szükséges döntéseket, intéz-

kedéseket – olvasható a kórház
sajtóközleményében, melyben
mindenkitől együttműködést, a
szabályok szigorú betartását kérik és várják.
Járóbeteg szakellátás:
A Kormány rendelete alapján a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok
elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerülnek. Kérjük betegeinket, hogy
amennyiben a tervezhető vizsgálatokat (labor, röntgen, ultrahang és egyéb szakrendelői vizsgálatok) a háziorvosuk
is halaszthatónak tartja, a fertőzésveszély csökkentése érdekében csak a járványhelyzet
után keressék fel szakrendelőinket, diagnosztikai részlege-

inket. Kérjük, hogy amennyiben a beteg állapota engedi, kísérő nélkül érkezzen a vizsgálatra. A várakozás ideje alattlehetőség szerint -, próbálják
meg a legalább egy méteres távolságot tartani. A fertőzés terjedésének visszaszorítását szolgálják azok az intézkedések is,
amelyek csökkentik az orvosbeteg találkozás szükségességét: a közgyógyellátásra való
jogosultság a kormány korábbi
döntése értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd
annak megszűntét követő 90
napig fennmarad; a keresőképtelenségről szóló igazolásokat
sem kell 2 hetenként kiállítani,
és az idős emberek védelmében
a stabil állapotú krónikus be-

tegek szokásos gyógyszereinek
elektronikus vényen történő
rendelése, valamint a betegeknek adott tanácsadás távkonzultáció során is történhet. Az
emelt és kiemelt támogatással
rendelhető gyógyszerekre és
gyógyászati segédeszközökre
kiállított szakorvosi javaslatok
is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt,
valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig –
áll a közleményben.
Arról is tájékoztatják a lakosságot, hogy a kórház és a
járóbeteg szakellátás belépési
– és főbb közlekedési csomópontjain, újabb kézfertőtlenítő
automaták kerültek kihelyezésre, amely a megelőzést, illetve a
megfelelő kézhigiénét biztosítja. „Kérünk minden Sürgősségi Betegellátó Osztályra, vizsgálatra, kontrollra, szakrendelésre érkező beteget és kísérőt,
hogy belépéskor és kilépéskor
minden esetben vegyék igénybe a készülékeket!” – kérik az
együttműködést.
Az emberi erőforrások minisztere utasítása értelmében, a
veszélyhelyzet végéig az intézmények elhalasszák az ütemezett műtéteket, természetesen a
sürgőssé váló műtétek kivételével – hangsúlyozza a Jávorszky
Ödön Kórház közleménye.
Az operatív törzs által üzemeltetett és kezelt honlapon
(www.koronavirus.gov.hu) a
koronavírussal kapcsolatban
minden aktuális információt megtalálnak az érdeklődők.
A Nemzeti Népegészségügyi
Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a

koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és
szakszerű megválaszolása érdekében, amik a hét minden
napján 24 órában elérhetők:
06-80-277-455; 06-80-277-456.
***

Rétvári: Köszönet
a váci kórház
orvosainak,
ápolóinak

V

ác és térségének országgyűlési képviselője, az
Emmi parlamenti államtitkára a Jávorszky Ödön Kórház
valamennyi dolgozójának, orvosoknak, ápolóknak dr. Urbán Edina főigazgató tolmácsolásában személyesen mondott köszönetet azért az áldozatos munkáért, melyet a koronavírus okozta veszélyhelyzet

idején is végeznek. Hálásan köszönjük, hogy most is teszik a
dolgukat, óvják mindnyájunk
egészségét! – mondta dr. Rétvári Bence. Mint megtudtuk,
a főigazgatójával történt konzultáció során elhangzott; a
kórház a dolgozók tudásán és
munkáján felül eszközeiben is
felkészült a koronavírus elleni
védekezésre. Megnövelt men�nyiségben, immár 565 darab
kézfertőtlenítőt helyeztek ki
a belépési pontokon, vizsgálókban, kórtermekben. A kórház rendelkezésére állnak nagyobb mennyiségben sebészeti maszkok és FFP3 maszkok,
gumikesztyűk, valamint védőfelszerelések.
Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos és dr. Rétvári Bence arra kér mindenkit, ha valaki magán a tüneteket észleli, akkor ne menjen személyesen a rendelőbe, hanem telefonon hívja háziorvosát, aki
fertőzésgyanú esetén értesíti
a mentőket.

A megtett intézkedésekről egyeztetett dr. Urbán Edina főigazgató
és dr. Rétvári Bence államtitkár

A kormány kihirdette az újabb rendkívüli és
a csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket

Példás összefogás Vácon!

