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Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Térségünk a járvány által előidézett gazdasági helyzetből is győztes-
ként jöhet ki végül, hiszen a kormány különféle gazdaságvédelmi és 
a családtámogatási programjai itt helyben is segítik a munkahelyek 
védelmét és az itt élő emberek boldogulását, ami ma már a konkrét 
eredményekben is mérhető, a mindennapjainkban is tetten érhető – 
mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, akinek körze-
tében a járványhelyzetben is folyamatosan tapasztalható volt az elő-
rehaladás, a hozzá tartozó településeken eredményesen tudtak dol-
gozni és különféle pályázati támogatásokat megszerezni. A politikus 
hangsúlyozta azt is, hogy a világszintű nehézségek ellenére Magyar-
ország tömegével védte meg a munkahelyeket.

2021. január 29-én és január 30-án a 
DUNAKESZI-SZTK Nonprofit Kft. is részt 
vett abban a kampányoltásban, amelyet 
az idősotthonok és más bentlakásos in-
tézményekben élők számára szerveztek. 
A Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Imre 
Zsolt irányításával létrehoztak egy – orvo-
sok, szakdolgozók és adminisztrációs sze-
mélyek alkotta – oltócsoportot.

Tuzson Bence: Azzal, hogy regisztrál a védőoltásra, mindenki hozzájárulhat ahhoz, 
hogy csökkenjen az az idő, ameddig a járványügyi korlátozásnak még érvényben kell maradnia

A folyamatos munka a nehézségek 
leghatékonyabb ellenszere

Rétvári: 240 millió 
forint kormányzati 
többlettámogatás Vácnak!
Még csak január van, de máris több százmillió forint 
értékű rendkívüli kormányzati többlettámogatás érke-
zik Vácra – jelentette be közösségi oldalán közzétett 
videoüzenetben a város országgyűlési képviselője, dr. 
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára.

Vác a korábbiakban egy új bölcsőde építésére 334 millió forint pá-
lyázati és kormányzati forrást nyert el, az önkormányzat azon-

ban jelezte, hogy 72%-os ráemelést kér a projektre.
A kormány úgy döntött, hogy az elsőtől utolsó fillérig fedezi en-

nek a ráemelésnek a mértékét, azaz 240 millió forint többlettámo-
gatást ítél meg Vácnak, hogy ebből egy 56 kisgyermek befogadásá-
ra alkalmas négy csoportszobával rendelkező új bölcsőde épülhes-
sen, amely nem mellesleg másfél tucatnyi új munkahelyet is létre-
hoz Vácon.

Az elmúlt években Vácra annyi kormányzati támogatás érkezett, 
mint amennyi a város éves költségvetésének több mint kétszerese.

Vác és a váciak a jövőben is számíthatnak a kormányra, a kor-
mányzat támogatására – hangsúlyozta a politikus.

Fekete-Győr András, a Mo-
mentum elnöke a váci vá-

rosháza előtt felvett 4 perces 
videoüzenetben jelentette be, 
hogy a 2022-es országgyűlé-
si képviselő választáson Juhász 
Béla, Sződliget polgármeste-
re lesz a párt képviselőjelöltje a 
Pest megyei 4. számú választó-
kerületben. 

A nolimpia mozgalom kiter-
velője és élharcosa arra emlé-
keztette a Dunakanyarban élő-
ket – miközben bírálta a kor-
mányzó többség cselekedete-
it és megnyilvánulásait -, hogy 
pártja aktív szervezkedésének 
egyetlen oka van: olyan új po-

litikai kultúrát hozzanak ebbe 
az országba, amely a tisztes-
ségről, a becsületről és a hoz-
záértésről szól.

„A mi hármas jelszavunk: 
kórház, iskola, munkahely.” – 
fogalmazta meg a kormány-
zásra készülő Momentum poli-
tikai célkitűzését Fekete-Győr 
András, aki Juhász Bélát régi 
harcostársaként mutatta be és 
ajánlotta a választók figyelmé-
be, akivel évek óta együtt küzd 
– mint fogalmazott – „az Or-
bán-rendszer lebontásáért és 
egy európai Magyarország fel-
építéséért.”

Juhász Béla 
feladná sződligeti 
polgármesterségét

306 személyt oltott be 
a dunakeszi orvosi team

A nagyközség polgármestere videoüzenetben és közösségi ol-
dalán jelentette be, hogy a 2024-ig tartó megbízatásának lejár-
ta előtt feladná szeretett települése irányítását, ha a nagy po-
litikai széljárás kedvező irányt venne számára.

Pásztor Béla, Veresegyház 
polgármestere és Tuzson Bence 

államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője együtt tekintik meg 

a városban épült új kézilabda 
munkacsarnokot
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Az állam 25 millió forinttal támogatja 
a nagybörzsönyi Szent Miklós-templom felújítását

Folytatás a címlapról

– Nagyon sokakban felmerül 
mostanában a kérdés, hogy 
meddig kell még tűrnünk az 
előállt helyzetet, mikorra vár-
hatjuk a járványügyi intézke-
dések enyhítését?

– Hadd kezdjem azzal, ami 
a legfontosabb: minden élet 
számít! Minden más csak eb-
ből vagy ez után következ-
het, s ezért helyeztük a legfőbb 
hangsúlyt arra, hogy megvéd-
jük az emberek egészségét. 
Bár a járványügyi adatok je-
lenleg hazánkban kedvezően 
alakulnak, a szabályok enyhí-
tése elegendő mennyiségű ol-
tás hiányában veszélyes lépés 
lenne, ezért a hatályban lévő 
korlátozó intézkedések már-
cius elsejéig még érvényben 
maradnak. Időközben pedig 
minden olyan vakcina, amit 
már több mint egymillió em-
bernél alkalmaztak, ideigle-
nes veszélyhelyzeti felhasz-
nálási engedélyt kap hazánk-
ban, de ugyanakkor termé-
szetesen a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ is vizsgálja 
azokat. A védőoltás ingyenes 
és önkéntes, ezért arra kérek 
mindenkit, aki még nem tet-
te volna meg, hogy regisztrál-
jon az erre a célra létrehozott 
vakcinainfo.gov.hu honlapon, 
mert ezzel is segítheti az oltá-
sok tervezését, és későbbi mi-
nél hatékonyabb lebonyolítá-

sát. A regisztráció alig néhány 
percet vesz igénybe, viszont 
azzal, hogy rászánja magát 
erre, mindenki hozzájárulhat 
ahhoz, hogy csökkenjen az az 
idő, ameddig a türelmüknek 
még mindenképp ki kell tarta-
nia. Az eredményes védekezés 
mindannyiunk közös érdeke.

– Minek köszönhető az, 
hogy térségünkben, a válasz-
tókerület több településén is, 
a koronavírus-járvány ellené-
re több beruházást is épp eb-
ben az időszakban sikerült be-
fejezni?

– A munka nem állt meg eb-
ben az időszakban sem. Öröm-
mel tölt el, hogy a választókerü-
letemben folyamatosan ered-
ményesen tudtunk dolgozni, 
pályázati támogatásokat meg-
szerezni, és gyakorlatilag épp 
ezt kívánta elősegíteni a kor-
mány azzal is, hogy az egész-
ségügyi védekezés fenntartása 
mellett további gazdaságvédel-
mi és családvédelmi intézkedé-
seket is kidolgozott. A konkrét 
fejlesztések közül kiemelhet-
jük például, hogy megépült Ve-
resegyházon a kézilabda mun-
kacsarnok, az épületben már 
csak az úgynevezett utómun-
kálatok zajlanak, a műszaki be-
rendezést kell felszerelni, a ki-
jelzőket, a padokat, s várható-
an már az idén tavasszal sor ke-
rülhet az átadásra is, vagyis az 
objektumot birtokukba vehe-

tik azok, akiknek az érdekeit 
elsősorban szolgálja egy ilyen a 
beruházás: a sportolók, a fiata-
lok, a gyermekeink.

– Mit jelentenek az ilyen 
eredmények Önnek, mint a 
térség országgyűlési képvise-
lőjének?

