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Folytatás a 4. oldalon

Eddig több mint 12 450 embert oltottak be a váci kórházban – jelen-
tette be Rétvári Bence március 25-én azon a sajtótájékoztatón, me-
lyen dr. Urbán Edina főigazgató-főorvos a koronavírus elleni védeke-
zést ismertette. A Yess Kft. jelentős mennyiségű vitaminkészítmé-
nyekkel és saját gyártású élelmiszerrel ajándékozta meg a váci kór-
ház dolgozóit áldozatos munkájuk elismeréseként. 

Tuzson Bence: A világon sehol máshol nem fordítanak 
annyi pénzt, figyelmet és energiát a családok 

megerősítésére, a fiatalok támogatására, mint hazánkban
Gödön, a neveleki városrészben hamarosan kezdődhet a csatornázás, Ve-
resegyházon új, huszonnégy tantermes iskola épül – ezekről a fejleszté-
sekről tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője, aki a Dunakanyar Régiónak be-
szélt arról is, hogy jó esély van arra, hogy Magyarországon – a legtöbb 
uniós országot megelőzve – váljon szabaddá az élet. ehhez azonban min-
denekelőtt arra van szükség, hogy mindenki, aki még nem tette volna 
meg, regisztráljon a koronavírus elleni védőoltásra.

Elsőként két politikus, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, és Dióssi 
Csaba polgármester tesztelte március 23-án, a hazánkon végig kanyargó 
EuroVelo6 kerékpárút legújabb szakaszát, amely Újpest határa és Duna-
keszi között épült. 

„Az elmúlt egy esztendőben tapasz-
talhattuk azt, hogy valóban nagyon 
sokan fogtak össze a járvány idején. 
Sokan segítettek a kórháznak, idős, 
beteg embereknek, sokan segítettek 
abban, hogy ezt az időszakot át tud-
juk vészelni. Szerencsére ez a segí-
tő és adakozási kedv, vagy a karita-
tív szemlélet sem a kórházon belül, 
sem máshol sem csökkent. Továbbra 
is nagyon sokan segítenek” – mond-
ta dr. Rétvári Bence, az Emmi parla-
menti államtitkára, aki kijelentését 
számos példaértékű közösségi, ba-
ráti, települési összefogás, segítség-
nyújtás bemutatásával támasztot-
ta alá. 

– A világ minden országában, de 
Magyarországon is ez egy szolidaritá-
si vizsga is. Mi, magyarok ebben szép 
teljesítményt nyújtottunk az elmúlt 
egy esztendőben – emelte ki a politi-
kus, aki szerint szép példa erre a Yess 
Kft. vitamin és élelmiszer adománya 
is, melyet a kórház dolgozóinak adnak 
át, hogy a koronavírus-járvány har-
madik hullámában minden korábbi-
nál nagyobb egészségben tudják ellát-
ni a betegeket. 

Dr. Rétvári Bence hangsúlyozta: a 
Váci Jávorszky Ödön Kórház a régió 
kiemelt és fontos oltópontja. 

- Régi álomként valósult meg a hazánkon 500 
kilométernél is hosszabb szakaszon kanyargó 
EuroVelo6 kerékpárút hiányzó szakaszának a 
megépítése, amely Újpest határától a dunakeszi 
strand Liget utcai pontjáig épült ki – emelte ki 
Tuzson Bence. A város országgyűlési képviselője 
szerint az 5 kilométer hosszú új szakaszon jó él-
mény volt végig tekerni. 

- Polgármester úrral végig mentünk a hamaro-
san átadásra kerülő új kerékpárúton, ami jó él-
mény volt. Az embernek talán a gyerekkorát 
hozza vissza, azzal a különbséggel, hogy nem 
zötyögős utakon kell tekerni, hanem sima asz-
falton lehet biciklizni – mondta.

Térségünkben tovább 
folytatódnak a fejlesztések

Elkészült az EuroVelo6 
dunakeszi szakasza 

A sajtó képviselőit 
a kórház bejáratánál 

dr. Urbán Edina, dr. Rétvári Bence 
és Lőnhárt József tájékoztatta

Dr. Urbán Edina: a váci térségben 
stagnál a koronavírus-járvány

Nagyon fáradt a csapat, de bírjuk az ellátást 
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A YESS Kft. közel kétmillió forint értékben vitaminokat 
és saját készítésű élelmiszert adományozott a kórház dolgozóinak

Folytatás a címlapról

Dr. Urbán Edina: a váci térségben 
stagnál a koronavírus-járvány

Az aktivisták napi 40-50 embert 
tájékoztatnak  az oltásról

– Az egészségügyi dolgozók 
után a lakosság folyamatos ol-
tásában is meghatározó fel-
adatot látnak el a kórház dol-
gozói. Az elmúlt időszakban 
több mint 12450 ember oltá-
sára került sor, a héten is 1000-
nél több embert oltanak be a 
váci kórházban. Az országban 
több ezer oltópont van, de itt a 
váci kórházban is folyamatos a 
behívottaknak az érkezése, fo-
lyamatos a többféle oltásoknak 
a beadása. Az is fontos, ami-
kor a harmadik hullámnak egy 
nagyon erős szakaszában va-
gyunk, akkor ne csak kórházi 
ágyak, gépek, de személyzet is 
legyen a kórházban az ápoltak 
mellett – húzta alá a váci térség 
országgyűlési képviselője.  

Majd arról beszélt, Ma-
gyarország világelső a 
lélegeztetőgépek beszerzé-
sében, s mindemellett jóval 
több kórházi ágy áll rendelke-
zésre, mint sok nyugat-euró-
pai országban. 

- A kórházi ágyak, lélegez-
tető gépek és más felszerelések 
mellett Magyarország arra is 
felkészült, hogy elegendő orvos 
és ápoló is legyen, aki a korona-

vírusos betegek ellátásához ért. 
Éppen ezért tavaly nyáron kü-
lön képző programot indítot-
tunk az orvosok, ápolók szá-
mára, hogy elsajátítsák a koro-
navírusos betegek ápolásához 
szükséges elméleti és gyakorla-
ti ismereteket.  A képzést 3643 
orvos, és mintegy 9500 ápoló 
végezte el. 

Lőnhárt József, a Yess Kft. tu-
lajdonos-ügyvezetője mielőtt a 
közel kétmillió forint értékű 
vitaminokból és saját készíté-
sű élelmiszerekből összeállított 
adományt átadta volna a kór-

ház képviselőinek, köszöne-
tet mondott az egészségügyben 
dolgozóknak az odaadó, hálás, 
kitartó munkájukért. - Ezért 
megpróbálunk egy kicsit segí-
teni, hogy túllendüljenek a ne-
héz időszakokon - fogalmazott.

Dr. Urbán Edina főigazga-
tó-főorvos az ES televízió kér-
désére válaszolva elmondta: az 
önkéntes segítők toborzását az 
Országos Kórházi Főigazgató-
ság végzi, de ők is szívesen fo-
gadnak segítséget. „A kórhá-
zunk honlapjára kitettük azt a 
tájékoztatót, amin fel van tün-

tetve az Országos Kórházi Fő-
igazgatóság elérhetősége, ahol 
jelentkezhetnek az érdeklő-
dők” – mondta.

A Dunakanyar Régió kér-
désére: milyen a térségben a 
Covid-helyzet, a kórház ágy-
kapacitása bírja-e a betegek 
ellátását? – válaszolva dr. Ur-
bán Edina kijelentette: az első 
hullám nagyon jó gyakorlat 
volt arra, hogy felkészüljünk 
akár a második hullámra. 

- A harmadik hullámban 
már eleve – szerintem az or-
szágban szinte elsőként - há-

rom sávos megoldást alakítot-
tunk ki a kórházon belül a fer-
tőzöttség fokától függően - fer-
tőzött, gyanús, illetve fertő-
zésmentes, egyéb betegségben 
szenvedők - ismertette. 