A koronavírus-járvány közösségben terjed a leggyorsabban. Ezért komoly, a csoportosulásokat korlátozó intézkedések
lépnek életbe a vendéglátóhelyekre, üzletekre, tilos a rendezvények szervezése, a mozik és más kulturális intézmények
látogatása. A kormány arra kéri az időseket, hogy ne hagyják el otthonaikat. Az új intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnök március 16-án, hétfőn az Országgyűlésben jelentette be.
Folytatás a címlapról

A

részleteket tartalmazó kormányrendelet megjelent a
Magyar Közlönyben és kedden már életbe is lépett.
- Beutazási tilalom a külföldi állampolgároknak (tehát már nem csak az
Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező külföldieknek).
- A vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva, ezen időszakon túl csak az
ott foglalkoztatottak, valamint az ételt
elvitelre rendelők tartózkodhatnak
ezekben a helységekben.
- Az üzletek nyitvatartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva - az
élelmiszert, az illatszert, a drogériai
terméket, a háztartási tisztítószert, a
vegyi árut és a higiéniai papírterméket

árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár,
a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás
és a dohánybolt kivételével.
- A kormány arra kéri a 70. életévüket
betöltötteket, hogy ne hagyják el otthonukat, és ha ezt vállalják, az önkormányzat gondoskodik az ellátásukról.
- Létszámtól függetlenül tilos a zárt és
szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése. Ez alól csak a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötések és a temetések jelentenek kivételt.
- Sportrendezvény nézők nélkül,
zárt kapuk mögött tartható meg.
- Tilos a látogatása pl. a színházaknak, táncos és zenei rendezvényeknek,
moziknak, múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési intézményeknek stb. Ott kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
- Szabálysértést követ el, aki a fenti (vendéglátóhelyekre, üzletekre, ren-

dezvényekre, kulturális eseményekre
elrendelt) látogatási tilalmakat megszegi, amely akár félmillió forintos
pénzbírsággal is sújtható.
- A korlátozó intézkedések betartását
a rendőrség ellenőrzi és szankcionálja.
- A kormányhivatalok által kiállított
hivatalos okmányokat kizárólag postai úton kézbesítik, személyes átvételére nem lesz lehetőség.

- A járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából az innovációért és technológiáért felelős miniszter
bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére jogosult. A az
állami, önkormányzati szervek, valamint a vállalkozások és magánszemélyek pedig kötelesek megadni a kért
adatokat.
- Az emberi erőforrások minisztere - a járványügyi hatóság közreműködésével - felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- és felsőfokú egészségügyi szakképzésben, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű
egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő hallgatóknak az adatait, akik bevonhatók
az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába.

A

Jávorszky Ödön Kórház
sürgősségi osztályára az
Mcsemege Príma minden nap
friss gyümölcsszállítmányt visz. Ők
így támogatják az éjt nappallá téve dolgozó orvosokat, ápolókat, nővéreket,
akik megfeszített tempóban veszik fel
a harcot a koronavírus helyzetben is,
hogy minél több emberen tudjanak segíteni. Reméljük a szép példát mások is
követik – lehetőségeik és adottságaikhoz mérten -, mert össze kell fognunk
- vallja politikus, tanár, orvos, gépkocsivezető, és még sokan mások, hiszen
nem lehet más a célunk, minthogy
minél eredményesebben vegyük fel a
küzdelmet a koronavírussal szemben!
A szerk.
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Elindult az első emeletes KISS
motorvonat a Budapest-Cegléd vonalon
Tavasszal a Budapest-Vác vonalon is forgalomba áll

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a Nyugati pályaudvaron március 15-én délelőtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 2020 valódi korszakhatárt jelent a vasúti közlekedésben, tavasztól fokozatosan állnak forgalomba az emeletes motorvonatok a legforgalmasabb hazai vasútvonalakon, a ceglédin és a vácin.

A vasúti elővárosi közlekedés szintet lépett vasárnap az emeletes motorvonat beiktatásával mondta Rétvári Bence március 15-én a Nyugati pályaudvaron

