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Folytatás a 2. oldalon

Dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár (MÁK) 
elnöke a hétfő délelőtti dunakeszi megnyitóval egy-
bekötött sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az el-
múlt években egyre többen választották ezt a koc-
kázatmentes befektetési formát. A MÁK 825 milli-
árd forintnyi megtakarítást őriz különböző lejáratú 
és formájú, forint alapú értékpapírokban, és körül-
belül 1 milliárd eurónyi megtakarítást euró alapú ál-
lampapírban.

Újra látogatható péntektől a Ferenczy Múzeumi Centrumhoz (FMC) tartozó, frissen felújított szentendrei Czóbel Múzeum. Az intézmény az Újragondolt 
Czóbel című új állandó kiállításával várja ismét a közönséget.

A Magyar Állam-
kincstár tovább 
bővíti állampapír-
forgalmazó ügy-

félszolgálati hálózatát – je-
lentette be az elnök. Az or-
szágszerte megnyíló új ér-
tékesítési pontok értékpa-
pír nyilvántartási-számla, 
Start-értékpapírszámla, Tar-
tós Befektetési Számla nyi-
tással- és kezeléssel; továbbá 
kényelmi szolgáltatásokkal – 
TeleKincstár, WebKincstár, 
illetve MobilKincstár – áll-
nak az ügyfelek rendelkezé-
sére.

A Kincstár 2015. december 
17-től újabb 25 helyen nyit ér-
tékesítési pontot annak érde-
kében, hogy ügyfelei részé-

re több helyen váljon elérhe-
tővé az állampapír befekte-
tés. 2013-ban 10 helyen, 2014 
őszén pedig újabb 24 helyen 
nyílt értékesítési pont ország-
szerte.

A nyitás révén a Dunake-
szin élő és a Dunakeszi kör-
nyéki ügyfelek az állampa-
pírokkal, Start-értékpapír-
számlával kapcsolatos ügye-
iket itt helyben, a Fő út 143. 
szám alatt, a Dunakeszi Járá-
si Hivatal épületében hatéko-
nyan intézhetik; a Kincstár 
munkatársai pedig mindent 
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy az ügyintézés gör-
dülékeny legyen.

Az ünnepélyes meg-
nyitón L. Simon 
László, a Minisz-
terelnökség kul-

turális örökségvédelemért és 
kiemelt kulturális beruhá-
zásokért felelős államtitká-
ra egyebek mellett arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Czóbel 
Béla (1883-1976) egész életé-
ben őszintén, mély meggyő-
ződéssel és szeretettel vallot-
ta magát magyarnak, magyar 
művésznek, s bár élete na-

gyobb részét a hazájától távol 
töltötte, mégis mindig, min-
den megszólalásában, számos 
témaválasztásában visszatért 
szülőföldjéhez. 

A világhírű magyar fes-
tőt méltatva hangsúlyozta: 
rendkívül gazdag életpálya 
áll mögötte nagyon sok kivá-
ló alkotással, életművét szin-
te nem lehet számba venni, 
mérhetetlenül változatos és 
összetett. 

Az államtitkár kiemel-

te azt is, hogy a szentend-
rei múzeum új lendületet ka-
pott, és úgy fogalmazott: Gu-
lyás Gábor személyében a Fe-
renczy Múzeumi Centrum-
nak olyan vezetője van, aki 
képes a kortárs európai mű-
vészetben elhelyezni a szent-
endrei örökséget, és akinek 
van elképzelése a gazdag 
szentendrei múzeumi kincs-
csel kapcsolatban.

L. Simon László kitért arra 
is, hogy a megnyitó rávilá-

gít arra is, hogy Szentend-
re múzeumi rendszerét újra 
kell gondolni. Az egykor lét-
rehozott sok kicsi múzeumi 
egység szerinte ma már nem 
működőképes, s ez a kiállítás 
tesztje lesz annak, hogy mi-
lyen módon kell hozzányúlni 
a széttagolt, sok-sok kis épü-
letből és múzeumegységből 
álló nagy rendszerhez. A vá-
ros és a múzeum vezetése fel-
ismerte a változtatás szüksé-
gességét - mondta az állam-
titkár, aki a kormány olda-
láról partnerséget és segítsé-
get ajánlott fel. Megjegyezte: 
a csütörtöki múzeumavató az 
első fontos lépése a változás-
nak – írja az MTI.

Verseghi-Nagy Miklós, a vá-
ros polgármestere köszön-
tőjében reményét fejezte ki, 
hogy a megnyitóval új, egész 
Szentendrére kiható korszak 
kezdődik. Úgy fogalmazott: a 
Gulyás Gábor vezette múzeu-
mi centrum elképzelései, me-
lyek szerint Szentendre visz-
szakerül a nemzetközi mű-
vészeti élet térképére, a város 
vezetése számára is fontos és 
támogatandó célkitűzés. 

Gulyás Gábor igazgató töb-
bek között azt hangsúlyoz-
ta, hogy Szentendre hatalmas 
képzőművészeti gyűjtemé-
nyének nagyon fontos részét 

képezik az ott gondozott és 
őrzött Czóbel-művek. Meg-
jegyezte: az elmúlt évtizedek-
ben nagyon sok támogatást 
kapott a feldolgozáshoz a Fe-
renczy Múzeum, s az igazga-
tó reményei szerint a mostani 
újranyitás nem a vége, hanem 
a kezdete valaminek. 

Az újjászületett állan-
dó kiállítással kapcsolatban 
szólt arról is, hogy a tárlat 
egy része időről időre meg-
újul majd, a korszerűsített és 
megszépült épületet méltatva 
pedig kiemelte, hogy az már 
megfelel a nemzetközi szten-
derdeknek. 

Barki Gergely művészet-
történész, a kiállítás kuráto-
ra egyebek mellett arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a tárlat a 

Ferenczy Múzeumi Centrum 
Czóbel-gyűjteményére épül, 
de kölcsönzött művet a kiál-
lításra a budapesti Magyar 
Nemzeti Galéria, a kecske-
méti Katona József Múzeum 
és a párizsi Julian Akadémia 
is. Rámutatott arra is, hogy 
"nem az állandóságon lesz a 
hangsúly", mert időről időre 
új művek kerülnek be.

A kurátor jelezte azt is, 
hogy bár majdnem mind-
egyik képet évtizedek óta is-
merik, a tárlat a kutatásnak 
olyan terepe lehet, ahol újabb 
és újabb összefüggésekre de-
rülhet fény. Hozzátette: válto-
zó és mindig megújuló kiállí-
tás lesz a kutatás szempontjá-
ból is.

Fotó: MTI

ÁLLAMPAPÍR-
ÉRTÉKESÍTÉSI PONT 
NYÍLT DUNAKESZIN

Ismét látogatható a szentendrei Czóbel Múzeum 

Újabb lakossági szolgáltatással 
bővült a város kínálata

A felújított múzeumot 
L. Simon László államtitkár nyitotta meg

Várhatóan nagy siker övezi 
a folyamatosan megújuló Czóbel gyűjteményt 
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Az első "ügyfél" dr. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője volt 

ÁLLAMPAPÍR-ÉRTÉKESÍTÉSI 
PONT NYÍLT DUNAKESZIN

Az állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatokon – így Du-
nakeszin is – kizárólag bank-
kártyás fizetésre van lehető-
ség. Az állampapír vásárlás 
ellenértékének kiegyenlíté-
se forint- és euró alapú bank-
kártyával, átutalással és pénz-
számla terhére történhet.

Fontos kiemelni, hogy ki-
egészítő – TeleKincstár, Web- 
Kincstár, illetve Mobil-
Kincstár – szerződések meg-
kötését követően az állampa-
pír befektetéseket kényelme-
sen interneten, vagy telefo-
non keresztül, akár otthonról 
is lehet intézni, továbbá az ér-
tékpapírszámlát érintő jóvá-
írási tranzakciókról díjmen-
tes SMS szolgáltatás igény-
bevételével is értesülhetnek 
az ügyfelek. Az ügyfelek ké-
nyelmét elősegítendő lehető-
ség van ügyfélregisztrációra, 
illetve online időpontfogla-
lásra is a Kincstár honlapján 
keresztül.

A dunakeszi nyitást köve-
tően pedig további 18 helyen 
nyílik majd értékesítési pont 
szerte az országban – emel-
te ki dr. Dancsó József, a Ma-
gyar Államkincstár (MÁK) 
elnöke.

Kiemelt fontosságú ez az 
esemény Dunakeszi életében, 
hiszen az értékesítésre került 
állampapírok több mint fe-
lét Budapesten és Pest me-
gyében jegyezték le. Duna-
keszi pedig az egyik legfejlet-
tebb régió Magyarországon, 

ezért nagyon fontos, hogy az 
itt élő emberek is biztonság-
ban tudhassák a pénzüket – 
hangsúlyozta Tuzson Bence. 
A Miniszterelnöki Kabinet-
iroda államtitkára ugyanak-
kor emlékeztetett arra, nem 
mindig volt ez így, hiszen a 
közelmúltban is megtörtént, 
hogy az emberek biztonsá-
gosnak hitt helyre tették pén-
züket, amelyek elvesztek. A 
magyar állam azonban olyan 
befektetési lehetőséget kínál 
az emberek számára, amely-
nek köszönhetően a pénzü-
ket biztonságban tudhatják, 
mert mögötte ott áll az állam 
s annak garanciavállalása. 
Ezek az állampapírok az or-
szág egyre több pontján meg-
vásárolhatóak, illetve elekt-
ronikus úton is elérhetőek 
már. Külön köszönetét fejezte 
ki, mint a választókerület or-
szággyűlési képviselője, hogy 
Dunakeszin is létre jöhetett a 
Magyar Államkincstár érté-
kesítési pontja, hiszen az itte-
ni emberek, akik saját tehet-
ségüknek és szorgalmuknak 
köszönhetik, hogy kiemelke-
dő régiójává váltak az ország-
nak, befektetésüket olyan 
helyre hozhatják, ahol biz-
tonságban tudhatják azokat. 
Reményét fejezte ki, hogy mi-
nél többen fognak állampa-
pírt vásárolni, s úgy gondol-
ják, hogy ez egy jó befektetés. 
Tuzson Bence hozzászólásá-
ban fontosnak tartotta még 
kiemelni a babakötvényt is, 
mert ezek mögött egy egysze-
ri állami támogatás is áll, s ez 

a befektetési forma egy élet-
kezdési lehetőség azon gyer-
mekeknek, akik 2005. dec-
ember 31. után születtek. 