- Nagyon jó zónákat alakí-
tottunk ki – jelentette ki dr. 
Urbán Edina, aki szerint a kór-
ház bírja kapacitással. – Az or-
szágos statisztikák azt mutat-
ják, hogy hazánk északi me-
gyéiben a koronavírus-járvány 
elindult, ám fertőzésemelke-
dés az elmúlt napokban ebben 
a térségben nem tapasztalha-
tó. Terjed a vírus országosan 
és ezért más területeken eset-
leg nő a fertőzöttek száma, ami 
országosan egy emelkedő szá-
mot mutat. Itt a térségben stag-
náló az állapot és bírjuk a be-
tegek ellátását. Nagyon fáradt a 
csapat, nagyon kimerült, de hi-
hetetlen lelkiismeretesek, hihe-
tetlen alázattal dolgoznak. Kö-
szönet a kórház összes dolgo-
zójának és a betegeknek, a hoz-
zátartozóknak is, mert ugyan-
úgy, mint tavasszal, meg ősszel, 
most is nagyon türelmesen vi-
selik a helyzetet, és a korlátozó 
intézkedést, ami akár a beteg-
látogatást, vagy a kapcsolattar-
tást kikényszeríti ebben a jár-

ványügyi helyzetben, úgy hogy 
bízhatnak bennünk - mondta.

Lapunk kérdésére válaszol-
va dr. Urbán Edina elmondta, 
hogy koronavírusban az orszá-
gos átlaghoz képest jóval keve-
sebben hunytak el a váci kór-
házban. Arról is beszélt, hogy 
már a nem intenzív osztályon 
is olyan gyógyszeres terápi-
át kezdtek el, mint a Szent Ist-
ván vagy a Szent László Kór-
házban. „Így kimagaslóan ma-
gas úgymond „gyógyszerfo-
gyással”, nagyon jó gyógyí-
tó eredményünk van. Én azt 
gondolom, hogy a térség lako-
sai ilyen szempontból megnyu-
godhatnak, ugyanazt azt az el-
látást kapják, mint bárhol a 
magasabb centrumokban is” – 
mondta végezetül. 

A sajtótájékoztató végén dr. 
Rétvári Bence kiemelte, hogy a 
tesztelést végző szűrőbuszok az 
elsők között fogadták a lakossá-
got Vácon. Az eredményes vé-
dekezés érdekében mindenkit 
arra biztatott, hogy regisztrál-
jon, és minél többen jelentkez-
zenek oltásra, mert – mint fo-
galmazott – „annál hamarább 
tudjuk legyőzni ezt a járványt.”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A koronavírus elleni oltás segítése érdekében Dunakeszi polgármestere, 
a járási hivatal vezetője és a szakorvosi rendelőintézet igazgatója konzul-
tációt folytatott a háziorvosokkal. Az önkormányzat információs telefon-
vonalat létesített, emellett az oltásra várók tájékoztatását segítik a város 
intézményeiben dolgozó művelődésszervezők és óvodapedagógusok is, 
hogy az orvosok kizárólag gyógyító tevékenységükre, az oltakozásra tud-
janak koncentrálni. 

- Mióta segítik a háziorvosok Covid-19 elle-
ni oltással kapcsolatos tájékoztató tevékeny-
ségét? Egyáltalán mik a teendőik? – kérdeztük 
Csoma Attilától, a József Attila Művelődési Köz-
pont igazgatójától.

- Március elején kaptuk a felkérést Dióssi Csaba  
polgármestertől, amikor a beadott oltások szá-
ma kezdett felfutni és a háziorvosok is bekapcso-
lódtak az oltási folyamatba. Nem volt számunk-
ra kérdés, hogy segíteni fogunk, mivel a jelen-
legi helyzet senkinek nem jó, nekünk a közmű-
velődésben dolgozóknak meg különösen nem. 
Szeretnénk már minél hamarabb visszatérni a 
régi életünkhöz. A feladatunk az, hogy segítsük 
a körzeti orvosok munkáját abban, hogy a pá-
cienseiket egy megadott időpontra a váci oltó-
pontra vagy a háziorvosi rendelőbe irányítjuk. 
Ez úgy zajlik, hogy a háziorvosoktól megkapjuk 
a behívandók listáját és azt, hogy hány embert 
hívhatunk oltásra. Természetesen a pontos hely 
és időbeosztás mellett a vakcina típusát is közlik 
az orvosok. A mi feladatunk tehát, hogy a meg-
adott keretek között felhívjuk az embereket és 
időpontokra osszuk be őket.

- Hány háziorvos adminisztrációs, informá-
ciós tevékenységét segít?

- Eddig három körzetből kértek segítséget. Dr. 
Tordasi Éva, Dr. Bognár Ágnes és Dr. Tóth Ilona 

háziorvosi körzetében végeztünk betegirányí-
tást. Az orvosok kérésére néhány alapkérdést is 
felteszünk az embereknek. Megkérdezzük, hogy 
az elmúlt három hónapban átestek-e a betegsé-
gen, volt e lázuk, hőemelkedésük az elmúlt 7-10 
napban, illetve van e gyógyszerérzékenységük. 
Ezek kizáró okok lehetnek.

- Mit tapasztalnak, hogyan fogadják a tájé-
koztatást az emberek? Naponta hány személy-
lyel kerülnek kapcsolatba?

- Azt hiszem, az emberek nagyon örülnek a 
megkeresésnek, mert már várják az oltást. Aki re-
gisztrált az valóban be szeretné oltatni magát. Ke-
vesen vannak olyanok, akik meggondolják ma-
gukat és mégsem kérik az oltást. Persze különbö-
ző élethelyzetek léteznek és vannak olyanok, akik 
mondjuk, valamilyen ok miatt nem tudnak eljut-
ni Vácra, hanem mindenképpen helyben szeret-
nének oltakozni. Ezeket a kéréseket is rögzítjük 
és továbbítjuk az orvosok felé. Akadt olyan fel-
keresett személy is, aki az adott időpontra nyúl-
pörköltet tervezett készíteni ezért nem vállalta az 
oltást. Ez az ő saját döntése, ilyenkor rögzítjük, 
hogy szeretne oltakozni, de nem tud megjelenni 
az adott időben és hívunk mást helyette. Általá-
ban heti egy-két háziorvosi körzet kér segítséget. 
A határidők általában szűkek, ilyenkor 24 órán 
belül kell elérnünk és beosztanunk 40-50 embert. 

- Hogyan fogadják a felajánlott vakcinát? 
Vannak, akik mást kérnek?

- A tapasztalatunk az, hogy az emberek nagy 
többsége elfogadja a felajánlott vakcinát. Termé-
szetesen van, aki mást szeretne, és nem fogad-
ja el a felkínált lehetőséget. Egy előszűrt listát 
kapunk, melyen azon páciensek nevei szerepel-
nek, akiket a háziorvos megfelelőnek tart a fel-
ajánlott vakcinára. Elutasítás esetén mi azonban 
nem tudunk telefonban más lehetőséget felkí-
nálni, mert egy adott időpontra egy adott vak-
cinához szervezzük az embereket. A mi tapasz-
taltunk alapján a leginkább kedvelt vakcina az 
amerikai Pfizer.

- A rendkívüli helyzetből adódó plusz feladat 
igényes ellátása milyen  hatással van a műve-
lődési központ mindennapi szervező, előkészí-
tő munkájára?

- Amennyire látjuk az oltások heti ciklusban 
zajlanak, azaz a körzeti orvosok hetente kapják 
kézhez azoknak a listáját, akiket az adott héten 
be kell oltaniuk, vagy oltóközpontra kell irányí-
taniuk. A kiértesítésekre nincs sok idő, végez-
nünk kell többnyire 24 órán belül, hogy az orvo-
sok még ellenőrizni tudják az elkészült beosztást 
és, ha kérdés merül fel bennük, azt tisztázzák ve-
lünk vagy a páciensükkel. Előfordult, hogy dél-
után negyed ötkor kaptuk meg a hívandók listá-
ját, amelyet másnap délre el kellett készítsünk. 
Ilyenkor nem kérdés a számunkra, hogy mun-
kaidőn túl is folytatni kell a feladatot. Három 
kollégám, Ceglédi Gabriella, Mangol Tamás és 
Vörös István végzik a hívások jó részét, de volt 
már, hogy én is telefont ragadtam. Beosztjuk a 
munkát, az a lényeg, hogy mindig legyen valaki 
ügyeletes, akit riasztani lehet, ha segítségre van 
szükség. (Vetési)

Nagyon fáradt a csapat, de bírjuk az ellátást 

Folyamatos az oltásra várók tájékoztatása: Vörös István (balról), Ceglédi Gabriella, Csoma Attila.
 A képről hiányzik a negyedik aktivista: Mangol Tamás 
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A megváltás és a remény ünnepe

citroenvac.hu

A Húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az 
egyházi év ünnepeinek sorában. Az emberek lelkéért történő keresztha-
lál, majd a feltámadás – pontosan megmutatja számunkra, hogy a legne-
hezebb helyzetből, a reményvesztettségből, a bezártságból is van kiút. 
CSAK HINNI KELL…

És ez az, ami ebben a jelenlegi helyzetben 
talán egyre nehezebb, hisz egyszerűen 
nem élhetjük a korábban megszokott éle-

tünket. Ugyanakkor most eljött a lélekvizsgálat, 
a gondolkodás ideje, ami alatt talán annyira kö-
zel engedhetjük magunkhoz az értünk, embere-
kért, a mi bűnbocsánatunkért önmagát feláldo-
zó Jézust, mint még soha eddig.

