
1Dunakanyar Régió2021. március 5.

 

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

     

INGYENES KÖZÉLETI ÚJSÁG

Dunakanyar Régió
MEGJELENIK KÉTHETENTE: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

XXIII. évfolyam 5. szám                   2021. március 5.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Megérkeztek Egyiptomba a Dunakeszi Járműjavító Kft. által összesze-
relt első vasúti kocsik, ami kiváló példa Magyarország, Oroszország és 
Egyiptom együttműködésére − jelentette ki Szijjártó Péter Alexandriában.  
A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a magyar vasúti jármű-
gyártás az eddigi legnagyobb megrendelését kapta az egyiptomi nemze-
ti vasúttársaságtól. Mérföldkő jelentőségű sikernek számít a Dunakeszi 
Járműjavító Kft. által összeszerelt első vasúti kocsik leszállítása Egyip-
tomnak, s ez egyben kiváló példa Magyarország, Oroszország és Egyip-
tom együttműködésére - közölte a külgazdasági és külügyminiszter feb-
ruár 23-án, Alexandriában.

Konstruktív partnerségre van szükség ahhoz, 
hogy térségünk dinamikus fejlődésében újabb 

és újabb eredményeket érhessünk el 
– mondta lapunknak Tuzson Bence

Szijjártó Péter és Kamel al-Vazír egyiptomi közlekedési miniszter

Pásztor Béla és Tuzson Bence

Nagy István 
agrárminiszter

Szijjártó: megérkeztek Egyiptomba 
az első vasúti kocsik Dunakesziről

Információs vonalat 
hoznak létre 

az oltásra várók 
tájékoztatására

Online nőnapi koncert Dunakeszin

Százötven madárodút kapnak 
váci és környékbeli óvodák a Zöld 
Dunakanyar Program részeként

Dióssi Csaba, Dunakeszi Város Polgármestere, 
Imre Zsolt, a Járási Hivatal vezetője és dr. Pál 
Miklós, a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet 
vezetője konzultációra hívta a dunakeszi házior-
vosokat, hogy elmondhassák, milyen tapaszta-
lataik, nehézségeik vannak a koronavírus elleni 
védőoltások beadásával kapcsolatban. Az orvo-
sok az egyeztetésen hangsúlyozták, hogy a leg-
nagyobb nehézséget a páciensekkel való telefo-
nos kapcsolattartás okozza. 

Ha egy polgármesterben olyan munkatársra lelek, aki-
vel eredményesen tudok együttműködni, az nemcsak 
az adott településnek, de az egész régiónak a haszná-
ra válhat – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatá-
ban Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselő-
je, aki hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy minél 
többen tudják igénybe venni térségünkben az országos 
kormányzati támogatásokat, mert annál nagyobb mér-
tékben járulhatnak majd hozzá ezek a kedvezmények a 
választókerület fejlődéséhez. A járványügyi kérdések el-
döntését továbbra is a szakemberekre kell bízni, a la-
kosság viszont a nemzeti konzultációban mondhatja el, 
hogy milyen igényei vannak, erre alapozva lehet megfon-
tolt intézkedéseket hozni – tette hozzá a képviselő.

Szép, tavaszi ünnepünk a nemzetközi nő-
nap. Virággal, kedves szavakkal köszön-
tik ilyenkor a férfiak a hölgyeket, legyenek 
azok családtagok, munkatársak, taninté-
zeti évfolyamtársak, barátok, ismerősök. 
Idén persze mindez kicsit másként törté-
nik, a hagyományokat megszakítva, Duna-
keszi Város Önkormányzatának kezdemé-
nyezésére online koncerttel kedveskednek 
a településen élő hölgyeknek. 

Az odúk csütörtöki váci átadásán Nagy István agrárminiszter 
hangsúlyozta, hogy a természet- és környezetvédelem terüle-
tén nem lehet elég korán elkezdeni a szemléletformálást. Az 
óvodások az odúknak köszönhetően megtapasztalhatják, mi-
lyen sokat tehetünk természeti környezetünk gazdagságáért.

Szijjártó Péter a Facebookon közvetített saj-
tótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar vasúti járműgyártás az eddigi legna-

gyobb megrendelését kapta az egyiptomi nem-
zeti vasúttársaságtól, ami a két ország közötti 
gazdasági együttműködés valaha volt legkomo-
lyabb eredménye, valamint a magyar ipar törté-
netének egyik legnagyobb exportügylete.

Aláhúzta: a mintegy egymilliárd eurós meg-
rendelést egy magyar-orosz konzorcium nyerte 

meg, Oroszországban 624, Magyarországon 676 
vasúti kocsit fognak legyártani a következő két-
három évben.

A miniszter szerint a projekt egyedülálló lehe-
tőséget jelent a komplex magyar vasúti jármű-
gyártás újjáélesztésére, és a modernizáció nyo-
mán stratégiai cél, hogy Dunakeszin Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb vasúti járműgyártó és 
karbantartó központja jöjjön létre.

„Fontos beruházásokat 
valósítottunk meg együtt”
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Tuzson Bence: Régiónk országos szinten is egyedülálló teljesítménnyel büszkélkedhet

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
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HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2021 . 04. 01-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

Konstruktív partnerségre van szükség ahhoz, hogy térségünk dinamikus fejlődésében 
újabb és újabb eredményeket érhessünk el – mondta lapunknak Tuzson Bence

„Fontos beruházásokat valósítottunk meg együtt”

A térség országgyűlési képvi-
selőjeként folyamatosan dol-
gozom azon, hogy a fejlődés 

ebben a koronavírus-járványtól ter-
hes időszakban se álljon meg, s így 
például választókerületem több tele-
pülésén is szép számmal vannak fo-
lyamatban különféle beruházások je-
lenleg is – fogalmazott a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Ben-
ce, a Pest megyei 5-ös számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője. 
A politikus kiemelte, hogy épp most 
zajlik a dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium külső energetikai kor-
szerűsítése és tornatermének belső 
felújítása. Bízom abban, hogy ami-
kor a diákok újra birtokba veszik az 
iskolát, már egy korszerűbb és szebb 
épületben tanulhatnak majd tovább 
– mondta a Dunakanyar Régiónak. 
Veresegyházon pedig megépült a ké-
zilabda munkacsarnok, az épületben 
már csak az úgynevezett utómunká-
latok zajlanak, s várhatóan az idén 
tavasszal birtokukba vehetik azok, 
akiknek az érdekeit elsősorban szol-
gálja egy ilyen a beruházás: vagyis 
a sportolók, a fiatalok, a gyerekek – 
tette hozzá.

