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Folytatás a 2. oldalon

Több HÉV-vonal teljes rekonstrukciójáról döntött a kormány, ami ré-
giónk több települését is érinti – hívta fel a figyelmet Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képvise-
lője a lapunknak adott interjúban, amelyben beszélt arról is, hogy 
nemcsak kényelmesebbé, de elsősorban biztonságosabbá szeret-
nék tenni a közlekedést azok számára is, akik továbbra is autóval 
ingáznak a fővárosi munkahelyükre. Mint mondta, öt éve folyama-
tosan nő a bölcsődei dolgozók fizetése, ugyanis az a kabinet célja, 
hogy az erkölcsi elismerés mellett az anyagi megbecsültségük is 
minél nagyobb legyen.

Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Iskolák, óvodák, bölcsődék épülnek és szépülnek
Tuzson Bence: Remélem, hogy egyre több ingázó 

választja majd az autó helyett a közösségi közlekedést

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Írásunk a 8. oldalon

Írásunk a 4. oldalon

Galambos Péter 
második Európa-bajnoki 

győzelmét aratta

A Dunakanyarban nemcsak épülnek, de meg is újul-
nak a bicikliutak. Az Ipoly mentén új szakaszokat 
adunk át, de a dunakanyari részen is igyekszünk mi-
nél komfortosabbá tenni a kerékpárutakat – jelen-
tette be dr. Rétvári Bence, a térség országgyűlési 
képviselője.

Az olaszországi Varesében rendezett eve-
zős Európa-bajnokságon a váci Galambos 
Péter az egypár evezősök mezőnyében im-
ponáló fölénnyel nyerte meg sportkarrierje 
második kontinens bajnoki aranyérmét áp-
rilis 11-én.

Új kerékpárút épül 
az Ipoly mentén, a régiek 

megújultak a váci térségben

5000 születési 
támogatás Dunakeszin

Orbán Viktor: 
3,5 millió beoltottnál 
nyithatnak a teraszok

Babaköszöntő csomag és oltási támogatás a dunakeszi gyer-
mekért és családjukért. Több mint 1500 újszülöttet ajándé-
kozott meg babacsomaggal az önkormányzat, és emellett a 
város támogatásának köszönhetően csaknem 3500 alkalom-
mal igényeltek oltási támogatást Dunakeszi lakosai, gyerme-
kes családjai 2015 óta.

Az újraindítás következő lépcsőfokaként, ha a 
beoltottak száma eléri 3,5 milliót, kinyithatnak 
a teraszok - jelentette be Orbán Viktor minisz-
terelnök a Facebook-oldalán szerdán közzétett 
videóban. Közölte azt is: a felső tagozatos álta-
lános iskolásoknak május 10-ig marad az on-
line oktatás.

– A tavasz nemcsak a természetben a megúju-
lás időszaka: egyre több helyen látni munkagé-
peket az utakon, utcákon. Milyen fejlesztésekre 
számíthat a közeljövőben térségünk lakossága?

– Nemcsak a közeljövőben, hanem máris zaj-
lanak fontos beruházások! Agglomerációs régi-
óként számunkra kiemelt jelentősége van az inf-
rastruktúra fejlesztésének, vagyis annak, hogy 
megkönnyítsük a munkába járást azok számá-
ra, akik naponta ingáznak a fővárosba, majd pe-

dig onnan haza, Csomádra, Csömörre, Erdőker-
tesre, Dunakeszire, Fótra, Gödre vagy Veresegy-
házra, tegyék ezt akár autóval, közúton, vagy tö-
megközlekedéssel. Március közepén kezdődött 
meg például a 2103-as út Csomád és Őrbottyán 
közötti külterületi szakaszának felújítása, ami a 
Magyar Falu útfelújítási programban elnyert tá-
mogatásnak köszönhetően valósulhat meg. 

2020-ban a Vác és Verőce közti szakaszok újultak meg, most pe-
dig Vác déli határában, a Ligeten átvezető, Sződliget felé haladó 
kerékpárút kapott új burkolatot – emelte ki online sajtótájékozta-
tóján dr. Rétvári Bence.

A Vác északi és déli határában kanyargó kerékpárút szakaszai 
így összesen 64 millió forint állami támogatásból újultak meg.

- Bízunk benne, hogy az új és a megújult kerékpárutak – me-
lyek nagyon szép természeti környezetben haladnak – már most 
a tavaszi időszakban is egyre több és több idelátogatót fogadnak. 
Abban is bízunk, hogy egyre többen töltik majd el szabadidejü-
ket sportolással a megújult kerékpárutakon – fejezte ki reményét  
dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő.

A kormányfő kifejtette: 
véget ért a kormány-
ülés, és örömmel látják, 

hogy elérték a hárommillió be-
oltottat. Ezért a kormány nevé-
ben köszönetet mondott min-
denkinek, "akinek a munká-
ját dicséri ez a szép eredmény", 
így orvosoknak, ápolóknak, 
háziorvosoknak, kórházi dol-

gozóknak, a vakcinát beszer-
ző külkereskedőknek, az oltó-
anyagot tároló raktárosoknak, 
a teherautókra és buszokra fel-
pakoló rakodómunkásoknak, 
valamint a sofőröknek, akik el-
juttatták a vakcinát a beadási 
pontokra.

Dunakeszin 2019-ben épült 
a Napsugár bölcsőde
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Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Iskolák, óvodák, bölcsődék épülnek és szépülnek
Tuzson Bence: Remélem, hogy egyre több ingázó választja majd az autó helyett a közösségi közlekedést

– A burkolat-felújítást két 
ütemben végzik el a szakembe-
rek, aminek azért is van jelen-
tősége, hogy a munka mellett 
is biztosítani tudják a forga-
lom zavartalanságát. A beru-
házás első szakaszán az építke-
zés a múlt hónapban már el-
kezdődött, és várhatóan a jövő 
hónap közepéig tart. Mind-
két ütemben a beruházás ré-
szét képezi majd a burkolat tel-
jes hosszon és teljes szélesség-
ben történő felújítása, a vízel-
vezető árkok helyreállítása, va-
lamint a padkák rendezése is. 
Ugyanakkor az útcsatlakozá-
sokat és a kapcsolódó felülete-
ket is az új burkolat szintjére 
emelik, ezzel is kényelmesebbé 
és elsősorban biztonságosab-
bá téve a közlekedést. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a fejlesz-
tés részeként megerősítik a pá-
lyaszerkezetet is, ami azt jelen-
ti, hogy az úttestre a teljes fel-
újítási szakaszon két aszfaltré-
teget húznak.

– Mire számíthatnak azok, 
akik tömegközlekedéssel jár-
nak be a munkahelyükre?

– A közösségi közlekedésben 
is jelentős fejlesztések vannak 
folyamatban, nemrég ugyanis 
több HÉV-vonal teljes rekonst-
rukciójáról döntött a kormány. 
Ennek köszönhetően térsé-
günket, vagyis a választókerü-
letemet is érinti az a fejlesztés, 

amelyet a gödöllői és a csömö-
ri HÉV vonalán, vagyis a H8-
as és a H9-es jelzésű szakaszon 
valósítunk meg. A Budapes-
ti Fejlesztési Központ végzi a 
felújítást, akárcsak a HÉV és a 
2-es metró összekötésének ter-
vezését és előkészítését is. Ezzel 
párhuzamosan már megtör-
téntek a megfelelő előkészüle-
tek metró, illetve elővárosi vas-
úti üzemre is képes járművek 
beszerzése. Remélem, hogy en-
nek a fejlesztésnek köszönhető-
en is egyre több ingázó választ-
ja majd az autó helyett a közös-
ségi közlekedést.

– Ön Dunakeszin nemrég 
megtekintette az épülő sport-
csarnok munkálatait. Mit ta-
pasztalt a helyszínen? 