Elgondolkodhatunk szűk családunk tagjainak 
kezét megfogva, vajon mit tartogat számunkra a 
jövő, és a világot fenyegető járvány tomboló hul-
lámai közepette emlékezhetünk meg Jézus szen-
vedéseiről, haláláról majd a feltámadásáról. Az 
örök élet reményéről.

Jól tudom, újra fájdalmas lesz ez a Húsvét, 
hisz ismét azt a helyzetet kell átélnünk, amit 
talán még az ellenségeinknek sem kívánunk. 
Mindenkinek vannak olyan családtagjai, akik-
től most távol kell maradnunk, kizárólag lélek-
ben ünnepelhetjük velük közösen Jézus feltá-
madását. Elképesztően nehéz mindez, szinte el-
emészti az ember lelkét.

Amikor majd megszólalnak a feltámadás hí-
rét hozó harangok, vajon eszünkbe jut az, vajon 
ilyenkor miben reménykedünk, mit is remélünk 
magától Jézustól? Jézus nem egy ország, egy nép 
megváltását ígérte, hanem az üdvösséget, Isten 
országát, a béke, az igazság és szeretet országát, 
az örök életet. És a mostani szükséghelyzet nap-
jai fájdalmasan ráébresztenek emberi végessé-
günkre, kicsinységünkre.

Ugyanakkor ott a remény mindannyiónk szá-
mára. Ugyanis akármilyen megrázóan írja le 
számos könyv vagy éppen imádság Jézus ke-
resztfán elszenvedett fájdalmait, immár tudjuk 
jól, ebből a helyzetből is a bűnbocsánat, az örök 

élet jutalmának ígéretével érkezik vissza a való-
ságba az ember. És ez nem jelent mást, mint azt, 
hogy a legnehezebb helyzetekből, bezártságból, 
elhagyatottságból, reményvesztettségből is van 
kiút.

Az előttünk álló, a gondolataink tisztítására 
alkalmas ünnepnapok alatt mindenki gondol-
ja végig, ha eljön az emberiség számára ismétel-
ten a korábban megszokott élet, vajon a tapasz-
talatainknak köszönhetően vajon mit kell majd 
másként cselekednünk. Hogy soha többet ne 
kelljen úgy ünnepelni a feltámadást, a reményt, 
hogy közben nem foghatjuk meg szeretteink, 
barátaink kezét, ne kulcsolhassuk imára kezün-
ket Isten házában.

Mert a Himnuszunkból tudjuk jól, megszen-
vedte már e nép a múltat és jövendőt…

B. Molnár László

– A Nevelek városrészben 
élők, akik immár hét eszten-
deje, hogy Gödhöz csatla-
koztak, régóta vártak a he-
lyi csatornahálózat kiépíté-
sére, amire nemrég sikerült 
kormányzati forrásokból tá-
mogatást szerezni. Mire szá-
míthatnak az itt élő emberek?

– Hamarosan elkezdődhet a 
Göd–Nevelek szennyvízcsator-
na kiépítése. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jó hír a városrész 
minden lakójának, hogy már 
nemcsak a pályáztatás, de az 
annak nyomán kiírt közbeszer-
zési eljárás is lezárult: a Minisz-
terelnökség erről március 2-án 
adta ki támogató nyilatkozatát, 
így hamarosan kihirdethetik a 
nyertes ajánlattevőt. Folyamat-
ban van az adategyeztetés, il-
letve a szerződés előkészítése, 
s hamarosan kezdődhet a ter-
vezés és az engedélyeztetés. A 
Göd–Nevelek szennyvízcsator-
na tervezési és kivitelezési fel-
adatainak teljes körű ellátásá-
ra a DMRV Zrt. köt majd szer-
ződést a nyertes ajánlattevővel. 
A teljes csatornahálózat kiépí-
tése Neveleken 2022 októberé-
re várható. A tervezés és az en-
gedélyeztetés folyamatának le-
zárása után készülhet majd el 
a kivitelezési ütemterv, és na-
gyon fontosnak tartom, hogy 
ezt még idejében nyilvánosság-
ra is hozzák, ugyanis egy ilyen 
csatornahálózat kiépítése vi-
szonylag nagy logisztikai fel-
készülést igényel: külön jelen-
tősége van tehát annak is, hogy 
minden itt élő család fel tud-
jon készülni a munkálatokra. A 
Neveleki Szomszédok Egyesü-
let lakossági fórum szervezésé-
vel és a csatornával kapcsolatos 
tájékoztatással segíti a beruhá-
zás zökkenőmentes lebonyolí-
tását, ezért ezúton is szeretném 
megköszönni a közösség érde-
kében végzett odaadó, önkéntes 
munkájukat.

– Az ugyancsak a válasz-
tókerületéhez tartózó Veres-
egyházon pedig hamarosan 
újabb iskolaépítés kezdődhet. 
A járványügyi védekezés mel-
lett is jut figyelem és energia 
az ilyen beruházásokra?

– Hogyne jutna! Fel sem me-
rült olyan lehetőség – egy pil-
lanatra sem! –, hogy esetleg 
lassítanánk vagy leállítanánk a 
megkezdett fejlesztéseket. Ha a 
járványügyi intézkedések mel-
lett figyelmesebbeknek és elő-
vigyázatosabbaknak kell is 
lennünk, a fejlesztések, a be-
ruházások sehol sem álltak le a 
választókerületemben. Éppen 
ezért örömteli hír, hogy vár-
hatóan 2023 szeptemberében 
megkezdődhet a tanítás abban 
az új, veresegyházi, huszon-
négy osztályos általános isko-
lában, amelynek megépítésé-
re állami támogatást nyert el a 
város. A beruházás azon a va-
lamivel nagyobb, mint kéthek-
táros telken valósulhat meg, 
amelyet az önkormányzat in-
gyenesen átadott állami tulaj-
donba a TSZ-tanya egykori te-
rületéből, a Budapesti út men-
tén, közvetlenül a kosárlab-
dacsarnok mellett. Az iskola-
építésnek azért is van kiemelt 
jelentősége, mert az idén GDP-
arányosan már meghaladta 
Magyarországon az öt százalé-
kot a családtámogatásokra for-
dított összeg, s hazánk ezzel 
világelső, ami azt jelenti, hogy 
sehol máshol nem fordítanak 
ennyi pénzt, figyelmet és ener-
giát a családok megerősítésére, 
a fiatalok támogatására.

– A hivatalos tájékoztatás 
szerint akkor lesz lehetőség a 

hatályban lévő védelmi intéz-
kedések enyhítésére, ha leg-
alább két és fél millió honfi-
társunk megkapja a védőol-
tást. Nagyon sokan várják 
már a jó híreket a járvány-
helyzettel kapcsolatban: mi-
kor számíthatunk enyhíté-
sekre?

– Jó esély van arra, hogy Ma-
gyarországon a legtöbb uni-
ós országot megelőzően váljon 
szabaddá az élet, és talán végre 
szabad nyarunk lehet. Mind-
annyian ezt szeretnénk. A vé-
dőoltás felvétele az egyetlen 
módja annak, hogy a korona-
vírus okozta fenyegetettség és 
kényszerhelyzet mielőbb fel-
oldódjon. A kormány dönté-
se értelmében az óvodai és is-
kolai dolgozók mellett minden 
bölcsődei ellátásban dolgozó 
szakember és egyéb alkalma-
zott is megkaphatja a korona-
vírus elleni védőoltást. A hely-
zet mielőbbi rendeződése ér-
dekében ismételten arra sze-
retnék megkérni mindenkit a 
térségünkben is, hogy aki még 
nem tette volna meg, mielőbb 
regisztráljon az erre a célra lét-
rehozott Vakcinainfo.gov.hu 
oldalon. A vírushelyzet leküz-
dése közös érdekünk, együtt 
kell hát cselekednünk ennek 
érdekében.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: A világon sehol máshol nem fordítanak 
annyi pénzt, figyelmet és energiát a családok 

megerősítésére, a fiatalok támogatására, mint hazánkban

Térségünkben tovább 
folytatódnak a fejlesztések

A 24 tantermes veresegyházi iskola látványterve

Tuzson Bence országgyűlési képviselő
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Folytatás a címlapról

„A bicikliúttal hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy egy élhe-
tőbb országban, többet mozog-
va, egészségesebben, kiegyen-
súlyozottabban éljünk. Bízom 
benne, hogy ennek a lehetőség-
nek köszönhetően mindenki 
egy kicsit többet fog mozogni!” 
– hangzottak az országgyűlési 
képviselő optimista szavai.