Régiónk egy országos szinten is 
egyedülálló teljesítménnyel büszkél-
kedhet: választókerületem egyik te-
lepülésének vezetője Pásztor Béla, aki 
a napokban ünnepelte nyolcvanhar-
madik születésnapját, s ő hazánk leg-
hosszabb ideje hivatalában lévő pol-
gármestere – folytatta a politikus, aki 
élt az alkalommal, hogy ezúton is kö-
szöntse a veresegyházi városvezetőt: 
„Isten éltesse egészségben Pásztor 
Béla polgármester urat még nagyon 
sokáig!” Tuzson Bence felidézte,  

hogy mindig is jó volt az együttmű-
ködése Pásztor Bélával, s ennek kö-
szönhető az is, hogy fontos fejleszté-
seket és beruházásokat valósítottak 
meg együtt. Mindennapi munkánk-
ban elengedhetetlen a konstruktív 
partnerség, s ha egy polgármesterben 
olyan munkatársra lelek, akivel ered-
ményesen tudok együttműködni, az 
nemcsak az adott településnek, de az 
egész régiónak is a hasznára válhat – 
értékelte a képviselő, aki hangsúlyoz-
ta azt is, hogy ugyancsak hozzájárul-
hatnak térségünk fejlődéséhez azok a 
kedvezmények is, amelyeket országos 
szinten biztosít a kormányzat a fiatal 
házasoknak és a gyermeket nevelő 
családoknak.

Ennek példájaként említette, hogy 
eddig már húszezer család vásárolha-
tott legalább hétüléses autót a nagy-
családosok autóvásárlási támogatá-
sával. Mint mondta, a három vagy 
több gyermeket nevelő családoknak 
ilyen jármű vásárlásakor a kormány 
a vételár felét, vagy legfeljebb két és 
fél millió forintot kifizet támogatás-
ként. Minél többen tudják igénybe 
venni az ilyen típusú, országosan biz-
tosított kormányzati kedvezménye-
ket Csomádon, Csömörön, Dunake-
szin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és 
Veresegyházon, annál nagyobb mér-
tékben járulnak hozzá ezek a felkí-
nált lehetőségek régiónk fejlődésé-
hez, ami pedig mindannyiunk közös 
érdeke – hangsúlyozta Tuzson Bence.

A képviselő felhívta a figyelmet 
arra is, hogy térségünkben is meg-
kezdődött a koronavírus elleni vé-
dőoltások beadása, aminek részlete-
iről mindenki a saját településén tá-
jékozódhat, illetve érdemes regiszt-
rálni az országos rendszerben, a 
vakcinainfo.gov.hu internetes olda-

lon, mert akkor első kézből és az el-
sők között kaphatnak tájékoztatást 
az itt élő emberek az oltási rendről, 
illetve arról is, hogy ki mikor kerül-
het sorra. A járvány miatt beveze-
tett korlátozásokat akkor lehet majd 
fokozatosan enyhíteni, ha felgyor-
sul az oltások folyamata, s ha meg-
lesz a nyitáshoz szükséges átoltott-
ság – mondta a politikus, aki szerint 
erősíteni kell a védettségi kört: mi-
nél több embert kell védetté tenni. 
A jó oltás az, amit beadnak – tette 
hozzá a képviselő –, vagyis minden 
oltóanyag hatékony védelmet jelent 

a vírussal szemben, és minden oltás 
életet ment.

Azt, hogy mikor lehet majd enyhí-
teni a korlátozó intézkedéseken, ter-
mészetesen a járványügyi szakembe-
reknek kell megmondaniuk, hiszen 
ez az ő kompetenciájuk, ez nem po-
litikai kérdés – hangsúlyozta a kép-
viselő –, viszont azt, hogy mire kell 
építeni a nyitást, az emberek javasol-
ják: ők mondhatják meg, hogy mi-
lyen ütemben történjen ez. Erről szól 
a most folyamatban lévő nemzeti 
konzultáció, amelyen máris csaknem 
félmilliónyian mondták el a vélemé-

nyüket. A kérdőívek kitöltésére már-
cius közepéig van lehetőség, és én 
arra kérek mindenkit itt, a régiónk-
ban, aki még nem tette volna meg, 
hogy szánja rá azt a néhány percet, 
amennyit a kérdések megválaszolása 
igénybe vesz, mert ezzel is segíthetik 
a munkánkat, hogy olyan döntéseket 
hozhassunk, és olyan intézkedéseket 
dolgozhatunk ki, amelyek megfelel-
nek a lakosság igényeinek – nyilat-
kozta lapunknak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Százötven madárodút kapnak váci és környékbeli 
óvodák a Zöld Dunakanyar Program részeként

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

A miniszter tájékoztatása szerint 
a programban 31 település 52 
óvodája vesz részt. Nagy István 

hangsúlyozta, hogy a 150 odút a projekt 
ötletgazdái szabadidejükben, az Ipoly 
Erdő Zrt. által felajánlott fenyődeszkákból, 
a Magyar Madártani Egyesület szakmai 
tanácsai alapján készítették el.

A négyféle odú több madárfajnak - pél-
dául kék cinegének, örvös légykapónak - 
nyújt biztonságos fészkelőhelyet.

Nagy István felhívta a figyelmet arra, 
hogy a madárodúk kihelyezése élménysze-
rű tanulást jelent az óvodásoknak. Hoz-
zátette: a projekt is azt igazolja, hogy Ma-
gyarországon példaértékűen gazdagodott 
a természetvédelmi és a környezeti nevelés 
eszköztára, így erősödött a felelős, termé-
szetközpontú zöld gondolkodás.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitká-
ra, a térség KDNP-s országgyűlési képvi-
selője fontosnak értékelte a kezdeménye-
zést. Hozzátette: az óvodás koron túl, az 
iskolákban és azokon kívül is igyekeznek a 
környezet ismeretét, a természet védelmét 
tudatosítani a gyerekekben.

Közlése szerint már több mint ezer 
ökoiskola működik Magyarországon, 
emellett a Csodaszarvas iskolai közössé-
gi programban és az Erzsébet-táborokban 

is szerepelnek a természet- és környezet-
védelemről szóló tematikák, események. 
Hangsúlyozta azt is, hogy az országban 
minden újszülött után tíz fát ültetnek.

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigaz-
gatója azt emelte ki, hogy a kezdeménye-
zés amellett, hogy környezettudatosságra 
nevel, arra is példát ad, hogy mindenkinek 
módja és lehetősége van tenni a természe-
tért, akár egy madárodúval is.

Szabó Csaba természetvédelmi mér-

nök hallgató, ötletgazda elmondta, hogy 
az odúk elkészítése az első fontos eleme a 
Zöld Dunakanyar Programnak. A foly-
tatásban ősszel rovarhoteleket tervez-
nek kihelyezni és a természetvédelemmel 
kapcsolatos videósorozatot is indítanak.  
A programba bevonják a térség önkor-
mányzatait, hogy közösen tegyenek a Du-
nakanyar levegőjének, vizeinek és környe-
zetének tisztaságáért. MTI

Fotó: KesziPress

Szabó Csaba, Rétvári Bence és Nagy István  
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A polgármester virággal köszöntötte a hölgyeket a Nőnap alkalmából

Szijjártó: megérkeztek Egyiptomba 
az első vasúti kocsik Dunakesziről

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

"Ez a hatalmas siker a bizonyíték a pragmati-
kus, a nemzeti érdek érvényesítését első helyre 
helyező, gazdasági fókuszú külpolitikánk sike-
rére" - tette hozzá.