– Igen, Dióssi Csaba polgár-
mesterrel bejártuk a Magyar-
ság Sportcsarnok építkezését, 

ahol azt láttuk, hogy jól ha-
ladnak a munkálatok. Különö-
sen fontosnak tartom ezt a fej-
lesztést már csak azért is, mert 
minden megtalálható lesz eb-
ben az épületben – a 21. szá-
zad követelményeinek meg-
felelően –, amire szükség le-
het ahhoz, hogy az edzéseken, 
mérkőzéseken, versenyeken 
részt vevő sportolók megfele-
lő körülmények között tudja-
nak edzeni, felkészülni. Ezzel 
pedig megkönnyíthetjük a he-
lyiek életét, hiszen felvállalt cé-
lunk az is, hogy mindent meg-
tegyünk annak érdekében, 
hogy mindenki, aki Dunake-
szin vagy a környező települé-
seken egészségesen és környe-
zettudatosan akar élni, annak 
lehetőséget is teremtsünk erre. 
A VSD Sportegyesület kifeje-
zetten nagy hangsúlyt fektet a 
nem profi szabadidős sportte-

vékenységekre is, aminek szin-
tén teret ad a sportcsarnok, ez 
is az egyik oka hát annak, hogy 
nagyon várom már, hogy elké-
szüljön ez az épület, és birtok-
ba vehessék a sportolók, illet-
ve a fiatal nemzedékek, hiszen 
ez utóbbiak érdekében is dol-
gozunk.

– A fiatal nemzedékek fel-
karolása és a gyermeket neve-
lő családok megerősítése már 
huzamosabb ideje hangsúlyo-
san van jelen a kormányza-
ti intézkedésekben. Ha a leg-
kisebbekre gondolunk, akkor 
mindenkinek a bölcsődék jut-
nak az eszébe: lesz elegendő 

férőhely ahhoz, hogy a szülők 
visszatérhessenek a munkába? 

– Minden igyekezetünk-
kel azon vagyunk, hogy min-
denkinek garantálni tudjuk a 
munkába való visszatérés le-
hetőségét: ennek érdekében 
országszerte bölcsődék, óvo-
dák és iskolák épülnek, szé-
pülnek, illetve újulnak meg. Öt 
éve folyamatosan, évről évre 
nő a bölcsődei dolgozók jutta-
tása, ugyanis azt szeretnénk el-
érni, hogy az erkölcsi elisme-
rés mellett az anyagi megbe-
csültségük is minél nagyobb 
legyen, és ezt a saját családjuk-
ban, a pénztárcájukon is érez-
hessék. Az idén bevezettük az 

úgynevezett helyettesítési dí-
jat is, ami akkor jár egy bölcső-
dei dolgozónak, amikor helyet-
tesítenie kell egy olyan kollé-
gáját, aki betegség miatt, vagy 
bármilyen más okból nem tud 
dolgozni. Nemcsak a bölcső-
dei dolgozók megbecsülését 
segítik ezek a béremelések, de 
emellett gondolunk azokra is, 
akik kisgyermeket nevelnek, és 
közben dolgoznak is, ezért böl-
csődei elhelyezésre van szüksé-
gük. Ezért növeljük folyamato-
san a bölcsődei férőhelyek szá-
mát, illetve a bölcsődék finan-
szírozását is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Orbán Viktor: 
3,5 millió beoltottnál 
nyithatnak a teraszok

Hangsúlyozta: "jól haladunk, gyor-
san haladunk az oltással, talán Eu-
rópában mi haladunk a legjobban és 
leggyorsabban".

Közölte: a kormány az újraindítás 
következő lépcsőfokát 3,5 millió beol-
tott emberben határozta meg, ha ezt 
elérik - remélhetőleg a következő hét 
közepén, szerdán-csütörtökön -, ak-
kor kinyithatnak a teraszok. "Ismét 
visszakapjuk a régi életünk egy da-
rabját" - fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: hogy a ven-
déglátósoknak is könnyebb legyen, az 
őket terhelő teraszdíjat eltörlik.

Kitért rá: a kormány döntött az is-
kolák újraindításáról is; csak fokoza-
tosan és óvatosan haladhatnak, ezért 
türelmet és megértést kért a szülők-
től. Úgy döntöttek, hogy április 19-én, 
hétfőn kinyitják az óvodákat és az ál-
talános iskolák alsó tagozatos osztá-
lyait - közölte. Hozzátette: a felső ta-
gozatban marad az otthoni, digitális 
alapú oktatás, a diákoknak az iskola a 
középiskolásokkal egy időben, május 
10-én nyílik meg.

A miniszterelnök elmondta: a kor-
mány azt is megállapította, hogy 
mind a nemzetközi térben, mind itt-
hon felerősödtek a vakcinák elleni po-
litikai támadások. Ezeknek az a célja, 
hogy zavart keltsenek és elbizonytala-
nítsák az embereket - vélekedett.

A kormányfő mindenkit arra kért, 
hogy ne hallgasson az oltásellenes 
hangokra, mert az oltás életet ment-
het. Azt kérte az emberektől, hogy a 
felkínált vakcinát fogadják el, és oltas-
sák be magukat.

"Vigyázzunk egymásra, minden 
élet számít, és ha így megy tovább, ak-
kor együtt ismét sikerülni fog" - zárta 
szavait Orbán Viktor.

 MTI 

Márciusban, a vírus elleni vé-
dekezés kritikus szakaszá-
ban a cég vezetése a váci 

Jávorszky Ödön Kórház 300 szak-
ápolójának és a Váci Mentőállomás 
50 munkatársának ajándékozott két 
raklapnyi friss gyümölccsel igyeke-
zett megmutatni valamit abból a mér-
hetetlen hálából, amit mindannyian 
érzünk az egészségügyi dolgozók em-
berfeletti helytállása kapcsán. 

Példamutatás Piramis-módra 
A Juhász Attila vezette gödi és nagymarosi telephelyen működő újHÁZ Centrum Piramis 
Építőház Kft. hagyományosan nagy figyelmet szentel a közösségi szerepvállalásnak.  

Orbán Viktor miniszterelnök

A két raklapnyi gyümölcs adományt Juhász Attila (b1), az újHÁZ Centrum Piramis Építőház Kft. 
ügyvezető igazgatója adta a kórház és a mentőállomás képviselőinek



3Dunakanyar Régió2021. április 16.

 

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

Sikeresen pályáztak
Jelentős felújítások Szobon

Kövesse lapunkat a Facebookon is!
     

A Börzsöny lábánál, a Duna és az Ipoly találkozásánál elterülő határ 
menti város nemcsak természeti és épített „kincseivel” vonzó a turisták 
és a helyi lakosság körében, de a település polgárait kiszolgáló intéz-
ményhálózatának folyamatos felújításával, bővítésével is kivívta a kö-
zösség elismerését.

Ferencz Gyöngyi pol-
gármester vezetésével 
rendkívül nagy hang-

súlyt helyez a városi önkor-
mányzat a pályázati források 
elnyerésére, melyek a helyi in-
tézmények, épületek felújítá-
sát, bővítését segítik. A jól ki-
dolgozott és eredményes pá-
lyázatnak köszönhetően újult 
meg a közelmúltban pl. a vá-
ros művelődési háza, hogy 
csak az egyik legjelentősebbet 
emeljük ki.

Szob Város Önkormányza-
ta a „KEHOP-5.2.9-16-2017 

Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyaror-
szági régió települési önkor-
mányzatai számára” felhívás-
ra benyújtott pályázaton 178 

848 061 millió Ft támogatás-
ban részesült. 

„A közel 180 millió forintos 
pályázati forrásból újult meg 
a szobi általános iskola, idő-
sek otthona és „Meseház”. Az 
épületek új homlokzatot, szi-
getelést, nyílászárókat és nap-
elemeket is kaptak. Megújult 
külső és megújuló energiafor-
rások. 

A műszaki és szakmai ter-
vek szerint megvalósult felújí-
tással az épületek fenntartha-
tósága hosszú távon biztosí-
tottá vált. Jelentősen javul az 
energiamérleg, mellyel csök-
kennek a fenntartási költsé-
gek – nyilatkozta lapunknak 
dr. Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselője. 