A közismerten rendszere-
sen sportoló Dióssi Csaba arra 
bíztatott minden kerékpároz-
ni szerető dunakeszi polgárt, 
hogy próbálja ki a nemsoká-
ra átadásra kerülő új kerék-

párutat.  – Egészen új szem-
szögből lehet megismerni Du-
nakeszi csodálatos részeit, ta-
lán olyanokat, amivel még 
nem is találkozott az itt lakók 
nagy többsége – fogalmazott 
a polgármester, aki elmondta, 
hogy a beruházás az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium megbízásából, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában, uniós forrás-
ból valósult meg. A fejlesztés-
hez a területet az önkormány-
zat adta. 

- Az önkormányzat az 
EuroVelo6 kerékpárúthoz egy 
városi becsatlakozó szakaszt 

épít saját forrásból – ismertet-
te Dióssi Csaba, aki hozzátette: 
az ideérkezőket szép és kultu-
rált környezet fogadja. 

– A dunakeszi strandnál már 
épül a modern és családbarát 
mosdó, a kisbabáknak öltözte-
tő helyiség készül, lesz kerék-
páros megállóhely is, és már 
készen van a városi vízi sport-
telep. Nagyon színvonalas kö-
rülményekkel várjuk a város-
unkba érkezőket és a helyi la-
kosságot – hangsúlyozta Dióssi 
Csaba polgármester.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Ligeti Edina

A „Tisztítsuk meg az Országot!”- projekt 
2020-ban megvalósítandó I. üteméhez 
kapcsolódóan az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által meghirdetett 
pályázati kiíráson városunk sikerrel indult. 
A felhívás célja, hogy a Kormány Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervében foglaltak 
alapján sor kerüljön az ország területén 
elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett 
hulladékok és hulladéklerakók felszámolására, 

hulladékok lerakásának megelőzésére.
Dunakeszin már összesen 157 kamera van 

telepítve városszerte, a mostani lehetőséggel 
nyárra közel 200 készülék szolgálja majd a ren-
det és a biztonságot az utcákon. Az új kame-
rákkal a belterületi helyszínek mellett külterü-
leti helyszíneket is bekamerázunk.

Óvjuk együtt városunkat, környezetünket! – 
írja közösségi oldalán Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere.

A Dunakeszi Járás 
területén harminc 
háziorvosi praxis 

van, ahol ugyancsak oltják 
a lakosságot, de előfordult, 
mint pl. Dunakeszin, ahol a 
szakorvosi rendelőt is kijelölték 
oltóközpontnak, ahol egy 
hétvégén az intézmény négy 
oltópontjában 1032 embert 
oltottak be három nap alatt. 

- A Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézetben – a köz-
pontilag elrendelt tömeges ol-
tás keretében – március 19-
20-21-én 1032 embert oltottak 
be. A városban nagymérték-
ben megkönnyíti a háziorvo-
sok munkáját, hogy az önkor-
mányzat segítséget nyújt bizo-
nyos adminisztrációs felada-
tok ellátásában, információs 
Call centeres telefonközpon-
tot hozott létre. Rendszeresen 
konzultálunk a város vezető-

ivel, folyamatosan tájékoztat-
juk egymást a legfontosabb fel-
adatokról, hogy minél hatéko-
nyabban tudjuk segíteni az ol-
tások megszervezését – tájé-
koztatott a Dunakeszi Járási 
Hivatal vezetője.

Elmondta: minden héten a 
megyei oltó munkacsoport ha-
tározza meg, hogy milyen vak-
cinát kapnak és milyen meny-
nyiségben, amit felhasználhat-
nak a háziorvosok. 

- Általában AstraZeneca és 
Sinopharm áll rendelkezésre, 
de a váci kórházban pl. több-
nyire a Pfizer vagy Szputnyik 
V vakcinával oltják be a páci-
enseket - ismertette. 

A Dunakanyar Régió kérdé-
sére elmondta, hogy a regiszt-
rált pedagógusokat térségünk-
ben a váci Jávorszky Ödön 
Kórház oltóközpontjában olt-
ják be április 1-2-3-án.  

– Akik részt kívánnak ven-
ni az oltási programban és re-
gisztráltak, azokat sms-ben 
értesítik az oltás időpontjá-
ról és helyszínéről – tájékoz-
tatott Imre Zsolt, aki hozzá-
tette: a várandós kismamákat 
a héten Pfizer vakcinával olt-
ják be a háziorvosi praxisok-
ban. A koronavirus.gov mai tá-
jékoztatása szerint: „a váran-
dósok, amennyiben igénylik az 
oltást, akkor előbb regisztrálja-
nak a www.vakcinainfo.gov.hu 
honlapon és ezt követően tájé-
koztassák háziorvosukat az ol-
tási szándékukról. Ezt követő-
en a háziorvos megszervezi az 
oltásukat a kórházi oltópon-
ton (Pfizer vakcinával) vagy 
amennyiben rendelkezésre áll 
Moderna vakcina, akkor akár 
háziorvosi rendelőben is sor 
kerülhet rá”.

(Vetési)

Dióssi Csaba pol-
gármester szerint a 
mu l t i f u n k c ion á l i s 

sportcsarnokkal új lehetőséget 
kap Dunakeszi. A többszintes 
csarnok nemzetközi kézilabda, 
kosárlabda, röplabda, futsal 
mérkőzések rendezésére 
is alkalmas lesz, de tenisz 
versenyeknek is otthont adhat.  

A lelátón 300 néző szurkolhat, 
a modern világítástechnika és 
a korszerű műszaki megoldás 
lehetővé teszi a televíziós 
közvetítéseket is. 

- A multifunkcionális sport-
csarnok számos sportág ver-
senyzőit szolgálja ki, ezért kö-

zel kétszer annyi öltöző épül, 
mint egy hagyományos sport-
csarnokban.  Ennek köszön-
hetően a most épülő sport-
csarnok mellé – az álmaink-
ban szereplő – teniszcsarnok-
hoz már nem kell majd öltöző-
ket építeni – utalt egy majdani 
beruházásra is a polgármester. 

A beruházás első üteme 

idén nyáron elkészül, de nem 
áll le az építkezés:  68 új par-
koló – köztük akadálymente-
sített -, utak, öltözők épülnek 
még.

Tuzson Bence szerint a csar-
nok építése jó példája a kor-
mányzat és az önkormány-

zat összefogásának. Az ön-
kormányzatnál megvolt az el-
határozás, az erő, a kész ter-
vek, és a forrás egy része is, 
ami mellé oda lehetett állni. - 
Kormányzati segítséggel lét-
rejöhetett ez a szép csarnok a 
dunakesziek nagy örömére - 
mondta. 

Dióssi Csaba ehhez hozzá-
tette, hogy az összefogásban 
részt vett a Városi Sportegye-
sület Dunakeszi (VSD), amely 
sikeresen pályázott TAO for-
rásokra. – Az állami források, 
a TAO pénzek mellett az ön-
kormányzat az önrészek biz-
tosításával segítette a beruhá-
zás elindítását. Így állt össze 
az a komoly összeg, ami lehe-
tővé tette a sportcsarnok épí-
tését. 

A két ütemben megvalósuló 
beruházás második ütemének 
közbeszerzési eljárását hama-
rosan kiírják. – Bízunk ben-
ne, hogy a teljes beruházás jö-
vőre elkészül. A két ütemben 
megvalósuló beruházás össz-
költsége megközelíti a 3 milli-
árd forintot – jelentette ki új-
ságírói kérdésre Dióssi Csaba 
polgármester.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Ligeti Edina

A nyáron már közel 200 térfigyelő 
kamera vigyázza a várost

Épül a multifunkcionális 
sportcsarnok Dunakeszin

Régiónkban is elkezdik 
a pedagógusok oltását

Dunakeszin újabb 29 helyszínen létesül a következő hetekben térfigyelő 
kamera, amelyek elsődleges célja a közterületek tisztán tartása és a köz-
biztonság erősítése.