"Kapcsolatainkat mindig is a kölcsönös tisz-
teletre alapoztuk, nem bíráltuk egymást, nem 
szólogattunk be egymásnak, nem okoskod-
tunk egymás belső ügyeit illetően, hanem ke-
restük a közös érdekeket, azon együttműködé-
si pontokat, amelyek jók az együttműködésben 
részt vevő mindkét, mindhárom országnak" - 
mondta.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy tíz év 
alatt 2,5-szeresére nőtt a magyar-egyiptomi kül-
kereskedelmi forgalom, csak tavaly 43 százalék-
kal emelkedett az Egyiptomba irányuló magyar 
export a koronavírus-járvány ellenére – írja az 
MTI.

Kamel al-Vazír egyiptomi közlekedési minisz-
ter elmondta, hogy az 1300 megrendelt vasúti 
kocsiból eddig 259-et adtak át, valamint méltat-
ta Magyarország szaktudását a vasúti és a kü-
lönböző közlekedési eszközök területén.

Kép forrása: Szijjártó Péter 
Facebook oldala

Folytatás a címlapról

Januárban, a magyar kultú-
ra napja alkalmából rendezett 
online koncert népes közön-
ségtábora igazolta a várakozá-
sokat. A Dunakeszi Szimfoni-
kus Zenekar – énekes szólis-
ták közreműködésével, Farkas 
Pál vezényletével – nőnapi ün-
nepi műsorát felvételről márci-
us 8-án 18 órakor, Dióssi Csa-
ba polgármester Facebook ol-
dalán, valamint a Telekeszi TV 
csatornáján tekinthetik meg. 

Parádés műsorral készül-
tek. Lehár Ferenc, Husz-
ka Jenő, Johann Strauss, Kál-
mán Imre, Szirmai Albert, 
Robert Stolz örökbecsű ope-
rett slágerei mellett elhang-
zik Riccardo Cocciante Notre 
Dame de Paris – Katedrális 
című betétdala, Mac Dermot 
Hair című musicaljének I got 
life című részlete, valamint 

Sarantis Mantzourakis, ha-
zánkban élő görög származású 
buzukiművész és énekes zene-
kari kísérettel előadott három 
görög dala. 

S a közreműködő Dunakeszin 
élő kiváló énekművészek: Sza-
bó-Szilágyi Éva, Altsach Gergely 
és Mészáros Árpád Zsolt.

A koncert kezdete előtt 
Dióssi Csaba polgármester 
köszönti a település hölgyeit. 
„Engedjék meg nekünk, duna-
keszi férfiaknak, hogy kihasz-
nálva az alkalmat, Önöket ün-
nepelhessük, és ezzel a kon-
certtel ismerjük el egész éves 
munkájukat, gondoskodásu-
kat”, hallható többek között a 
polgármester köszöntőjében, 
aki a felvételt követően egy-egy 
szál virággal kedveskedett a ze-
nekar hölgy tagjainak. 

A koncert programja ugyan 
rövidebb, mint az elmúlt évek-
ben tartott hasonló élő nőnapi 

hangversenyeké, ám igényessé-
gében most is hasonlóan ma-
gas színvonalú. 

Kérdésünkre Farkas Pál 
karmester elmondta, hogy a 
novemberi korlátozása zene-
kar életében ismételten egy 
„eseménytelen” időszakot 
eredményezett. – Ezért külö-
nösen örülünk annak a lehe-
tőségnek, hogy egy-egy online 
koncerttel tudunk kedvesked-
ni a közönségünknek. Ez tart 
életben bennünket, ez ad erőt 
addig az időszakig, amikor 
majd beköszönt a jó idő és vél-
hetően elindulhatnak a sza-
badtéri előadások. Nagy öröm 
volt, hogy a magyar kultúra 
napi koncertünket több mint 
tízezren megtekintették. Bí-
zunk benne, hogy a nőnapi 
hangversenyünket is hasonló 
érdeklődés kíséri majd.

Katona M. István
A szerző felvételei

Online nőnapi koncert Dunakeszin

A napi akár több mint száz hívás lassítja 
az alapellátást, növeli a rendelési időt 
és az orvosok kiadásait a megterhelt 

telefonszámlákkal. A delegáció több tervet is 
felvázolt a szakrendelő és a város vezetőinek. 
Végül az a közös megállapodás született, hogy a 
Polgármesteri Hivatal létrehoz egy információs 
vonalat, ahol munkaidőben, az orvosok által 

felkészített úgynevezett call centeres kolléga 
fogadja a hívásokat, és tájékoztatja a pácienseket 
a birtokában lévő információkról. Így például 
arról, hogy érkezett-e oltóanyag az adott héten 
a városba, és az milyen típusú, ki melyik oltást 
kaphatja meg, vagy, hogy éppen szerepel-e a 
telefonáló a heti oltási listán.

A megbeszélésen ugyanis kiderült, hogy 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(NEAK) hétfőnként küldi meg a háziorvosok-
nak az adott héten oltható páciensek listáját. A 
névsor annak függvényében készül, hogy mi-
lyen oltóanyagból tudtak szállítani Dunakeszi-
re. Ez most mindenkinek nehéz, de az orvosok 
és a város vezetői is türelmet kérnek a lakos-
ságtól. Aki regisztrált az oltóanyagért, biztosan 
keresni fogják.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az 
egyeztetés után azonnal elkezdtek dolgozni 
az információs telefonvonal és internetes felü-
let létrehozásán. Ezek napokon belül elérhető-
vé válnak, és erről minden fórumon tájékoztat-
ják a lakosságot is. Szeredi Helga

Információs vonalat hoznak létre 
az oltásra várók tájékoztatására

E jeles napon, mint 
ahogy már e lap ha-
sábjain hírt adtunk 
róla, a Dunakeszin élő 
hölgyeket online kon-
certtel köszönti a Du-
nakeszi Szimfonikus 
Zenekar Farkas Pál 
karmester vezényle-
tével. A nívós műsor-
ban felcsendülő örök-
zöld slágereket Duna-
keszin élő művészek 
előadásában élvezhe-
ti a nagyközönségnek.

Az online koncertet már-
cius 8-án, 18 órakor te-
kinthetik meg az érdek-

lődők Dióssi Csaba polgármester 
Facebook-oldalán, aki kedves sza-
vakkal és virággal köszönti a höl-
gyeket. A programot műsorra tűzi 
aznap a Telekeszi TV is. Az önkor-
mányzat a koncert mellett egy má-
sik, igazán kedves figyelmesség-
gel köszönti a városban élő hölgye-
ket, akik tiszteletére Tóth Eszter vá-
rosi főkertész szakmai irányításával 
2700 új virágpalántával gazdagítják 
és színesítik Dunakeszi köztereit a 
szakemberek. V. I.

Fotó: KesziPress

Nőnapra virágban 
pompázik Dunakeszi

Külön díjazást kapnak azok 
a háziorvosok, akik hétvégén oltanak

Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- 
vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek.