– Én a törekvéseink vissza-
igazolását is látom abban, hogy 
a TAO-támogatások ebben az 
esetben is egy olyan célt erősí-
tettek meg, amiről fenntartá-
sok nélkül mondhatjuk, hogy 
valóban a közérdeket testesíti 
meg. Egy olyan hasznos fejlesz-
tésre fordíthattuk ezt az össze-

get, amely a közösség egészének 
az érdekeit szolgálja. A környe-
zetrendezési munkálatok még 
hátra vannak, de ha minden a 
tervek szerint halad, akkor áp-
rilisig ezekkel is végezhetnek. 
Az ilyen beruházásokkal azon-
ban még nem szanálhatóak tel-
jességükben a koronavírus-jár-
vány okozta nehézségek, ezért 
ugyancsak Veresegyház kap-
csolódik, hogy például a gaz-
daságvédelmi akcióterv kere-
téből negyvenkét és félmillió 
forintos, működési célú támo-
gatást kapott a medveotthon 
fenntartója, a Gamesz. A múlt 

héten jártam Veresegyházon, 
ahol Pásztor Béla polgármes-
terrel megtekintettük a folya-
matban lévő beruházásokat, és 
így módunkban állt felmérni, 
mérlegelni azt is, hogy a város 
és a régió szempontjából mi-
lyen típusú fejlesztésekre van 
még szükség a választókerüle-
temben. Mindezek összessége-
ként talán nem tűnik majd túl-
zásnak, ha azt mondom, hogy 
térségünk a járvány által elő-
idézett gazdasági helyzetből is 
győztesként jöhet ki végül, hi-
szen hasonló támogatások ér-
keznek Csomádra, Csömörre,  

Dunakeszire, Erdőkertesre, 
Fótra és Gödre is. Örömmel 
mondhatjuk tehát, hogy a vi-
lágszintű nehézségek ellenére 
Magyarország tömegével védte 
meg a munkahelyeket.

– Érvényes ez nemzetközi 
összevetésben is?

– Hogyne, természetesen, hi-
szen ellenkező esetben nem is 
állíthatnánk ilyesmit. Nyilván-
való, hogy a magyar munkahe-
lyeket a beruházás ösztönzésre 
építő gazdaságstratégia men-
tette meg. Ennek elismerése-
ként értékelhetjük azt is, hogy 
az ENSZ néhány napja közzé-
tett adatai szerint 2020-ban a 
külföldi beruházások világ-
szinten negyvenkét százalék-
kal csökkentek, Magyarorszá-
gon viszont száznegyven szá-
zalékkal bővültek. A kilábalás 
folytatását az oltások felgyor-
sításától reméljük. Sajnálatos, 
hogy az uniós vakcina beszer-
zés kudarcba fulladt, mivel így 
Európa továbbra sem lélegez-
het föl, a magyar gazdaságnak 
pedig minden nap tíz-tizen-
öt milliárd forintos veszteséget 
okoz a lezárás. Más országok 
példája ugyanakkor arra int 
bennünket, hogy a meggondo-
latlan lazítás még mindig sú-
lyos következményekkel járhat.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Azzal, hogy regisztrál a védőoltásra, mindenki hozzájárulhat ahhoz, 
hogy csökkenjen az az idő, ameddig a járványügyi korlátozásnak még érvényben kell maradnia

A folyamatos munka a nehézségek 
leghatékonyabb ellenszere

Gulyás: március 1-jéig 
meghosszabbodnak 
a jelenlegi szabályok

A kormány szerdai ülésén meghallgat-
ta az operatív törzs beszámolóját, és 
azt állapította meg, hogy a novem-

berben hatályba lépett intézkedésekkel sike-
rült megfékezni a járvány terjedését, a szak-
értők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy 
oltás hiányában bármilyen enyhítés újbóli 
járványhullámhoz és még radikálisabb ké-
sőbbi szigorításokhoz vezethetne.

Bármilyen enyhítés most az elég vakcina 
hiányában még szigorúbb korlátozások-
hoz vezethetne
A miniszter a Kormányinfón közölte: a ka-
binet szerdai ülésén meghallgatta az opera-
tív törzs beszámolóját, és azt állapította meg, 
hogy a novemberben hatályba lépett intéz-
kedésekkel sikerült megfékezni, kordában 
tartani a járvány terjedését. A szakértők 
ugyanakkor egyetértettek abban, hogy ol-

tás hiányában bármilyen enyhítés újbóli jár-
ványhullámhoz és még radikálisabb későbbi 
szigorításokhoz vezethetne.

Ezért a kormány úgy gondolja, hogy a je-
lenlegi szabályokat fenn kell tartani - mond-
ta. Hozzátette: ehhez a rendkívüli jogrend 
meghosszabbítása is szükséges, amelyet sa-
ját hatáskörben a kormány 15 napra ren-
del majd el február 7-én éjféltől, ezt követő-
en pedig az Országgyűlést fogja arra kérni, 
hogy 90 nappal hosszabbítsa meg a rendkí-
vüli jogrendet.

A rendkívüli jogrend meghosszabbí-
tását azért látja feltétlenül szükségesnek, 
mert ez kell a jelenlegi szabályok - így a ki-
járási korlátozás - fenntartásához. Gulyás 
Gergely közölte, a kormány február máso-
dik felében ismételten megvizsgálja majd 
a helyzetet.

Két esetben van lehetőség az enyhítésre: 

ha a járvány terjedése tovább mérséklődik 
és még kevesebb lesz az aktív fertőzött, illet-
ve ha kellő számban áll rendelkezésre vakci-
na - mondta.

Felgyorsítjuk a vakcinák engedélyezési el-
járását
Arról is beszámolt: a kormány a koronaví-
rus-vakcinák engedélyezési eljárását felgyor-
sítandó arról döntött, hogy minden olyan, a 
világban alkalmazott oltás, amellyel több 
mint egymillió embert oltottak be és ve-
szélyhelyzeti felhasználási engedélyt kapott, 
Magyarországon is megkaphatja ezt az en-
gedélyt.

Gulyás Gergely hangsúlyozta ugyanak-
kor: ettől függetlenül az nem változik, hogy 
minden behozott vakcinát a felhasználás 
előtt a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
külön is ellenőriz.

A kormány a koronavírus-járvány miatt november óta érvényben lévő szabályok hatályát újabb egy 
hónappal, március 1-jéig meghosszabbítja - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter január 28-án online sajtótájékoztatón. 

- A kormány támogatásával folytat-
hatják a nemzetiségi önkormányza-
tok az út menti keresztek állítását 
vagy felújítását - mondta a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
csütörtökön Nagybörzsönyben. 

Soltész Miklós a nagybörzsönyi 
Szent Miklós-templom kormányza-
ti támogatással megvalósuló felújí-
tásának bejelentésén tartott sajtótá-
jékoztatón elmondta: a kormány is-
mét felhívást tesz közzé a nemzeti-
ségi közösségek hitéletét erősítő út 
menti keresztek állítására, felújítá-
sára – adta hírül az MTI.

Az elmúlt években a nemzetiségi 
önkormányzatok 123 millió forint-
ból 110 út menti keresztet állítottak 
vagy újítottak fel. A friss támogatási 
felhívás a Bethlen Gábor Alapkeze-

lő Zrt. honlapján érhető el, kétszáz-
ezer és hárommillió forint közötti 
összegre lehet pályázni - ismertette 
az államtitkár.

Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamen-
ti államtitkára, a térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselője bejelentette, 
hogy a kormány további 25 millió 
forinttal járul hozzá a nagybörzsö-
nyi Szent Miklós-templom felújítá-
sához az eddig nyújtott 4, illetve 11 
millió forintos támogatáson túl.

Hozzátette: Európa nyugati felé-
ben lerombolják a templomokat, il-
letve mecsetet építenek a helyükre, 
"mi azonban abban hiszünk itt Ma-
gyarországon, hogy Európa csak a 
keresztény kultúrája megőrzésével 
tudja az európai életmódot, életfor-
mát megőrizni".

Soltész: folytatódik az út 
menti keresztek felújítása

Újabb értékes létesítménnyel 
gyarapodott Veresegyház
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citroenvac.hu

Juhász Béla feladná 
sződligeti polgármesterségét

„Juhász Béla egy harcedzett polgármester, aki 
legutóbb a koronavírus-járvány idején nyúj-
tott maradandót a saját településének” – ér-
velt Juhász Béla támogatása és képviselő-jelölt-
sége mellett az Momentum elnöke, aki azt kér-
te, hogy az előválasztáson szavazzanak rá, a Mo-
mentum jelöltjére.  