„A Rév út és a Liget utca köz-
ti szakaszon építünk egy járdát 
a gyalogosoknak, így a kerék-
pár forgalom és az útszakasz 
mellett lakók számára megma-
rad az autós forgalom a jelen-

legi viacoloros úton, a gyalo-
gosok pedig kapnak egy szin-
tén 3 méter széles járdát, amin 
biztonságosan közlekedhetnek 
majd. A bővítés a Duna irányá-
ba valósul meg. 

A Liget utca végénél és a Rév 
útnál található parkoló egy-egy 
kis részét lezárjuk majd felvo-
nulási területnek.” – osztotta 
meg a fejlesztés tervét Dióssi 
Csaba polgármester.

A gyalogos és a kerékpáros 
forgalom különválasztását, a 3 
méter széles járda építését az is 
indokolja, hogy ez a szakasz ré-
sze az EuroVelo6 nemzetközi 
kerékpárútnak, melynek az Új-
pest és a dunakeszi Liget utca 
közötti szakasza is elkészült, 
amit áprilisban adnak át hiva-
talosan. 

A bejelentést követően a la-
kosság részéről számos észre-
vétel jelent meg a város közös-
ségi oldalain, melyekre reagál-
va Tóth Eszter, Dunakeszi vá-
ros főkertésze az alábbi szak-
mai tájékoztatót tette közé: „A 
kivitelezővel bejártuk az út-
szakasz bővítése által érin-
tett területet. Az épülő sétány 
nyomvonala, ahol lehet, kike-
rüli a nagyobb fákat, így ösz-
szesen csak 5 fa kerül kivágás-
ra. Egy gömbkőris, amely saj-
nos már túl nagy ahhoz, hogy 
átültessük, egy magról nőtt 

fehér eperfa, melynek a visz-
szaszorítását a Vízügyi Igaz-
gatóság, és a Nemzeti Park is 
kérte korábban tőlünk. Emel-
lett 3 db, a viharban megsérült 
nyárfa kerül kivágásra, me-
lyek állapota rossz, már több 
ízben visszacsonkoltak, kor-
hadtak. Ezeket a fákat közvet-
lenül nem, csak a gyökérzetü-
ket érinti az alépítmény, tü-
körkiemelés, de mivel nagyon 
magasak, koronájuk csak fent 
van, így a gyökerek elvágása 
után már nem tarthatók meg 
biztonságosan, így kértem a 
kivágásukat a projekt keretein 
belül. A kivágott fák természe-
tesen pótolva lesznek. Egy ta-
valy telepített fát átültetünk a 
területen belül, illetve a nyom-
vonal által érintett gyöngy-
vessző sövényt is visszavág-
juk, és átültetjük. Pár cserje-
csoport, sarjadzó, régen visz-
szavágott akác, és fehér eperfa 
kivágásra került, de ezek ki-
vágása nem engedélyköteles. 
A sarjak átmérője 5 cm alatt 
volt.” – írja közösségi oldalán 
a város főkertésze.

 (Vetési)

Külön utakon közlekedhetnek a sétálók 
és a kerékpárosok a Duna-parton

A megnövekedett gyalogos- és kerékpárforgalom miatt szükségessé vált az egyre népszerűbb 
dunai szakaszon a sétálók számára egy 3 méter széles külön járdát építeni a Duna soron, hogy 
mindenki biztonságosan közlekedhessen – derül ki Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármesterének 
bejegyzéséből. 

A gyalogosok, a sétálók részére 3 méter 
széles járda épül a viacoloros út mellett
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Csoma Attila, a körzet képviselője és Dióssi Csaba polgármester

Az avatási rendezvényt 
április 12-én tartották. 
Dióssi Csaba polgár-

mester örömmel látta, hogy a 
kisgyermekek és szüleik már 
birtokba vették a tetszetős 
játékalkalmatosságokat. A 
Telekeszi TV-vel közösen 
kérdeztük a városvezetőt:

- Hozzászoktunk a korábbi la-
kóparkoknál is, hogy amikor be-
népesül egy ilyen lakótér, rögtön 
utána az elsők között merül fel, 
hogy hol van iskola, óvoda, ját-
szótér. Évek óta épül a Malom-
árok lakópark, de most lettek 
olyan állapotok, hogy érdemes 
volt létrehozni a játszóteret.  
Csoma Attila, a térség önkor-
mányzati képviselője felmér-
te, majd megfogalmazta az igé-
nyeket, hogy hova lenne prakti-
kus elhelyezni a játszóteret, mi-
lyen játékokkal rendezzük be. 
Sokat köszönhetünk a képviselő 
úr „felderítő” tevékenységének. 
Különösen örülök a megvalósu-
lásnak ebben a nehéz időszak-
ban, hiszen itt veszély nélkül le-
het mozogni, játszani, sportol-
ni a gyermekeknek. Szeretném 
megköszönni azoknak a létre-
hozásban közreműködő kollé-
gáknak a munkáját, akik a jár-

ványtól függetlenül, hibátlanul 
elvégezték mindezt. A járvány 
ellenére az építőipar nem állt 
meg, sorban adhatunk át új lé-
tesítményeket, azokat a fejlesz-

téseket, amelyeket elhatároz-
tunk, menetrend szerint megva-
lósíthatjuk. Nagyon fontos, hogy 
Dunakeszin jelenleg 16 ”játszó-
tér őrség” van, ezért merünk 
ilyen játszótereket létrehozni. 
Tudjuk, hogy vigyáznak rá nyi-
tástól zárásig, és bízunk benne, 
hogy a lakosság is partner lesz az 
állagmegóvásban.

- Volt egy terv, melyet a főker-
tész asszony állított össze, en-
nek alapján készült el körben 

egy kismotor és kerékpár járda, 
a cserjékhez a csepegtetős öntö-
ző, a füves részhez pedig a szó-
rófejes öntöző – mondta Kiss  
Attila, a kivitelező BMI-Kft, 
képviselője.

A lakópark a város legfiata-
labb része, az elmúlt években 
jellemzően fiatal családokkal 
népesült be és az ő kérésük volt, 
hogy legyen egy játszóterük – 
mondta Csoma Attila. – Az Ön-
kormányzat 2019-ben megvásá-
rolta ezt a területet, és a tavalyi 
évben és idén alakult ki a játszó-
tér. Megkérdeztem a szülőket és 
az ő igényeiket figyelembe véve 
szereztük be a játékokat. Tapasz-
talatom szerint megkedvelték a 
családok és messzebbről is jön-
nek ide jó időben a gyermekes 
anyukák. 

Megkérdeztünk szülőket, ne-
kik hogy tetszik az új létesít-
mény. Jatzenkó Emese gyer-
mekével messzebbről jár ide, 
Osvald Mónika a közelben lakik, 
és mindkettőjük nagyon elége-
dett a játszótérrel, jók a játékok, 
rendezett, tiszta a hely, szívesen 
jönnek el nap, mint nap gyerme-
keikkel. 

Mert játszani jó!
Katona M. István 

A szerző felvételei

Ezúttal arról adhatunk hírt, hogy a közhasznú 
alapítványok támogatása érdekében 
kihelyezett két kupakgyűjtő szív rendszeresen 

megtelik a dunakesziek jóvoltából. 
Pethő Krisztián önkormányzati képviselő a mi-

nap arról számolt be, hogy a Casalgrande téren és a 
MÁV Nagyállomásnál kihelyezett hatalmas szívek-
ben az elmúlt időszakban 1,5 tonna kupak gyűlt ösz-
sze, amit a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. rak-
tárából Csömörre szállított el, amelyért 108 ezer fo-
rintot fizettek.

Egészen pontosan 1440 kilogramm, 288000 db 
kupak gyűlt össze.

„A most leadott, csaknem másfél tonna össze-
gyűjtésébe Vácról is besegítettek Varga Zsuzsa koor-
dinálásával. A Közüzemi Kft. raktárában Balogh Ist-
ván és Dr. Dencső Balázs segített felpakolni a renge-
teg kupakot a teherautóra, amit elvittem Csömörre, 

ahol az ETILÉN 95 Kft-nél leadtam.  Külön szeret-
ném megköszönni Juhász Jánosnak, a cég tulajdono-
sának, hogy soron kívül átvették tőlünk és a legjobb 
ajánlatot kaptuk érte neki köszönhetően.