E

mlékeztetett arra, hogy
a MÁV-Start 2017 áprilisában kötött nyolc
évre szóló keretmegállapodást
a gyártó Stadler céggel negyven, 600 ülőhelyes KISS elővárosi villamos motorvonatra.
A negyven motorvonat több
mint 200 milliárd forintba került, a vasúttársaság így 24 ezer
új ülőhelyet kínálhat az utazóknak.
Schanda Tamás kiemelte: a
kormány 2010 óta jelentős erőforrásokat mozgósított a kötött
pályás infrastruktúra és járműállomány korszerűsítésére. A 2016 és 2024 közötti időszakban mintegy 1800 milliárd forintot fordítanak a már
befejezett, kivitelezés alatt álló
vagy előkészületben lévő vasúti
beruházásokra.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt törekvése a közösségi közlekedés
és különösen az annak gerincét adó környezetkímélő vasút versenyképességének erősítése az egyéni megoldásokkal szemben - hangsúlyozta az
ITM államtitkára.
Hozzátette, a fejlesztések
fontos célterülete a Budapest
elővárosi forgalom, ahol a vasutat évente mintegy 60 millióan választják, a MÁV-Start
belföldi fizető utasainak több
mint fele a fővárosi agglomerációban közlekedik.
Az átfogó korszerűsítések
eredménye az utasszám növekedésében is meglátszik, a motorvonatokkal kiszolgált egyes
elővárosi szakaszokon kimagasló, 20 százalék feletti az
utasszám emelkedése. A vasúti járműállomány folyamatos fejlesztésének köszönhetően 2022 végétől a Budapest elővárosi forgalomban mindenütt

korszerű motorvonatok szállítják majd az utasokat - mondta
Schanda Tamás.
Tuzson Bence, a Miniszterelnöknöki
Kabinetiroda
kormányzati államtitkára, Pest
megye 5-ös választókörzetének kormánypárti országgyűlési képviselője hangsúlyozta,
hogy az emeletes motorvonatban magyar hozzáadott érték
van, Magyarországon gyártották a forgóvázat, a Dunakeszi
Járműjavító pedig részt vett az
összeszerelésben.
Ha Magyarországon ilyen jelentőségű vásárlás történik, abból a magyar gazdaságnak, a
magyar kis- és nagyvállalatoknak is szerepet kell kapniuk jelentette ki Tuzson Bence.
Az emeletes motorvonatok
gyorsabbak és gazdaságosabbak a korábbi járműveknél, hatással vannak a környezet és
természet védelmére is. A kormány kifejezetten olyan közlekedési beruházásokat támogat,
amelyek elősegítik, hogy Magyarország a klímasemlegességben nagy lépéseket tegyen mondta Tuzson Bence.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára,
Pest megye 4-es választókörzetének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta,
a váci vasútvonalon naponta
hatezer ember ingázik.
A vasúti elővárosi közlekedés szintet lépett vasárnap az
emeletes motorvonat beiktatásával. Az M2-es kétszer kétsávosra bővítése, a kétszintes
motorvonat tavaszi forgalomba állása a Budapest-Vác vonalon, azt jelenti, hogy a váci előváros és a főváros közelebb kerül egymáshoz, könnyebben
lehet majd közúton és vasúton

közlekedni, munkába járni mondta az Emmi államtitkára.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt
elnök-vezérizgatója kiemelte, a
vasúti utasforgalom Budapest
elővárosaiban koncentrálódik.
Az emeletes motorvonatok a
legforgalmasabb elővárosi forgalomban közlekednek, 2020
végéig 19, 2022-re pedig mind
a 40 emeletes motorvonat szolgálatba áll. Az üzembiztos és
menetrend szerinti közlekedéshez nemcsak a járműállományt, hanem a vasúti pályákat is fejleszteni, karbantartani kell - mondta a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Kerékgyártó József, a MÁVStart Zrt. vezérigazgatója azt
mondta, céljuk az utasbarát,
szerethető, versenyképes és hatékony vasúttársaság működtetése.

Forrás: MTI
Fotó: Szecsődi Balázs.

***
Frissítve: a koronavírus terjedésének megakadályozása
érdekében március 17-én bevezetett magyarországi határzár miatt: …”a Stadler a Magyarországon dolgozó külföldi
munkavállalói azonnali hazarendeléséről rendelkezett. Ennek megfelelően a Stadler az
utasforgalmi próbaüzemhez
szükséges műszaki felügyeletet határozatlan ideig nem tudja ellátni. Ennek értelmében a
ceglédi vonalon a holnapi naptól nem közlekedik a KISS –
áll a MÁV közleményében. A
vasúttársaság hozzáteszi, hogy
amint a személyzet újra rendelkezésre áll majd a határzár jövőbeni feloldása után, a tesztüzem is újraindulhat.
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Tisztelt Olvasók!
Kedves Dunakanyari Polgárok!