Pár évvel ezelőtt az egyik 
bejgli összetevőjét, a má-
kot be akarta tiltani az unió, 
de ez nem sikerült. S ahogy 
a mák betiltása napirenden 
volt, úgy a Magyar Állam-
kincstárral (MÁK) kapcso-
latos kritikákat is megfogal-
mazott az unió, miszerint 
a pénzügyi rendszerünket 
nem úgy formáljuk, ahogy 
azt ők elvárják. Ezzel szem-
ben a kormányzat 2010 után 
azt mondta, hogy mi úgy ala-
kítjuk a pénzügyi politikán-
kat, ahogy az nekünk jó. Gö-
rögországgal szemben egy új 
úton indultunk el, s ennek a 
gazdaságpolitikának köszön-
hető, hogy ma már az ország 
felminősítési van napirenden 
– hangsúlyozta hozzászó-
lásában a Pest Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbí-
zottja. Dr. Tarnai Richárd ki-
emelte, hogy mind e mellett 
az államigazgatás átszervezé-
se is megtörtént, hogy alkal-
mas legyen a szolgáltatáso-
kat, ezen belül is a pénzügyi 
szolgáltatásokat eljuttatni az 
emberekhez. Azt is mondha-
tom, hogy mostantól kezd-
ve MÁK-juk van a dunake-
szieknek – fogalmazott a kor-
mánymegbízott. Véleménye 
szerint a befektetés bizton-
ságát az egyre jobban műkö-
dő magyar állam garantálja, 
s ennek köszönhetően egy-
re többen ismerik fel és élnek 

is ezzel a lehetőséggel. Mint 
fogalmazott, a babakötvény 
egy tartalmilag létező dolog 
volt 2010 előtt, de mostanra a 
kormány tartalommal töltöt-
te meg, s egyre nagyobb az ér-
deklődés ezen állampapírfor-
ma irányában is. Nagy öröm-
mel adunk helyet itt Duna-
keszin is az Államkincstár-
nak és azt szeretnénk elérni, 
hogy a hozzánk betérő ügyfél 
minden dolgát elintézhesse a 
lakóhelyén is. Ekkor azt vég-
zi az állam, ami a dolga – fo-
galmazott dr. Tarnai Richárd.

A város polgármestere sze-
rint az a döntés, hogy az ál-
lampapírokat közvetlenül el-
érhetővé tették az állampol-

gárok számára, egy siker 
sztori kezdete volt. A döntés 
helyességét jelzi az is, hogy 
milyen érdeklődés van az ál-
lampapírok iránt. Dióssi Csa-
ba szerint bár a főváros kö-
zel van és sokan oda is járnak 
dolgozni, de az a „kisember”, 
aki nem milliókat, hanem a 
pár tízezer forintos megtaka-
rítását szeretné befektetni, itt 
helyben is meg tudja mostan-
tól tenni. Azoknak a kisem-
bereknek, akik egy ilyen iro-
dát meglátogatnak, ez a leg-
fontosabb, hogy biztonság-
ban tudják pénzüket és ki-
emelt hozamot is kapjanak 
utána, fogalmazott a polgár-
mester, aki egyúttal köszöne-

tét fejezte ki, hogy Dunakeszi 
is csatlakozhatott ehhez a si-
kertörténethez.

Barcza György, az Állam-
adósság Kezelő Központ 
(ÁKK) vezérigazgatója egye-
bek mellett a stabil befekte-
tői bázisként működő állam-
papírpiac előnyeit méltatta. 
Mint mondta, az államadós-
ságnak mintegy 14 százalé-
ka, ezen belül a forint alapú 
adósságnak közel 21 százalé-
ka van a lakosság kezében.

A dunakeszi értékesítési 
pontban hétfő 8-16, valamint 
péntek 8-14 óra között fogad-
ják az ügyfeleket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Még több parkolási 
lehetőség a városban 

Vácra kerülhet a fehérvári Hóman-szobor 

Fellélegezhetnek az autósok, mivel csaknem 350 férőhelyen megállhat-
nak a P+R parkolókban, Vácott. A helyiek számára az is jó hírnek számít, 
hogy nem egy, hanem rögtön két parkolót vehetnek birtokukba. 

A Fidesz-KDNP által delegált külsős bizottsági tag, Moys Csaba tegnap egy szakbizott-
sági ülésen bejelentette, hogy felvette a kapcsolatot a székesfehérvári Hóman Bálint 
Alapítvánnyal és arra kérte őket, hogy ne tegyenek le a meghiúsult projektről, hanem 
hozzák azt Vácra.

Többek számára is ismert 
lehet, hogy a Nemze-
ti Fejlesztési Miniszté-

rium megbízásából tavaly 20 
településen mintegy 1800 P+R 
parkolóhely kiépítése kezdő-
dött meg a kényelmesebb és 
biztonságosabb elővárosi vas-
úti közlekedés érdekében. 

Korábban a Nemzeti Infra-
struktúra Zrt. kommunikáci-
ós vezetője arról számolt be, 
hogy Vác-alsóváros esetében 
két helyen, a Telep utcában és 
a Szilassy utcában, több mint 
100 darab P+R gépkocsi par-
kolót, illetve 30 biciklitárolót 
épített ki a vállalkozó – írja a 
vac.hu. Loppert Dániel akkor 
azt is hangsúlyozta: így a vas-
úttal utazók végre kulturált 
helyen várakozhatnak jármű-
veikkel. 

A lakosság számára jó hír 

továbbá, hogy a parkolóhelyek 
használata ingyenes, ugyan-
akkor a parkolók fenntartá-
si költsége évente 20 millió fo-
rintba kerül majd. A város-
ban megközelítőleg 6000 in-
gázó számára jelent ez meg-

könnyebbülést, hiszen így 
megszűnik a környező ut-
cák zsúfoltsága, valamint na-
gyobb biztonságban tud-
hatják a gépkocsijukat is. 

 Fotó: KesziPress

A képviselő azért dön-
tött így, mert az önkor-
mányzat ellenzéki politi-

kusai nemrég a váci Hóman Bá-
lint út névváltoztatását kezdemé-
nyezték. A város jegyzője a Ma-
gyar Tudományos Akadémiához 
fordult a kérdésben, majd a név-
adományozási bizottság kor-
mánypárti többsége leszavazta 
az ellenzéki ötletet - olvasható az 
ATV honlapján. 

Úgy tudjuk, a baloldali politi-
kusok a városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság ülé-
sén is felvetették a témát, a kor-
mánypárti képviselők pedig 
hosszan ecsetelték Hóman Bá-
lint elévülhetetlen érdemeit. 
Moys Csaba bejelentette: alá-
írásgyűjtésbe kezdett a város-
ban, hogy az "emberek" vélemé-
nyét is kikérje az utcanév meg-
tartásával kapcsolatban.

Közterületre 
vagy magánterületre

Az ellenzéki képviselők nyi-
latkozatot adtak ki a bejelen-

tés miatt. "A Magyar Szocialis-
ta Párt Váci Szervezete, a Vácért 
Lokálpatrióta Egyesület tagsága, 
a Demokratikus Koalíció Váci 
Szervezete és az Együtt - a Kor-
szakváltók Pártja választókerü-
leti tagsága egybehangzó, hatá-
rozott tiltakozását fejezi ki az el-
len a terv ellen, hogy Hóman Bá-
lint emlékére szobrot helyezze-
nek el Vácott" - írják. 

A képviselők úgy tudják, 
Moys Csaba már egyeztetett is 
egy-egy közterületi és magán-
területi elhelyezés lehetőségéről. 
A köztéri szobrot a Fidesz dele-
gáltja szerint leginkább a bör-
tön közelében kéne elhelyezni, 
mivel a néhai kultuszminiszter 
itt vesztette életét 1951-ben. Ha 
azonban ezt nem lehetne keresz-
tülvinni bármilyen ellenállás 
miatt - mondta a szakbizottsá-
gi ülésen -, akkor lép életbe a "B" 
terv, amelynek értelmében ma-
gánterületen örökítik meg a tör-
ténész emlékét.

"Amennyiben városunkban 
mégis szobrot kapna a Szálasi-fé-
le nyilas parlament tagja, a zsidó-

törvények támogatásáról is elhíre-
sült Hóman, egyértelművé válna, 
hogy Vácott szélsőjobboldali esz-
méket valló városvezetés uralko-
dik" - vélekednek nyilatkozatuk-
ban az ellenzéki politikusok. Ma-
gyarországon egyedül Vácon vi-
seli Hóman Bálint nevét közterü-
let. – írta szerdán az ATV.hu.