Juhász Béla, a videoüzetben elmondta, hogy 
óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy „egy ilyen 
fiatal, lendületes, 21. századi párt szavazott neki 
bizalmat”.

Majd arról beszélt, hogy amikor tíz éve pol-
gármester lett Sződligeten, a község pontosan 
úgy nézett ki, mint a mai Magyarország. „Egy 
végletegig eladósodott, megosztott település 
volt, ahol bizalmat szavaztak nekem.” – határoz-
ta meg polgármesterségének kiindulópontját. 

„Ma már ez a település a környéknek a „bez-
zeg” települése. Ahogy mondják „Bezzeg Sződ-
ligeten minden utca aszfaltos” – dicsérte saját 
tevékenységét Juhász Béla, aki azonban azt már 
nem tette hozzá, hogy ezt az eredményt a koráb-
bi polgármesterek és képviselő-testületek kö-
zös munkájával együtt érték el. De a tényekhez 
tartozik az is, hogy van olyan utca is, melyben 
„tankcsapdaként” tátongó kátyúk borzolják az 
autósok idegeit. 

Az eredmények felsorolásában sajnálatos mó-
don „elfelejtette” hozzátenni, hogy pl. a du-
nai gát megépítéséhez szükséges több százmil-
lió forint támogatás elnyeréséért a község elő-
ző vezetője polgármesterként, majd országgyű-
lési képviselőként sokat lobbizott. Az is tény, 
hogy a 2013-ban átadott, uniós forrásból meg-
épített dunai védőgát-rendszer sikeres megva-
lósítása érdekében aktívan közreműködött pol-
gármesterként Juhász Béla. Ugyancsak a feledés 

homályába veszett, hogy a község általános is-
kolájának bővítéséhez és felújításához az állam 
200 millió forinttal járult hozzá, melyet a hetek-
ben adtak át.  

„Sződliget a szívem csücske, nagyon szeretem 
ezt a települést, ez az otthonom. Az elmúlt tíz 
évben – az önök segítségével - hatalmas fejlődé-
sen ment keresztül községünk. Talán sikerült az 
elmúlt években bizonyítanom, hogy mennyire 
fontos számomra Sződliget. Lokálpatriótaként 
talán sikerült tennem is azért, hogy egy kicsit 
közelebb kerültünk egy európai életminőség-
hez, és Sződliget a körzet „bezzeg” településévé 
vált az elmúlt években. Büszke vagyok erre.” – 
ezt már közösségi oldalán írja Juhász Béla, aki-
nek az elmúlt időszakban napvilágot látott szá-
mos nyilatkozatából egyértelműen kitűnt, hogy 
„nagy” politikai ambíciói vannak. Ennek plasz-
tikus példája, hogy korábban a Samsung bővíté-
se ellen emelte fel a szavát, mondván; tevékeny-
sége negatív hatással van Sződliget mindenna-
pi életére, ám 2022-hez közeledve már amellett 
érvel, hogy a gödi Samsung által - a különle-
ges jogrend keretében megalkotott törvény ré-
vén a Pest Megyei Önkormányzatnak – befize-
tett iparűzési adóból Dunakeszi, Göd, Csomád, 
Sződ mellett Sződliget és Vác is részesüljön.

Az természetes, sőt kívánatos, hogy egy poli-
tikusnak vannak nagy ívű ambíciói, hogy beszá-
mol az elért eredményekről, ám a választópolgár 
számára akkor válik igazán hitelessé, ha az el-
ért eredményekhez vezető útról is őszintén nyi-
latkozik, ami nem csökkenti az ő teljesítményé-
nek értékét. Sőt… 

Mindannyiunknak érdemes erre is összponto-
sítanunk, mert minden jel szerint elindult a 2022-
es országgyűlési képviselő választás kampánya. 

Vetési Imre 
Fotó: Juhász Béla FB oldaláról

Rétvári: felzárkózási 
program indul Csörögben

Szobon a Szent Korona 

Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisz-
tériumának parlamenti 

államtitkára, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője el-
mondta, hogy Vecsei Miklós-
sal három éve kezdték el a kö-
zös gondolkodást a két nagyon 
eltérő szociális adottságú tele-
pülésrészből álló községről.

Magyarországon különböző 
felzárkózási programok mű-
ködnek, de Csörögben a Mál-
tai Szeretetszolgálattal most 
olyan mintaprogramot kíván-
nak elindítani, amely példa le-
het azon települések számá-
ra, ahol a hátrányos helyzetben 
élők aránya az egyharmad és a 
50 százalék között van - mond-
ta az államtitkár.

Rétvári Bence közlése szerint 
az elmúlt tíz évben a mélysze-
génységben élők arányát ne-
gyedére sikerült csökkenteni, a 
munkanélküliek aránya pedig 
kevesebb, mint egyharmadára 
csökkent. Kiemelte, hogy a ne-
héz helyzetben lévő emberek-
nek nem segélyt kell adni, ha-
nem munkalehetőséget, kép-
zést kell biztosítani, hogy ön-
magukon tudjanak segíteni.

A program abban segít, hogy 
aki magán is segíteni akar, de 
önerőből nem tud előrelép-
ni, azt a Máltai Szeretetszolgá-
lat, az önkormányzat és az ál-
lam összefogásával megvaló-
suló, mintegy 400 millió forin-
tos projekt ebben támogassa. 
Ehhez nekik is erőfeszítést kell 
tenniük, nekik is akarniuk kell 
a változást - hangsúlyozta.

A segélyek világa nem jelent 
kitörési lehetőséget, csak ide-
ig-óráig tartó túlélést - fogal-
mazott az államtitkár, hozzá-
téve: a hosszú távra szóló se-
gítés a felelős gondolkodás, a 
sikerhez pedig mindenkinek 
az együttműködésére szükség 
van. Rámutatott arra is, hogy 
a máltaiak 30 éves tapasztalata 
elengedhetetlen, ők azok, akik 
nem távolból, hanem helyben 
élve tudnak segíteni, abban is, 
hogy például "az itt élők akar-
janak akarni".  Csörögben egy 
komplex programot, összetett 
társadalmi küldetést kell vég-
rehajtani - fűzte hozzá Rétvá-
ri Bence.

Vecsei Miklós miniszterelnö-
ki biztos, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat alelnöke az "aka-

ratra" mint kulcsszóra hív-
ta fel a figyelmet. "Azt szeret-
nénk, ha az emberek tudnának 
akarni, lennének céljaik" - fo-
galmazott. Beszélt arról a ne-
hézségről is, hogy sok program 
foglalkozik fejlesztésekkel, je-
lentős forrásokból, de a társa-
dalom nem mindig érti a törté-
néseket - jegyezte meg.

Csörögben az a cél, hogy 
az egész település győztesnek 
érezze magát - emelte ki Vecsei 
Miklós. Az alelnök felidézte, 
hogy három éve készülnek erre 
a programra, másfél éve pedig 
már jelen vannak a települé-
sen. Az előkészületekre a ma-
gyar kormány 100 millió forin-
tot fordított - tette hozzá.

Szorcsik József, Csörög füg-
getlen polgármestere arról be-
szélt, a program abban segít, 
hogy a település leszakadt, hát-
rányos helyzetű része fel tud-
jon zárkózni, javul az utak ál-
lapota, közösségi terek jönnek 
létre és számos szociális esz-
köz segíti a település társadal-
mi felzárkózását.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

A Szent Korona installáció és a szárhegyi 
művészek kiállításának megtekintése ki-
tűnő szabadtéri program. A magyarságot 

összekötő ereklye történetének megismerése, és 
másolatának a megtekintése nagyon fontos okta-
tási anyag a diákok számára, erősíti a nemzet tör-
ténelme és jövője iránt érdeklődő felnőttek iden-
titástudatát is. Az installáció általános informáci-
ókat tartalmaz a korona történetéről, a rajta sze-
replő szentekről. Bárki bármikor megtekintheti a 
Városházánál, így azok is, akiknek nincs lehető-
ségük a fővárosba utazni, hogy az Országházban 
tekintsék meg az eredeti Szent Koronát.

- Négyszázmillió forintból indul felzárkózási program a Máltai Szeretet-
szolgálat részvételével Csörögben - közölte Rétvári Bence január 28-án a 
mintegy kétezer lakosú településen.