M

i, magyarok 1848.
március 15-e óta jól
tudjuk, hogy a szabadság, az önrendelkezés elengedhetetlenül fontos. Tudjuk,
hogy egy nemzetállam sorsa, jövője attól függ, hogy dönthet-e saját magáról, vagy sem. Olyan üzenete, olyan tanulsága ez az akkori
eseményeknek, ami 172 évvel később, 2020-ban sem veszítette el
érvényességét. Őseink, elődeink a
nemzet szabadságáért küzdöttek,
mert felismerték, hogy az az ország, amit más államok vagy birodalmak uralnak és irányítanak,
elmúlásra van ítélve.
Azóta eltelt több mint másfél évszázad, és a történelem bebizonyította, hogy csak az a nép
marad fenn, amelynek erős identitástudata, stabil nemzettudata
van. Csak az, amelyik nem kívülről, máshonnan várja, hogy megmondják neki, hogy milyen legyen, vagy merre haladjon, hanem az, amelyik a saját útját járja. A magyarság számára nem
adták könnyen a saját út lehetőségét. Nem csak a XIX., de a XX.
és XXI. században is voltak, vannak olyan külső erők, amelyek kivívott szabadságunkat, függetlenségünket veszélyeztették, és
saját, birodalmi céljaik érdekébe
akarták állítani országunkat.
A történelem azonban a negy-

vennyolcasokat igazolja. Egy
nemzetállamnak nincs jövője szabadság nélkül, de jövő sincsen nemzetállamok nélkül. A
birodalmak romba döntik, míg a
szabad nemzetek felemelik Európát. A kontinens történetében a
virágzó korszakok főszereplői a
nemzetek voltak, míg a hanyatló
időszakokban elnyomó birodalmakat látunk.
Ahogy az elmúlt évtizedek, évszázadok során is oly sokszor bebizonyosodott, most is igaz: csak
a nemzetállamok tudják megoldani a felmerülő problémákat,
csak a nemzetek tudnak valódi,

határozott, erős és megfelelő választ adni a különböző fenyegetésekre, legyen szó akár a migrációról, a gazdasági válságról, vagy
a világjárványról.
Ma példaként kell, hogy előttünk álljanak a negyvennyolcasok, 1848 magyarsága, amikor
mindenki összefogott, amikor
a magyarok bíztak egymásban,
vállt vállnak vetnek harcoltak és
habozás nélkül egymás segítségére siettek.
Ma is ez a feladat – és bár más
formában, de ma is jövőnk, megmaradásunk a tét. A ma kérdéseit is csak úgy tudjuk megválaszolni, ha nem széthúzunk, hanem összefogunk; ha nem hagyjuk, hogy kívülről mondják meg,
hogy mit tegyünk, hanem egyenlőként a nemzetek között megtaláljuk a magyar utat a helyzet
kezelésére. Ahogy 1848-ban sem,
úgy ma sem lehet egyik nemzet
sem másodrangú egy másikhoz
képest Európában.
Kossuth úgy fogalmazott: „Legyen hü a nemzet önmagához;
még mindent meg lehet menteni.
Veszve csak azon nemzet lehet, a
mely lemondott önmagáról.” Ez
pedig 2020-ban sincsen másképp.
Dr. Rétvári Bence
országgyűlési képviselő,
az Emmi parlamenti
államtitkára

Népszerű a fejlődő Vácduka
Az új otthont teremtő családok körében a váci kisrégió egyik legvonzóbb települése, Vácduka, melynek fejlődését, oktatási és infrastrukturális fejlesztését
az elmúlt időszakban 216 millió forinttal támogatta az állam – mondta a minap
újonnan aszfaltozott Bacsahegyi utca hivatalos avató ünnepségén dr. Rétvári
Bence, az Emmi parlamenti államtitkára.

A

település országgyűlési képviselője kiemelte: sikeres pályázatoknak köszönhetően – állami forrásokból - megújult a település iskolája, a polgármesteri hivatal és az egészségház, de épült járda és bővült a szolgáltatások köre a mini bölcsőde kialakításával.
- Közösen nagyon sok mindent értünk el
az elmúlt években, hiszen 80 millió forintból
újult meg az iskola épülete, az egészségház és
a polgármesteri hivatal. A most átadott, közel 49 millió forint kormányzati támogatásból
újonnan aszfaltozott, vízelvezetővel kiépített
Bacsahegyi utca mellett 11 millió forint értékben járdafejlesztés valósult meg, 50 millióból
bővült és újult meg a mini bölcsőbe, 19,5 millió forintból elkezdődött a művelődési ház felújításának első üteme – sorolta a kormányzati
támogatásokból elért eredményeket a falu országgyűlési képviselője, aki hozzátette: „De
nemcsak kőben, betonban, hanem közösségi erőben is igyekeztünk támogatásokat adni.
A görögkatolikus egyházközség több mint 6
millió forintból valósíthatott meg közösségi
programokat. B típusú sportparkot avathattunk, a mögöttünk hagyott téli időszakban
egymillió forintot biztosítottunk, hogy tűzifa
támogatást kaphassanak a rászorulók.
Az Emmi parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a tankerülettel együttműködve
dolgozzák ki azt a nagy volumenű iskolabővítést, amely Vácdukán, Őrbottyánban, Sződön
és Kismaroson valósul meg.
Kifejtette azt is, hogy az M2 2x2 sávosra történt bővítése rendkívül vonzóvá tette a környezető településeket, megkönnyítette az ott
élők mindennapi életét.
- Igyekeztünk a helyi közösségek igényeit,
a települések infrastrukturális kiépítettséget
növelni. Kilenc településen külterületi útfej-