Ennek értéke egy teljes 
napra 80 ezer forint, fél 
napra pedig 40 ezer fo-

rint. Ha az adott időszakra a 
beoltandók kevesebb, mint fele 
jelenik meg a rendelőben, ak-
kor a háziorvos a támogatás 
összegének felére jogosult. Az 
összeget a háziorvosi szolgál-
tatók kapják, amelyek kötele-
sek azt az ellátást végző orvos 
és szakdolgozó díjazására for-
dítani. A támogatás szabályait 
egy rövidesen megjelenő kor-
mányrendelet fekteti le – írja a 
kormany.hu.
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Cserpes Andrea és Dióssi Csaba

Egyelőre online vagy telefonos foglalással, 
de újraindult a könyvtárszolgáltatás Dunakeszin

Tovább bővült a Dunakeszi Kártya szolgáltatása 
Kedves hangulatú ceremónia keretében, rövid beszédekkel mutatták 
be március 1-jén a Dunakeszi Kártya előnyét és az első üzletet, a Fő 
úti Optométer Optikát, melynek ajtajára Dióssi Csaba polgármester fel-
ragasztotta a kedvezményes vásárlást hirdető matricát. Lapzártánkig  
már 13  dunakeszi vállalkozás szerződött az Önkormányzattal, hogy el-
fogadja a kedvezményt biztosító Dunakeszi Kártyát. 

- A városi önkormányzat a 
Dunakeszi Kártya funkciójá-
nak bővítésével szeretné elér-
ni, hogy a lakosság és a szol-
gáltatást nyújtó vállalkozá-
sok között még intenzívebb le-
gyen a kapcsolat, a kereskedel-
mi, gazdasági együttműködés, 
a szolgáltatások igénybevétele 
– mondta Dióssi Csaba.

A város polgármestere örö-

mét fejezte ki, hogy elsőként az 
Optométer Optika ajtajára he-
lyezhette fel a Dunakeszi Kár-
tya matricát, amely arról tájé-
koztatja a vásárlókat, hogy az 
önkormányzat által bevezetett 
kártya elfogadó helye az üzlet. 
A kezdeményezéssel azt szeret-
nék elérni, hogy minél több du-
nakeszi vásárló és helyi szolgál-
tató találjon egymásra. 

- Külön örülök a megálla-
podásnak, mert az Optométer 
Optika üzletről nagyon sok 
pozitív véleményt hallottam, 
megbízható, jó szakembe-
rek szolgálják ki a vásárlókat 
– hangoztatta a polgármester. 
Dióssi Csaba köszönetét fejez-
te ki az üzlet tulajdonosának, 
aki nyitott az együttműködés-
re, az önkormányzat partne-
re a közösségépítésben, fontos-
nak tartja, hogy kiemelt ked-
vezményt kapjanak az üzlet vá-
sárlói. 

- Negyedszázada élek Duna-
keszin, ahová olyan minősé-
gi szolgáltatást hoztam, amely 
minden igényt kielégít – fogal-
mazott az üzlet tulajdonosa, 
Cserpes Andrea. 

- A Fő úti üzletemben min-
dent megtalálnak a dunake-
szi vásárlók, akiknek nem kell 
Budapestre utazniuk, mert 
itt helyben egy sokkal maga-
sabb szintű szolgáltatást tu-

dunk biztosítani. A roha-
nó tempójú fővárossal szem-
ben Dunakeszi nyugodt, sok-
kal vásárlóbarátabb város, jó-
val több időt fordítunk egy-egy 
vizsgálatra. Nem ritkán akár 
másfél-két órát foglalkozunk 
a vásárlóval, hogy kiválasszuk 
a számára a legoptimálisabb 
megoldást – fogalmazott az üz-
let tulajdonosa.

Cserpes Andrea elmondta, 
hogy a Dunakeszi Kártyával 

rendelkezőknek 5 % kedvez-
ményt adnak minden gyártott 
Zeiss lencséből, de külön ak-
ciók bevezetését is tervezik. – 
Márciusban pl. egy 30 darabos 
szemüveg tisztítót adunk min-
den Dunakeszi Kártya tulajdo-
nosnak – ismertette. 

Mint azt korábban a Város-
házán megtudtuk, az újabb ak-
ció sikere érdekében létrehoztak 
egy Facebook-csoportot is: Du-
nakeszi Kártya – Válaszd a he-

lyit! - elnevezéssel. Ennek a cél-
ja, hogy a helyi kereskedők és az 
emberek találkozhassanak, in-
formációkat cserélhessenek. "Itt 
megtalálhatók azokat a helyek, 
ahol felhasználható a kártya, 
ahol kedvezményesen vásárol-
hat. Itt hirdethetők a kártyához 
kapcsolódó kedvezmények is." – 
áll a csoport leírásában. Érde-
mes tájékozódni!

(Vetési) 
Fotó: Kovács Zsolt

Újra kölcsönözhetők 
könyvek a könyvtárbólVíz világnapja 

rajzpályázat 

Webes foglalásra vagy 
előjegyzésre a www.
m i n e r v a . d k v k . h u 

honlapon van lehetőség. Az online 
foglaláshoz a www.dkvk.hu/
elojegyzes-foglalas-hosszabbitas/ 
menüpont alatt találnak segédletet. 
Ha az olvasójegy lejárta miatt 
a webes felület nem engedi a 
foglalást, a 341-853 vagy a 390-144-
es telefonszámon munkaidőben a 
könyvtár munkatársai segítenek az 
érvényesítésben. 

A fenti telefonszámokon a 
telefonos kölcsönzés is intézhető. 
Sokat mondó információ, hogy  az 
első nap 1120 könyvet kölcsönöztek 
a helyiek, amit ha egymásra 
pakoltak volna, majdnem eléri egy 
10 emeletes ház 9. emeletét.

A pályaműveket tetszőleges színes techniká-
val (p.l.: színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, 
tempera, papírmozaik stb.) kérjük elkészí-

teni, A/4-es méretben. 
Választható témák:
- Gyermekkorom a Dunánál
- A Duna és környezete élővilága
- Szabadidő a dunakeszi Duna-parton
- Hogyan védjük a Dunát és környezetét?
A pályázatokról szakmai zsűri alkot véleményt. 
A nyertes pályázók közül
- az első helyezett 15.000 Ft-os
- a második 10.000 Ft-os
- a harmadik 5.000 Ft-os ajándékutalványt nyer!

Külön kategóriában értékelik az iskolás és óvo-
dás munkákat.

Az első helyezett pályamunkákat óriásplakát 
formában is megjelenítik a város egy forgalmas te-
rületén!

A pályaművek benyújtási határideje: 2021. már-
cius 22.  

A rajzokat zárt A/4-es borítékban, személyesen 
vagy postai úton névvel, címmel, telefonszámmal, 
e-mail címmel ellátva kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal címére: 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 

Kérdés esetén érdeklődjenek a Dunakeszi prog-
ramirodánál. (programiroda@dunakeszi.hu, tel.: 
70/375-9976) Március 1-jén újraindult a városban a könyvtárszolgáltatás. A járványügyi intézke-

dések betartása érdekében egyelőre csak online vagy telefonos foglalás, előjegy-
zés lehetséges, majd előre egyeztetett időpontban a központi könyvtár vagy a 
VOKE oldalában üzemelő fiókkönyvtár előtt vehetők, illetve adhatók át a könyvek.