- Több évtizedes álom válik most valóra Dunakeszin, amelynek tanúi lehe-
tünk. Másfél évvel ezelőtt kezdődött el ez a komoly beruházás, a sport-
csarnok építése a Magyarság Sporttelepen – mutatta be a látványos lé-
tesítményt a sajtó képviselőinek Tuzson Bence országgyűlési képviselő. 

Régiónkban a területi ellátás szempontjából a váci kórház a kijelölt oltó-
központ, ahová érkeznek és tárolják a vakcinákat – tájékozatta lapunkat 
Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, aki elmondta, hogy a re-
gisztrált pedagógusok oltását az ünnep előtti három napban, csütörtöktől 
szombatig végzik a váci Jávorszky Ödön Kórházban.  

Elkészült az EuroVelo6 
dunakeszi szakasza 

Nyáron már birtokba vehetik 
a multifunkcionális csarnokot a sportolók

Nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas lesz a játéktér 

Elsőként Tuzson Bence 
és Dióssi Csaba tesztelte 
az EuroVelo6 kerékpárút 

dunakeszi új szakaszát
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Nyiri Alexander Noel
Farkas Flóra

Újabb sikerek a Dunakeszi Farkas 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában

Kétmilliárd forintból újul meg a dunakeszi gimnázium 
és sportcsarnok energetikai rendszere

Már megszokhattuk, hogy a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a kiemelkedő tehetsé-
gű növendékek rendre sikereket érnek el. Bár az idei tanévnek még nincs vége, máris újabb tisz-
teletre méltó eredményekről számolhatunk be.

Javában tart a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium és Sportcsarnok energetikai felújítása, mely-
ről Szabó Józsefet, a Dunakeszi Tankerületi Központ műszaki koordinátorát kérdeztük.

Rangos hangszeres zenei 
versenyeken nagyszerű 
e r e d m é n y e k e t 

tudhatnak maguknak a 
tehetséges növendékek, 
ám örömteli eredmény az 

is, amikor végzős fiatalok 
a választott művészeti 
szakközépiskolába nyernek 
felvételt. 

Ezzel kapcsolatban Farkas 
Pál (képünkön) intézményve-
zető kérdésünkre így fogalma-
zott: – Egy éve már, hogy szo-
katlan változás állt be mind-
annyiunk életébe, így a mi in-
tézményünk mindennapjai-
ba is. Áttértünk egy új oktatási 
formára, mely egy művészeti 
képzésben különösen nagy ki-
hívást jelent. Online oktatunk, 
tapasztaltabbak, rutinosab-
bak lettünk mi is és az általá-
nos és középfokú tanulmánya-
ik mellett művészeti képzés-
ben részt vevő növendékeink 
is. Igaz, hogy sok hangver-
seny, meghallgatás, fellépés el-
maradt, de tanáraink ebben a 

kritikus, bizonytalan élethely-
zetben is helytállnak, motivál-
ják növendékeinket. Meg kel-
lett tanulnunk az online ver-
senyekre is felkészülni, igényes 
digitális felvételeket készíteni, 
hogy továbbra is eredményesek 
legyünk.

Ezt követően beszámolt az in-
tézményvezető a legfrissebb si-
kerekről. Dr. Domoszlai Erzsé-
bet tanszakvezető tanárnő és 
Bergl Noémi zongoratanárnő 
tanári különdíjban részesültek 
a Zenevilág Művészeti Alapít-
vány szervezésében megrende-
zett I. Nemzetközi „Zongorame-
sék” Zongoraversenyen, melyen 
a 197 online versenyző közül a 
„Zenevilág Reménysége” fődíját 
kapta Nyiri Alexander Noel (III. 
korcsoport, fk. Dr. Domoszlai  
Erzsébet). A „Zongoramese csil-

laga” különdíj nyertese Pol Vera 
(III. korcsoport), Arany-díjban 
részesült Konyicska Tamás (V. 
korcsoport, mindkettő fk. Bergl 
Noémi). Lits Barnabás (fk. Dr. 

Domoszlai Erzsébet) felvételt 
nyert a Szent István Zeneművé-
szeti Szakgimnáziumba (szol-
fézstanára Császik Mónika).

A XV. Váci Országos Gitár-
versenyen az V. korcsoportban 
Fazekas Flóra (fk. Kökény Zsu-
zsanna) negyedik helyezést ért 
el. Teljesítménye értékét növeli, 
hogy kiváló tanulmányi ered-
ménnyel készül az érettségire. 

A képzőművészeti szakon, 
melynek vezetője Farkasvölgyi 
Éva, minden évben sikeresen 
felvételiznek növendékek kö-
zép- vagy felsőfokú művészeti 
képzésre. Idén hárman folytat-
hatják tanulmányaikat a Buda-
pesti Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnáziumban (Kiskép-
zőben), ahol 700 fő felett volt a 
jelentkezők száma.

Grafika szakra felvételt 

nyert: Kinczli Emma Luca (409 
jelentkező volt, 13 fővel indul 
majd az osztály).

Textilműves szakra felvételt 
nyert: Gyüre Zsuzsa (90 jelent-
kező volt, 11 fővel indul az osz-
tály). 

Divat - és stílus szakra felvé-
telt nyert: László-Hanzel Aliz 
(225 jelentkező volt, 11 fővel 
indul az első évfolyam).

Az eredmények önmagukért 
beszélnek. A tehetség önmagá-
ban fél siker, a teljes kibonta-
koztatásban elévülhetetlen ér-
demei vannak a felkészítő ta-
nároknak, akik szakmai tu-
dásuk legjavát nyújtva segítik 
növendékeik művészi „szárny-
bontogatását”. 

Katona M. István
Fotó: archív 

- Értesüléseink szerint már régóta aktuális 
volt az oktatási intézmény és a sportcsarnok 
energetikai felújítása, melyre tervek is készül-
tek korábban, ám időközben kiderült, hogy 
jóval súlyosabb a baj, mint gondolták volna. 
A sportcsarnok tető beázása miatt számta-
lanszor más helyszínen kényszerültek meg-
tartani a testnevelési órákat, a versenysport-
ágak bérlői is máshol játszhatták mérkőzé-
seiket, de a szalagavatót is a város másik in-

tézményében rendezhették meg. Milyen pénz-
ügyi forrásból valósul meg a nagy volumenű 
energetikai felújítás?

- Az épület 1990-ben épült az akkori kornak 
megfelelő technológiai színvonalon. Mostan-
ra a határoló szerkezetek és az elavult, helyen-
ként rosszul záródó nyílászárók és gépésze-
ti berendezések már nem feleltek meg a jelen-
kor hőtechnikai és épületszerkezettani köve-
telményeinek. Ebből adódóan a Radnóti Mik-

lós Gimnázium jó ideje jelentős hőveszteséggel 
működik.

Bár korábban már sikeresen pályázott ener-
getikai rendszerének megújítására a Radnó-
ti Gimnázium, ám a kiviteli tervek készítése-
kor kiderült, hogy nagyobb volumenű beruhá-
zásra van szükség, mint amivel korábban szá-
moltak. Az eredetileg tervezett pénzügyi forrá-
sokhoz a többletet Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő, kormányzati államtitkár közbenjá-
rásával sikerült biztosítani. Így már minden 
akadály elhárult a felújítás elől. A beruházás 
értéke több mint 2 milliárd forint.

- Mikor kezdődtek a munkálatok, mit fog-
lal magába a fejlesztés, a korszerűsítés?

- A beruházás 2020 novemberében kezdő-
dött. A sikeres pályázat keretében megújul a 
teljes fűtési és hűtési, valamint szellőző rend-
szer. Az állami támogatás kiterjed a külső ha-
tároló fal-és födémszerkezetek hőszigetelé-
sére, a hő-és füstelvezető rendszer kiépítésé-
re, valamint egy villamos energiát termelő 
napelemrendszer telepítésére is, amely az épü-
let tetejére kerül. Így ezzel is hozzájárulva az 
épület gazdaságosabb működéséhez. Az épü-
let homlokzati nyílászáróit is korszerű, hőszi-
getelt elemekre cserélik.