Szeretném megköszönni Dunakeszi Város Ön-
kormányzatának, és Dióssi Csaba polgármester úr-
nak, hogy az önkormányzat a kupakokért kapott 108 
ezer forintot ugyanilyen összeggel” – írta bejegyzé-
sében Pethő Krisztián. Az önkormányzat részét az 
akció végén szeptemberben fogják teljes összegben 
megkapni.

Mint közismert az önkormányzat minden évben 
más-más jótékonysági vagy közhasznú alapítványt 
támogat a kupakokkal, az idén a fogyatékosokkal 
foglalkozó dunakeszi Veni Vidi Vici Alapítvány a 
kedvezményezett. Javukra a gyűjtés egészen őszig 
folytatódik. Aki teheti, csatlakozzon a jótékony célú 
akcióhoz. V. I. 

„Mert játszani jó!”

Másfél tonna műanyag kupakot 
gyűjtöttek a dunakesziek

Dunakeszin különböző jelentős beruházások között fontos szerepet töltenek 
be a játszóterek. Eleddig a településen húsz korszerű, a gyermekek igényeinek 
megfelelő játszótér szolgálja a kisebbek-nagyobbak szórakozását. A „legfiata-
labb” játszóteret a Malomárok lakóparkban létesítette az Önkormányzat.

Számtalan példát lehetne felsorolni, amely bizonysága annak, hogy a Du-
nakeszin élők körében kiemelt helyet foglal el a közösségi összefogás, a 
jótékony célok támogatása. 

Folytatás a címlapról

Születési támogatás, 
babacsomag
A babaköszöntő csomagban pe-
lenkával, kifogóval, babapléd-
del, bodyval, ajándék doboz-
zal, kanállal, előkével, „Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok!” matri-
cával az autó hátsó szélvédőjére 
és tájékoztató füzettel kedves-
kedik az önkormányzat az első 
életévüket be nem töltött gyer-
mekeknek, 5000,- forint érték-
ben. A születési támogatásra a 
dunakeszi lakcímkártyával ren-
delkező gyermekek jogosul-
tak. A kérelem az e témában írt 
cikknél, az önkormányzat hon-
lapján, a dunakeszi.hu-n letölt-
hető, vagy az ügyfélszolgálaton 
igényelhető. A kérelmeket pos-
tai úton, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán lehet benyújtani.

Oltástámogatás
Az oltástámogatást bármely 
dunakeszi lakcímkártyával 
rendelkező szülő igénybe ve-

heti 0-14 év közötti gyerme-
kére. A 15.000,- forint érté-
kű támogatás az ajánlott vé-
dőoltások gyógyszertári díjá-
nak megtérítését jelenti. Így 
visszaigényelhető a rota ví-
rus, a bárányhimlő, a geny-
nyes agyhártyagyulladás 
(meningococcus C, B, A törzs) 
és a kullancscsípés okozta 
agyvelőgyulladás elleni védő-
oltás ára.

A támogatás több védőol-

tás visszatérítését is lehetővé 
teszi a keretösszegen belül. A 
város honlapján megtalálható 
kérelem az oltás beadását kö-
vető legfeljebb 30 napon belül 
adható be a polgármesteri hi-
vatal szociális és egészségügyi 
csoportjához. A kérelemhez 
mellékelni kell a gyógyszer-
tári blokkot, a gyermekorvos 
igazolását, vagy az oltási kis-
könyv felmutatása szükséges.

Szeredi Helga

5000 születési támogatás 
Dunakeszin

Babaköszöntő csomag és oltási támogatás a dunakeszi gyermekért és 
családjukért. Több mint 1500 újszülöttet ajándékozott meg babacsomag-
gal az önkormányzat, és emellett a város támogatásának köszönhetően 
csaknem 3500 alkalommal igényeltek oltási támogatást Dunakeszi lako-
sai, gyermekes családjai 2015 óta.

A strand és környezete nagyon népszerű, 
melyet egy nyári napon akár ezren 
is látogatják, ezért jelentős igény volt 

egy kulturált mosdó építésére – tájékoztatott  
Somodi István.

A polgármesteri hivatal városüzemelteté-
si osztályvezetője elmondta, hogy a tervezésnél 
fontos szempont volt az esztétika.

- Olyan épületet szerettünk volna, ami a kör-
nyezetbe is illik, illetve az elhelyezésnél fontos 
szempont volt, hogy a Duna ne öntse el áradás-
kor. Így esett a választás a Katonadombhoz kö-
zeli részre, ami így a katonadombi játszóteret is 

ki tudja szolgálni. De itt épült ki a mosdóhelyi-
ség mellett elhaladó EuroVelo6 kerékpárút pihe-
nőállomása is. Az épület két nagyobb részből áll 
majd. Az egyik részben alakítják ki a női mos-
dót, külön bejárata lesz a baba-mama szobának, 
de külön bejáraton lehet majd megközelíteni a 
gyermek WC-t is. A másik épületrészben lesz a 
férfi mosdóhelyiség, valamint a mozgássérültek 
részére kialakított külön bejáratú mosdó is. Az 
épületet nyáron már használatba veheti a lakos-
ság – tájékoztatott Somodi István.

 V. I. 
Fotó: KesziPress

Többfunkciós mosdó-
helyiség épül a strandon
Március végén kezdődött el a részben pályázati pénzből finanszírozott mosdó 
építése a dunakeszi Duna-parti városi szabad strand területén. A nagy népsze-
rűségnek örvendő strand kialakítása pár éve indult el, amely folyamatosan szé-
pül, újabb és újabb fejlesztésekkel szolgálja ki a város polgárait.

Játszótér épült a Malomárok lakóparkban 
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Koronavírus helyzetkép Dunakeszi 
lengyelországi testvérvárosában
A több évszádos történelmi lengyel-magyar barátság jegyében Dunakeszi polgárai megkülön-
böztetett érdeklődéssel kísérik, hogy lengyel testvérvárosuk, Stary Sącz életére milyen hatás-
sal van a koronavírus-járvány. A két önkormányzat és polgárainak kiváló kapcsolatán kívül az 
is táplálja az odafigyelést, hogy a hangulatos lengyel kisváros védőszentje, IV. Béla király lá-
nya, Szent Kinga. Hogyan tudták felvenni a küzdelmet a pandémiával, és mit jelent Önök számá-
ra a lengyel-magyar barátság, melyet március 23-án ünnepelt a két ország? – kérdeztük Jacek 
Lelektől, Stary Sącz polgármesterétől.  

- A világjárvány milyen ha-
tással van Stary Sącz életére? 
Mennyien fertőződtek meg a 
vírussal a város polgárai kö-
zül?

- A járvány eleinte sok bi-
zonytalanságot, sőt félelmet 
okozott, bezárta otthonuk-
ba az embereket, csak azok 
az ágazatok működtek, ame-
lyeknek muszáj volt – a közle-
kedés, a boltok, a gyógyszer-
tárak, a hivatalok korlátozott 
mértékben. Különösen nehéz 
volt a helyzet 2020 novembe-
rében. Ekkor a fertőzések szá-
ma településünkön meghalad-
ta a 330 főt. Sokan kerültek ka-
ranténba. Stary Sącz általában 
élettel teli helység – koncertek, 
vásárok, fesztiválok, sok turis-
ta, sportversenyek – mindez, 
ami városunkat éltette, elma-
radt. Ez mindannyiunknak – 
a lakosságnak, a turistáknak, 
akik kedvelnek minket, nehéz 
helyzet volt. Ez a helyzet ma 
is, a járvány Lengyelországban 
mostanában felerősödött, de 
Stary Sączban egy kicsit nyu-
godtabb a helyzet.

- Mennyire hatékony a vé-
dekezés? Milyen intézkedése-
ket vezettek be? Az emberek 
fegyelmezetten betartják a ha-
tóságok által előírt szabályo-
kat? 