Az egyik legfontosabb magyar erek-
lye, a Szent Korona óriási építmény 
másolatát lehet megtekinteni Szo-
bon, a Városháza díszes parkjában.  

400 millió forintos felzárkózási program indul Csörögben jelentette be 
dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a település országgyűlési képviselője

Dr. Holocsi Krisztián jegyző, Ferencz Gyöngyi, 
Szob polgármestere, Szabó István, a Pest Megyei 

Közgyűlés elnöke, Tóth Lajos, Szob alpolgármestere
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Az emberek örömmel fogadták a Járműjavító kedves gesztusát 

A dunakeszi Gondtalan Élet Idősek Otthonában 86 idős embert oltottak be

Wein András ügyvezető igazgató nyilatkozik 
a helyi sajtó képviselőinek

Régiónkban Dunakeszin, 
Felsőgödön és Vác-Alsóvároson épül

- Közel húsz helyszínen korszerű utasbeállót épít a MÁV  elsősorban 
a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő, utasbeálló nélküli 
megállóhelyekre, illetve a rossz műszaki állapotúak helyére - közölte a 
vasúttársaság az MTI-vel.

Péntek délután kellemes meglepetésben volt részük a Dunakeszi-
Gyártelep vasútállomáson a vonattal érkezőknek és az arra sétálóknak, 
akiknek a cég nevét diszkréten viselő védőmaszkkal kedveskedtek a 
Dunakeszi Járműjavító munkatársai.

Az orvosi team vezetője 
Dr. Pál Miklós igazgató 
koordinálta a szakmai 

munkát és végezte az oltásokat 
közösen Dr. Guba Ágnes há-
ziorvossal, Dr. Pitz Andrással 
és Dr. Váradi Csabával, akik a 
rendelőintézet szakorvosai. 

- A két nap alatt felkerestük a 
kijelölt intézményeket, Duna-
keszin 4, Fóton 1, az Aszódi Já-
rásban 2 helyszínen és megtör-
tént mind a bentlakók, mind az 
őket ellátó személyzet beoltása 
a Pfizer-BioNTech COVID-19 
vakcinával. A Dunakeszi Já-
rásban általunk beoltott 306 
személy a protokollnak megfe-

lelően 21 nap múlva kapja meg 
a második oltást – nyilatkozta 
a Dunakanyar Régió megkere-
sésére dr. Pál Miklós. 

A DUNAKESZI-SZTK Non-
profit Kft. ügyvezető igazgató-
ja elmondta, hogy az elmúlt he-
tekben megtörtént a szakrende-
lő egészségügyi dolgozóinak a 
COVID19 vírus elleni oltása is. 

- Minden dolgozó, aki kér-
te és megkaphatta az oltást az 
első oltáson már biztosan túl 
van, folyamatosan kerül sor az 
előírásnak megfelelően a má-
sodik oltások beadására is. Mi-
vel városunkban az oltóhelyek 
kialakítása még most van fo-
lyamatban a dolgozóknak re-
gisztrációt követően közpon-

tilag irányítottan fővárosi kór-
házak oltópontjait kellett fel-
keresniük, és a második oltásra 
is oda kell visszamenniük. Az 
oltottaknál semmilyen mel-
lékhatás nem volt tapasztalha-
tó. A karban jelentkező némi 
izomfájdalomról beszámol-
tak néhányan, de hasonló tü-
netek más védőoltás beadása-
kor is jelentkeznek – ismertette 
dr. Pál Miklós, aki hozzátette: 
- Jelenleg a Dunakeszi Szakor-
vosi Rendelőintézetben zajlik a 
felkészülés a lakosság tömeges 
oltására, hogy mind személy-
zettel, mind a megfelelően fel-
szerelt oltóhellyel felkészülten 
tudjuk fogadni a hozzánk irá-
nyított lakosságot.

Az új utasbeállókat világítással, jó minősé-
gű padokkal, utastájékoztatással és biz-
tonsági kamerarendszerrel látják majd 

el. A MÁV a korszerű utasbeálló kifejlesztésével 
is szeretné vonzóbbá tenni az elővárosi közleke-
dést az utasok számára - írták a közleményben.

A Budapest-Veresegyház-Vác vonal Erdőker-
tes megállóhelyén már megkezdték az első be-
álló telepítését, a kivitelezés befejezése 2021 első 
negyedévében várható. A munkálatok nem za-
varják az utasforgalmat.

Az MTI kérdésére közölték: Erdőkertesen az 
utasbeállók gyártásának és telepítésének, va-
lamint a kapcsolódó környezet helyreállítási 
munkálatainak várható költsége 13,5 millió fo-
rint. A fejlesztés költsége helyszínenként válto-
zó, az eltérő műszaki kialakítás miatt.

Közölték: a beruházás tervezési folyama-
ta 2019 közepén kezdődött. A modulrendszer-
ben kialakított, új típusú utasbeállók - igazod-
va a vasút változatos megállóhelyi környezeté-
hez - szélsőperonra és két vágány közötti, úgy-
nevezett középperonra is telepíthetők. Az öt mé-
ter hosszú alapmodul közel három méter magas 
és 2,6 méter mély, ebből több mint másfél méter 

mélységben széltől védett. Az utazóközönség ké-
nyelmét fogják szolgálni az egyes utasbeállókba 
telepített jegykiadó automaták is.

Erdőkertes mellett, előreláthatóan 2021 
első negyedévében Felsőpakony, Tóvároskert, 
Vecsés-Kertekalja és Alsógalla, a második ne-
gyedévben Gyál, Vicziántelep, Bicske alsó, Fel-
sőgöd, Sülysáp és Törökbálint kaphat új típu-
sú utasbeállót. Mezőkövesd felsőn, Szentmár-
tonkátán, Szőlősnyaralón és Vác-Alsóvároson a 
jövő év őszén várható az átadás, 2021 év végé-
re pedig Rákospalota-Kertváros, Tápiószecső és 
Dunakeszi új utasbeállója is elkészülhet.

A szemerkélő januá-
ri esőben közlekedők 
közül sokan fogadták 

örömmel a nagy múltú üzem 
kedves gesztusát, a kék szín-
ben pompázó védőmaszkot, 
mellyel a vasúti aluljárónál, a 
szépen felújított téren ajándé-
kozták meg az arra járókat a 
Járműjavító képviselői.  

– A Dunakeszi Járműjavító 
számára nagyon fontos dol-
gozóinak és Dunakeszi vá-
ros lakóinak a jó közérzete, 
egészségi állapota. A maszk-
osztással ehhez szeretnénk 
hozzájárulni a vasúton dol-
gozó és a vonattal közlekedő 
lakosoknak, az ide érkező és 
innen induló kollégáknak – 
nyilatkozta a helyszínen a vá-
rosi sajtó képviselőinek  ügy-
vezető igazgató.

– Az akcióval a maszkvise-
lés jelentőségére szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet, hi-
szen mindannyiunk számára 
fontos, hogy munkahelyün-
kön és útközben is biztonság-
ban legyünk, biztonságosan 
érkezzünk haza, és indulhas-
sunk el otthonról – tette hoz-
zá az ügyvezető igazgató.

Wein András újságírói kér-
désre elmondta, hogy a ko-
ronavírus megelőzése érde-
kében az üzemben megvizs-
gáltak minden munkahe-
lyet és valamennyi dolgozót. 
A munkafolyamatokat igye-
keztek úgy kialakítani, hogy 
megfelelő távolságban tudja-
nak dolgozni a szakemberek.

– Ahol többen dolgoznak 
együtt, ott is igyekszünk – 
akár munkaszervezéssel – 
ezen segíteni. Mindenki ren-
delkezik személyes védőfel-
szerelésekkel, szájmaszkok-
kal, amivel saját magát tudja 
védeni az esetleges fertőzés-
től. A közös tereinket, mint 
pl. -, étkezők, vizes helyiségek 

– mindennap kétszer fertőtle-
nítjük és takarítjuk. Igyek-
szünk a nem mindennapi 
helyzetben is eredményesen 
dolgozni. Egyelőre úgy tűnik, 
hogy sikeresen – jelentette ki.

Kitért arra is, hogy a ko-
ronavírus-járvány második 
hullámának kitörésekor az 
üzem dolgozói között voltak, 
akik megbetegedtek. A mai 
nappal bezárólag a több, mint 
600 dolgozónk közül 48 ak-
tív eset volt, de már minden-
ki meggyógyult és minden-
ki visszatért közénk. Isme-
reteink szerint jelenleg nincs 
olyan dolgozónk, aki beteg 
lenne vagy karanténban van.