A Városvezetés nem támogat-
ja, hogy közterületen szobrot 
állítsanak Hóman Bálintnak 

A Dunakanyar Régió szer-
kesztősége megkeresésére az 
alábbi közleményben fejtette ki 
álláspontját az üggyel kapcsolat-
ban a Városháza:

"A  Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság ülésén az 
egyik külsős tag álláspontja sze-
rint amennyiben a város nem ad 
engedélyt a szobor felállításá-
hoz, akkor azt magánszemélyek 
magánterületen helyezik el. Vác 
város vezetésének nem áll szán-
dékában és korábban sem ter-
vezte, hogy Hóman Bálint szob-
rot állítson fel  közterületen."



32016. február 11. Dunakanyar Régió

 

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

A város déli határában kétsávosra bővül 
a főváros felé vezető úttest

Két körforgalmi csomópont dunai oldala is kétsávosra bővül

Kétsávos lesz a 2. számú főút 
dunakeszi déli kivezető szakasza

Dunakeszi Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet azon lakossági visszajelzések értékelésére, 
melyek a város közlekedésével kapcsolatban érkeznek, és a megnövekedett forgalmi terhelés szak-
szerű megoldására kérik a városvezetést. Mindezen lakossági felvetésekre is megoldást ad az Ön-
kormányzat jelentős fejlesztéseket tartalmazó közlekedési infrastruktúra koncepciója.

A város Képviselő-tes-
tülete még 2013-ban 
döntött a városköz-

pont fejlesztéséről, a Dózsa 
György tér, a Szent Mihály 
templom előtti tér és a hoz-
zá kapcsolódó utcarészek re-
habilitációjáról. A városköz-
pont fejlesztési tervének ré-
szét képezte a Bajcsy-Zsi-
linszky utca Fő út és Szent 
István utca közötti szakaszá-
nak forgalom elől történő le-
zárása is. A beruházást meg-
előző előzetes felmérések ki-
mutatták, hogy a forgalmi 
rend megváltozása kisebb 
kellemetlenségekkel járhat 
együtt, ám a beruházásból 
fakadó előnyök messzeme-
nően meghaladták azokat.

A megnövekedett forgal-
mi terhelés megoldására az 
alábbi terveket készítette elő 

2013-ban az Önkormány-
zat, melyek megvalósítását a 
Képviselő-testület is támo-
gatta: a város déli részén, a 
Fő út mentén található két 
körforgalom (Lukoil ben-
zinkútnál és a Pallag utcá-
nál található csomópontok) 
átépítése;a Szakorvosi Ren-
delőintézet elérésére szolgá-
ló, a Fő úton és a Szent Ist-
ván utcán lévő kereszteződé-
sek átalakítása; a Bajcsy-Zsi-
linszky utca – Szent István 

utca az Okmányirodánál ta-
lálható csomópontjának for-
galomtechnikai átalakítása 
és M2-es autóút fejlesztése.

A fent ismertetett beruhá-
zások megvalósításával az 
új közlekedési helyzet nagy-
mértékű javulása várható, 
amelynek köszönhetően a 
korábbi években tapasztal-
takhoz képest gyorsabb, gör-
dülékenyebb lesz Dunakeszi 
Város közlekedése. Az Ön-
kormányzat a testületi ülé-
sen a többség által támoga-
tott előterjesztés alapján a 
szükséges lépésekkel készí-
ti elő a városi forgalmat raci-
onalizáló fenti beruházások 
megvalósítását.

„Érthetetlen viszont az, 
hogy a balliberális képvise-
lők a Bajcsy-Zsilinszky út 
egy szakaszának lezárását kí-

vánják feloldani a forgalom 
csökkentése érdekében, ám 
a probléma megoldását szol-
gáló, fent felsorolt, szakér-
tő által jóváhagyott koncep-
cióra nemmel szavaztak. Eb-
ből arra lehet következtetni, 
hogy nem a probléma meg-
oldása a valódi céljuk, ha-
nem a folyamatos feszültség 
fenntartása.” – írja az Önkor-
mányzat hivatalos honlapja, a 
www.dunakeszi.hu.

A Városháza mellett lévő, a 

Bajcsy-Zsilinszky utat és a Fő 
utat összekötő szűk és rövid 
utca -, amely funkcióját te-
kintve szervesen illeszkedik 
Dunakeszi megújult és leg-
kedveltebb közösségi színte-
réhez, a város főteréhez - új-
bóli megnyitását kéri az Ön-
kormányzattól a Keszi Egye-
sület, amely célja elérése ér-
dekében aláírásgyűjtést is 
szervezett. Az Önkormány-
zat a lakossághoz hasonlóan 
érzékeli a város bizonyos sza-
kaszain tapasztalható közle-
kedési problémákat, melyek 
megszüntetése érdekében 
dolgozta ki Dunakeszi köz-
lekedési infrastruktúra-fej-
lesztési koncepcióját, aminek 
megvalósítása jelentős hatás-
sal lesz a város közlekedésére.

Kétsávos lesz Dunakeszi 
déli határában a 2. számú 
főút Pest felé vezető sávja

A Képviselő-testület által 
elfogadott közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztési kon-

cepció magába foglalja pl. az 
SZTK mellett a Szent István 
út és Temető utca kereszte-
ződésében – a Kert utcánál 
– körforgalmi csomópont ki-
építését. Ugyancsak a várost 
terhelő forgalom csökkenté-
se, a 2. számú főút Budapest 
felé irányuló gépjármű forga-
lom felgyorsítása érdekében a 
két körforgalmi csomópont 
között kétsávosra bővítik 
az úttestet, amely Dunake-
szi déli határában, a második 
körforgalmi csomópont után 
néhány száz méterre torkol-
lik majd a jelenlegi úttestbe. 
A fejlesztés eredményeként a 
Lukoil benzinkútnál lévő, és 
a bevásárló központ, a Pal-
lag utca felé leágazást bizto-
sító körforgalmi csomópont 
dunai oldala az úttesthez ha-
sonlóan ugyancsak kétsávos-
ra bővül.

A fejlesztési koncepció do-
kumentumai megtekinthető 
a www.dunakeszi.hu városi 
honlapon.

V. I.

Dunakeszi Város Önkormányzata közleményben 
tájékoztatja a város lakosságát, hogy a Jobbik hi-
ába támadja az építményadó kedvezményrend-
szerét, mert a kedvezményeket tartalmazó ren-
delet módosítás minden híresztelés ellenére ha-
tályba lépett. 

A korábbi, sok szem-
pontból igazságos 
helyi építményadó 

kedvezményrendszert a Kú-
ria döntése értelmében ta-
valy év végén át kellett ala-
kítani. Azért, hogy a la-
kosság ne essen el a ked-
vezményektől, Dióssi Csa-
ba polgármester rendkívüli 
képviselő-testületi ülést hí-
vott össze 2015. november 
30-ára.

Az új kedvezményrend-
szernek köszönhetően a du-
nakesziek döntő többségé-
nek még a korábbihoz ké-
pest is csökkent az épít-
ményadója, így az idei évtől 
több tízmillió forint marad 
a dunakeszi családoknál.

„Sajnálatos módon a bal-
liberálisok és a Jobbik nem 
fogadták el a módosítást és 
közösen támadják azt. Sőt, a 
helyi Jobbik elnöke jogi ki-
fogásokat keresve, eljárá-
si határidőkre hivatkozva 
megpróbálja elérni, hogy a 
kedvezményeket tartalma-

zó módosítás idén ne lépjen 
hatályba” - olvasható az Ön-
kormányzat hivatalos hon-
lapján közzétett közlemény-
ben. Így a jelenlegi maxi-
mum 240 Ft/m2 helyett egy-
ségesen 800 Ft/m2-ben len-
ne az építményadó mértéke 
megállapítva, ezzel tüntet-
ve fel rossz színben az Ön-
kormányzatot. Azonban az 
Önkormányzat kiáll a ked-
vezményrendszer mellett, és 
ezúton is arra buzdít min-
denkit, hogy éljenek a ked-
vezmények idénybevételé-
vel.

Dr. Molnár Györgynek, 
Dunakeszi Város Jegyzőjé-
nek határozott álláspont-
ja, hogy a november 30-án 
megszavazott új építmény-
adó rendelet érvényes és ha-
tályos, így valamennyi du-
nakeszi lakos élhet az ab-
ban feltüntetett kedvezmé-
nyekkel, amelyekről a www.
dunakeszi.hu tájékozódhat-
nak. 

Hatályba lépett 
a kedvezményeket 

tartalmazó 
építményadó rendelet
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Ipolydamásd 2013. február 28.: Harrach Péter, Rományik Ferenc, Farkas Iván

HÁZASSÁG HETE 2016 

Döntöttek: megépül a helembai-ipolydamásdi híd

Ötödik alkalommal rendezik meg február 7-14. között Dunakeszin a Házasság hete programsorozatot „A szeretet: szenvedély és döntés” mottóval, me-
lyet a Valentin napon záródó események során a témához kapcsolódó előadások s az ezekhez tartozó kötetlen beszélgetések gazdagítanak.                                                                 

Nyitra Megye Önkormányzata 2015 decemberében tartotta meg 19. képviselő-testületi ülését és ezen kedvező döntés született az Ipolydamásdot és 
Helembát összekötő Ipoly-híd ügyében. Ez nemcsak a ipolydamásdi, szobi kistérségben, de az egész Dunakanyarban élők számára is rendkívül bíztató és 
fontos hír, melyet Farkas Iván, a megyei közgyűlés tagja, a Magyar Közösség Pártjának gazdasági és régiófejlesztése alelnöke publikált blogjában. 