- Ami azoknak a vállalkozá-
soknak nyújtott támogatást il-
leti, amelyek a járvány miatt el-
veszítették a bevételeiket, men-
tesítettük az ingatlanadótól, és 
kedvezményeket nyújtottunk 
az ingatlanok bérbeadásával 
és bérbevételével kapcsolatos 
pénztartozásokra. Azoknak a 

vállalkozásoknak a pénzbeli 
kötelezettségeit, amelyek pénz-
ügyi mérlege romlott a gazda-
sági tevékenység folytatásának 
megtiltásával és korlátozásával 
kapcsolatban, az adós kérelmé-
re befagyasztottuk 80%-ot nem 
meghaladó mértékben, vissza-

fizetésük átütemezhető vagy 
részletekre bontható 6 hónap-
nál nem hosszabb időtartam-
ra. A járvány első jeleire gyor-
san válságstábot hívtunk ösz-
sze az egészségügyi intézmé-
nyek, a tűzoltóság és a rendőr-
ség képviselőinek részvételével, 
és összeállítottuk a cselekvé-
si tervet. A hivatalban és a ki-
rendeltségeken fertőtlenítő fo-
lyadékadagolók jelentek meg. 
Alighanem elsőként fogtunk 
hozzá a város fertőtlenítéséhez. 
Kapcsolatba lehet lépni a hiva-
talnokokkal, de csak a legfon-
tosabb, halaszthatatlan, telefo-
non vagy interneten keresztül 
nem elintézhető ügyekben. A 
legutóbbi hónapok megmutat-
ták, hogy az embereknek szük-
ségük van a hivatallal fenntar-

tott kapcsolatra. Ezt tisztelet-
ben tartjuk. A hivatal udvarán 
lakossági fogadópontokat léte-
sítettünk. A biztonságos eljárás 
megőrzésével mindent el lehet 
intézni a hivatalban. Iskoláink 
jól felkészültek a távoktatásra. 
Gyorsan beszereztük a Micro-

soft Teams platformot, amely 
felhasználható a távtanításra. 
Meggyorsítottuk a bevezetés 
folyamatát, és az iskolák ennek 
köszönhetően csaknem folya-
matosan áttérhettek a távokta-
tásra. Mintegy 100 laptopot vá-
sároltunk a tanulók részére. 

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

- Ezt a Társadalmi Segély-
központ nevű egységünk fel-
ügyeli. Külön számot indítot-
tunk a karanténban levőkre 
gondolva. De munkatársaink 
kevésszer léptek közbe, mert 
kiderült, hogy nagy empátia-
készlettel rendelkezünk. Nem 
csalódtam a lakosságban.  Se-

gítettek a maszkok varrásában 
és elosztásában, az időseknek 
és a karanténban élőknek a be-
vásárlásban, az on-line elfog-
laltságok megszervezésében, a 
kapcsolatteremtésben, segítet-
tek az időseknek. Az élelmi-
szerbankból 260 családnak se-
gítettünk. Nagy tisztelet illeti 
az önkénteseket. 

- A koronavírus-járvány 
okozta negatív hatás mennyi-
re érződik a helyi gazdasági, 
oktatási, kulturális- és sport-
életben?  

- A legjobban károsult a tu-
risztikával és a vendéglátással 
kapcsolatos ágazat. Az összes 
legnagyobb beruházás azon-
ban, vagyis a település legna-
gyobb iskolájának a bővítése, a 
kortárs művészeti galéria, a csa-
tornahálózat, a könyvtár, a Vá-
rosi-hegy turista útjainak  építé-
se folytatódik vagy befejeződik. 
A gazdaság lassulása azonban 
meglátszik Stary Sącz város-
ában. Bizonyára mások lesz-
nek a bevételek és mások a ki-
adások. Önkormányzatunkat 
ellenben nagyon erősen támo-
gatták a kormányprogramok, 
amelyeknek köszönhetően to-
vább tervezhetjük a fejlődést. 

- A pandémia mennyire és 
minden változtathatja meg az 
emberek jövőbeli életét, a vá-
ros működését?

- Elsősorban remélem, hogy 
néhány hónap múlva minden 
visszatér a normális helyzet-
be, és az óvatosság fenntartá-
sa mellett normálisan tudunk 
működni. Stary Sącz tele lesz 
turistákkal és vendégekkel, a 
lakosság pedig elégedett lesz. 
A járvány időszaka bizonyá-
ra annak a jele, hogy rende-
zett komfortos életünk hirtelen 

megváltozhat, nekünk pedig 
alkalmazkodnunk kell ezekhez 
a változásokhoz. 

  
- Befejezésül egy emelkedet-

tebb hangulatú kérdés: mit je-
lent az Önök számára a legen-
dásan híres lengyel-magyar 
barátság? 

- Ami évszázadokkal ezelőtt 

összekötött bennünket, a to-
vábbi századok során tovább-
fejlődött, azt nem lehet csak 
úgy eltörölni. Rendkívül tet-
szik egy bizonyos jelképes rajz 
– két évszázados tölgy – Len-
gyelország és Magyarország 
– az évszázadok alatt gyöke-
rével és koronájával is egy-
beforrt. Mi ezeken a koroná-
kon, ezeken az új ágakon épít-
jük az új szövetséget, szeren-
csére már boldog időkben, új 
szívélyes barátságokat kötünk, 
és együttműködünk a kultúra, 
az ifjúsági csere, a mai tapasz-

talatok cseréje terén. Sok bará-
tunk van Magyarországon, és 
tudom, hogy sok magyar ne-
vezheti a lengyeleket a baráta-
inak. Befejezésül szeretnék szí-
ves köszönetet mondani Duna-
keszi polgármesterének, Dióssi 
Csabának az őszi Dunakeszi 
Fesztre szóló meghívásért. Ha 
a járvánnyal kapcsolatos szi-

gorítások megszűnnek, ma-
gát a járványt pedig megféke-
zik, és nagyon remélem, hogy 
így lesz, eljövünk Dunakeszi-
re. Viszontlátásra a Dunakeszi 
Feszten, és meghívom Lengyel-
országba, Stary Sączba.

- Polgármester úr! Annak 
reményében köszönöm a be-
szélgetést, hogy mielőbb sze-
mélyesen is üdvözölhetjük 
Önöket Dunakeszin!

Vetési Imre
Fordította:  

Hermann Péter

Kitekintő

Jacek Lelek, 
Stary Sącz polgármestere
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A hitközség készen áll arra, hogy zarándokturisztikai 
látogatóközpontként újra kinyithassák a kapukat

Tekintet előre néz 
és bizakodó!

I. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság

Megújult a váci 
zsinagóga tetőzete

A címben olvasható felszólító mondat talán kortársaim katonaviselt tár-
saságának ismerősen hangzik. Amikor a vezényszó tisztelgést követelt 
egy sorakozónál vagy szemlén, akkor mondta ezt nekünk rendszeresen az 
elöljáró, utalva arra, hogy ne mélabús tekintettel várjuk a feszes vigyázz-
állást felmentő Pihenj! vezényszót. Ezt juttatta eszembe Fót Város polgár-
mestere dr. Vass György, amikor a jelen, nem egyszerű helyzetet elemez-
te interjúnkban, a tőle megszokott derűs lendülettel ecsetelve a nehézsé-
gek dacára elért eredményeket. 

A Malév Repülőklub és az 
Opitz Nándor Repülőklub 
2021. április 16. és 23. kö-
zött rendezi meg az I. Dunake-
szi Vitorlázórepülő Bajnoksá-
got. A dunakeszi pilóták mel-
lett Farkashegyi Repülőtérről, 
Budaörsről, Szegedről, Szaty-
mazról, Esztergomból, Pécs-
ről, Dunaújvárosból, Őcsény-
ből és Atkárról 32 gép 36 piló-
tájának naponta más-más fel-
adatot kell teljesíteniük.