Dunakeszi Város Önkormányzata a Zöld Dunakeszi Program keretében rajzpályázatot 
hirdet általános iskolás tanulók és óvodások részére a „Víz világnapja” alkalmából. 
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Kitekintő

Székelykeresztúr 
polgárait leginkább 
a lelki válság sújtja

Koronavírus helyzetkép Dunakeszi erdélyi 
és Vác németországi testvérvárosában

Dunakeszi három évtizede ápol – a megnevezést hűen kifejező - test-
vérvárosi együttműködést a Székelyföld nyugati kapujában elterülő 
Székelykeresztúr Város Önkormányzatával. A történelmi időket megélt tíz-
ezer lélekszámú erdélyi kisváros polgármesterét, Koncz Hunor-Jánost ar-
ról kérdeztük, hogy ők hogyan védekeznek a koronavírus-járvány ellen, 
milyen hatással van életükre. 

Koncz Hunor-János, 
Székelykeresztúr polgármestere

- A világjárvány milyen hatással 
van Székelykeresztúr mindennapi 
életére? Mennyien fertőződtek meg 
a vírussal a város polgárai közül?

- Kezdetben mikor még mindnyá-
junk számára új és félelmetes volt a 
világjárvány, látván azt, hogy egyes 
nyugat-európai országokban tö-
megesen betegedtek meg és halá-
loztak el az emberek, érezhető volt 
Székelykeresztúron is a félelem és a 
pánik. Időközben megtanultunk fe-
lelősségteljesen együtt élni a járvány 
okozta helyzettel és ehhez mérten a 
lehető legnormálisabban élni az éle-
tet. Mégis azt mondanám, hogy a 
mindennapokra a legjobban az el-
szigeteltség nyomja rá a bélyegét és 
az, hogy több esetben el kellett ma-
radjanak olyan kulturális, társa-
dalmi rendezvények és/vagy csalá-
di események, amelyek testi és lelki 
feltöltődéssel járultak hozzá a min-
dennapokhoz. Ha összegeznem kel-
lene, úgy fogalmaznék, hogy a lel-
ki válság, amit a COVID-19 jár-
vány okozott jobban rányomja a bé-
lyegét az életünkre, mint a gazdasá-
gi válság. Ugyanakkor nap, mint nap 

azért dolgozunk és tesszük meg a tő-
lünk telhető legtöbbet, hogy az éle-
tünk visszaállhasson a normális ke-
rékvágásba. 

Az elmúlt egy évben városunk kö-
zel tízezer fős lakosságából több szá-
zan betegedtek meg, de Istennek hála 
a legnehezebb időkben is el tudtuk 
kerülni azt, hogy a város karantén 
alá kerüljön.

- Mennyire hatékony a védekezés? 
Milyen intézkedéseket vezettek be? 
Az emberek fegyelmezetten betart-
ják a hatóságok által előírt szabá-
lyokat? 

- Több általános intézkedést is be 
kellett vezetni. A fontosabbakat meg-
említeném, mint például a szabadtéri 
kötelező maszkviselés, a szociális tá-
volság betartása, este 11 és hajnali 5 
óra között kijárási tilalom van életbe 
léptetve és úgy a beltéri, mint a kül-
téri privát rendezvények megrende-
zése tilos.

Az emberek többségében betart-
ják a hatóságok által előírt szabályo-
kat, bár előfordul, hogy vannak ki-
sebb-nagyobb kihágások, de ezekben 

az esetekben a hatósági szervek min-
dig a kihágás súlyosságához mérten 
járnak el.

- Hogyan tudják segíteni a beteg, 
idős, egyedül élő, rászoruló embere-
ket? Milyen a társadalmi szolidari-
tás?

- Fontos megemlítenem, hogy 
Székelykeresztúr Város Önkormány-

zatánál dolgoznak olyan közössé-
gi asszisztensek, akiktől telefonon 
is kérhetnek segítséget a beteg, idős, 
egyedül élő, rászoruló emberek. Kis-
városról lévén szó, ahol túlzás nél-
kül ki lehet jelenteni, hogy majdnem 
mindenki ismer mindenkit, az a jel-
lemző, hogy az emberek szívesen be-
segítenek az arra rászoruló ember-
társaikon. 

- A koronavírus-járvány okozta 
negatív hatás mennyire érződik a 
helyi gazdasági, oktatási, kulturá-
lis- és sportéletben?  

- Igen, érezhetőek a negatív hatá-
sok, de ugyanakkor az is érezhető, 
hogy többségében az emberek pró-
bálnak kreatívan hozzáállni a kiala-
kult helyzethez. A legkoncentráltab-
ban érintett gazdasági szereplők a 
vendéglátó szektorban tevékenyke-
dők. Voltak oly periódusok, amikor 
az ezer lakosra eső esetszámok nega-
tív alakulásának következtében zár-
va kellett tartaniuk, mostanra a tör-
vény megengedi, hogy 50%-os kapa-
citással nyitva tarthassanak a ven-
déglátó egységek. 2021 februárjától 
az iskolai oktatás is újraindult a ta-
nárok és diákok fizikai jelenlétével. A 
kulturális rendezvényekből is igyek-
szünk a lehető legtöbbet megrendez-
ni, természetesen a kötelező előírá-
sok betartásával. A sportéletben jel-
lemzővé vált, hogy a sportolni vá-
gyok több fajta egyéni sportolásra al-
kalmas tevékenységet kezdtek űzni. 

Itt megemlíteném a nehéz terepen 
történő futást. A törvény megenge-
di, hogy kültéren űzhető csapatspor-
tok kedvelői maximálisan 10 fős tár-
saságokban megtehetik azt.   

- A pandémia mennyire és minden 
változtatja meg az emberek jövőbeli 
életét, a város működését?  

- Többnyire az tapasztalható, hogy 
az emberek nehezen tudnak és nem is 
igazán mernek hosszú távra tervezni. 

Büszkén mondhatom, hogy Har-
gita megyében elsőként a megyeköz-
pontban és Székelykeresztúron in-
dultak be az oltási központok janu-
árban, mégis nagyon óvatosak az 
emberek, hiszen már többször meg-
tapasztalhattuk azt az elmúlt egy év-
ben, hogy a könnyítések után ismét 
szigorításokat kellett bevezetni a ha-
tóságoknak.

A város működését illetően ab-
ban a periódusban vagyunk, ami-
kor nagy hangsúlyt kell fektetnünk 
a digitalizációra, és olyan fejlesztések 
bevezetésére, amikkel pénzt tudunk 
megspórolni a város kasszájában. 

A testvérvárosi összeállítást írta 
és szerkesztette: Vetési Imre
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A legnehezebb, 
hogy nem lehet 
előre tervezni

Vác tizenegy testvérvárossal ápol tartalmas 
együttműködést, melyek közül a németországi 
Donaueschingen városával 1993-ban írt alá test-
vérvárosi egyezményt. A hangulatos kisváros 
Baden-Würtemberg tartományban, a Duna forrá-
sánál található, ahol több éve él a váci Furucz 
Angelika, aki a testvérváros egyik polgárával 
kötött házasságot. Angelikát arról kérdeztük, 
hogy ők hogyan védekeznek a koronavírus-jár-
vány ellen, milyen hatással van életükre. 