Az ünnepélyes meg-
nyitóra február 7-én 
került sor a Kőrö-

si Csoma Sándor Általános 
Iskolában. Bocsák István-
né önkormányzati képviselő, 
családügyi főtanácsnok, a ren-
dezvény háziasszonya köszön-
tötte a megjelenteket, köztük 
dr. Tuzson Bence államtitkárt, 
a város országgyűlési képvi-

selőjét és családját, valamint 
Szőke Attila és Szőke Etelka 
református lelkész házaspárt, 
akik a városban elindítói, és 
évek óta előadói is a rendez-
vénysorozatnak.

Az ünnepség hangulatát 
megalapozta Badruddin Pan-
nának, a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendéké-
nek Chopin Cisz-moll kerin-

gője szép előadása zongorán 
(Szkubán Judit növendéke). 

A család a társadalom alap-
egysége. Ezzel a gondolat-
tal kezdte köszöntőjét az ál-
lamtitkár, majd így folytatta: 
„Ha valamire fel lehet építeni 
egy nemzetet, az a kis egység, 
ami házassággal kezdődik, és 
amelyet családnak nevezünk. 

Alapértékei a szeretet, a hit, 
és a hűség… A házasság cél-
ja, hogy gyermekek legyenek 
és az ő számukra a szeretetet 
képesnek kell lennünk átad-
ni. Hiszen akkor lesznek bol-

dogok a gyerekeink, akkor 
lesz boldog a jövő nemzedé-
ke, akkor lesz boldog a nem-
zet, hogy ha képesek vagyunk 
a gyerekeinket szeretetben ne-
velni. 

Pál apostol gondolatát idéz-
ve: „Ha szeretet nincs ben-
nem,/Csak zengő érc vagyok, 
vagy pengő cimbalom.” (Pál 

apostol: A szeretet himnusza)
A továbbiakban elmondta, 

hogy 2015 volt az az év, ami-
kor jelentősen, 17 százalék-
kal megnőtt a házasságok szá-
ma az előző évhez viszonyítva. 

„Örülök annak, hogy részese 
lehetek annak a folyamatnak, 
amelyben a politika sok más 
fontos dolog mellett a közép-
pontjában a családot tekin-
ti”, fogalmazott, majd szólt a 
kormány által bevezetett csa-
ládi otthonteremtési kedvez-
mény bevezetéséről (erről elő-
ző lapszámunkban olvashat-
tak interjút az államtitkárral. 
A szerk.).  

Dr. Tuzson Bence végezetül 
köszönetet mondott mindazon 
személyeknek, szervezeteknek, 
egyházi közösségeknek, akik, 
és amelyek szerepet vállaltak a 
rendezvénysorozat létrehozá-
sában, megszervezésében.

A beszédet követően a szin-
tén zeneiskolás Ungár Cecília 
(Dr. Domoszlai Erzsébet nö-
vendéke) bravúros zongorajá-
tékában gyönyörködve hall-
gathattuk meg Liszt: A forrás-
nál című művét. 

A Dunakeszi Város Önkor-
mányzata által korábban meg-
hirdetett „Tudsz jobbat? Csa-
lád” mottójú fotópályázatot – 
melynek kiállított képeit lát-

hattuk – értékelte Peti Sándor 
fotóművész, a DunArt Képző-
művészeti Egyesület elnöke. 
Fontos pozitívumként emlí-
tette, hogy a képek túlnyomó 
többségében jelen van a gyer-
mek, akár önállóan, akár szü-
lőkkel, nagyszülőkkel, vala-
mint visszatérő téma volt az 
esküvő, házassági évforduló, 
és a családi csoportkép. 

Végezetül sor került a ma-
gánszemélyek, szervezetek ál-
tal a pályázatra felajánlott ju-
talmak, díjak átadására. A kü-
löndíjak mellett a megosztott 
harmadik helyezett dr. Bíró At-
tila és Hohner Miklós lett, meg-
osztott második volt Molnár-
Jancsik Beáta és Kulcsár Zol-
tán, és az ugyancsak megosz-
tott első díjat Farkas Fanni és 
Nagy Imre vehette át. A kö-
zönségszavazat alapján a Dió-
fa Nagycsaládosok Egyesülete 
által felajánlott tízezer forintos 
vacsorameghívást Kecskeméti 
Nagy Henriett nyerte meg.

Katona M. István
Fotó: KesziPress

“A megyei önkormányzatban 
eldöntöttük: a megye végre 
vállalja a Helemba és Ipolyda-
másd közötti Ipoly-híd meg-
építését. Az erről szóló hatá-
rozat tartalmazza a tervezés 
és a projektelőkészítés kötele-
zettségét, valamint azt, hogy 
a megye vállalja a beruházás 
szlovákiai részét érintő költ-
ségek Nyitra megyére eső ön-
részét. Köztudott, hogy ez a 
kedvező és rendkívül fontos 
határozat hosszú vajúdást kö-
vetően született meg” – írja 
blogjában Farkas Iván, a Ma-
gyar Közösség Pártjának gaz-
dasági és régiófejlesztési alel-
nöke.

Nyitra Megye Önkormány-
zatának tavaly decembe-
ri kedvező döntése előtt, még 
2013 elején széles körű össze-
fogással szorgalmazta Nyit-
ra megye 23 és Szob környé-
kének 16 polgármestere az 
Ipoly-híd felépítését, melyet 
a közösen aláírt petícióban is 
kifejezésre juttattak.  

„A Börzsöny és az Ipoly-
völgy kapujában elterülő kö-
zel 900 éves Ipolydamásdon 
gyűltek össze a térség polgár-
mesterei, a szakmai közössé-
gek képviselői, a híd felépítését 
támogató szlovákiai magyar 
politikusok, akik sajtótájé-
koztató keretében ismertették 
Nyitra Megye Közgyűlésének 
címzett petíciót. A 2013. feb-
ruár 28-án tartott nemzet-
közi rendezvény házigazdá-
ja, a falu első embere, Romá-
nyik Ferenc polgármester be-

jelentette: az Ipoly-híd felépí-
tését szorgalmazó petíciót 16 
Szob környéki és Nyitra me-
gye 23 településének polgár-
mestere írta alá. A lakosság 
támogató egyetértésével arra 
kérik Nyitra Megye Közgyű-
lését, hogy írja alá a partner-
ségi megállapodás módosí-
tását. A szlovák partner ko-
rábbi döntésének megváltoz-
tatása veszélybe sodorhatja 
annak a 10 millió eurónak a 
felhasználását, melyet 2009-
ben nyertek uniós pályázaton. 
Az Ipolydamásd-Helemba híd 
módosított műszaki terveit és 
építési engedélyét 2012. au-
gusztus 2-án átadták a Nem-
zeti Infrastruktúra Zrt.-nek. 
– Ez azt jelentette, hogy a ma-
gyar oldalon zöldlámpát ka-
pott a beruházás, minden fel-
tétel adott a munkálatok el-

indításához – mondta Romá-
nyik Ferenc, aki ma sem érti, 
hogy Nyitra Megye Közgyű-
lése miért nem tartja magát 
a korábbi megállapodáshoz. 
Ipolydamásd polgármestere 
bejelentette, hogy a magyar-
országi sajtótájékoztató előtt 
néhány órával Párkányban is 
ismertették a petíció tartal-
mát a nyilvánossággal.” – szá-
molt be a széles körű összefo-
gásról a Dunakanyar Régió. 

A tanácskozáson résztvevő 
Harrach Péter, a magyarorszá-
gi térség országgyűlési képvi-
selője közölte: csatlakozik a 
polgármesterek aláírásával 
nyomatékosított petícióhoz 
annak érdekében, hogy Nyit-
ra Megye Közgyűlése meg-
változtassa döntését. „A ké-
rést nyomatékkal továbbítom 
az illetékeseknek" – ígérte.  

Az akkori „patthelyzetről” el-
mondta, azért sem érti, mivel 
2012 októberében Pilisszent-
kereszten Robert Fico és Or-
bán Viktor miniszterelnökök 
egyeztek meg a hídról, mél-
tatva annak fontosságát. – Az 
sem véletlen, hogy a petíciót 
hazai és a határon túli telepü-
lések képviselői fogalmazták 
meg, hiszen az itt élő emberek 
képviseletéről van szó, olyan 
települések lakóinak az érde-
keiről, akik ebben a műsza-
ki fejlesztésben a szó fizikai 
és átvitt értelmében egyaránt 
hidat látnak – mondta az or-
szággyűlési képviselő, aki re-
ményét fejezte ki, hogy Nyit-
ra Megye Közgyűlése megvál-
toztatja jelenlegi álláspontját, 
mellyel hozzájárul több tíz-
ezer ember családi, baráti, üz-
leti kapcsolatainak ápolásá-

Bocsák Istvánné gratulál Farkas Fanninak, 
a megosztott első díj egyik nyertesének 

A Tuzson és a Sipos-Keller család

hoz. – Az Ipoly-hídra nagy 
szükség van – jelentette ki 
Harrach Péter.     

Az ipolydamásdi rendez-
vényen felszólaló Farkas 
Iván is az Ipoly-híd felépí-
tését szorgalmazta, aki kije-
lentette: „A 2008-ban meg-
kötött szerződés ma is ér-
vényben van, ezért azt ké-
rik, hogy a közgyűlés márci-
usi ülésén vitassák meg újra 
a kérdést, mert a partnersé-
gi megállapodás idei megkö-
tése esetén 2015 végéig van 
idő az építkezés befejezésé-
re. – Az Ipoly-híd felépítésé-
ért folytatott közel ötvenezer 

ember, és az őket képviselő 
választott vezetők küzdelme 
teljesen legitim, és jogszerű” 
– húzta alá a politikus. 