A Váci Zsidó Hitközség állami pályázati támogatást kapott a zsinagóga te-
tőzetének felújítására, s a kiírásnak megfelelően március végére be is fe-
jeződtek az év elején megkezdett munkálatok.

Dr. Vass György polgármester

Tudni kell, hogy közel 
egy időben került kór-
házba a polgármester 

és lett vírusfertőzött az alpol-
gármester. Ám a városban az 
élet nem állt le, annak minden 
körülmények közt működnie 
kell, s így is történt.

Polgármester úr elmond-
ta, a legfontosabb, hogy a vá-
ros egyetlen alkalmazottjá-
nak sem mondtak föl.  Akik-
nek a rendelkezések miatt ép-
pen nincs elfoglaltsága azokat, 
például az óvoda pedagóguso-
kat, beosztották kisegítő fel-
adatok elvégzésére a szakor-
vosi rendelőkbe, és a háziorvo-
sok mellé, ahol azt igényelték. 
Minden hivatali és intézményi 
alkalmazottat teszteltettek, a 
közterületeken a Városüzemel-

tető Kft folyamatosan mentesí-
tett, amiben segítséget nyújtott 
a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is. 

Nem álltak le a beruházások 
sem, a város szépítésébe, a fő-
tér méltó módon történő kiala-
kítása elkezdődött, tiszta tere-
pek alakultak ki és parkolók. 
Folyik az új, korszerű egész-
ségház létesítés (2,4 milliárd 
forintos projekt). Az ősszel el-
kezdett sportcsarnok építése 
javában folyik, amelynél büsz-
kén említik, hogy ehhez a vá-
ros 600 millió Forint TAO hoz-
zájárulást szerzett. Ugyancsak 
készül egy villanyfényes műfü-
ves pálya is, amihez 100 millió 
TAO összeg áll rendelkezésre. 
Működik a szomszédos, fedett 
teniszpálya, és az óvodások-

nak négy kis focipályát is ter-
veznek. 

A fóti tó mellett megépült 
két remek bringapálya mellé 
még az idén egy görkorcsolya-
pálya is kerül. A tó körüli la-
kók kérésére egy kisebb bevá-
sárló üzlet is készül, valamint 
az ide kirándulók számára egy 
büfé nyílik. 

Fóton nagy hiányt jelent egy 
komolyabb üzlet, ahol a házi-
asszonyok a mindennapi be-
vásárlásaikat meg tudnák ten-
ni. Évek óta húzódik az egyik 
jól ismert áruházlánc fóti egy-
ségének engedélyeztetése a Dó-
zsa György útra, ám az ún. Plá-
za Stop miatt eddig nem épült 
meg. Polgármester úr ezért egy 
másik céggel is tárgyal, amely 
nem esik ilyen tilalom alá. Jó 
eséllyel legkésőbb 2022-ben 
meg is nyílhat a buszforduló 
fölötti üres területen az 1800 
m2-esre tervezett üzlet, mely 
mellé egy OTP fiók és egy to-
vábbi üzlet is kerül. 

Egy VEKOP pályázat segít-
ségével tervezik megvalósíta-
ni a régóta várt közúti csomó-
pontok és a gyalogátkelők ki-
építését és azt a kerékpárutat, 
amely bekapcsolódhat a Buda-
pesttől a Dunakeszin átvezető 
és a Dunakanyarig húzódó pá-
lyához. 

A vírusidőszak alatti kiemelt 
polgármesteri joggal kapcso-
latban, miszerint a képviselő-
testület döntése nélkül hozhat 
meg határozatokat a város ér-
dekében, a következőkre fi-
gyelmeztetett. A polgármes-
ter hozhat egyedül döntéseket, 
azonban erkölcsi, politikai, és 
büntetőjogi felelőssége tudatá-
ban kell eljárnia, hiszen utó-
lag minden lépését meg kell in-
dokolnia, ez kemény személyes 
felelősség.

Windhager Károly

Új fejezet nyílik 
Dióssi Csaba 
D u n a k e s z i 

Város Polgármestere 
védnökségével meg-
rendezésre kerülő 
I. Dunakeszi Vitor-
lázórepülő Bajnok-
sággal, ahol a ver-
senyek történetében 
először, bár a vírushely-
zet miatt, de úttörő mun-
kával, online szervezést és ver-
senyrendezést valósítunk meg, a ha-
gyományok felélesztése mellett.

Régen Dunakeszi város a vitorlá-

zórepülők országos köz-
ponti repülőtere volt, 46 

verseny-nemzetközi, 
nemzeti és utánpót-
lás versenyek hely-
színe és a minden-
kori válogatott keret 
bázisa volt, de sajnos 

ez a hagyomány 30 
éve megszakadt, csak 

a legtapasztaltabb piló-
ták emlékezhetnek rá. 

Szeretnénk ezzel az I. Duna-
keszi Vitorlázórepülő Bajnoksággal 
újra hagyományt teremteni, köszön-
jük, hogy a város vezetése támogatja 

a kezdeményezésünket, reméljük Du-
nakeszi lakói is munkánkon keresz-
tül jobban megismerik ezt a gyönyö-
rű sportágat.

A járványhelyzetre való tekintet-
tel a verseny érintkezésmentesen zaj-
lik, online kapcsolattartással. A fel-
adatokat és híreket a https://www.
soaringspot.com/en_gb/i-dunakeszi-
v i t o r l a z o r e p u l o - b a j n o k s a g -
dunakeszi-2021/ oldalra írják ki min-
den versenynap reggelén. Ugyanitt 
megtalálható lesz a repülőgépek útvo-
nalát bemutató webes felület is.

A gépek Északkelet-Magyarország 
légterét használják majd.

Versenyfeladat típusok:
- sebességi versenyszám kijelölt for-
dulópontokkal (Racing Task – RT)
- sebességi versenyszám kijelölt légte-
rek érintésével (Assigned Area Task – 
AAT)
Helyszín: Dunakeszi Repülőtér
Időpont: minden nap 10-18 óráig
Eredményhirdetés: 2021. április 23. 
20:00 óra 
Fővédnök: Dióssi Csaba, Dunakeszi 
Város Polgármestere

A rendezvény Dunakeszi egész terü-
letéről és a repülőtér széléről szabad 
szemmel is követhető.

- A kivitelezés során lekerült 
zsinagógánk tetejéről az összes 
régi, elhasználódott cserép, a 
tetőzet léceivel, számos sza-
rufával, gerendával egyetem-
ben, ezeket mind újakra cserél-
ték a mesterek, azaz teljes körű 
tetőrekonstriukcióról beszél-
hetünk, ami már nagyon idő-
szerű volt, és aminek köszön-
hetően újabb hosszú-hosszú 
időre biztosíthattuk felülről az 
épület állagmegóvását, meg-
maradását. Köszönettel tarto-
zunk ezért a Magyar Turisz-
tikai Ügynökségnek a forrás 
biztosításáért, és itt hadd em-
lítsem meg külön is dr. Guller 
Zoltán vezérigazgató, illetve 
dr. Rétvári Bence államtitkár, 
a térség országgyűlési képvi-
selőjének a támogatását, vala-
mint a Mazsihisz közreműkö-
dését. Azt is szeretném kiemel-
ni, hogy minden munkát váci, 
Vác környéki vállalkozók vé-
geztek, az állványozástól kezd-
ve az összes ács munkáig, és 
mindannyian kiválóan tették 
a dolgukat, nekik is köszönet-
tel tartozunk - nyilatkozta la-
punknak Turai János, a Váci 
Zsidó Hitközség elnöke.

A hitközségi elnök kiemel-
te annak jelentőségét, hogy 
a kormány döntése értelmé-
ben a Dunakanyar régió ki-
emelt jelentőségű turisztikai 
térséggé vált, s értelemszerű-
en külön hangsúlyozta azt, 
hogy a fejlesztés koncepciójá-
ban a hitközség is szerepet ka-
pott, amennyiben a váci zsi-
nagóga a jövőben a Dunaka-
nyar zsidó zarándokturiszti-
kai látógatóközpontja szerepét 
is betöltheti.