Összefogással épült az út

lesztésre 613 millió forintot biztosított a kormány. Belterületi utak és járdák fejlesztésére
11 településen 146 millió forintot, belterületi utakra 16 településen 1,6 milliárd forint támogatást adtunk és mindemellett kerékpárút is épült több 10 millió forint értékben, sőt,
hogyha a börzsönyi fejlesztést nézem, milliárdos mértékben – mondta dr. Rétvári Bence.
- Község lakossága nagyjából 15 év alatt
megduplázódott, jelenleg 1700 állandó lakosa van Vácdukának. A betelepülő családok főleg a fővárosból és Vácról érkeznek, a rohamos
létszámnövekedés mellett elengedhetetlen az
infrastruktúra bővítése - hangsúlyozta Makkos László polgármester, aki köszönetet mondott a hiánypótló fejlesztés megvalósításához
nyújtott támogatásért.
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke beszédében a példaértékű összefogást emelte, aki szerint mindannyian büszkék lehetnek
rá, hiszen „ez az út is a mi munkánk gyümölcse, hazai forrásból valósult meg.”
(Vetési)
Fotó: Váli Miklós
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Csőre Gábor a váci színház
művészeti igazgatója

XXII. évfolyam 6. szám

Dunakeszi összefog
– segítséget nyújtó Facebookcsoportot hoztak létre

A Váci Dunakanyar Színház ügyvezető igazgatója, dr. Varga Katalin az intézmény művészeti igazgatói feladataival Csőre Gábort bízta meg. A döntést megelőzően csütörtökön Matkovich Ilona polgármester a szakminiszEz a csoport azért jött létre, hogy a koronavírus járvány miatti nehéz
tériumban személyesen egyeztetett Fekete Péter kultúráért felelős államidőszakban megtaláljuk azokat, akik önkéntesen segíteni szeretnének
titkárral a művészeti igazgatóra vonatkozóan.
idősebb lakótársainkon elsősorban élelmiszer és gyógyszerek vásárlásőre Gábor a Színház- és Filmművészesával – írja az ötletgazda, Sipos Dávid a Dunakeszi összefog Facebookti Főiskolán 1997-ben szerzett színészi
csoport bemutatásában. Az alpolgármester várja azok jelentkezését
diplomát és azóta is a Vígszínház tagja.
is, akiknek segítségre van szükségük.
Több, mint hatvan színházi szerep fűződik a ne-

C

véhez (volt már Rómeó és Maugli is), de közismert szinkronszerepei (például Adam Sandler
magyar hangjaként) mellett sok játék- és tévéfilmben is maradandót alkotott.
Szinkronszerepei mellett rádiójátékokban is
hallható. Vendégszínészként fellépett már többek között a Kassai Magyar Színházban és a
Pesti magyar Színházban és a Thália Színházban is. A tévénézők gyakran láthatják a Magyar
Televízió kulturális csatornájának (M5) műsorvezetőjeként, illetve hallhatják a Minimax gyermek tévécsatorna hangjaként. Több tévésorozatban is feladatot kapott, így például láthattuk
a Kisváros, a Mi kis falunk epizódjaiban vagy a
most futó Bátrak Földjében is.
Nem csupán a kultúra iránt érdeklődő embe-

A

Csőre Gábor, Jászai Mari-díjas színművész

rek, hanem a szakma is elismeri tehetségét, melyet kitüntetések sora bizonyít. Több rangos elismerés mellett már 2002-ben megkapta a Ruttkai Éva-emlékdíjat, melyet 2014-ben ismét kiérdemelt. Ugyancsak 2014-ben ismerték el Ajtay
Andor-emlékdíjjal, majd két évre rá Jászai Mari-díjjal.

közösségi összefogást
napról napra egyre
többen támogatják aktív közreműködésükkel is. Pethő Krisztián önkormányzati képviselő pl. az elsők között
csatlakozott a Dunakeszi ös�szefog Facebook-csoporthoz
és ajánlotta fel segítségét: - 3,5
tonnáig áruszállításban segíteni tudok – írta, aki logisztikai hátteret tud biztosítani a
városnak a szállításban.
- A rendőrség kiemelt
együttműködést kért a Dunakeszi Polgárőr egyesülettől