- Kérem, ha ismert Ön 
előtt, ossza meg velünk, hogy 
Magyarország, illetve Pest 
megye az Ipoly-híd felépítését 
hogyan tudja támogatni? - 
kértük Rományik Ferenctől.  

- A kivitelezés megvalósí-
tása érdekében pályázni kell 
partnerségben Nyitra me-

gyével az INTERREG (szlo-
vák-magyar határon átnyú-
ló fejlesztések) program-
ra, mely 85% EU és 10% ha-
zai forrást tartalmaz, a mara-
dék 5%-ot pedig a két partner 
(NIF-Nyitra megye) biztosít-
ja – válaszolta szerdán kérdé-
sünkre Ipolydamásd polgár-
mestere. Rományik Ferenc 
hozzátette: - Nyertes pályá-
zat esetén a közbeszerzések 
lefolytatása után várhatóan 
2017 nyarán indulhat a kivi-
telezés és a legoptimálisabb 
számítások szerint 2018 vé-
gére várható a híd átadása. 

Az Ipoly-híd megépítése 

nem politikai, hanem főként 
gazdasági, idegenforgalmi, 
szakmai kérdés, és nagy lehe-
tőség a határ két oldalán élők 
napi kapcsolatainak erősíté-
sére is, amely Nyitra Megye 
Közgyűlése döntésének kö-
szönhetően reményeink sze-
rint hamarosan a hétközna-
pok valósága lesz. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Invitel InnoMax Klub 2016

A változás mint 
az üzleti élet motorja

Füstköd-riadó tervet alkotott 
a váci önkormányzat

A változás olyan folyamat, amely mindannyiunk életében jelen van, talán éppen ezért 
olyan izgalmas. De vajon mi az oka annak, hogy napjainkban a legtöbb, életünket és 
vállalkozásunkat meghatározó körülmény, feltétel folyamatosan változik? Hogyan se-
gítheti egyéni fejlődésünket a változás? És milyen stratégiát érdemes követni az al-
kalmazkodásban? Többek között a fenti kérdéseket járta körül az Invitel InnoMax Klu-
bon 2016. február 4-én három, a maga területén kiemelkedő szakember, akik előadá-
saikkal bemutatták, hogy bár a tudomány különböző területeit képviselik, a változás 
mindannyiuk munkásságában markánsan jelen van.

Füstköd-riadó tervet alkotott a váci önkormányzat, a januári testületi ülé-
sen. A rendelet célja, hogy a jövőben a levegő szennyezettségét minél 
gyorsabban meg tudják szüntetni. Az elmúlt hónapokban ugyanis a tartós 
ködnek, a gyenge légmozgásnak, a fűtési szokásoknak és a városon át-
haladó 2-es számú főút forgalmának köszönhetően több alkalommal is fi-
gyelmeztetést kellett kiadni a levegő minősége miatt.

„A mostani, sorban a harma-
dik megújult InnoMax Klu-
bon bemutatjuk azt, hogy ér-
demes kitekinteni az infor-
matika és a távközlés világá-
ból, és be lehet hozni olyan 
ötleteket, akár a történelem-
ből, akár a biológiából, vagy 
a közgazdaságtanból, amit 
hasznosítani tudunk a min-
dennapokban, és amelyek se-
gíthetik az alkalmazkodá-
si képességünket. A válto-
zás ugyanis állandó és kö-
rülvesz bennünket. Elég, ha 

csak arra gondolunk, hogy 
mi minden, állandónak is-
mert körülmény változott az 
elmúlt pár évben: a kemény, 
fagyos teleket lassan csak hír-
ből ismerjük, a kőolaj ára el-
képesztő mértékben csök-
kent, és ezzel párhuzamosan 
a szervezetek és a társadalom 
ingerküszöbe is drasztikusan 
megnőtt. Sokkal nagyobb 
horderejű eseményeknek kell 
történniük ma ahhoz, hogy 
kiváltsák az emberek és a mé-
dia érdeklődését” – fogalma-
zott Mártha Imre, az Invitel 
operatív főigazgatója az ese-
ményt megnyitó beszédében.

A témafelvető előadások 
sorát Prof. Csermely Péter 
biokémikus és hálózatkuta-
tó, az MTA levelező tagja, a 
Semmelweis Egyetem Orvo-
si Vegytani, Molekuláris Bi-
ológiai és Pathobiokémiai 
Intézetének egyetemi taná-
ra nyitotta. Három történe-
tet ismertetett az évmilliár-
dok alatt kialakult sikeres al-
kalmazkodási módszerekről, 
párhuzamot vonva napjaink 
történései, az üzleti világ je-
lenségei és a természettudo-
mányos folyamatok között. 
Az első, biológiai hálózatok-
ról szóló történet tanulsága 
az volt, hogy válságban ki kell 
alakítani azokat a távoli kap-
csolatokat a hálózatban, ame-
lyek új alkalmazkodási tech-
nikákat tanítanak nekünk. 

A második történetben álla-
tok példáján keresztül meg-
tudhattuk, hogy az első meg-
oldás nem feltétlenül a leg-
jobb, és adott esetben képes-
nek kell lennünk elengedni 
azt a megfelelő stratégia ki-
alakítása érdekében. A har-
madik történet pedig arról 
szólt, hogy a legtöbb komplex 
rendszer (fehérje, az agyunk 
és a társadalmi csoportok) is-
mert helyzetben az addigi vé-
leményformálók által gyor-
san kialakított, begyakorolt 
megoldásokat alkalmaz. Is-
meretlen helyzetben viszont 
szükség van a rendszer szin-
te minden tagjának a koráb-
bi "tudására", vagyis „a tö-
megek bölcsességére” ahhoz, 
hogy meg lehessen találni az 
optimális választ. Továbbá fi-
gyelnünk kell a megszokot-
tól eltérő dolgokra, mert fon-
tos, hogy olyan képességekre 
tegyünk szert akár vállalati 
szinten is, amelyek egy eset-
leges válság idején jól haszno-
síthatók. 

Ezt követően Antalffy Péter 
történész, a Történeti Kollé-
gium tagja osztotta meg gon-
dolatait az ősi kultúrákban 
lezajlott változásokról, vál-
ságokról és megújulásokról. 
Többek között a maja kul-
túra, a bronzkor összeomlá-
sa és az egyiptomi birodalom 
példáin keresztül mutatta be, 
hogy a történelem arra tanít 
minket, hogy mindig kontex-
tusban vizsgáljuk meg a vál-
tozások jelentőségét, és bont-
suk le a meglévő kliséinket. 
Például a különböző kultú-
rák találkozása kapcsán el-
mondta, hogy egy líbiai be-
vándorlóból is válhatott há-
zasság útján „autentikus” 
egyiptomi fáraó. Az évszáza-
dok során úgy tűnik, mindig 
is voltak, és várhatóan a jövő-
ben is lesznek olyanok, akik-
nek nem tetszik a változás, 
ám olykor „szét kell esnie” 
megszokott világunknak ah-
hoz, hogy ez által valami új és 
csodálatos születhessen, mint 

ahogyan ez a reneszánsz mű-
vészet esetében is történt.

A gazdaságtudomány kép-
viseletében Prof. Bod Péter 
Ákos közgazdász, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Politikai 
Tanszékének vezető egyete-
mi tanára és az MTA dokto-
ra „Változás – válság a gazda-
sági életében” című előadásá-
ban azt elemezte, hogyan le-
het megítélni egy ország (vál-
lalat, egyén) állapotát; mi 
következik abból, ha hekti-
kus, krízisekkel tarkított fo-
lyamatok zajlanak a gazda-
ságban, és ezeknek egy nyi-
tott, kis ország okvetlenül 
ki van téve.  Előadásával fel-
hívta a figyelmet a negyedik 
ipari forradalomra, amely 
az előzőekhez hasonlóan je-
lentős mértékben alakíthatja 
át a társadalmat és a gazda-
ságot. Kiemelte például azt, 
hogy várhatóan azok tudása 
értékelődik fel, akik valami-
lyen speciális ismerettel ren-
delkeznek.

A témafelvető előadásokat 
követő kerekasztal-beszél-
getés során a tudósok közö-
sen arra keresték a választ, 
hogy miben rejlik a válto-
zás lényege, és hogyan tu-
dunk, tudunk-e hatékonyan 
alkalmazkodni. A szakem-
berek egybehangzó vélemé-
nye szerint a legfontosabb, 
hogy hagyjuk el a meglévő 
paneleinket, és bár felkészül-
ni nem mindig tudunk a vál-
tozásra, fontos, hogy „trení-
rozzuk” rá magunkat.

 „Meggyőződésem, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló, 
különböző nézetek és meg-
közelítések ütköztetését is 
jelentő, alkotó beszélgetések 
minden résztvevő számára 
hasznos gondolatokat tartal-
maznak, melyekkel hozzá-
járulhatunk akár személyes 
előrehaladásunkhoz, akár 
az általunk képviselt szerve-
zet sikereihez a gyorsan vál-
tozó környezetben” – össze-
gezte az esemény tapasztala-
tait Mártha Imre.

Vácon, a dr. Csányi 
László körúton ta-
lálható automatikus 

mérőállomás alapján a lég-
szennyezettség folyamatos 
mérésének feltételei adot-
tak, erre alapozva született 
meg a terv is, melynek cél-
ja, hogy rendkívüli intézke-
dést igénylő légszennyezett-
ség kialakulása esetén meg-
határozza az emberi egész-
ség és a környezet megóvása 
érdekében a rövid távú in-
tézkedéseket, valamint azok 
végrehajtását. 

A riadót minden esetben 
a polgármester rendeli el, 
a lakosságot pedig a város 
honlapján és a helyi médi-
umokon keresztül tájékoz-
tatja. 