– A tapasztalatok birto-
kában azt tudom mondani, 
hogy jellemzően nem a dol-
gozók fertőzték meg egymást, 
hanem családi környezetben, 
leggyakrabban a gyerekek vi-
szik haza a fertőzést – ismer-
tette az ügyvezető igazgató.

Wein András elmond-
ta, hogy a gyár teljes kapa-
citással dolgozik és folya-
matosan vesznek fel munka-
vállalókat, mert elkezdődött 
az ENR Egyiptomi Nemze-

ti Vasút számára gyártandó 
1300 darab vasúti kocsi pro-
jektjének a megvalósítása, 
melyből 678 kocsi Dunake-
szin, míg 622 darab az orosz-
országi tveri üzemben készül. 

– Mint azt korábban bejelen-
tettük 678 egyiptomi kocsi 
készül Dunakeszin, amely-
ből az első négy kiszállítása 
a jövő hét végén, vagy az azt 
követő héten elindul Egyip-
tom felé. A következő 6 darab 
már 80 százalékban elkészült, 
az újabb nyolc építése pedig 
20-30 százalékos műszaki 
szinten van. Minden hónap-
ban kettővel többet és többet 
szállítunk az ENR Egyipto-
mi Nemzeti Vasút számára. 
Az első 47 db – légkeveréses 
– kocsi gyártását június-júli-
usban befejezzük, azt köve-
tően átállunk a klímás kocsik 
készítésére, összeszerelésére 
– mondta Wein András, aki 
munkatársaihoz hasonlóan 
jóérzéssel jelentette ki, hogy 
az emberek örömmel fogad-
ták a védőmaszkokat.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

MÁV: közel 20 helyszínen 
új típusú utasbeállót épít ki 

a vasúttársaság

Védőmaszkot osztottak 
a Járműjavító munkatársai

306 személyt oltott be 
a dunakeszi orvosi team
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Dióssi Csaba, Faith Éva, Szabóné Ónodi Valéria

A 2019-ben megnyitott bölcsődét újabb 
négy csoportszobával bővítené az önkormányzat 

A beruházást 146,6 millió forint 
önrésszel egészíti ki az önkormányzat

A Dunakeszin végzett 40 éves óvodapedagógiai munkájáért Faith Éva, a DÓHSZK óvodai intéz-
ményegység szakmai igazgatója polgármesteri elismerésben részesült, melyet január 29-én 
kis ünnepség keretében hivatali irodájában adott át Dióssi Csaba polgármester.  

A Pénzügyminisztérium VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése címmel pályázatot hirdetett központi költségvetési 
szervek, önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek, továbbá ön-
kormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti 
alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcső-
de, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása érdekében.  

Hangulatvilágítást kapott a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont színházterme. A hangrendszer is megújult és a színpadi világítás is 
látványosabb lett. A közönség a járvány utáni időkben élvezheti majd a 
stílusában is megújult környezetet. 

– Vannak olyan fontos pillana-
tok városunk életében, amikor 
olyan személyt tudunk meg-
becsülésben részesíteni, illet-
ve egy jeles évforduló kapcsán 
elismerni a munkáját, aki na-
gyon fontos szerepet tölt be 
Dunakeszi életében – mondta 
köszöntőjében a városvezető. 

– Faith Évát szülőként is-
mertem meg, és most pályája 
negyven éves évfordulóját ün-
nepelhetjük. Mindig nagyon 
színvonalas munkát végzett és 
immár harminc évvel ezelőtt 
az akkori döntéshozók úgy 
gondolták, hogy vezetője le-
gyen a Gyöngyharmat óvodá-
nak. Az utóbbi néhány évben 
pedig már a teljes városi óvo-
darendszer vezetőjeként dol-
gozik. Gratulálok az eddig el-

telt életúthoz, és a negyven év 
olyan állomás, amikor megkö-
szönhetjük a munkáját az Ön-
kormányzat nevében és szülő-
ként, hiszen gyerekeink közül 
sokan az ő gondoskodásában 
cseperedtek fel. 

– Az eltelt negyven év sok 
mindent elárul, hiszen nagyon 
sok boldog pillanat volt az éle-
temben és volt nagyon sok 
stressz is. Köszönöm az elisme-
rést, és köszönöm, hogy együtt 
dolgozhatok a város vezetőivel. 
A jövőben is képviselni szeret-
ném az óvodák érdekeit – fo-
galmazott Faith Éva.  

A Telekeszi TV-nek adott in-
terjújában elmondta, hogy a 
szakközépiskola elvégzése utá-
ni első munkahelye az 1. szá-
mú napközi otthonos óvo-

da, ma Eszterlánc óvoda volt. 
Gyermeke születése után né-
hány évig a lakótelepi 5. számú 
napközi otthonos óvodában 
dolgozott, de a szíve visszahúz-
ta eredeti munkahelyére. Itt 
voltak és vannak azok a felté-
telek, hogy nagyon jó a légkör 
a nevelő testületben és együtt, 
egymásért dolgoznak. 1989-
ben, a korábbi vezető elment, 
és az akkori kollégái megbíztak 
benne, és 1990-ben kinevezték 
vezetőnek. Úgy fogalmazott, 
hogy kellenek közös célok, fel-
adatok a testületben, és ha eze-
ket meg is tudják valósítani, 
akkor közös a felelősség is. Hi-
szen egy vezető önmagában 
semmit nem ér, ha nincs mö-
götte egy olyan csapat, amely 
húzóerő. Úgy tudják motiválni 
egymást, hogy legfontosabb az 
óvodai nevelés, a kisgyerme-
kek boldogsága.

A jelen lévő Szabóné Ónodi  
Valéria, a DÓHSZK igazgatója 
elmondta, hogy Faith Éva meg-
kapta a szakma legmagasabb, 
mesterpedagógus minősíté-
sét, szakértőként országszerte 
részt vesz az óvodapedagógus 
minősítő eljárásokban és tan-
felügyeleti feladatokat is ellát. 
A múlt évben pedig átvehette 
a szakma rangos elismerését, a 
Brunszvik Teréz-díjat. 

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu     

A felhívás keretében a 
projekt elszámolható 
összköltsége maximum 

600 millió Ft lehet. A támoga-
tás maximális mértéke az ösz-
szes elszámolható költség 100 
százaléka. 

A pályázati felhívásra Du-
nakeszi Város Önkormányzata 
2021. január 27-én pályázatot 
nyújtott be az Alagligeten lévő 
Napsugár Bölcsőde 4 csoport-
szobával (56 új férőhellyel) tör-
ténő bővítése céljából, amely-

hez kapcsolódóan a követke-
ző fejlesztések valósulnának 
meg:  a meglévő bölcsőde épü-
let bővítése, komplex akadály-
mentesítés, energiahatékony-
sági szempontok érvényesíté-
se. Eszközbeszerzés keretében 
bútorok és egyéb berendezési 
tárgyak, mint pl. udvari játé-
kok, játéktároló, fejlesztő esz-
közök szolgálnák majd a böl-
csőde színvonalas működését. 
Megújuló energiaforrások ki-
építésével bővítenék a meglé-

vő 4 kW napelemes rendszert, 
játszóudvar, 5 db kerékpártá-
roló és 10 gépjármű fogadására 
alkalmas parkoló mellett egy 
akadálymentes parkoló-férő-
hely kerülne kialakításra. 

Az 56 férőhelyes, négy cso-
portszobás bölcsőde építésé-
nek becsült összköltsége bruttó 
746.634.779 Ft, melyben az ön-
kormányzat saját forrása brut-
tó 146.634.779 Ft, melyet a vá-
ros 2021. költségvetésében cél-
tartalékként elkülönített. 

A három éve teljes körű felújításon átesett 
VOKE József Attila Művelődési Központ 
újabb fejlesztésekkel gazdagodott. Az in-

tézmény igazgatója, Csoma Attila a színház kar-
zatán állva ismertette a látványában is új arcu-
lattal büszkélkedő műszaki fejlesztést. Színes, 
ledes reflektorokat kapott a színházterem. A 
színpad is új munkafénnyel rendelkezik ezen túl.  