Fo
tó
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- A világjárvány milyen ha-
tással van Donaueschingen 
mindennapi életére? Mennyi-
en fertőződtek meg a vírussal a 
város polgárai közül?

- Ugyanúgy hatással van a 
város lakóira, mint mindenkire 
a világon. A magyarországi em-
berekkel szemben a németeknél 

sokkal több korlátozás van, amit 
lassan már mindenki nehezen 
visel. Donaueschingennek je-
lenleg 22 128 lakosa van, akik 
közül a világjárvány kezdete 
óta összesen 645-en fertőződ-
tek meg a koronavírussal, 616-
an már meggyógyultak (feb-
ruár 28-i adatok). Ezeket az 

adatokat mindennap közli az 
egészségügyi hivatal a honlap-
ján a Schwarzwald-Baar terü-
letre vonatkozóan. Ebből kide-
rül, hogy ebben a térségben 177 
ember hunyt el a betegségben, 
jelenleg 24 embert ápolnak a 
városi kórházban. Az egyetlen, 
amit nem tudni pontosan, hogy 

a betegségben hányan hunytak 
el a donaueschingeni polgárok 
közül.  

- Mennyire hatékony a vé-
dekezés? Milyen intézkedése-
ket vezettek be? Az emberek fe-
gyelmezetten betartják a ható-
ságok által előírt szabályokat? 

- A városban, ahogy az egész 
országban most a második le-
állás van, ami azt jelenti, hogy 
minden üzlet, étterem, vala-
mint szolgáltatók is - mint pl. 
fodrász, kozmetikus, stb. - de-
cember 16-tól zárva vannak. 
Csak az élelmiszer boltok, illet-
ve drogériák vannak nyitva. A 
többi üzlet úgynevezett „Klick 
and Collect” rendszert használ, 
ami azt jelenti, hogy a helyiek 
megrendelhetik a vágyott ter-
méket és átvehetik az üzletben. 
Ezzel is támogatva a helyi vál-
lalkozókat. Egészen február 22-
ig a bölcsődék és óvodák, vala-
mint iskolák is zárva voltak, 
csak ügyeletet tartottak azok-
nak a szülőknek, akik elenged-
hetetlenek a munkáltatóiknak. 
Körülbelül egy hete törölték el 
az éjszakai kijárási tilalmat is, 

ami este nyolctól hajnal ötig 
volt érvényben. Március elsején 
kinyithattak a fodrászok, a ker-
tészetek és virágüzletek is. Ezt 
annak köszönhetjük, hogy az 
új fertőzések száma csökkenő 
tendenciát mutat, bár most újra 
növekedésnek indult a vírus a 
mutációk miatt. Az egy ház-
tartásban élők maximum egy 
fővel találkozhatnak egy má-
sik háztartásból, amibe a 14 év 
alatti gyerekek nem tartoznak 
bele. Ezért nem szabad töme-
gesen sportolni, edzeni, zene-
iskolába járni, stb. Az emberek, 
ahogy ez a németekre jellem-
ző, elég fegyelmezettek, tartják 
magukat a szabályokhoz, bár 
ahogy közeledik a tavasz, kicsit 
alábbhagyott a fegyelem. Akik 
a legjobban megszenvedik ezt 
a korlátozást, azok a gyerekek, 
a fiatalok. Egy tanulmány sze-
rint egyre többen lesznek de-
pressziósak, és megnövekedett 
a családon belüli erőszakok 
száma is.

- Hogyan tudják segíteni a 
beteg, idős, egyedül élő, rászo-
ruló embereket? Milyen a tár-
sadalmi szolidaritás?

- Az időseket a kezdetek óta 
segítik. Sok egyesület a járvány 
kezdetén felajánlotta a segítsé-
gét. Ez azóta is így van. A város 
is támogatja az időseket, pél-
dául segíti őket, hogy az oltási 
„káoszban” könnyebben kiiga-
zodjanak.

- A koronavírus-járvány 
okozta negatív hatás mennyire 
érződik a helyi gazdasági, ok-
tatási, kulturális- és sportélet-
ben?  

- A gazdaság sokkal jobb 
helyzetben van itt, mint Ma-
gyarországon, de sajnos az is 
tény, hogy sok helyi üzletnek, 
vállalkozónak egyre nehezebb a 
helyzete. Az parlamentből ígért 
támogatásokat nem kapják meg 
időben, hónapos csúszásban 
vannak a kifizetések. A sport- 
és kulturális egyesületek is egy-
re jobban félnek, hogy tagokat 
veszítenek el a hosszú hónapo-
kig tartó leállás alatt. A kultú-
ra is megsínyli ezt a helyzetet. 
Főleg az a legnehezebb, hogy 
nem tudni, meddig tart még ez, 
mikor lehet újra előre tervezni. 

Ez a bizonytalanság talán még 
rosszabb, mint az, hogy jelen-
leg majdnem „semmire” sincs 
lehetőség. Minket az első hul-
lám alatt rosszabbul érintett a 
leállás, mert pl. a férjem a heti 
öt napból úgynevezett „rövi-
dített” munkahéten volt, csak 
hármat dolgozott, két napja 
szabad volt és a fizetésének így 
csak bizonyos százalékát kapta. 
Ezen a két napon én jártam dol-
gozni. Így felváltva vigyáztunk 
a gyerekekre (5 és 2 évesek). Ez 
az időszak március 15-étől jú-
nius 28-ig tartott, ami nagyon 
nehéz volt, főleg a gyerekek-
nek, de minket is megviselt lel-
kileg. Utána szerencsére köny-
nyebb hónapok következtek. 
Majd december 16-tól kezdő-
dött a második leállás. Mi sze-
rencsések vagyunk, mert a gye-
rekeink már 2021. január elejé-
től ismét járhattak bölcsődébe, 
óvodába. A férjem egy autóipa-
ri cégnél dolgozik, ők tavaly jú-
lius óta normál üzemmódban 
dolgoznak, és én is járhattam 
dolgozni. A donaueschingeni 
Tourinform irodában dolgo-
zom, ahol jelenleg nem sok a 
munka, ezért más részlegnek 
is besegítek. A koronavírus-
járvánnyal kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatokat látjuk el. 
A második leállást lelkileg job-
ban viselte a család, a gyerekek 
is kiegyensúlyozottabbak vol-
tak, bár már kétszer is karan-
ténban voltak, mert a nevelők, 
az óvónők elkapták a vírust. Mi 
szerencsére eddig nem voltunk 
betegek. 

- A pandémia mennyire és 
minden változtatja meg az em-
berek jövőbeli életét, a város 
működését?  

- A város működése is ne-
hezedik természetesen. Itt-ott 
megszorítások vannak a városi 
költségvetésben, de ettől füg-
getlenül még nincs rossz hely-
zetben Donaueschingen. A vá-
rosházán jelenleg a kulturális, 
valamint a turizmussal foglal-
kozó részleg van a legnehezebb 
helyzetben. Nincs mit szervez-
ni, a turisták előtt is zárva a 
Tourinform iroda. A helyiek is 
csak előre egyeztetett időpont-
ban jelenhetnek meg ügyeik in-
tézésére a városházán. 