- Várhatóan mikorra készül el a kivitelező 
a sportcsarnok és a gimnázium felújításával? 
Az energetikai korszerűsítésnek köszönhető-
en mennyivel lesz gazdaságosabb a két intéz-
mény működtetése?

- A beruházás előre láthatólag 2021. III. ne-
gyedévére készül el. A korszerűsítésnek kö-
szönhetően külsőleg egy látványosan meg-
újult épületet, belsőleg egy, a mai kor techno-
lógiai színvonalának megfelelő berendezések 
által működtetett épületet vehetnek birtokba 
a pedagógusok és a tanulók. Konkrét számo-
kat majd a felújítást követő üzemeltetésnél fo-
gunk látni, de annyi biztos, hogy a felújítás je-
lentős költségmegtakarítást fog eredményezni.

Vetési Imre
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Tananyag lett Döme Barbara 
novelláskötete a Vajdaságban 

Negyedszázada van 
művészetoktatás a gödi 

Németh László iskolában

Interjú a dunakeszi Kőrösi iskola egykori 
tanárával, aki megalkotta az irodalmi lélekszelfit 

Újabb országos sikert értek 
el az iskola növendékei

Döme Barbara Nők a cekkerben című novelláskötete bekerült a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 
és a Pannon RTV közös projektjeként létrehozott Távoktatás magyar nyelven című iskolásoknak ké-
szült programba - közölte a szerző az MTI-vel hétfőn.

- 25 éve működik művészetoktatás a gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában, amely rendkívül pozitív hatással van  
a gyermekek testi-, lelki fejlődésére. Sok éves ta-
pasztalatunk, hogy valamennyi művészeti ág ta-
nulása fejleszti a figyelmet, memóriát. Kitartás-
ra, fegyelemre nevel, az együtt zenélés fejleszti  
a gyermekek empatikus és szociális érzékét – 
nyilatkozta lapunknak Nevelő-Szavári Anita.

Megadja Blanka Szőllősy Boróka

A vajdasági Magyar Nem-
zeti Tanács a Pannon 
RTV közreműködésé-

vel 2020-ban az általános és kö-
zépiskolák minden osztálya szá-
mára egy egész évnyi tananya-
got rögzített és tett közzé az in-
terneten.  Döme Barbara tavaly 
elnyerte az Irodalmi Jelen pró-
zadíját, valamint az Év legsike-
resebb szerzője 2020 díjat az Or-
pheusz Kiadónál. Legutóbbi kö-
tete Angyalt reggelire címmel je-
lent meg - írja a közlemény.  A 
Nők a cekkerben című novellás-
kötet főszereplői személyiségza-
varos, skizofrén betegek, akik 
egyes szám első személyben me-
sélnek magukról.

- Miközben a Dunakanyar 
Régió olvasói nevében is gra-
tuláltunk az újabb nívós siker-
hez, arról kérdeztük Döme Bar-
barát, a dunakeszi Kőrösi isko-
la egykori tanárát, honnan vet-
te a novelláskötet alap ötletét? 

- A Nők a cekkerben című kö-
tetem, egy válogatás a 2015. és 
2019. között megírt novelláim-

ból. Eredetileg az kapcsolta vol-
na össze az írásokat, hogy nők-
ről szólnak, az ő szemükön ke-
resztül láthatják az olvasók a vi-
lágunkat. Aztán úgy alakult, 
hogy a legtöbb történet fősze-
replője egy skizofrén nő lett, ez-
által a történetek el tudtak emel-
kedni a valóságtól. Mivel kör-
nyezetemben van skizofrén be-
teg, így sikerült közvetlen közel-
ről megismerni a világukat. Azt 
hiszem, sikerült hitelesen közve-
títeni az érzéseket, gondolatokat, 
hiszen többen azt hitték, magam 
is effajta betegséggel küzdök. 
Szándékosan törekszem arra, 
hogy ezek az írások minden-
ki számára befogadhatók legye-
nek, valamint hitelesek, még ak-
kor is, ha a novellák vége mindig 
elemelkedik a valóságtól, leegy-
szerűsítve, meseszerű. Az olva-
só így gyakran az álom és az éb-
renlét határán táncol. Úgy tűnik 
az olvasók és a szakma is szeret-
te ezt a kötetet, mert pillanatok 
alatt elfogyott, s tavaly két díjat 
is kaptam érte, egyrészt az Or-
pheusz kiadótól az Év legsikere-

sebb szerzője díjat, illetve az Iro-
dalmi Jelen prózadíját. Kiadóm-
nak köszönhetően a Nők a cek-
kerben a napokban e-könyv for-
májában is megjelent. 

- Véleménye szerint - közeled-
ve a Költészet napjához - napja-
inkban milyen hatással van az 
olvasókra az irodalom, a költé-
szet?

- Az irodalom, az olvasás fon-
tos része az életünknek. Én min-
dig, mindenhol az olvasás fon-
tossága mellett kampányolok. 
Jó magam nem írok verset, de a 
versolvasás szerves része az éle-
temnek. Líra nélkül az ember 
élete valóban olyan, mint az étel 
fűszer nélkül. Érzelmeink kife-
jezésére a legalkalmasabb és a 
legszebb módszer. Kortárs ver-
seket olvastatnék a gyerekek-
kel az iskolában is. Szerencsé-
re a tankönyvekben már szá-
mos ilyennel találkozhatunk. 
Ha én állítanám össze a tanter-
vet még több kortárs prózát és 
lírát tennék bele. S, hogy próza-
íróként sem hagy hidegen a líra, 

az is bizonyítja, hogy éppen egy 
új irodalmi műfaj megteremté-
sén dolgozom, melynek az int-
rospektív lírai novella nevet ad-
tam. Ez a műfaj átmenet a vers 
és a próza között, a mai fiatalok 
nyelvén szólva egyfajta irodalmi 
lélekszelfi.

- Írói pályáját már eddig is 
számos díjjal ismerték el. Mit 
jelent az Ön számára, hogy leg-
újabb műve tananyag lett a Vaj-
daságban?

- Nehéz ezt szavakba foglal-
ni. Íróként, szerkesztőként, új-
ságíróként is azért dolgozom, 
hogy alkotásaimmal, ténykedé-
semmel hozzájáruljak a magyar 
nyelv és kultúra hazai és hatá-
ron túli ápolásához, valamint 
az anyaországi kortárs magyar 
irodalom, illetve az írók, költők 
népszerűsítéséhez szerte a világ-
ban. Fontos, hogy az írókat és az 
olvasókat közel hozzuk egymás-
hoz, határok nélkül. Az, hogy a 
Nők a cekkerben című novel-
láskötetem bekerült a vajdasá-
gi Magyar Nemzeti Tanács és a 
Pannon RTV közös projektje-
ként létrehozott Távoktatás ma-
gyar nyelven című program-
ba, ezt a törekvésemet erősíti. A 
Dunakeszi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában egyebek 
mellett épp azért szerettem taní-
tani, mert az ottani koncepció is 
az én elképzeléseimet, a határon 
túli magyarsággal való kiemelt 
törődést segítette, amiért kü-
lön köszönet jár a pedagógusok-
nak, szülőknek és Kárpáti Zol-
tánné igazgatónőnek is. Jelenle-
gi kiadóm, az Orpheusz kiadó 
is szintén szívügyének tekinti a 
határon túli irodalom, kultúra 
ápolását, egyebek mellett ezért 
is örülök, hogy ők gondozzák a 
könyveimet.

V. I.
Fotó: Király Farkas

A jó nevű oktatási intéz-
mény művészeti-igaz-
gatóhelyettese elmond-

ta, hogy a tehetséggondozást és 
a versenyfelkészítést is nagyon 
fontosnak tartják, mert ilyen-
kor a növendék szélesebb kör-
ben is megmutathatja tudását. 

- Fontosnak tartjuk, hogy 
egy-egy megmérettetés alkal-
mával növendékeink megis-
merhetnek új darabokat, me-
lyek inspirálják őket, kollégá-
ink pedig a szakmai fórumo-
kon kiegészíthetik tudásukat, 
új ismeretekre tehetnek szert. 
Bizonyság erre az elmúlt év-
tizedekben elért megannyi si-
ker, de örömmel adhatok hírt 
a közelmúltban elért újabb or-
szágos sikerünkről is. Isko-

lánk növendékei egy orszá-
gos, a szombathelyi szerve-
zésű, idén online megtartott 
XIX. Sistrum Országos Hege-
dűversenyen vettek részt, me-
lyen Megadja Blanka alapfok 
3. osztályos tanulónk EZÜST 
minősítést, Szőllőssy Boróka 
továbbképző 9. osztályos ta-
nulónk BRONZ minősítést 
szerzett! 