Jubilál a DunArt
Képzőművészeti Egyesület

A

z egyesület Peti Sándor
fotóművész, – kezdettől
elnök – kezdeményezésére jött létre. A cél egyértelmű volt: olyan szellemi alkotóközösség és műhely létrehozása,
amely szakmailag színvonalas
és elismert tevékenységével járul hozzá Dunakeszi várás kulturális fejlődéséhez. Megalakulásuk után egy évvel már jelen voltak a hagyományos Nyári Tárlaton, s hamarosan önálló bemutatkozásukra is sor
került. Az Önkormányzat is felfigyelt értékteremtő tevékenységükre és a rendelkezésükre
bocsátott épületben létrehozták a DunArt Galériát, melyben
évente tavasztól őszig egymást
váltják az egyéni és csoportos bemutatkozások. Itt rendezik meg a Művészetek Éjszakája
programot, melynek keretében
különlegességként portréfotózásra is várják az erre vállalkozó vendégeket. Évente megjelennek önálló sátorral a három
napos Dunakeszi Feszten. Bekapcsolódtak az Ars Sacra Fesztivál rendezvényeibe, ennek keretében emlékezetes kiállítást
rendezhettek a fóti Római Katolikus Templomban, amely komoly kihívás volt számukra. Az
egyesület művészeinek alkotó
közreműködésével készült el az
Attila király emlékhely.
Tíz év alatt 46 egyéni és csoportos kiállításon ismerhette
meg a város és a régió az egyesület munkásságát. Képző- és

Tíz éves a Dunakeszin működő DunArt Képzőművészeti Egyesület. Az évfordulóra A DunArt
Harmóniája címmel nagyszabású kiállítással
készültek, ám a március 13-ára tervezett megnyitót a koronavírus okozta országos rendszabályokra figyelemmel, meghatározatlan időre
el kellett halasztani.
iparművészek, fotósok, grafikusok, szobrászok alkotják a
jelenleg 16 tagú egyesületet. A
tervezett jubileumi kiállításra
18 korábbi alkotót illetve vendégművészt is meghívtak. Ez
a számadat azt is jelzi, hogy a
szabad szellemi műhely, különböző életkorú, más-más stílusú, eltérő habitusú és világnézetű alkotókat tömörít, ám
közös bennük a művészi elköteleződés a város felé, valamint
az a hit, hogy tevékenységük
nem csupán személyes életüket teszi szebbé, tartalmasabbá, hanem tágabb környezetüket is gazdagítja értékekkel.
Ha számba vesszük Dunakeszi
kulturális, művészeti értékeit,
a zene, a tánc, a színház mellett az egyesület is előkelő helyet foglal el.
Fontos még elmondani, hogy

a VOKE József Attila Művelődési Központ – amely a tervezett jubileumi tárlatnak is helyet adott volna – nem csupán jogi értelemben biztosítja az egyesület székhelyét, az
irodai és intézményi hátteret.
Otthont ad az évente megrendezendő önálló tárlataiknak
és például támogatásukkal készülhetett el az a kisebb könyv
méretű katalógus is, mellyel remélhetőleg a majdani kiállítás
közönsége is megismerkedhet.
(Cikkünk a Csoma Attilának, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójának, Peti Sándor egyesületi elnöknek, valamint Maczkay
Zsaklin művészeti írónak a
megnyitóra tervezett köszöntői
alapján készült.)
Katona M. István

mindennapi járőrtevékenység
ellátására. Járőrautónk akkumulátora azonban felmondta a szolgálatot és mivel jelen
pillanatban üres az egyesület kasszája abban szeretnénk
segítséget kérni,hogy nincs -e
köztetek véletlenül valaki,aki
fel tud ajánlani egy esetleg
már nem használt, de még
annyira működőképes akkumulátort – kéri Ignéczi István,
aki néhány percen belül máris segítő felajánlást kapott Erdész Tamástól, Dobos József
Zsolttól, a Tuti Garden pedig
azt írta: „Gyere veszek nektek
egyet”.
Perceken belül Ignéczi István örömmel írhatta: „Köszönjük szépen Erdész Tominak az aksit, és mindenkinek
a segítő szándékot! Az autó ismét üzemképes és nem telt el
fél óra! SZUPEREK VAGYTOK!”
- Egy másik posztban arról
olvashatunk, hogy egy idős,
70 év feletti házaspár kér segítségét bevásárláshoz, mert