Kitekintő

Furucz Angelika 
családjával 

Noha Donaueschingen egy bájos kis 
ékszerdoboz, a húszezer fős kisvárosnak 

egyetlen valódi turisztikai vonzereje 
a Donauquelle, azaz a Duna-forrás
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Budapesten szinte senki sem tudja, hogy itt, a bevásárlóközpontok 
tövében megbújva Árpád-kori templomok és romok találhatók

Régészeti kutatás kezdődhet Sikátoron! 

Tudjuk-e hol van Siká-
tor? Ez a település az Ár-
pád korban hol Hartyán 
(a HARKA méltóság-
névből eredeztethető), 
hol Mezőszentmárton, 
máskor a Sikátor ne-
vet viselte. A 20 ház-
ból álló falu egyetlen 
Észak – Dél irányú ut-
cából állt. A település 
neve a sűrűn előfordu-
ló határvitákról szóló 
perek följegyzéseiből 
ismert. Jelenleg a Fót 
és Rákospalota közt el-
helyezkedő apró tele-
pülés Fóthoz tartozik. 

A falunak Szent Márton-
nak szentelt temploma 
volt, ami a török meg-

szállás idején tönkre ment. Há-
rom évtizeddel ezelőtt még 
meredeztek ugyan a falai, mára 
azonban csak térdig, másutt 
bokáig érnek. 

Nem egyszerű megtalál-
ni, mivel nem Sikátor jelenle-
gi helyén, hanem attól 2 km-
re keletre, a volt Alagi Állami 
Tangazdaság tehenészeti te-
lepétől (már erre sem sokan 
emlékeznek) délre helyezke-
dik el a templomrom. Bonyo-
lítja a dolgot, hogy az Alagi 
Állami Tangazdaság hatal-
mas területeit még a rend-
szerváltáskor megvásárol-
ta egy Belgiumban bejegyzett 
cég, s mindössze csak az a 110 
m2-es terület, melyen a rom-
templom található nem ke-
rült hozzájuk, mert ez az apró 
rész országos műemlékvéde-

lem alatt áll, s így maradt Fót 
önkormányzata tulajdonában. 
2020 nyarán néhány fóti pol-
gár kezdett utána járni, ho-
gyan lehetne a templomromot 
megmenteni a teljes enyészet-
től. Felvették a kapcsolatot a 
szentendrei Ferenczi Múzeum 
Régészeti Osztályával. A mú-
zeum négy régésze az ősz fo-
lyamán helyszíni szemlét tar-
tott és szakmai javaslatokkal 
élt. Az önkéntesek ősszel kita-
karították a területet, és a fóti 
önkormányzat kérésükre be-
keríttette a templomromot.

Idén, február 17-én hívá-
sukra ellátogatott a helyszínre 
Makoldi Miklós, a Magyarság-
kutató Intézet Régészeti Kuta-
tóközpont vezetője, aki meg-
szemlélte a romot, s szakmai 
szempontból értékelte a látot-
takat, majd számos tanáccsal 
látta el a feltárás szakszerű elő-
készítéséhez a lelkes, ám ama-
tőr társaságot. A szomszédság-
ban található, hosszan vonu-
ló földsánccal kapcsolatos kér-
désre válaszolva nem tartotta 
lehetetlennek, hogy az esetleg a 
Csörsz árok egy részlete lehet, 
de ezt kutatásokkal kellene el-
dönteni.

„A Magyarságkutató Intézet 
egyik célkitűzése, hogy azo-
kat a romokat, amik Magyar-
ország területén még megtalál-
hatók és feltárhatók, maradja-
nak meg az utókornak, - meg-
mentésük nemzeti érdek! Az 
ilyen ügyeket felkaroljuk. Eny-

nyi időt rá kell szánni minden 
egyes műemlékre, hogy a helyi 
erőket felvilágosítsuk, hogyan, 
milyen engedélyekkel lehet ré-
gészetileg feltárni.”

Igazgató úr a sikátori rom, 
valamint a közvetlen szom-
szédságban, a Dunakeszihez 
tartozó Alagi-majori Árpád-
kori templomrom közelsége 
kapcsán felvetődő kérdésre a 
következőket nyilatkozta:

„A Magyarságkutató Intézet 
egyik távlati célja az olyan, na-
gyobb ívű zarándokutak kidol-
gozása, mint például a Szent 
László zarándokút. Ugyanígy 
támogatjuk a helyi, kisebb ré-
giókat összekötő, épített örök-
ségeken keresztül futó zarán-

dokutak létrehozását. Biz-
tos vagyok benne, hogy Buda-
pesten szinte senki sem tudja, 
hogy itt a bevásárlóközpontok 
tövében megbújva hány ilyen 
templom és rom található.”

A civil csapat nagy öröm-
mel fogadta és megtisztelőnek 
tekintette, hogy a Magyarság-
kutató Intézet Régészeti Kuta-
tóközpont vezetője az Árpád-
házi és a többi középkori kirá-
lyunk csontjainak korszakal-
kotó azonosítása, valamint az 
Aba Sámuel nemzetségfői köz-
pontjának feltárási munkála-
tai mellett időt szakított rá és 
szakmai tanácsokkal látta el a 
templomrom megmentését cé-
lul kitűző társaságot.

A feltárástól függetlenül, 
Szent Márton napján szabadté-
ri misét tervez ide Sebők Sán-
dor fóti plébános kanonok.

Windhager Károly

A környezettudatosság 
minden időben fontos

A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedek óta kiemelten kezeli a természeti értékek védelmét, a 
helyi közösségek és a fiatal generáció támogatását. Éppen ezért, a Zöld Megoldás-pályázat 
keretében immáron egy évtizede támogatják a környezettudatos ötletek megvalósulását.

A környezetvédelmi pályázat keretében a 
2020/21-es időszakban összesen 8,5 millió 
forintra lehetett pályázni, amely egy egy-

szeri, 1 millió forintos jubileumi különdíjat is ma-
gába foglalt. A tavalyi évben világszerte fellépő ne-
hézségek ellenére összesen 31 pályázat érkezett a 
baranyai és a váci régióból. A Bírálóbizottságoknak 
2021-ben is nehéz dolga volt; számos új, és innova-
tív ötlet közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.  
A Bizottság 2021-ben összesen 6 pályázó elképze-
léseit szavazta meg nyertesként. Ezen felül a Zöld 
Megoldás-pályázat 10 éves jubileumának alkalmá-
ból a Diófa Alapítvány Váci Deákvári Óvoda Dió-
fa Úti Tagóvodája részesül 1 millió forintos támo-
gatásban.

Zöld törekvések a váci régióból

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola egy Öko-tanterem megépí-
tését tervezi az iskola udvarán, amellyel lehetősé-
get teremtenének a szabadban történő tanulásra 
egy olyan természetközeli élettérben, amely elő-
segítené a gyerekek tapasztalat útján történő ta-
nulását.

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda a Patakpar-
ti Manó kunyhó elnevezésű pályázatával a szabad-
ban történő nevelés előnyeit kívánja bemutatni, hi-
szen az óvodások a napjaik nagy részét eddig is az 
intézmény udvarán és a közeli patak partján töltöt-
ték. Utóbbi helyszínre terveznek egy Manó kuny-
hót, ahol az óvodások tanításához szükséges fejlesz-
tő eszközöket tárolnák. 