E lap hasábjain keresztül is 
gratulálunk növendékeink-
nek és tanáruknak Gecséné 
Szitha Mártának. Köszönjük 
Hegedűs Tímea és Szabó Lí-
via közreműködését! – hang-
zottak Nevelő-Szavári Anita, 
művészeti-igazgatóhelyettes 
elismerő szavai.

V. I. 

Kiemelt fejlesztési 
lehetőségek Pest megyében!

Hamarosan megjelenik a „VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállal-
kozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás.

A projekt elszámolható összes költ-
ségét az utolsó lezárt üzleti év átla-
gos statisztikai létszáma határozza 
meg, az alábbiak szerint.

• Az első 9 főig személyenként 11 millió Ft,
• 9 fő felett, az első 9 fő után 99 millió Ft, vala-
mint a 10. főtől személyenként további 5 mil-
lió Ft, maximum 49 főig,
• 49 fő felett, az első 49 fő után 299 millió Ft, 
valamint az 50. főtől személyenként további  
3 millió Ft, maximum 249 főig.
A támogatási intenzitás Pest megyében a pro-
jekt összes költségének maximum 55% - a.
A pályázat keretei között az alábbi tevékeny-
ségeket lehet megvalósítani.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
• Technológiafejlesztés, beleértve termelési és 
szolgáltatási, valamint infokommunikációs 
technológia fejlesztését és a technológiai kapa-
citások bővítését 

Választható tevékenységek (minimum 
2 tevékenység megvalósítása szükséges):
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
(a projekt elszámolható összköltségének 
legfeljebb 70%-át érheti el) 
• Megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazása 
• Projekt-előkészítése
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 

• Képzési szolgáltatások igénybevétele 
• Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele 
 
Pályázók köre:
Olyan pest megyei mikro-, kis-, és középvál-
lalkozás pályázhat eséllyel, amelynek:
• tavalyi árbevétele minimum 20 millió forint volt
• átlagos statisztikai létszáma minimum 3 fő 
volt.

Kérdése van? 
Tanácsadásra van szüksége? 

Kérjen díjmentes visszahívást 
és egyeztessünk a részletekről!

Dunavölgyi Mátyás – DMPM.HU 
a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tagja 

mobil: +36 30 255 3404 
e-mail: iroda@dmpm.hu 

web: www.dmpm.hu 
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Világhírű professzorok a váci Régi Zenei Napokon
A tervek szerint idén nyáron újra megrendezésre kerül a 
Régi Zenei Napok Vácott, július 3-tól 10-ig! A Filharmónia 
Magyarország a szakma legnagyobb professzoraival, párat-
lan kurzusokkal, fantasztikus koncertekkel várja a hallgató-
kat és a régizenét kedvelő közönséget. A régizene nemzet-
közi hírű előadói május 28-ig várják a kurzusokra jelentke-
ző fiatal zenészeket, kedvezményes előjelentkezésre május 
3-ig van lehetőség.

Idén hat mesterkurzus közül vá-
laszthatnak a 37. Régi Zenei Na-
pokon, ahol a szakma legkiválóbb 

professzoraitól tanulhatnak a jelentke-
zők.

Német barokk repertoár, Bach és Te-
lemann kantáta-áriák, recitativok, né-
met szöveg technikai formálása… töb-
bek között ezekkel a témákkal vár-
ja a jelentkezőket Elisabeth Scholl 
és Kovács Ágnes az ének kurzuson. 
Elisabeth Scholl számos európai feszti-
vál vendége, dalestek fellépője. Barokk 
ének professzorként 2009-2018 kö-
zött a Nürnbergi, emellett 2016-2017-
ben a weimari Zeneművészeti Főisko-
lán oktatott. 2018 nyári szemeszteré-
ben a mainzi Zeneművészeti Főisko-
lától kapott felkérést, ahol máig tanít. 
Kiadatlan zenei kéziratok után a mai 
napig nagy lelkesedéssel kutat könyv-
tárakban. Számtalan CD-felvétele a 
kora barokktól a romantikáig igazolja 
stílusbeli sokoldalúságát. Kovács Ág-
nes két ízben részesült a Magyar Ál-

lami Eötvös Ösztöndíjban. Részt vett 
Anna Reynolds, Walter Moore, Nan-
cy Argenta, Korondi Anna és Jonathan 
Alder mesterkurzusain. Mint kon-
certénekes, olyan neves karmeste-
rekkel dolgozik együtt, mint Howard 
Armann, Ivor Bolton, Fischer Iván, Ste-
ven Sloane és Vashegyi György. Számos 
nemzetközi fesztivál vendége.

Az ének mesterkurzusra a két pro-
fesszor a jelentkezéshez egy videót is 
kér, amelyen a hallgatóknak egy ba-
rokk és egy klasszikus művel kell be-
mutatniuk.

A fuvola mesterkurzus tanára  
Balogh Vera lesz, aki a hazai régizenei 
élet meghatározó fuvolaművésznője. 
Repertoárja a barokktól a kora roman-
tikáig terjed. Rendszeresen tart elő-
adásokat régizenei témákban. 

Sheng-Fang Chiu, a furulya mester-
kurzus professzora szólistaként, kama-
razenészként, és tanárként is jelen van 
a mai klasszikus zenei életben. Szóló- 
és kamarajátéka Európa és Ázsia-szer-

te elismerésre tett szert. Rendszeresen 
koncertezik Európa hangversenyter-
meiben. 

A hegedű mesterkurzuson idén a 17-
18. század zenéjének szaktekintélyével, 
Simon Standage hegedűművésszel talál-
kozhatnak, aki a világ számos országában 
szólistaként és kiváló kamarazenészként 
is ismert. A londoni Királyi Zeneakadé-
mia és a Liszt Ferenc Zeneakadémia ba-
rokkhegedű professzora, illetve Európa-
szerte tart nyári mesterkurzusokat. 

Malcolm Bilson zongoraművész a 
régizenei mozgalom egyik úttörő-
jeként az 1970-es évek elején kezdte 
Haydn, Mozart, Beethoven Schubert 
műveit 18-19. századi zongorákon ját-
szani. Azóta fáradhatatlanul dolgozik 
azon, hogy a fortepiano visszakerül-
jön a koncertek repertoárjába és a le-

mezkiadók is nyissanak a régizene irá-
nyába. Fortepiano mesterkurzusán a 
klasszika zeneszerzőinek műveivel is-
merkedhetnek meg a jelentkezők.

Vashegyi Györgyöt a régizene ki-
emelkedő szakértőjeként és kiváló in-
terpretálójaként tartja számon a ma-
gyar zenei élet. Nevéhez fűződik két 
kiváló régizene együttes, a Purcell Kó-
rus és az Orfeo Zenekar megalapítása. 

A kitöltött jelentkezési lapokat az 
rzn@filharmonia.hu e-mail címre vár-
ják legkésőbb május 28-ig. Amennyi-
ben május 3-ig leadja jelentkezését, 
20% kedvezményt biztosítanak a kur-
zus árából.

A kurzuskiírást és további informá-
ciókat a filharmonia.hu weboldalon 
találnak.

Melcher Alexa
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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

Kövesse 
lapunkat 
a Facebookon is!

     

2019 júliusában indult az a négy 
éven át tartó, az INTERREG 
V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program ke-
retén belül megvalósuló, 7 pro-
jektből álló RE-START akció-
terv, amellyel a közreműködő 
partnerek a periférikus térség 
gazdasági és munkaerőpiaci 
aktivitásának fokozását tűzték 
ki célul.

Az akcióterven belül megva-
lósuló RE-CREATION projekt 
célja, hogy a térségben új rekre-
ációs szolgáltatások elindításá-
ra nyíljon lehetőség, amelyek 
elősegítik az időskori aktivitá-
sok elterjedését a helyiek kö-
rében, továbbá lehetővé teszik 
közösségi programok szerve-
zését a térségben élők, azon 
belül is elsősorban az idősko-
rú lakosság számára. Emellett 
a projekt a helyi turizmus fej-

lesztésének is egy fontos állo-
mása. A projekt a fejlesztések 
révén a térség munkaerő kíná-
latára is pozitív hatással lesz.