Az igazgató beszámolt a vadonatúj hangrend-
szerről is, amely ugyancsak a színházi előadások 
élményét emeli majd. Végül szót ejtett – a közel 
száz éves, patinás épület - külső díszkivilágítá-
sáról is, amely számos fénytechnikai megoldást 
kínál az intézmény számára. Mindezt egy rövid 
videoüzenetben ismertette a nagyközönséggel. 
 Fotó: Vörös István

Elismerés 40 éves 
óvodapedagógiai munkáért 

600 millió forint pályázati 
forrásból bővülhet a dunakeszi 

Napsugár Bölcsőde 

A korona-vírus járvány ideje 
alatt újult meg a színházterem

Kilencven platánfa 
és nagyméretű cserjék övezik 

majd a dunakeszi kerékpárutat
A Dunakeszit átszelő EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút Duna-parti szaka-
sza mentén, a város egykori dunai strandjához vezető úttól délre 90 pla-
tánfát és nagyméretű, színes cserjéket ültetnek februárban és március-
ban – közölte közösségi oldalán Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze. 

A vizes kertek alatt kanyargó kerékpárút 
1,5 kilométer hosszú szakaszán 12 mé-
teres tőtávolságonként összesen 90 pla-

tánfát ültetnek a növénysávban - írja Tóth Esz-
ter. A városi főkertész tájékoztatása szerint azért 
döntöttek a platánfa mellett, mert néhány éven 
belül a kerékpárút fölött átívelő fa nagy lombko-
ronája pihentető kellemes árnyékot nyújt az arra 
közlekedőknek. 

- A kerékpárút város felőli oldalán 775 db 
nagyméretű színes cserje kerül kiültetésre. A 
fajtákat a kivitelezővel közösen határoztuk meg. 

A cserjefajokat igyekeztünk úgy kiválasztani, 
hogy a talajviszonyokat, a kitettséget lehetőség 
szerint jól bírják. Kiültetésre kerül többek kö-
zött kányabangita, fanyarka, csíkos kecskerá-
gó, galagonya, melyek a magyarországi erdőtár-
sulások szegélyét alkotó cserjefajok. Nyáron vi-
rágzó cserjék közül a barátcserjére és a nyári or-
gonára esett a választásunk. A fák és a cserjék 
locsolását az önkormányzat végzi majd – olvas-
hatjuk Tóth Eszter városi főkertész bejegyzésé-
ben, aki a fejlesztést egy látványos rajzzal és ké-
pekkel is illusztrálta.  V. I.
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Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

Közel félmillió forint kedvezménnyel 
vásárolhattak defibrillátort 

a fóti önkéntes tűzoltók

Nagy lombkoronát növelő 
fákat ültettek a főtérre

Több tragikus esemény hatására a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetősége egy életmentő defibrillátor készülék beszerzéséről gondosko-
dott. A nemes kezdeményezést a Defibrillátor Plusz Kft. egy nagyobb ked-
vezménnyel, valamint díjmentes oktatással támogatta. A magánszemé-
lyek és vállalkozások adományaiból vásárolt készülék átadása után nem-
csak a csapat tagjai, hanem a környezetükben élők is nagyobb biztonság-
ban tudhatják magukat. 

A minap nagy volt a sürgés-forgás Dunakeszi főterén, ahol kertészek vet-
ték birtokba a díszkővel borított felület peremét, hogy egy régi, elszáradt 
fát eltávolítsanak, és három új, több méter magas fát ültessenek. 

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

Szabó Richárd, az egyesület elnöke kihang-
súlyozta, hogy ennek a berendezésnek a vé-
telára Fót és más területen élő lakóinak és 

vállalkozóinak adományaiból gyűlt össze. Az 
egyesület ezúton szeretné megköszönni támo-
gatóinak, hogy hozzásegítették ahhoz, hogy Fó-
ton és a környező településeken egy ilyen mo-
bil készülékkel is segíthessen a bajbajutottakon. 

A berendezés beszerzését a Defibrillátor Plusz 
Kft. 450.000 Ft értékű kedvezménnyel támo-
gatta. A készülék átadását követően díjmentes 
defibrillátor használati oktatást tartott az egye-
sület képviselőinek Varga Erika, a Defibrillátor 
Plusz Kft. kereskedelmi igazgató, vezető oktató. 

- Elmondhatatlanul jó érzés egy olyan önkén-
tes szervezetet segíteni, melynek tagjai  min-
dig készek életet menteni. Az újraélesztési és 

defibrillátor használati oktatáson minden tűz-
oltó nagyon jól megoldotta a feladatokat. Velük 
tényleg biztonságban vagyunk. Nagyon kedve-
sek is voltak, egyszerűen bearanyozták a napo-
mat. Nagyon jó érzés önzetlen, segítőkész embe-
rekkel találkozni. 

Az oktatás során a résztvevők a teljes folya-
matot megismerhették, és gyakorolhatták, va-
lamint a feladatra vállalkozó tűzoltó bajtár-
suk közreműködésével szimulálhatták az új-
raélesztést.

 A Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fót 
város és a környező települések lakóinak ka-
tasztrófa elhárításban való részvételére alakult 
meg. Tagjaik elhivatottan vállalják, hogy a baj-
bajutottak segítségére sietnek.

Sárréti Anita

Tóth Eszter városi fő-
kertész közösségi olda-
lán előre bejelentette az 

örömteli hírt, hogy január 21-
én nagyméretű, nagy lomb-
koronát növelő fákat ültetnek 
a IV. Béla király térre annak 
érdekében, hogy nyáron na-
gyobb árnyas felületet bizto-
sítsanak. Az előzetes tervben 
az szerepelt, hogy a több má-
zsás földlabdákat daruval he-
lyezik be a kijelölt helyükre, 
ám a helyszínen dolgozó ker-
tészek elmondták, hogy a tér 
díszburkolatának védelme ér-
dekében kézi erővel emelik le 
fákat a kisteherautóról. 

Hadi Attilának és munkatár-
sainak nem volt könnyű dolga a 
hatalmas fák leemelésével, és az 
előre kiásott helyre begörgetni. 
De megoldották a jó fizikumú 

férfiak. A kertészek pedig meg-
metszették a hatalmas méretű 
fákat, melyeket csak ezután állí-
tották a végleges helyükre.

„A tér nyugati oldalára kerül 
egy 'Regent' fajtájú japánakác, 
ebből a fajból áll már egy nagy-
méretű egyed a kávézó előtt. 
Általában 20 méter magas-
ra nő. Törzse enyhén hajlott, 
és vastag, erős ágakra bomlik. 
Lombkoronája széles és bolto-
zatos. Gyors növekedésű fafaj: 
a fiatalkori növekedési fázis-
ban 60–80 centiméter évente. 
15 éves korára eléri a 10 méte-
res magasságot. Megfelelő kö-
rülmények között, védett fek-
vésben növekedése tartós, és 
magas kort, illetve nagy mére-
teket érhet el. 

A keleti oldalra egy kom-
lógyertyánt és egy tőtől ágas 

kacsurafát ültetünk. A kom-
lógyertyán széles levelű, lomb-
hullató növényfaj, amely elér-
heti a 24 méteres magasságot 
is. A lombállása kúpszerű. Pik-
kelyszerű, durva kérge van. 

A kacsurafa gyakran több-
törzsű, tömött, dús lombkoro-
nájú fa, aminek őszi lombszí-
neződése gyönyörű. Naran-
csos, bordós, vöröses, és mind-
ehhez a levelek lehullásakor fi-
nom karamellhez hasonló illat 
párosul. Levelei szív formájú-
ak. Pompás szoliter„ – olvasha-
tó Tóth Eszter városi főkertész 
szakmai tájékoztatójában, aki 
közösségi oldalán beszámolt 
arról is, hogy ezekben a napok-
ban a város számos pontján ül-
tetnek fákat és növényeket. 

V. I.
Fotó: KesziPress
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küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
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nem vizsgálja, tartalmáért  
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

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

egyedi fűtésű lakás irányára: 30.000.000 forint. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 20 564 9240
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Együttműködik 
az önkormányzat és a kutyás 

érdekvédelmi egyesület
Együttműködési megállapodást kötött Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata és a ZöldEb - Kutyás Érdekvédel-
mi Egyesület. A ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egye-
sület számos gazdit segített a 2020-as évben, Duna-
keszin. Miután márciusban elindították az országos 
szerveződést a COVID miatt bajba került gazdik szá-
mára, ez Dunakeszire is kiterjedt.