Sipos Dávid alpolgármester

önkéntes karanténban akarnak maradni. Sipos Dávid által közzétett kérésre pár percen belül jelezte Temesvári István és Teuer Zsuzsi, hogy nagyon szívesen segítenek.
A példák bizonyítják, hogy
a bajban a dunakesziek összefognak – mondta érdeklődésünkre Sipos Dávid, aki kéri,
hogy kövessék figyelemmel a
csoport bejegyzéseit, és aki,
ha teheti, segítsen a rászorulókon.
(Vetési)
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A Fut a Keszi ősszel kerül
megrendezésre, a Fut
a Vác időpontja változatlan

XXII. évfolyam 6. szám

Megvásárolta és látogatóközponttá
alakítja Kittenberger Kálmán
nagymarosi házát az állam

Megvásárolta és látogatóközponttá alakítja Kittenberger Kálmán Afrika-kutató nagymarosi házát az állam – jelentette be az Emberi Erőforrások MiA Fut a Keszi tömegsport futóverseny nisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a településen tartott sajtómegrendezését az ismert járványügyi tájékoztatón.
intézkedések miatt az önkormányzat
döntése alapján várhatóan ősszel rendezzük meg. A pontos időpont kijelölése folyamatban van, amint erre sor
kerül, arról értesítjük futótársainkat.

A

kik edzésben vannak, azoknak így a helyi versenyeink közül a 30. Fut a Vác lesz
a legközelebbi lehetőség a megmérettetésre. Ennek a versenynek az időpontja a június
7. vasárnap. Reményeink szerint addig normalizálódik az egészségügyi helyzet és találkozhatunk a rajtnál.
Arra kérjük futótársainkat, hogy egyenek sok
vitamint és ne hagyjanak fel a sporttal, rend-

szeres testmozgással, mert ez is erősíti immunrendszerüket, növeli ellenálló képességüket.
Honlapjainkon (www.futavac.hu, www.
futakeszi.hu), és a Facebook oldalunkon tájékoztatást adunk a Fut a Keszi verseny új időpontjáról, illetve edzésterveket készítünk a sikeres versenyzéshez.
Bíró György és BARÁTAI

Új edzőpáros, bíztató
az együttes formája

R

étvári Bence, aki a térség
KDNP-s országgyűlési képviselője, elmondta, hogy az
Ipoly Erdő Zrt. a családtól vásárolta meg a világszerte ismert Afrikakutató házát abból a keretből, amelyet a Vadászati és Természeti Világkiállításra biztosított a magyar
kormány.
Az államtitkár kiemelte, hogy a
fejlesztés két szempontból is jelentős. Kittenberger Kálmán (18811958) hat utazása során összesen 16
évet töltött Afrikában, 300 új állatfajt fedezett fel és sok tízezer példányt helyezett el a Magyar Nemzeti Múzeumban. Amit létrehozott,
az nemcsak a magyarság, hanem a
világ tudományosságát is gyarapította, tevékenységével élenjáró volt
a maga korában – fogalmazott.
A fejlesztés azért is fontos – folytatta -, mert a Börzsöny lábánál létrejövő látogatóközpont a diákoknak is élményt nyújt majd, ezáltal közelebb kerülhetnek a természethez. Rétvári Bence hozzátette:
a hely nemcsak Kittenberger Kálmán felfedezéseit mutatja majd be,
de küldetése lesz az is, hogy megismertesse a Börzsöny élővilágát,
ösztönözve az új generációkat a természet tiszteletére és védelmére. A
klímaváltozás időszakában különösen fontos, hogy ez a hely is a fi-

atalok zöldszemléletének erősítését
fogja szolgálni – mondta az államtitkár.
A város országgyűlési képviselője kiemelte: Nagymaros fejlődése tavaly felgyorsult, hiszen a város
egyetlen év alatt mintegy 324 millió forintnyi pályázati pénzhez jutott. Ebből épül a sportpark, megszépült a Duna-parti strand mintegy százmillió forint állami támogatásból, felújítják a művelődési
ház egy részét, az orvosi rendelő is
korszerűsödik.
Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy a villa
1890-ben épült, abban eredeti tárgyak és berendezések találhatók.
Az állami erdőtársaság 85 millió

forintért vásárolta meg, a fejlesztés
pedig két lépésben történik: először
megújítják az épületet és környezetét, a második ütemben pedig oktató- és rendezvénytérrel bővítik,
amihez a remények szerint forrás
is társul hamarosan – írja az MTI.
Megjegyezte: a beruházás jól illeszkedik az Ipoly Erdő Zrt. közjóléti tevékenységéhez. Heinczinger
Balázs (független), Nagymaros polgármestere azt mondta, hogy több
évtizedes álom valósul meg a beruházással, amelyre önerőből nem
lettek volna képesek.
Nagymaros olyan „csiszolatlan
ékkő”, amely a zöld-, minőségi turizmusra koncentrál – fogalmazott.
Fotó: KesziPress