A DDC az iskola elképzeléseit 2 millió forinttal, míg 
az óvoda terveit közel 1 millió forinttal támogatja. 
A baranyai régióban a DDC a Nők Együtt Sikeresen 
Egyesület, a Vokányi Óvoda és Konyha és a Nagy-
harsányi Óvoda pályázatát, valamint a Balokány-
ligetért Egyesület elképzeléseit támogatja.

A különdíjat elnyert pályázó, a váci Diófa Ala-
pítvány egy madárbarát mintakert tanösvényt ál-
modott meg, amellyel a Váci Deákvári Óvoda Dió-
fa Úti Tagóvodájába járó gyermekeknek kívánják 
érdekes és szemléletes módon bemutatni a leggya-
koribb madárbarát kerti eszközöket és az ezekkel 
védhető madárfajokat. Az alapítvány elképzeléseit 
1.000.000 forinttal támogatja a Társaság.

A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretében az el-
múlt évek során eddig összesen 46 projekt valósult 
meg mintegy 65 millió forintból. Az idén megvaló-
suló 7 pályázattal pedig tovább növelik a támoga-
tottak számát.

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:  

Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Bertalan László nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A 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

APRÓHIRDETÉS

• Könyvet, képeslapot, kitüntetést, jel-
vényt, retro játékot, tárgyakat gyűjtök és 
vásárolok.  06/20-9244-123

Makoldi Miklós a helyszínen 
az önkéntes templommentőkkel
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Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

Távfűtési területre 
csőszerelő, karbantartó 

Feltételek:  
- Csőszerelői szakképzettség és/
vagy legalább 1 éves gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:   
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

 - Cafetéria
 - Munkaruha

 - Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

 - Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk a titkárságon.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

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

MUNKAERŐ FELVÉTEL

citroenvac.hu

Aranyérmet nyert a VSD-
atléta a fedett pályás 

országos bajnokságon

Büntetett a kihagyott büntető

Huller Dániel megnyerte a 400 méteres síkfutást a fedett pályás orszá-
gos bajnokságon. 48.01-et futott. Hármasugrásban Szenderffy Dániel 
harmadik lett.

A naptári év első, az aktuális NB III-as pontvadászat 22. fordulójában ki-
kapott a váci gárda a fővárosban: Honvéd-MFA II – Vác FC 2-1 (1-0).

Két nap alatt, 28 versenyszámban, össze-
sen 312 versenyző állt rajthoz a 2021. feb-
ruár 20-21-én megrendezett fedett pá-

lyás atlétikai Magyar Bajnokságon. Itt indultak 
a VSD atlétái is.

Hármasugrásban Szenderffy Dániel harma-
dik lett. Huller Dani ráadásul 800 méteren meg-
szerezte a bronzérmet, 1.48.15-ös eredmény-
nyel. A mezőny erősségét jól mutatja, hogy 
mind a három dobogós toruńi limitidőnek szá-
mító 1:49.00-n belül értek célba. Márciusban 
Toruńban rendezik az Európa-bajnokságot – 
írja a dunakeszipost.hu.

A  szövetség honlapja szerint a budapesti BOK 
Csarnokban, nem mindennapi „közönség” előtt, 
a falakon a sportág olimpiai bajnokait és fedett 
pályás világbajnokát felvonultató arcképcsarnok 
mellett zajlott a kétnapos megmérettetés. Sokak 
számára ez volt az utolsó verseny a március 4-7. 
között soron következő toruńi fedett pályás Eu-
rópa-bajnokság előtt.

A VSD kiváló atlétája ott lesz a magyar válo-
gatott tagjaként a lengyelországi fedett pályás 
Európa-bajnokságon. 

Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

A harmadosztályú baj-
nokság húszcsapatos 
Közép csoportjában a 

még éppen bennmaradó hely-
ről folytatta február 28-án a ki-
esés elleni harcát a váci legény-
ség. A játékoskeret téli mini-
mális változásánál fontosabb 
volt a szünetben, hogy szakmai 
igazgatóként Csank János segíti 
a jövőben Burzi Attila vezető-
edző munkáját.

Az első meccsükön az élvo-
nalbeli kispestiek második csa-
pata látta vendégül a miein-
ket. A szikrázó napsütés mel-
lett vasárnapi délidőben leját-
szott mérkőzést nagy lendület-
tel kezdték a hazaiak. Az első 
negyedórában saját tárfelére 
szorult a váci gárda. Sajnos, a 
folyamatos kispesti akciók már 
a 14. percben góllá értek (1-0). 
A bekapott gól után a mieink-
nek fel kellett adniuk az esélye-
sebb ellenféllel szembeni, zárt 
védekezésre alapuló taktikáju-
kat – fokozatosan kiegyenlítet-
tebb lett a küzdelem.

Alig telt el a meccs első har-

mada, amikor sérülés miatt 
cserére kényszerültek a ven-
dégek. A játékrész hajrájában 
egyértelmű fölénybe került a 
Vác, ám igazi gólhelyzetet nem 
sikerült kialakítani a fiatal já-
tékosokból álló ellenfél kapuja 
előtt. Így a pihenőre maradt az 
egygólos váci hátrány.

A második félidő is váci tá-
madásokkal indult, a szögletek 
mellett lényegesen több alka-
lommal próbálkoztak kapura 
lövéssel a mieink. Ennek meg 
is lett az eredménye, mert még 
öt perc sem telt el és Szalánszki 
Gergő kiegyenlített (1-1). Ám 
nem sokáig örülhettünk, mert 
újabb öt perc lepergése után 
újra vezetést szerzett a kipesti 
tarcsi (2-1).

Így újra csak az egalizálás 
érdekében támadhatott a Vác. 
Ment is lelkesen előre az együt-
tes, de a félidő feléig nem si-
került gólszerzéssel kecseg-
tető akciókat vezetni. Az első 
sárgalapos figyelmeztetésig 70 
percet kellett várni, ezt váci já-
tékos „érdemelte” ki, mint aho-

gyan a következőt is. A záró 
negyedóra egy lerántás miatt 
megítélt váci büntetővel indult, 
ám az alig egy perce csereként 
beállt 11-es számú Rusvay Ger-
gely 11-esét a hazai kapus bra-
vúrral hárította.

A véghajrában is mindent 
megpróbáltak a váciak az egy 
pont megmentése érdekében, 
de igazi lehetőség már nem 
akadt: vereséggel indították a 
tavaszi sorozatot.

Csapatunk legközelebb már-
cius 7-én délután az éllovas 
kecskemétiekhez látogat. Az 
első „hazai” bajnokira rá egy 
hétre kerül sor: akkor a Hód-
mezővásárhely csapatát fogad-
ják a váciak. (Amennyiben a 
közeli napokban történő ható-
sági és MLSZ-bejárás után az 
illetékesek - szigorúan zártka-
pus rendezésre - engedélyt ad-
nak, akkor e bajnokitól a csa-
pat a váci stadionban léphet 
pályára a pontokért. A döntés-
ről beszámolunk.)

Forrás: vac.hu
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