- Vác a Dunakanyar és a tá-
gabb régió zsidó hitéleti és kul-
turális központja. A zsinagóga 
kiválóan alkalmas arra, hogy a 
hitélettel párhuzamosan ellás-
sa a térség zsidó zarándok tu-
risztikai látogató központjá-

nak szerepét, ez a tevékenység 
nagyban hozzájárulhat a hit-
élet élénkítéséhez is. Az épü-
letben a vallási, hitéleti alkal-
makon túl már eddig is szá-
mos más, kulturális programot 
szerveztünk: kiállítást, fesz-
tivált, hangversenyt, gasztro-
nómiai rendezvényeket. Hit-
községünk készen áll a val-
lásturizmust igénylő látoga-
tók szakszerű kiszolgálására. A 
pandémia után mi rögtön esz-
mélünk és nyitunk, annál is 
inkább, mivel a visszajelzések, 
bejelentkezések alapján na-
gyon sok látogatónak örvend-
hetünk majd már az idén, de a 
jövőben, hosszú távon ugyan-
úgy - mondta Turai János.

A hitközségi elnök kiemel-
te még, hogy erősítik a kapcso-
latot a Váci Egyházmegyével és 
a katolikus mellett a többi tör-
ténelmi egyházzal is, a helyi 
Tragor Ignác Múzeummal és a 
Magyar Zsidó Múzeum és Le-
véltárral egyaránt, hiszen az a 
közös cél, hogy az ide látoga-
tó vendégek minél elmélyül-
tebben megismerhessék a vá-
ros, a kistérség, az ország zsi-
dó-keresztény vallási, művé-
szeti értékeit, kultúráját, ha-
gyományait.

- A látogatóközpont égisze 
alatt bemutatni kívánt tár-

gyi emlékek, dokumentumok 
kapcsán külön ki kell emelni 
a Duna-Ipoly-Galga Regioná-
lis Holokauszt Oktató Kutató 
Központunk és a régió isko-
lái közötti nagyszerű együtt-
működést. Ennek köszönhe-
tően is rengeteg ismeretanya-
got gyűjthettünk össze az el-
múlt években, igen jelentős 
részben annak révén, hogy a 
fogékony diákok egyedülálló 
forrásmunkákat készítettek a 
túlélőkkel, jelesül nagyszülők-
kel, dédszülőkkel készített in-
terjúkkal. A magam részéről 
én ezeket a beszámolókat tar-
tom a leghitelesebb forrásnak, 
köszönet tehát a beszélgetések 
résztvevőinek, a kérdezőknek 
és a múltról valló idős korta-
núknak egyaránt - mondta 
zárszóként Turai János. 

Hozzátette: a látogatóköz-
pontnak különös vonzerőt je-
lenthet néhány nagy egyéni-
ség, így két innen elszármazott 
csodarabbi, továbbá a mártír 
sorsú költő, Radnóti Miklós, a 
környéken is munkaszolgálatot 
teljesítő későbbi amerikai sze-
nátor, Tom Lantos és két ne-
ves zsidómentő politikus-dip-
lomata, idősebb Antall József 
és Henryk Slawik emlékezeté-
nek őrzése.

Ribáry Zoltán
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Idén sem lesz Váci Világi Vigalom, 
de pályázattal segítik az előadóművészeket
Vác és környéke alkotóművészeinek megsegí-
tésére pályázatot ír ki a város. Céljuk ezzel az, 
hogy lehetőséget biztosítsanak a művészeknek 
a megjelenésre a nyár folyamán. A városházán 
megtartott sajtótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy a vigalmat idén nyáron sem szervezik meg, 
a járvány miatt, de enélkül is szeretnének fel-
lépési, kiállítási lehetőséget biztosítani a zené-
szeknek, alkotóművészeknek.

„Azt gondoljuk, és azt látjuk, 
hogy a kulturális szféra dolgo-
zói azok, akik a korlátozások 
feloldása után sem fogják visz-
szakapni régi életüket, hiszen 
mi sem tudunk szervezni nagy 
rendezvényeket, tömegrendez-
vényeket. De valamilyen mó-
don meg szeretnénk oldani, 
hogy a közönség, aki nem tud 
találkozni hónapok óta a mű-
vészekkel, kulturális élménye-
ket kapjon és ugyanakkor az 
itt élő alkotóművészek valami-
lyen módon meg tudjanak mu-
tatkozni” – mondta Matkovich 
Ilona polgármester.

Ezért Vác Város Önkor-
mányzata úgy döntött, hogy 

egy pályázatot hoz létre, 
amelyre a helyi és a környéken 
élő művészek jelentkezhetnek 
és a nyár folyamán, a hétvégé-
ken szórakoztathatják a közön-
séget. A kategóriánkénti össze-
gek: ötven, száz és kétszázezer 
forint.

Inotay Gergely alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy ez az év 
nem ad lehetőséget arra, hogy a 
Váci Világi Vigalmat megszer-
vezzék, hiszen részben vagy 
egészben még érvényben lesz-
nek a szigorítások.

„A Vácon élő polgárokat, 
családokat idén sem szeret-
nénk élmények nélkül hagyni, 
illetve a váci és Vác környéki 

előadókat szeretnénk támogat-
ni, lehetőséget adni produkció-
ik bemutatására. Ilyen formán 
minden nyári hétvégére sze-
retnénk programot, koncertet, 
hangversenyt, bemutató, tánc-
előadást, bábjátékot, szólóes-
tet rendezni Váci Nyár cím-
mel. Emellett idén is ki szeret-
nénk nyitni a városháza kapuit 
Vác a Tiéd, tavalyi nagy sikerű 
programját újra megszervezve” 
– mondta.

Laczi Sarolta, a Madách Imre 

Művelődési Központ vezetője a 
technikai részleteket ismertet-
te. Elmondta: május 10-ig lehet 
pályázni, egyéni alkotóművé-
szek, művészeti közösségek je-
lentkezését várják.

„A megvalósítás a tervek sze-
rint júniustól októberig lenne. 
Szinte az összes hétvégét sze-
retnénk megtölteni műsorok-
kal. A jelentkezésnek egy rövid 
bemutatkozást és a technikai 
igényeket kell tartalmaznia. A 
pályázatokat a szunyogh.mar-

ta@mimk.vac.hu e-mail cím-
re várjuk. Három kategóriában 
lehet jelentkezni: egyéni alko-
tóművészek, 5 fős formációk és 
a több fős együttesek.”

Matkovich Ilona és Inotay 
Gergely is hangsúlyozta, hogy 
azért, mert tavaly és idén is el-
marad a vigalom, nem jelen-
ti azt, hogy megszűnne a ren-
dezvény. Terveik szerint jövőre 
mindenképpen megszervezik a 
váciak közkedvelt programját. 

Furucz Anita
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

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

egyedi fűtésű lakás irányára: 30.000.000 forint. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 20 564 9240

Kövesse 
lapunkat 
a Facebookon is!

     

Inotay Gergely, Matkovich Ilona, Laczi Sarolta

„Sok embert kötnek szép emlékek, ehhez a va-
rázslatos helyhez. Van, aki gyermekeit sétáltat-
ta, és most az unokáját, (én is), és van, aki ide 
szervezte a randevút. Talán itt csattant el az első 
csók is. Ne hagyjuk, hogy az enyészeté legyen ez 
a mesebeli erdő. 

Természetesen a Váci Ártéri Tanösvény tulaj-
donosát, és üzemeltetőjét a Göncöl Alapítványt 
megkerestem, és az alapítvány kuratóriumi el-
nökével Kiszel Vilmossal egyeztettem. Így az ala-
pítvánnyal összefogva, közösen végezzük ezt a 
feladatot. A munkálatok elvégzésére, szakértő 
segítségre ígéretet már kaptam, a váci vállalko-
zók, és barátaim segítségével önkéntesek fogják 
a karbantartást elvégezni. Természetesen ehhez 
is lehet csatlakozni.” – írja az ötletgazda.