A projekt keretében az 
együttműködő magyarorszá-
gi és szlovákiai partnerek négy 
helyszínen hoznak létre új kö-
zösségi tereket, illetve szol-
gáltatási helyeket, ahol új, el-
sősorban aktív időskort szol-
gáló tevékenységek indulhat-
nak az akcióterv egy később 
megvalósítandó projektje ré-
vén. Az Ipoly Menti Kulturá-
lis és Turisztikai Társaság az 
ipolyszalkai Tájházat bővíti új, 
kézműves funkciókat tartal-
mazó épületrésszel. A Berne-
cebaráti Turisztikai és Kultu-
rális Egyesület gondozásában 
a településen található Fecs-
keház újul meg, míg Ipolyda-
másd Község Önkormányzata 

oktatási központot létesít egy 
meglévő épület átalakításával. 
A helembai Burda Központ-
ban rekreációs tevékenységek-
nek is helyet adó épület valósul 
meg, a funkció kialakításához 
szükséges eszközbeszerzésekre 
e projektben kerül sor.

A beltéri kikapcsolódásra al-
kalmas terek mellett a kültéri 
aktivitást elősegítő fejlesztések-
re is sor kerül. A Dunakanyar-
Ipoly-Börzsöny Területfejlesz-
tési Nonprofit Kft. a térségben 
elektromos kerékpár rendszert 
létesít, amelynek keretében 
21 darab e-kerékpár kerül be-
szerzésre. A kerékpárokat há-
rom helyszínen kialakított töl-
tőállomáson (Bernecebaráti, 
Ipolyszalka, Ipolydamásd) le-
het majd igénybe venni. A kül-
téri aktivitást szolgálja továbbá 
három településen (Helemba, 
Bernecebaráti, Ipolydamásd) 
szabadtéri edzésre alkalmas 
eszközök elhelyezése is.

A projekt összköltségvetése 
782 605 euró, amelynek 85%-a 
(665 214 euró) az Európai Unió 
által nyújtott ERFA (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap) tá-
mogatási forrás. A projekt tel-
jes körűen 2022 decemberében 
ér véget, azonban a fejlesztések 
megvalósulásával egyes szol-
gáltatások várhatóan már ko-
rábban igénybe vehetők lesz-
nek.

Forrás: pestmegye.hu

Új közösségi és rekreációs terek 
nyílnak az Alsó-Ipoly mentén

A RE-CREATION projekt fő célkitűzése az Alsó-Ipoly mentén új közös-
ségi terek létrehozása, illetve olyan rekreációs szolgáltatások kialakí-
tása, amelyek egyaránt szolgálják a helyi lakosságot és a térségbe ér-
kező látogatókat.
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Kézilabda 

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

A találkozót egyperces gyászszünet előzte meg: a 
jelenlévők többek között a nemrég elhunyt Ambrus 
Tiborra emlékeztek.

A meccs elején csak a vendégek alkalmaztak cserét védeke-
zés és támadás között, és náluk végül minden beneve-
zett játékos pályára is lépett a 60 perc során. A mie-
ink csínján bántak a játékos variálással, többen vé-
gigpadozták a találkozót. Elég dekoncentráltan in-
dították a váciak a játékot, rendre 1-2 találattal az 
elég hosszú támadásokat vezető vendégek álltak 
jobban. Mindkét oldalon láthattunk pár kapusbra-
vúrt, igaz, bőven volt hiba is a csapatok produk-
ciójában. Átmenetileg sikerült átvennünk a veze-
tést (19. perc: 10-9), ám a sorozatos fehérvári ember-
előnyök és hetesek jóvoltából csak szaladtunk az 
eredmény után.

A folytatásban egy ideig a vendé-
gek vezettek, mivel felváltva estek 
a gólok. Tőlünk Lakatos Rita és 
Helembai Fanny rongálta legin-
kább a hálót. Miután végre a ven-
dégektől is kénytelenek volt pá-
ran kiállítás miatt pihenni, a 47. 
percben 25-24-re átvette a veze-
tést a VNKSE.

Ekkor időt kértek a vendégek 
– majd teljesen szétesett a játékuk 
Ennek alapos oka volt, hogy a vá-
ciak áttértek a nyitott védekezés-
re. A látványosan fáradó Alba in-
nentől sorozatban eladta a labdát, 
a hazaiak pedig köszönték szépen 

és rendre gyors lerohanásos gólokat lőttek. A 48. perctől az 55. 
percig minden minutumban egyet. Azaz: egy 7-0-s sorozattal 
– melyben Sanja Radosavljevics (képünkön) fickándozott leg-
inkább – döntötték el a pontok sorsát.

Összességében a végeredmény különbsége erősen túl-
zó és egyáltalán nem tükrözi a meccs háromnegye-
dének a képét. Ugyanakkor az mindenképpen dicsé-
retes, hogy döcögős játékkal is fel tudta csapatunk 
őrölni az ellenfelet.

Váci góldobók: Sanja Radosavljevics 9; Laka-
tos Rita 6; Helembai Fanny 5; Hámori Konszuéla 4,  
Kácsor Gréta és Szabó Laura 3-3; Aron Andrea és 

Diószegi Nikolett 2-2.
Szilágyi Zoltán: – Az előre várt nagy csatára kész-

tetett minket a jó erőkből álló és jó kézilab-
dát játszó fehérvári együttes. Támadójá-

tékunk megfelelő volt ugyan, de 45 
percig védekezésben rendre lema-
radtunk az ellenfél játékosairól. A 
hajrában bevált a nyitott védeke-
zésünk, labdákat tudtunk szerez-
ni és könnyű gólokkal, magabiz-
tos különbséggel megérdemelten 
nyertünk.

A Váci NKSE legközelebb is-
mét itthon lép pályára az NB 

I-ben: április 3-án, szombaton 
14.05-kor az egyik legnagyobb ri-
vális, a Mosonmagyaróvár érkezik 
a váci sportcsarnokba.

Forrás: vac.hu
Fotó: Váci NKSE

Egy taktikai váltás hozta meg 
az elvárt győzelmet

Pont egyhónapos szünet után lépett ismét hazai környezetben pályára a bajnoki pontokért az élvo-
nalbeli váci kézilabda együttes. A tabella utolsó harmadában található fehérváriak ellen közel 10 
perc remeklés elegendőnek bizonyult a győzelemhez: Váci NKSE – Alba Fehérvár KC 34-27 (14-15).

A válogatott egységek az év eleji 
öthetes törökországi edzőtábor-
ban kivívott elsőségüket erősít-
hették meg a zárt kapus, kétna-
pos szegedi válogató viadalon, 
az ottani vesztesek viszont az 
adott számban ezúttal már nem 
indulhattak.

Sikeresen végződött Galam-
bos Péter számára a szegedi vá-
logató verseny. A Váci Evezős 
Club versenyzőjének az előfu-
tam után a döntőben is sikerült 
nyernie.

„Az előfutam győzelem után, 
a döntőben is sikerült meggyő-
ző előnnyel célba érnem, ezzel 
ott lehetek az EB-n a könnyűsú-
lyúak közt egypárban! Az ered-
ménnyel elégedett vagyok, a tel-
jesítményemmel kevésbé. Az 
utóbbi pár napban nem ment 

úgy a hajó, ahogy szokott. Vala-
mi apróság hiányzott a mai pá-
lyákból is, így maradt bennem 
hiányérzet. Az Európa-bajnok-
ságig még van időm, hogy visz-
szataláljak a helyes útra – írta 
közösségi oldalán a kiváló sport-
ember, aki kijelentette, hogy pár 
nap pihenő után „új lendülettel 
csapok bele a munkába.” – tette 
közzé a vaci-naplo.hu

Galambos Péter az olimpi-
ai programban nem szereplő 
könnyűsúlyú egypárban méret-
teti meg magát, majd azt köve-
tően viszont csatlakozik a négy-
párevezős csapat felkészülésé-
hez, amely május 17-én, a vég-
ső kvalifikációs regattán vív 
meg az olimpiai szereplésért 
Luzernben.

 (Fotó: Czucz Bálint) 

Galambos Péter 
kvalifikálta magát 

az Európa-bajnokságra
A váciak kiválósága kvalifikálta magát az Eu-
rópa-bajnokságra, melyet április elején az 
olaszországi Varesében rendeznek meg.