A VSD felnőtt labdarúgó csapata a dobogó második fokán „állva” telelt
és a rövidebb szünet után, február 22-én elindították a tavaszi szezont, Felfüggesztett
két pontos lemaradásban az éllovastól. Nagykőrös kizárását követően,
sportélet
„üldözőink” játék nélkül is közelebb kerülhettek a Városi SportegyesüA Magyar Labdarúlet Dunakeszihez.
gó Szövetség március
em volt egyszerű dol16-i döntésével teljes
ga a VSD-s focistáknak, a felkészülés kilett a váci labdajáték
sebb megcsúszással kezdődött
csapatok érintő verés emellett Kecskés Zoltán edző
senyrendszerek hatámellett több játékos is távozott
az egyesület kötelékéből. A kerozatlan időre történő
ret sajnos még nem tartott ott
felfüggesztése.
erőnlétben, ahol kellett volna,

N

így a nyitányra volt még mit
pótolni. Szerencsére érkeztek
közénk régi-új társak; „hazatért” hozzánk két Dunakeszin
már jól ismert arc, Makk Levente és Czédula Péter is.
Az első találkozóra Pilisen
került sor, amely mérkőzésen
a félidei vezetés dacára, a drámai végjáték ezúttal nem számunkra hozott kedvező fordulatot, 2-1-es vereséget szenvedtünk. Találatunkat egyébként
élete első felnőtt gólját jegyző
- 19 éves - Gyulay Gábor szerezte. Ez a pofon azonban nem
szegte kedvét csapatunknak, a
második fordulóban hazai környezetben öt sikeres találattal
sikerült nyernünk a Törtel csapata ellen, Szkunc Vjacseszláv
egymaga három találattal gazdagította a VSD-t.
A mérkőzést követően, március hónappal a klub vezetése
rendkívül nehéz döntést hozott
meg, a felső utánpótlás korosztályok és felnőtt futball átszer-

vezésével. Az első keret irányítására a Takács László, Kárpáti
Zoltán párost kérte fel egyesületünk, egy új irány megalapozására. Százhalombattán egyből megmérettetett az ”új” kollektíva és nem is vallott kudarcot. Sportolóink napról napra jobb állapotba kerültek,
mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az újabb kapott gól nélküli játéknap. A csapat játéka igazán előremutató, a közös akciók befejezésein kell még dolgozni a csapatnak és teljes lesz
a képlet. A battai találkozón további sikerként könyveltük el,
hogy két U17-es és két U19-es
korosztályú játékos is bemutatkozhatott. Cikkünk elkészültét
követően újabb öröm érte csapatunkat, hiszen 3-1-es győzelemmel zárták a VSD-Tököl elleni találkozót a Fóti úti Sport-

centrumban, Jónás, Szkunc,
Makk találatával.
Látható tehát, hogy a VSD
innovatív koncepciójának már
vannak kézzelfogható jelei. Fő
csapásirány a folytonos, megyei első osztályú tagság fenntartása, melyben a VSD a nálunk játszó fiatal játékosokra
alapoz. Ezzel megadhatjuk a
lehetőséget az arra érdemes fiatal tehetségeinknek, hogy minél előbb átléphessék a felnőtt
futball küszöbét, így végre támaszkodhatunk saját bázisunkra, a saját Dunakeszin nevelt közösségünkre. A terv nagyon egyszerű, a helyi kötődés
révén több helyi szurkolót szólítanánk meg, a Dunakeszin
élők szívébe visszaköltözne ismét a futballszeretet.
(Makrai-Mészáros)

K

orábban a Magyar Kézilabda Szövetség és a
Magyar Vízilabda Szövetség is úgy döntött, hogy a
koronavírus járvány terjedésének meggátolása érdekében
azonnal beszünteti minden
szinten a bajnokságok és kupaküzdelmet lebonyolítását.
A kézilabdásoknál tehát a
Váci NKSE és a VKSE Kft. Vác
élvonalbeli együttese, a labdarúgóknál a Vác FC NB II-es
gárdája, a vízilabdásoknál pedig a Vác VSE harmadosztályú
csapata egyaránt kényszerszünetet kell, hogy tartson. Mindegyik sportágban bizonytalan
a pontvadászat folytatása és az
sem eldöntött, hogy milyen elvek mentén határozzák meg
a bajnokság végeredményét,
ha nem tudják befejezni a versenykiírások által szabályozott
rendszerben a mérkőzés sorozatokat.
Forrás: vac.hu
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