Dr. Szentiványi Erika beszámolt arról is, hogy 
az anyagköltséget pénzadományok, és vállalko-
zások, szolgáltatók felajánlásaiból fogják fedez-

ni. A felújítás mértéke attól függ, hogy mekkora 
összeget tudnak összegyűjteni. A siker érdeké-
ben pl. a posztokhoz feltett adományokra min-
den esetben 48 órán át lehet licitálni. 

A minden részletre kiterjedő információ meg-
található a Mentsük meg a tanösvényt Facebook 
oldalon.  

Az adománygyűjtést 2021. május 31-ig folytat-
ják, és az addig összegyűlt pénzből megkezdik 
a felújítást. 

Számlaszám: Raiffeisen Bank, 
Számlatulajdonos: Szentiványi Erika, 

Tanösvényfelújítás
Számlaszám: 12026001-01426263-00200004
„Ezt a bankszámlát kizárólag az adomány-

gyűjtésre hoztam létre, az átláthatóság kedvéért 
rendszeresen közzéteszem a rajta lévő összeget, 
és a számlákat is az anyagköltség megvásárlása-
kor.” – jelentette be dr. Szentiványi Erika. 

Társadalmi összefogás 
a váci tanösvény felújításáért

A közelmúltban sok kép, és poszt készült a váci tanösvényről. Sokakban 
felmerült, hogyan, milyen módon tudnának segíteni, hogy ez a különleges 
hely megmaradjon a gyermekeinknek és unokáinknak, hogy szabadon és 
biztonságosan látogatható legyen – írja a Mentsük meg a tanösvényt cím-
mel létrehozott közösségi oldalon dr. Szentiványi Erika.
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Mint arról lapunkban 
is beszámoltunk el-
készült a hazánkat 

átszelő EuroVelo6 kerékpár-
út dunakeszi szakasza, me-
lyet elsőként Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő, és Dióssi 
Csaba polgármester tesztelte 
március 23-án. Az Újpest pe-
reme és a dunakeszi Liget utca 
között épült új szakasz hivata-
los avatójára várhatóan ebben a 
hónapban kerül sor, ám a szép 
természeti környezetben ka-
nyargó kerékpárút csábító „hí-
vogatásának” nem lehetett el-
lenállni. Kicsik és nagyok, pro-
fik és „amatőr” sportkedvelők 
szemmel láthatóan élvezték, 
hogy a jó minőségű új pályán 
tekerhetnek…

Méltán nyilatkozta Tuzson 
Bence miután az 5 kilomé-
teres új pályán végig hajtot-
tak: „A bicikliúttal hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy egy élhe-
tőbb országban, többet mo-
zogva, egészségesebben, ki-
egyensúlyozottabban éljünk. 
Bízom benne, hogy ennek a 
lehetőségnek köszönhetően 
mindenki egy kicsit többet fog 
mozogni!” 

A közismerten rendszeresen 
sportoló Dióssi Csaba pedig 
arra bíztatott minden kerék-
pározni szerető dunakeszi pol-
gárt, hogy próbálja ki a nemso-
kára átadásra kerülő új kerék-
párutat.  

– Egészen új szemszögből 
lehet megismerni Dunakeszi 
csodálatos részeit, talán olya-
nokat, amivel még nem is ta-
lálkozott az itt lakók nagy 
többsége – fogalmazott a pol-
gármester. 

- 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. 

Már elkészült a kerékpáros 
megállóhely, jó ütemben épül a 
modern, többfunkciós, család-
barát mosdó is…

Nagyon színvonalas körül-
ményekkel várjuk a városunk-
ba érkezőket és a helyi lakos-
ságot – hangsúlyozta Dióssi 
Csaba polgármester, ami 
szemmel láthatóan vonzó so-
kak számára.

A nehéz napok után jó volt 
élvezni a természet szépségét 
és a sportolás varázsát…

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A természet 
és a sportolás varázsa 

A hideg napok után április 10-én igazán kellemes napra ébredhettünk. A ragyo-
gó napsütésben, aki tehette kerékpárra pattant, hogy élvezze a természet szép-
ségét, a sportolás testet, lelket erősítő élményét. Sokan sétáltak a dunakeszi 
szabad strand sétányán, megpihentek a vízparton, gyönyörködtek a békésen fo-
lyó nagy vízben, a túlparti Pilis hegység panorámájában…

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

Galambos Péter az olimpiai 
programban nem szerep-
lő, tíz indulót felvonultató 

könnyűsúlyú egypárban volt ér-
dekelt. A rutinos váci kiválóság az 
előfutamok során nemcsak meg-
nyerte futamát, hanem az egész 
mezőnyt tekintve a leggyorsabb-
nak bizonyult. Azonnal az A dön-
tőbe jutott, majd ott rajt-cél győ-
zelmet aratott. Galambos már 500 
méternél közel egy hajóval meg 
tudott lépni a mezőnytől, a kü-
lönbség a táv felénél pedig a duplá-
jára nőtt. Miután mögötte a rivá-
lisok egymással küzdöttek, és Ga-
lambosra 1500 méternél sem tud-
tak feljönni, a magyar evezős ma-
gabiztos előnnyel ért célba.

A 34 éves evezősnek a felnőt-
tek mezőnyében nagy világverse-
nyen ez a második aranyérme, a 
2019-es Eb-győzelem után. Szin-
tén könnyűsúlyú egypárban Eb-n 
korábban egy második helyezé-
se (2017) volt még, míg a világ-
bajnokságon három ezüst- (2012, 
2016, 2019) és két bronzérmet 
(2010, 2013) szerzett.

Az olimpiai programban szin-
tén nem szereplő könnyűsúlyú 
kettesek versenyszámára három 
egység nevezett, így a Szabó Ben-
ce, Furkó Kálmán alkotta magyar 
hajó - amely április 9-én, a pén-

teki pályaosztón a legjobbnak bi-
zonyult - éremszerzése biztosnak 
volt tekinthető. A döntőben az 
olaszok kezdtek a legjobban, 500 
méternél fél hajóval megléptek 
a szorosan tapadó magyaroktól, 
előnyüket a táv második negyedé-
ben megduplázták. Szabó és Fur-
kó alatt azonban 1000 méter után 
megindult a hajó, egyre jobban 
megközelítették az erejükkel elké-
szült olaszokat, 1500 méternél pe-
dig már tisztán vezettek. Miután 
lendületük a táv utolsó negyedére 
is kitartott, végül majd' három ha-
jóval előbb értek célba.

A zárónapon érdekelt többi ma-
gyar egység közül a B döntőben 
volt jelenése paraevezős PR1 egy-
párban (paralimpiai szám, 9 indu-
ló) Pető Zsoltnak, valamint a Preil 
Vivien, Gadányi Zoltána egység-

nek női kétpárban (olimpiai szám, 
9 i.). Előbbi magyar hajó második, 
utóbbi a harmadik helyen ért cél-
ba, így a 8., illetve a 9. helyen vé-
geztek a kontinensbajnokságon.

A C döntőben zárta szereplését 
férfi egypárban (o. sz., 23 i.) Ács 
Kristóf, illetve kétpárban (o. sz., 24 
i.) Szabó Márton és Bácskai Máté. 
Az egypár hatodik, a kétpár ne-
gyedik lett, így a 18. és a 16. helyen 
végeztek az Eb-n.

Női egypárban (o. sz., 15 i.) 
Bertus Kitti a szombati napon, 
míg könnyűsúlyú kétpárban (o. 
sz., 13 i.) Ferencz Panna és Fehér-
vári Eszter már pénteken letudta 
szereplését, mindkét hajó a 13. he-
lyen zárt.

Az Európa-bajnokságra 35 or-
szág 629 versenyzője nevezett.

Forrás: MTI

A váci Galambos Péter 
újabb aranyérmet nyert 

az evezős Európa-bajnokságon
A döntőben szereplő mindkét magyar egység aranyérmet nyert vasárnap 
az evezős Európa-bajnokság zárónapján, az olaszországi Varesében.

Elkészült az EuroVelo6 kerékpárút 
dunakeszi szakasza is