Tavasszal a karanténba került kutyatartók mellett igyekeztek 
azon időseknek is segíteni az állatok sétáltatásában, akik nem 
szívesen mozdultak ki otthonról a koronavírus-járvány mi-

att. Augusztustól olyan nagymértékben nőtt meg a karanténba ke-
rült gazdik száma, hogy jelenleg leginkább csak nekik tudnak se-
gíteni. Dunakeszin 32 önkéntesük van már, 17 gazdinak segítenek.

Az egyesület célkitűzése egy közösség, ahol megismerheti min-
denki a kutyatartók jogait, felhívja a figyelmet a felelős állattartás 
kötelezettségeire is. Megteremti a kapcsolattartást minden olyan 
társadalmi és civil szervezettel, amely tevékenysége a kutyázáshoz 
bármilyen módon kapcsolódik, illetve csatornát hoz létre minden 
olyan hivatalos szervvel, amelyek tervezői, döntéshozói és végrehaj-
tói jogkörben vannak a kutyázást érintő bármely kérdésben. A fen-
ti célkitűzések és feladatok elvégzésének érdekében Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata és a ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 
együttműködési megállapodást kötött a 2021-es évre.

Az ZöldEb tagjai égető szükségét érezték egy olyan platform létreho-
zásának, ahol az ebtartók és a nem kutyatartók békés együttműködés-
ben megteremtik a feltételeit a közös szabad területek használatának.

A kutyasétáltatás mellett más hasznos tevékenységet is elvégez-
tek a városban. Márciusban megnézték és véleményezték a tervezett 
új kutyafuttató területét. Felmérték a kutyás strandra kikerülendő 
nyilvános toalett kapcsán az igényeket és véleményeket. Részt vettek 
a szeptemberben megtartott köztisztasági napon, ahol a Duna par-
tot és a kutyás strand területét igyekeztek megtisztítani a szeméttől 
kis csapatukkal. Októberben elindították a Dunakeszire tervezett 
kisállattemető kapcsán a kutyások véleményét felmérő kérdőívet.

Az idei évet eseménydúsabbra tervezik Dunakeszin, több olyan 
személyes találkozásokra lehetőséget adó rendezvénnyel készülnek, 
ahol a felelős állattartást is népszerűsíthetik.

Nyíri Márton 
társadalmi megbízatású alpolgármester

Gondnok

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb 
javítások, karbantartás, kerti munkák 

végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés 

hétfőtől péntekig
Feltétel: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 
levő lakhely (Fót,Göd)                             

Előnyt jelent: 
- szakmunkás végzettség

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

Jelentkezés Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 

(mobil: +36-30-9706-491) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Lakatos

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, 

szerelvényeink telepítése, 
karbantartása

- kisebb-nagyobb lakatos 
feladatok ellátása

- kisebb építőmesteri 
feladatok kezelése

- részvétel a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- Lakatos szakképzettség 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely (Fót, Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés Glasza Gábor 
vagyongazdálkodási vezetőnél 
(mobil: +36-30-628-3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

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

Rakodó segédmunkás

Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási 

munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés 

feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- 8 általános 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely (Fót, Göd)

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél (mobil: 
+36-30-628-3206) 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 
              

Távfűtési területre csőszerelő, 
karbantartó 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves gyakorlat 
a szakmában

- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil:+36-30-9706-491) 

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.

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Gazdagító programok a Károli Gáspár 
Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai 

Karán a tehetséggondozás jegyében
Bár napjainkat az utóbbi időben jelentősebben 
meghatározták megterhelő helyzetek – a koro-
navírus-világjárvány és a távolléti (online) okta-
tás nehézségei –, mégis, és talán még inkább lé-
nyeges, hogy ne veszítsük tekintetünk elől a po-
zitív történéseket sem. Ha közvetlenül figyelünk 
az akár csak kisebb eredményekre, örömteli 
megvalósulásokra, úgy azokból segítséget me-
ríthetünk a nehezebb helyzetekkel való szembe-
nézéshez is.

Jól tudják mindezt a Károli 
Gáspár Református Egye-
tem Tanítóképző Főisko-

lai Karának oktatói, akik a 
pedagógusképzés minden te-
rületén törekszenek hallgató-
ik számára olyan mintát mu-
tatni, amelyet ők is továbbad-
hatnak hivatásukban, a gyer-
mekekkel végzett munkálata-
ikban. Kiemelten tekintünk 
ezek között a meglévő erőfor-
rások, képességek kibontakoz-
tatására, melyet fontos, hogy 
a gyermekek pedagógusai és 
szülei is egyaránt megerősít-
senek. Amennyiben lehetősé-
get biztosítanak a felfedezésre, 
és a személy kipróbálva önma-
gát, rátalálhat a saját képessé-
geire, úgy ezáltal további len-
dületet meríthet akár más ké-
pességterületek kibontakozta-
tásához is.

Intézményünkben ennek je-
gyében tehetségműhelyeket 
szervezünk, amelyekhez ér-
deklődési terület szerint le-
het kapcsolódni. Az ún. gaz-
dagító programok a tehetség-
gondozás kiemelt lehetősé-
gei: egy-egy különleges téma 
elmélyült kutatása, tudomá-
nyos értékű feldolgozása a ku-
tató számára is gazdag felfede-
zéseket jelent, eredményeinek 
bemutatása mind saját maga, 
mind társai számára inspirá-
ciót adhat újabb területek fel-
fedezéséhez. A munka során 
megmutatkozó elkötelezettség 
és az egyéni, kreatív látásmód 
ugyancsak további kibonta-
kozásokhoz segíthet. Számos 
újabb kérdés kerülhet megfo-
galmazásra, a válaszok köny-
nyebb megtalálását és a lelki 
erőforrások gazdagítását pe-

dig pszichológusok segítségé-
vel is támogatjuk.

A csecsemő- és kisgyer-
meknevelők, az óvodapeda-
gógusok, a tanítók és a refor-
mátus hittanoktatók hivatá-
sa egyaránt magában hordoz-
za a gyermekek képességeinek 
fejlesztését is. Amennyiben te-
ret engednek az ő önálló fel-
fedezéseinek, következtetései-
nek, és iránymutatásaikat sze-
mélyre hangolt, érzékeny fi-
gyelemmel kísérik, úgy az ér-
zelmi kötődés által jelentős 
segítséget adnak a további ki-
bontakozáshoz, mindez pedig 
a személy számára ugyancsak 
meggazdagító erejű.

„A boldogság nem a dolgok-
ban van, hanem abban, aho-
gyan ezek szemünket és szí-
vünket hangolják.” Jeremias 
Gotthelf szavai rámutatnak 

arra, hogy a szülők és a peda-
gógusok akkor válthatnak iga-
zán a személyiség támaszaivá, 
ha ennek a belső megérintő-
désnek segítik a megszületé-
sét, egyúttal a gyermek továb-
bi lépéseiben is szívesen kap-
csolódnak a felfedezések él-
ményeinek megosztásához, és 
vele együtt örülnek az akár ki-
sebb eredmények megvalósu-
lásának is.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
az intézményünkben pedagó-
gussá válni, ismereteiben és 
készségeiben tovább fejlődni 
kívánó érdeklődőket, kollégá-
kat több képzési helyszínen és 
támogatással kísérve (https://
tfk.kre.hu/index.php/oktatas/
kepzesein k /a lapkepzesek .
html).

Prof. Dr. Pap Ferenc 
– Fehér Ágota
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Németh Andrást nagyon zavarja, hogy nem tudta 
személyesen megköszönni a várostól kapott elismerését

Kárpáti Zoltánné és Temesvári István

Németh András, a magyar kézilabdázás legendája

Újabb összefogás 
a fiatalok sportolásáért „Ha úgy alakul, 

vészmegoldásként 
visszaülök a kispadra!”

Pest megye legnagyobb létszámú sportegyesülete, a VS Duna-
keszi és a helyi Kőrösi iskola együttműködési megállapodást 
kötött, melynek keretében a sportiskolaként is működő okta-
tási intézményben tanuló fiatalok az egyesület labdarúgó, kézi-
labda és a röplabda szakosztály edzőinek irányítása mellett is-
merkedhetnek meg a sportágakkal a most életre hívott Labda-
játékok szekcióban.  