Két fokozatot különbözte-
tünk meg: a tájékoztatási és 
a riasztási fokozatot. A kettő 
között a lényeges különbség 
az, hogy míg az elsőnél csu-
pán tájékoztatni kell a la-
kosságot a légszennyezésről, 
a másiknál már korlátozó 

intézkedéseket is kell hozni, 
amelyet kötelezően be kell 
tartani. Ilyen lehet többek 
között bizonyos porképző-
déssel járó munkák korláto-
zása, valamint az autók ki-
tiltása is a városból.

A korlátozások alól men-
tesülnek többek között a tö-
megközlekedési eszközök, a 
megkülönböztető jelzéssel 
rendelkező járművek, vala-
mint a közfeladatokat ellátó 
járművek is. 

A rendelet arra is kitér, 
hogy a megelőzést is támo-
gatni kell. Kiemelten kell 
kezelni a települési klíma 
és levegőminőség javításá-
hoz fűződő szempontokat, 
támogatni kell az alacsony 
légszennyezőanyag kibocsá-
tású közösségi közlekedési 
és a nem motorizált egyéni 
közlekedési módok fejlesz-
tését, valamint segíteni kell 
a távfűtéshez kapcsolódó 
légszennyezőanyag-k ibo-
csátás csökkentését; a laká-
sok, intézmények hőszigete-

lésének és energia-hatékony 
beruházásokat; a lakosság 
hatékony fűtési módszerek-
re irányuló ismeretei fej-
lesztéseit. 

A füstköd-riadót akkor 
kell elrendelni a városban, 
amikor a mérőállomás üze-
meltetőjének jelzése alap-
ján legalább egy légszeny-
nyező anyag koncentráció-
ja a meghatározott időtar-
tamban, a meghatározott 
tájékoztatási vagy riasztá-
si küszöbértéket meghalad-
ja. A tájékoztatási vagy ri-
asztási fokozata elrendel-
hető a mérőállomás méré-
se alapján is, ha az országos 
szennyezettségi helyzet mi-
att valószínűsíthető, hogy a 
mért adatok nem lokálisak. 

A levegőminőségi adatok  
alakulásáról a levego minoseg.
hu/ automata-merohalozat in-
ternetes honlapon tájékozód-
hatnak, ahol a váci értékeket 
is megtalálják.

Furucz Anita

Bod Péter Ákos

Mártha Imre
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Fényképes könyv Vácról Már kétszázezernél is 
többen használják 

a Vonatinfó applikációt 
Vác történetét meséli el a közelmúltban megjelent, Váci Fényképes Könyv, 
mely közel 400 archív felvételen – egykori, mára homályba vesző álla-
potokat rögzítő városképeken, eseményfotókon és portrékon – keresztül 
idézi meg letűnt korok hangulatát. A Tragor Ignác Múzeum fotógyűjtemé-
nyéből válogató kötet szerzőpárosa Forró Katalin történész, múzeumigaz-
gató, valamint Csukovits Anita, a múzeum néprajzosa. A könyvbemutatóra 
február 1-jén, Ignác napon került sor. A kötetet Cservenák Péter fotográ-
fus, helytörténész mutatta be. Forró Katalinnal beszélgettünk.

Február első napjaiban, azaz kevesebb, mint egy év alatt átlépte a két-
százezres letöltés-számot a Vonatinfó, a MÁV-START okostelefonokra te-
lepíthető ingyenes utastájékoztató alkalmazása.

- A Váci Fényképes Könyv 
több egyszerű fotógyűjte-
ménynél; miben különbözik 
az eddigi, hasonló jellegű ki-
adványoktól?

- Az elmúlt években több 
fotóválogatást tartalmazó 
könyv is megjelent, ezért – 
hogy valami újat vigyünk a 
történetbe - a fotókat rövid 
leírásokkal egészítettük ki. 
A fotók mellett szereplő, 6-10 
soros szövegek a képek törté-
netét, hátterét mesélik el, oly-
kor pedig, egy-egy anekdota, 
vagy - különösen a néprajzi 
vonatkozású képek esetében 
- korabeli újságcikkek segít-
ségével tegyék közelebbiévé  
a megidézett korszakot. A cél 
az volt, hogy ne egy szokvá-
nyos, „száraz” tanulmánykö-
tetet adjunk az olvasók kezé-
be, hanem egy látványos, iz-
galmas albumot. A szövegek 
megírását Csukovits Ani-
tával a szakterületünknek 
megfelelően osztottuk fel, így 
hozzá tartoztak a néprajzi, 
hozzám pedig a történeti jel-
legű cikkelyek. A váci fotó-

történetről szóló tanulmányt 
szintén én írtam. A hasonló 
stílusunknak köszönhetően, 
az olvasó számára a szerzők 
kiléte nem derül ki az egyes 
szövegrészekből, így teljesen 
egységes hangvétel vonul vé-
gig a köteten. 

- Hány fotó szerepel a 
könyvben, és milyen szem-
pontok alapján rendszerez-
ték a képeket?

- 390 kép került be az al-
bumba a gyűjteményből; en-
nek digitalizálása és – termé-
szetesen a kép eredetiségét 
nem módosítva - a fotó mi-
nőségének digitális feljavítása 

a múzeum fotósának, Orlik 
Editnek a munkája. 

A fotókat egyrészt időrend-
ben osztályoztuk, (1. a váci 
fotótörténet kezdetétől, azaz 
nagyjából a kiegyezéstől az 
I. világháborúig; 2. a két vi-
lágháború közötti évek; 3. 
a II. világháborútól a ’70-es 
évek közepéig) Az időren-
di fejezeteken belül temati-
kus alfejezeteket hoztunk lét-
re. Ez alapján a kötet utcá-
kat, tereket, épületeket bemu-
tató bekezdésekre, ünnepe-
ket és hétköznapokat felölelő 
részekre, valamint jelentős, 
váci személyeket felvonultató 
portrékra oszlik. Ezek mel-
lett, egy rövidebb fejezetben 
helyt kapott a múzeum törté-
nete is, a legkorábbi kiállítá-
soktól kezdve, a ’70-es évek-
kel bezáróan.

A gyönyörű kivitelezésű 
fotóalbum megvásárolható a 
Tragor Ignác Múzeum főté-
ri kiállítóhelyén, valamint a 
váci Lyra Könyvesházban.  

Maczkay Zsaklin

A MÁV-START tavaly 
márciusban vezette 
be az ingyenes app-

likációt, melynek segítségé-
vel a vonaton utazók útköz-
ben is figyelemmel kísérhe-
tik okostelefonjaikon a vas-
úti közlekedési információ-
kat, híreket. Az alkalmazás 
eleinte az Android és az iOS-
es operációs rendszerű ké-
szülékeken volt elérhető, né-
hány hónappal később már a 
Windows Phone-os változata 
is elkészült. A Vonatinfó tö-
retlen népszerűségét mutat-
ja, hogy 2016. február elejére 
már kétszázezernél is többen 
töltötték le az alkalmazást 
okostelefonjukra (130 ezren 
Androidos, 44 ezren iPhone-
os, 26 ezren pedig Windows-
os készülékre), megjelenése 
óta pedig az ötös skálán na-
gyon jó, 4,5 körüli értékelés-
sel fut az Android alkalma-
zásboltjában, a Play Store-
ban.

A Vonatinfó mindent tud 
a vonatokról: az utazás idő-
pontja, az indulási és érke-

zési hely, valamint az igény-
be vehető kedvezmények ki-
választása után segít az op-
timális útvonal meghatáro-
zásában, információt ad az 
esetleges átszállásokról és az 
állomásokról, megmutatja a 
menetjegy árát, jelzi a pót-
jegyváltási kötelezettséget, a 
vonatok pillanatnyi helyze-
tét és sebességét pedig tér-
képen is követi. Az appliká-

ción a MÁVINFORM hírei 
folyamatosan frissülnek, így 
az utasok menetközben is tá-
jékozódhatnak a vonatfor-
galmat érintő korlátozások-
ról, fennakadásokról, vagy 
egyéb változásokról. Az al-
kalmazás működése nem jár 
nagy adatforgalommal – írja 
tájékoztatójában MÁV Zrt. 
Kommunikációs Igazgató-
sága.

Dunakeszi Város Képviselő-testülete még tavaly döntött arról, hogy a rászoruló emberek megsegíté-
se érdekében népkonyhát nyit a városban, amely idén február 1-től már egy tál meleg étellel fogadja 
a helyieket. 

A szolgáltatás a Humán 
Szolgáltató Központ fel-
ügyelete alatt műkö-

dik, melynek telephelye az Iskola 
utca 8. szám alatt található épület. 
Mint azt a Városházán megtud-
tuk, az elmúlt hónapokban a nép-
konyhaként is funkcionáló épü-
letnél elvégezték az akadálymen-
tesítést, a szociális helyiségek ki-
alakítását, új burkolatot kapott az 
ebédlő is.

A Humán Szolgáltató Köz-
pont munkatársai a Polgármes-

teri Hivatal szociális és egészség-
ügyi csoportjával közösen elké-
szítették a népkonyha szakmai 
programját és házirendjét, me-
lyet a képviselők egyhangúan tá-
mogattak, és hagyták jóvá a szol-
gáltatás február elején induló be-
vezetését. A népkonyha azok-
nak az embereknek nyújt napi 
egy tál meleg étel formájában se-
gítséget, akiknek alacsony jöve-
delmük, nehéz élethelyzetük mi-
att erre szükségük van. A nép-
konyha hétköznapokon 12 és 14 

óra között fogadja a rászorulókat. 
A házirend alapján a népkony-
hán tilos a rendezetlen, hiányos, 
piszkos ruházatban való megje-
lenés, amely zavarja az ellátotta-

kat az étkezés igénybevételében, 
valamint a kiszolgáló munkatár-
sat feladatának ellátásában. A fel-
soroltak – és még számos fontos 
szempont figyelmen kívül hagyá-
sa - a házirend súlyos megsértésé-
nek minősülnek és következmé-
nyekkel járnak. A Humán Szol-
gáltató Központ felügyelete alatt 
működő népkonyha nem szolgálja 
ki az életviteli problémákkal küz-
dő, vagy hajléktalan személyeket, 
akik számára továbbra is a Vörös-
kereszt nyújt segítséget.

NÉPKONYHA NYÍLT DUNAKESZIN 
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A Váci Dunakanyar Színház rangos 
külföldi fesztiválokra hivatalos

A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház koprodukciója, az Yvonne, burgundi hercegnő című 
előadás sikerrel szerepel mind a két teátrumban, és már külföldi fesztiválok szervezői is felfigyeltek a 
Gombrowich-mű újszerű feldolgozására, amit három meghívás is bizonyít.

A produkció először májusban, 
az ukrajnai Herszonban szere-
pel majd a műsoron a XVIII. 

Melpomena Tavrija Nemzetközi Színhá-
zi Fesztiválon, októberben pedig a szin-
tén ukrajnai Lvov (Lemberg) fesztivál-
ján illetve a lengyelországi Radomban, a 
Nemzetközi Gombrowicz Fesztiválon is 
bemutatják.

- Mindhárom találkozó a világ ran-
gos fesztiváljainak sorába tartozik. Óri-
ási megtiszteltetés a meghívás ezekre az 
eseményekre. Nagy várakozással és lel-
kesedéssel készülünk külföldi szereplé-
seinkre, amelyek egy újabb mérföldkö-
vet, lépcsőfokot jelentenek színházunk 
történetében - nyilatkozta lapunknak 
Kis Domonkos Márk igazgató, aki maga 
is szerepel az előadásban.  

Witold Gombrowich darabjában Fü-
löp herceg szokásos délutáni sétája köz-
ben egy borzalmasan csúf és visszataszí-
tó lányra lesz figyelmes. Barátai kímé-
letlen és szemtelen gúnyolódásba kez-
denek, ám Yvonne tudomást sem vesz 
megaláztatásáról, hallgat. Hallgatása pe-
dig olyannyira felbosszantja a trónörö-
köst, hogy elhatározza, feleségül veszi a 
tohonya torzszülöttet, mert hittel vallja: 
„Mindenkinek jut valaki, aki megőrjíti”.

S bár az udvar teljesen megbotránko-
zik a képtelen döntésen, a szülők, remél-
ve, hogy fiuk felhagy a gyerekes játékkal, 
színleg mellé állnak. Fülöp „tréfájában” 
azonban nincs megállás. Yvonne-t a pa-
lotába viszik, ahol alaposan megbolygat-
ja az addigi vélt harmóniát és a fennálló 
rendet. A körülötte lévők taszító tükör-
képévé válik, és bosszantó hallgatásá-
val mindenkit „szóra bír”. Jelenléte régi 
titkokat, elhallgatott, ocsmány bűnöket 

hoz felszínre. Némaságának hangja van. 
És bizony ebből a kellemetlen helyzet-
ből csak egyetlen kiút van, a gyilkos-
ság, mert az udvarnak le kell győznie ezt 
a riasztó, saját bűnüket megrajzoló aka-
dályt.

A darab rendezője, az ukrán Jaros-
lav Fedoryshyn különleges koncepció-
ja engedett a darab eddig megszokott 
játékhagyományából, és egy csodálato-
san szép színésznő (Pataki Szilvia) kap-
ta meg a főszerepet. A vonzó Yvonne-
karakter megformálása még inkább 
megerősítheti a nézőt abban, hogy való-
jában az udvar a torz és ocsmány.

Kis Domonkos Márk egy tavalyi inter-
júban a darabválasztásról elmondta: épp 
Radomban, a Nemzetközi Gombrowicz 
Fesztivál zsűritagjaként látott egy na-
gyon rossz Yvonne előadást, s ekkor fo-
galmazódott meg benne, hogy csinál-
ni kellene ebből a Gombrowicz műből 
egy teljesen másfajta olvasatot, Yaroslav 
Fedoryshyn szakmai életét, jellegzetes 
formavilágát ismerve pedig úgy gondol-
ta, hogy őt kell felkérnie a feladatra.

"Másrészt, Gombrowicz egy olyan 
szerző, aki mindig aktuális, a hata-
lom és az emberek viszonya örök téma. 
Yaroslav érzésem szerint kimondottan 
az ukrán helyzetre hegyezi ki az elő-

adást, ahol elképesztően nagy különbsé-
gek vannak a társadalmi rétegek között, 
emlékezzünk csak vissza a világsajtót 
bejáró fényképre Viktor Janukovics uk-
rán elnök arany wc-keféjéről. Ugyanak-
kor azt gondolom, hogy a mondanivaló 
összességében bármely országba helyez-
ve értelmezhető" - nyilatkozta a hivatko-
zott interjúban a váci színház igazgatója.

Ribáry Zoltán

Városok, fesztiválok

Herszon ukrán kikötőváros a 
Krímtől északnyugatra, a Dnye-

per torkolatánál fekszik, lakosainak 
száma több mint 300 ezer. Jelentős 
kulturális intézménye Kulisa Aka-
démiai Színház, mely a Melpomena 
Tavrija Nemzetközi Színházi Feszti-
vál szervezője is egyben.

Radom Lengyelország középső ré-
szén, a Mleczna folyó partján fek-
vő, több mint 220 ezer lakosú város. 
A település színházi hagyományai a 
18. századba nyúlnak vissza, de állan-
dó színháza csak 1948-tól van, a Jan 
Kochanowski Színház pedig 1976-
ban alakult meg, s hosszú évek óta 
házigazdája a világhírű Nemzetközi 
Gombrowicz Fesztiválnak.

Lviv (másképp Lvov, korábban 
Lemberg) háromnegyed millió lako-
sú nagyváros, Ukrajna egyik jelentős 
kulturális központja, óvárosa a Világ-
örökség része. Színházi fesztiválja ed-
digi viszonylag rövidebb története so-
rán máris világhírűvé vált. 
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A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola immár negyedik alkalommal rendezi meg az or-
szágban egyedülálló Keresztény Neveléstudományi Konferenciáját. A konferencia témá-
ja a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Jubileumi Szentéve eseménysorozatá-
hoz kapcsolódik. Címe: „Et misericordia motus est” – Irgalmasság és igazságosság a ke-
resztény nevelésben. 

A 2016. április 21-én megrendezésre kerülő 
konferencia a keresztény pedagógia elméle-
tét és gyakorlatát mutatja be az Irgalmasság 

Jubileumi Szentévének gondolatköréhez kapcsolva. 
A konferencia szervezőbizottsága szeretettel várja az 
előadók jelentkezését előadástervük rövid kivonatá-
val, vagy tanulmányuk beküldésével. A jelentkezése-
ket a konferencia tudományos szervezőbizottsága ér-
tékeli, arról személyes visszajelzést küld. A szervezők 

nem csak az előadók, hanem a hallgatóság jelentke-
zését is várják. A konferencia akkreditált pedagógus 
továbbképzésnek számít, melyről igazolást kapnak a 
résztvevők.

További, részletes információ elérhető a főisko-
la honlapján a www.avkf.hu/rendezvenyek felüle-
ten valamint információ kérhető az avkf@avkf.hu cí-
men.

 Jelentkezési határidő: 2016. február 29.

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Selbstverwaltung der deutschen Nationalität in Dunakeszi 

MEGHÍVÓ
A  Dunakeszi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  tisztelettel  meghívja  Önt   és  kedves   

családját,  barátait  a   2016.  február 18.-án csütörtökön  18 .00  órakor tartandó 
klubestjére, melynek témája: Megemlékezés a német nemzetiségi származásúak 

Magyarországról történő  KITELEPÍTÉSÉNEK   70.    évfordulójára. 
Meghívott előadók: Marchut Réka történész, MTA Társadalomtudományi Kutató 

Központ Kisebbség  Kutató  Intézet  munkatársa és Ágoston  András történész
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 

2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

Neveléstudományi konferenciát 
rendeznek az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskolán 
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Interjú Ágó Renátával, az Európa Bajnok 
női vízilabda válogatott erőnléti edzőjével 

A váci férfi kézilabdázók egyelőre 
messze felülmúlják a klubvezetés kitűzött célját

Ottó Katalin vezetőedző

A magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokság január 22-i belgrá-
di döntőjében remek játékkal 9-7-re nyert a kontinens bajnokság nagy esé-
lyének kikiáltott Hollandia ellen, mellyel Bíró Attila szövetségi kapitány „lá-
nyai” megszerezték az olimpiai kvótát is.   

A szezonnak ismételten úgy mentek neki a Zsiga Gyula által edzett váci férfi kézilabdázók, 
hogy a biztos bennmaradás legyen meg a bajnokság végére. Azonban a csapat fantaszti-
kusan teljesít, így arra is megvan minden esély, hogy az alapszakasz végén a felsőházban 
folytathatják. A klub elnöke, dr. Schoffer Attila lapunknak elárulta, szívesen megszoknák 
ezt a magaslatot, és ha úgy alakul, akár a nemzetközi kupaszereplést is vállalja a csapat.