Jó sorozatban van a Váci NKSE női kézilabda csapata, hiszen a hazai 
pontvadászatban az elmúlt két meccsét megnyerte és az ötödik helyen 
várja a folytatást. Ugyanakkor a nemzetközi kupaszereplésük egyelőre 
nem úgy alakul, ahogy szeretnék – eddig egy győzelem és két vereség a 
teljesítményük az Európa-ligában –, ráadásul az eddigi vezetőedző, Szil-
ágyi Zoltán a szezon végén elköszön a csapattól. A legendás kézilabda 
szakember, a váciak szakmai igazgatója, Németh András lapunknak el-
mondta, nincs még meg a gárda új edzője.

A dunakeszi Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános 
Iskola pedagógiai tevé-

kenységében – 1978-as meg-
nyitása óta – kiemelt szerepet 
játszik a szellem és a test har-
móniája, melyet a test minden-
napos edzésével lehet megala-
pozni. 1979-ben indult el az 
emelt szintű testnevelés prog-
ram, 2006 óta pedig az elő-
ző évi sikeres pályázatnak kö-
szönhetően közoktatási típu-
sú sportiskolaként működünk 
– ismertette Kárpáti Zoltánné.

Az igazgató asszony szerint a 
sportiskolai képzés tanulóik ja-
vára szolgál. Ezért is fogadták 
örömmel a VS Dunakeszi meg-
keresését, mellyel a január 27-
én aláírt együttműködési meg-
állapodás tovább bővíti az is-

kolában tanulók sportolási le-
hetőségeit.

– A VSD komplex infra-
struktúrája, szakmai csapata, 
és a sportágak széles skálája a 
főváros jó néhány nagy klubjá-
nak a lehetőségeit is felülmúlja. 
Mi azt szeretnénk, hogy a hoz-
zánk járó gyerekek elsősorban 
itt helyben, Dunakeszin spor-
toljanak. A megállapodás alá-
írásával az a célunk, hogy a 
VSD által kínált infrastruktú-
rát és sportszakmai kultúrát a 
gyerekek hasznosítani tudják. 
Iskolánk is hozzáadja szellemi 
kapacitását és energiáját, hogy 
segítse a város utánpótlás-ne-
velését, a fiatalok sportolá-
sát. Ezért nagyon örülök, hogy 
partnerre találtunk a VSD-ben 
és sok-sok év után most meg-

valósult az együttműködési 
megállapodás megkötése – je-
lentette ki Kárpáti Zoltánné, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola igazgatója.

A megállapodás aláírását 
követően Temesvári István, a 
VS Dunakeszi elnöke is örö-
mét fejezte ki, hogy egy hosz-
szú távú sportszakmai együtt-
működés veszi kezdetét a Kő-
rösi iskolával.

– Egyesületünkben már rég-
óta dédelgetett álmunk volt, 
hogy nyissunk az iskolák irá-
nyába is. Örülünk, hogy a Kő-
rösi iskolával kötött megállapo-
dásnak köszönhetően elképze-
lésünk valóra vált. A VSD-ben 
közel háromezren sportolnak 
a különböző szakosztályok-
ban. Az utánpótlás korú fiata-
lok számára újabb lehetőséget 
kívánunk adni a Labdajátékok 
szekcióval, melyet most bein-
dítottunk a Kőrösi iskolával 
együttműködve. Kiváló edző-
ink segítségével három sport-
ágat, a labdarúgást, a kézilab-
dát és a röplabdát szeretnénk 
megismertetni és megkedvel-
tetni a fiatalokkal. Nem titkolt 
célunk, hogy Dunakeszin mi-
nél több fiatal sportoljon, akik 
közül, akinek van kedve és te-
hetséges, annak biztosítjuk a 
versenyszerű sportolást a VSD 
színeiben – emelte ki Temesvá-
ri István, a VSD elnöke.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Vélhetően mindenki 
egyetért azzal, ha vala-
ki megérdemelte a Vác 

sportjáért nyújtott eredmé-
nyes munkájáért az elismerést, 
az a helyi női kézilabda csapat 
szakmai igazgatója, Németh 
András. A sportág legendája 
azonban a jelenlegi egészség-
ügyi helyzetben csak virtuáli-
san vehette át a díjat, ami na-
gyon bántja őt.

„Nagyon jól esett az elisme-
rés, viszont rettentően zavar 
az, hogy senkinek sem tud-
tam személyesen megköszön-
ni azt…” – árulta el Németh 
András.

Bár azt is elismerte, túl sok 
ideje manapság nincsen, hi-
szen a felnőtt női kézilabda 
csapat vezetőedzője, Szilágyi 
Zoltán koronavírusos lett, így 
átmeneti megoldásként ő ült le 
a kispadra. Mint mondta, dél-
előtt szóltak neki a lehetőség-
ről, délután pedig már edzést 
kellett tartania.

„Közel egy éve tartottam a 
felnőtteknek edzést, amikor 
az egyéni képzésen volt a fő 
hangsúly. Most már majd két 
hete újra edző lettem. Persze, 
nem csöppentem ismeretlen 
helyzetbe, hiszen a csapat tak-

tikai felkészítését közösen ter-
veztük meg” – fogalmazott a 
szakember.

Nagyon várják már azt a pil-
lanatot, amikor majd újra né-
zők előtt játszhatnának, mert 
ez a helyzet, ami most van, 
egyszerűen művi érzik, igaz, 
még mindig jobb, mintha sem-
mi sem lenne. Ugyanakkor 
most komoly problémát kell 
megoldaniuk, hiszen a szezon 
végén távozik Szilágyi Zoltán.

„Bevallom őszintén, na-
gyon meglepett Zoli dönté-
se. Nagyon nehéz helyzetben 
vagyunk, ugyanis a követke-
ző évadban tiszta magyar csa-
pattal vágunk neki a bajnok-
ságnak, éppen ezért kizárólag 
hazai szakember jöhet szóba. 
Ráadásul ragaszkodunk ah-
hoz, hogy az elmúlt évek stílu-
sa megmaradjon a csapat játé-
kában. Az utód keresésén már 
régen túl vagyunk, de az álta-
lunk kiszemlt öt szakember 
közül egyikük sem lesz a Vác 
edzője” – jelentette ki a szak-
mai igazgató.

A klubvezetés most leállt az 
edzőkereséssel, Németh And-
rás pedig úgy véli, jelenleg 
nem ez az elsőszámú tenniva-
ló a csapat körül. A kiszemel-
tek közül volt, aki azért nem 
jöhetett, mert még egy évig 
szerződés köti jelenlegi mun-
kahelyéhez.

„Úgy tűnik, hogy vészmeg-

oldásként két fiatallal az ol-
dalamon egy évig elvállalom 
az edzőséget a csapat mellett. 
Ezzel egyrészt biztosítanánk 
a folytonosságot, másrészt ez 
idő alatt megállapodhatunk 
valakivel, aki jövő ősztől irá-
nyíthatja a Váci NKSE-t, mint 
vezetőedző. Miután nem va-
gyunk gazdagok, ez alapvető-
en határozza meg a terveinket. 
Fő célunk, hogy az Akadémi-
ánkról érkező, helyi fiatalokat 
fokozatosan beépítsük a felnőtt 
csapatba” – mondta el lapunk 
kérdésére Németh András.

A válogatottak szerepléséről 
kijelentette, az elmúlt időszak-
ban kinevelődött egy komoly 
férfi csapat, akik egyre jobbak, 
és ez a világbajnok 5. hely na-
gyon kellemes meglepetés volt 
tőlük. A szakember úgy véli, 
most sajnálhatjuk igazán, hogy 
a gárda nem jutott ki a tokiói 
olimpiára. Ugyanakkor a höl-
gyek még ott lehetnek az ötka-
rikás játékokon.

„A hölgyeknél is megvannak 
a tehetségeink, így bízom ab-
ban, hogy ott lehetnek Tokió-
ban. Azzal a Szerbiával játsz-
szuk majd a kulcsmeccset a 
győri selejtezőtornán, akit a 
legutóbbi Európa-bajnokságon 
szinte kiütöttek a lányok. Rea-
litás, hogy kijussanak a mieink 
az olimpiára” – állította Né-
meth András.

B. M. L. 