Az Európa-bajnok válogatott erőnlé-
ti edzője Ágó Renáta, az IWI Fitnesz-
Wellness Oktatási Központ tanára, 

akire nagyon büszkék a váci oktatótársai.  

- Mi volt az első érzésed a győzelem tuda-
tában? – kérdeztük Renátától a gratuláció 
után. 

- Köszönöm az elismerő szavakat! Nem hit-
tem el, hogy megtörtént az, ami mindannyi-
unk álma volt! Éreztem, hogy sok munka volt 
benne és a győzelem megérdemelt, azonban 
ott állva, a Himnuszt hallgatva mégis mese-
szerű volt!

- Ki volt az első, akit felhívtál a fantaszti-
kus sikert?

- A szüleim. Hihetetlen nagy vízilabda ra-
jongók, és a kezdetektől fogva nyomom köve-
tik az összes meccsünket.

- Mi volt a legnehezebb kihívás erőnléti 
edzőként számodra a felkészülés során?

- Aki már volt a Hajós Alfréd Sportuszoda 
edzőtermében, az tudja, hogy milyen körül-
mények vannak ott. Sajnos a terem maga egy 
alsó kategóriás fitneszteremnek felel meg. Azt 
a munkát, amit el szerettem volna és kellett 
végezni, azt kellett ebből az alacsony felsze-
reltségből kihozni, kreativitással és olyan esz-
közökkel, melyeket adott esetben a külföld út-
jaink során is használni, alkalmazni tudunk a 
felkészülés sikere érdekében.

- Az eredmény a leleményességedet és kö-
vetkezetességedet igazolta vissza. Hogyan 
fogadtak be erőnléti trénerként a többnyire 
férfi edzőket felvonultató női vízilabdában? 
Mivel érted el, hogy elfogadjanak, mint női 
erőnléti edző kollégát?

- Az elején voltak kisebb szakmai kétsége-
ik, féltékenység az irányomban, azonban mi-
vel az Újpestnél klubedzőként dolgozom, és 
a klubunk csapata Magyar Kupát és Magyar 
Bajnokságot nyert többször egymás után, 
így ez a kételkedők számára is elég meggyő-
ző volt. Az Európa-bajnoki arany pedig csak 
pont volt az I-re. Most már inkább tanácsért 
fordulnak hozzám, mintsem negatív kritiká-
val.

- Hogyan, mivel motiváltad a legnehezebb 
időszakban a lányokat az edzéseken?

- Nagyon fontosnak tartom, hogy az edzé-
sek elején ismertessem, hogy az adott edzés-
nap feladatai milyen részekből tevődnek ösz-
sze és, hogy lássák a kapcsolatot a szárazföldi 
és a vízi edzések között. Másfél év után, már 
mikor bejönnek a terembe és rám néznek, tu-
dom, hogy milyen passzban vannak. Kit lehet 
aznap igazán terhelni és kinek van arra szük-
sége, hogy aznap a saját tempójában haladjon. 
Mindemellett a világversenyek közeledtével, 
a fáradság miatt mindig vannak hullámvöl-
gyek. Ezt kell jól megérezni és egy-egy empa-
tikus, odaforduló mondat rengeteget lökhet 
rajtuk előre.

- Edzőként a tanulmányaidból milyen 

szakterületet tudtál a leghasznosabban be-
építeni, alkalmazni a felkészülési tervetek-
be?

- Az erőnléti és korrektív tréner végzettsé-
geimet. Mondanék erre egy tökéletes példát: 
volt egy eset, amikor világliga mérkőzés előtti 
napon, a kapus megsérült a vízben, térdét na-
gyon fájlalta és a másnap már a meccsen kel-
lett védenie. Egyszerre, és ami fontosabb egy 
időben, és egy teremben kellett megoldanom 
a rehabilitációt, és erőnléti fejlesztést. Tehát 
12 embernek gyorsító edzést tartani, miköz-
ben a kapusnak rendbe kellett raknom a tér-
dét a másnapi meccsre. A tíz éves személyi 
edzői tapasztalatomat, tudásomat is igen sok-
szor kamatoztattam. Néha - amikor utazunk 
- nincs lehetőség edzőteremben edzeni és a 
medence parton kell a szárazföldi edzés meg-
valósítani, olyan szinten, amit a lányok már 
megszoktak tőlem. Akkor kell igazán kreatív-
nak lenni! Most már tudom, hogy az uszoda 
taposócsempéje tökéletesen használható létra 
helyett:)

- Az erőnléti trénerképzést csak sportolók-
nak ajánlod?

- Nem, dehogy, szó sincs róla. Minden-
kinek, aki bővíteni szeretné klientúráját és 
munkáját egy eddiginél sokkal magasabb 
szintre szeretné emelni. Azoknak, akik egyé-
ni vagy csapat sportokkal szeretne foglalkoz-
ni és mindenkinek, aki az EB arany édes ízét 
szeretné megérezni. Bármiről is legyen szó, én 
azt vallom, hogy nemcsak próbálni, nemcsak 
csinálni kell, hanem JÓL csinálni! Ehhez ad 
ez a két tanfolyam tökéletes alapot.

- Hogyan tovább?
- IRÁNY RIO! Áprilisban megkezdjük az 

olimpiai felkészülést, de addig még az Újpest 
csapatával szeretnénk megnyerni a Bajnokok 
Ligáját, majd ezt követően Rió teljes gőzzel, és 
meg se állunk a 2017-es budapesti vizes VB-
ig. Munka, munka, munka... That's the way it 
works

- Köszönjük Rena, jó munkát!
L. Z.

 - Úgy tűnik, Zsiga Gyula 
munkája Vácon is aranyat, de 
legalábbis akár felsőházat is 
érhet az idei bajnokságban…

- Maximálisan elégedettek 
vagyunk a munkájával, és szá-
munkra megtiszteltetés, hogy 
egy ilyen szaktekintély, mint 
amilyen Zsiga Gyula, a Vác 
edzője. Tény és való, a csapat 
az eredeti célkitűzésünket ala-
posan felülmúlja, de szívesen 
megszoknánk ezeket a magas-
latokat.

- Mi volt az eredeti célkitű-
zés?

- A biztos bennmaradás. Ám 
könnyen lehet, hogy a felső-
házban folytathatjuk az alap-
szakaszt követően, hiszen je-
lenleg az ötödik helyen állunk.

- Minek tulajdonítható a si-
ker?

- Egyrészt jól sikerültek a lé-
giósaink igazolása, hiszen ró-
luk igazából csak menet köz-
ben derült ki, fontos elemei a 
csapatnak. Ráadásul igazi csa-
pattá váltunk erre a szezonra, 
amelybe remélhetőleg remekül 
illeszkedik bele majd legújabb 
játékosunk, az orosz Medve-
gyi gárdájából érkezett két mé-

ter magas 98 kilós védőnk, a 
fehérorosz válogatott Dmitrij 
Csisztobajev. Muszáj volt a vé-
delmünket megerősíteni, mert 
dacára az előkelő helyezésünk-
nek, rengeteg gólt kapott a csa-
pat.

- A sorsolást látva tartható-
nak véli ezt az ötödik helyet?

- Igen, úgy vélem, a hátralé-
vő fordulókban kedvező a sor-
solásunk, így odaérhetünk a 
legjobb hat közé.

- Általában azt mondják, 
ott tudnak igazán jól teljesíte-
ni, ahol az anyagi háttér biz-
tos. Vácon mi a helyzet ebben 
az ügyben?

- Abszolút nyugodt a lég-
kör, eltűntek a mínuszok, és a 
korábbi csúszások már a múl-
té, manapság óramű pontos-
sággal fizetünk. Nem titok, 
nagyon jól jött a Szerencsejá-
ték Zrt.-vel kötött megállapo-
dás és az ebből érkező pénz, de 
most már szponzori pénzek is 
érkeznek a klubhoz, illetve a 
TAO segítségével egy 240 mil-
lió forintos edzőcsarnok pro-
jektjébe is belefogunk, mely-
hez az önrészt a város adná.

- Ezek szerint az esetleges jó 

szereplés akár nemzetközi ku-
paszereplést is érhet?

- Igen, ha a csapat olyan he-
lyen végez, ami erre jogosítana 
minket, vállalnánk a nemzet-
közi kupaszereplést is. Persze 
ha realistán nézzük, akkor eh-
hez a bajnokságban a 3-4. he-
lyen kellene végeznünk, ami 
az álomszerűnél is több len-
ne. Nekünk az ötödik-hato-
dik hely megszerzésére van re-
ális esélyünk, hiszen ne feled-
jük, olyan gárdákkal kell majd 
megküzdenünk, mint a Vesz-
prém, a Szeged, a Tatabánya, a 
Csurgó és a Balatonfüred.

- Az elnökség legutóbbi dön-
tése értelmében több magyar 
játékosnak kell majd szerepet 
adni a bajnokikon. Jelenthet 
ez valami nehézséget a Vác-
nak?

- Nem, hiszen jelenleg is 12 
magyar és 7 légiós alkotja a 
csapatot. Mi mindenhez meg-
próbálunk alkalmazkodni, de 
úgy vélem, a magyar bajnok-
ságba játszó idegenlégiósok 
minden szinten növelték a baj-
nokság színvonalát.

- Molnár -

IRÁNY RIO DE JANEIRO
Biztos bennmaradás helyett felsőház?

XVIII. évfolyam 3. szám

Felső vagy középfokú autószerelői 
végzettséggel rendelkező, 

személygépkocsi javításban 
jártas munkatársat keresünk 

szervizvezetői munkakörbe! 
Továbbá autószerelő munkatársat 
is keresünk, Dunakeszi munkahelyre! 

Tel: 06-30/9342-076.


