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Rétvári Bence államtitkár személyesen közölte a kedvező hírt a mentőállomás munkatársaival

Közel 6 milliárd forint kormányzati 
támogatást kapnak a fóti gyerekek

62 millió forintból újul meg a váci mentőállomás

Idén még több pénz jut az oktatásra, folytatódnak az iskolafejleszté-
sek, az iskolai eszközvásárlások, a tanuszoda és tornaterem építések. 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkár lapunknak jelentette be, hogy rekord ösz-
szegű, közel 6 milliárd forint kormányzati támogatást kap Fót városa 
oktatási célra. Kiemelte, hogy a kormány számára a legfontosabbak a 
gyerekek, hiszen ők képezik a nemzetünk jövőjét. Hangsúlyozta, hogy 
négy gyermekes édesapaként is kiemelt fontosságú ügyként kezeli az 
oktatást érintő kérdéseket.

A kormány döntése alapján a központi költségvetésből 62 millió forintot 
biztosítanak a váci mentőállomás felújítására - jelentette be Rétvári Bence,  
az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára 
február 14-én Vácon, a mentőállomáson tartott sajtótájékoztatón, a város 
és a térség több településének polgármestere jelenlétében. 

Pest megye legforgalmasabb mentőállomásán évente tízezer esetet látnak el

- Milyen oktatási intézmé-
nyeket érint pontosan a támo-
gatás?

- Sokunk örömére a Fóti 
Népművészeti Szakgimnázi-
um és Gimnázium új 21. szá-
zadi körülményeket biztosí-
tó, minden igényt kielégítő 
épületbe költözhet. Új épüle-
tet kap a jelenleg három cso-
porttal és körülbelül 75 fős 
létszámmal működő Száz Ju-
hocska Református Óvoda is. 
Valamint új helyszínen látja 
majd el feladatait az 500 gyer-
mek óvodai és iskolai neve-
lését ellátó Fóti Szabad Wal-
dorf Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium is. 

- Milyen összegű támogatást 
kapnak ezek az intézmények?

- A Fóti Központi Református 
Egyházközség több mint 100 
millió forint támogatást kap, ez 
teszi lehetővé az 1998-ban ala-
pított Száz Juhocska Reformá-
tus Óvoda új helyszínen történő 
elhelyezését Mindannyian tud-
juk, hogy ez az intézmény nél-
külözhetetlen Fót óvodai ellátá-
sának megszervezéséhez.

Ahogy említettem, terve-
ink szerint a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium 
új helyszínen új iskolaépület-
ben folytatja munkáját. A beru-
házás rendkívül jelentős, körül-
belül 5,5 milliárd forintot jelent 
majd. Ez az iskola a Dunakeszi 

Tankerületi Központ egyetlen 
művészeti képzést folytató szak-
gimnáziuma, mely országos be-
iskolázású iskolaként kiemelke-
dő szerepet játszik a népi mű-
veltség, különösen a néptánc és 
a népi kismesterségek (pl.: ke-
rámia, textil) hagyományainak 
ápolásában és megőrzésében. Az 
intézményben jelenleg 275 tanu-
ló tanul. Az új iskolaépületben a 
terveink szerint a tantermeken 
és a tornacsarnokon túl modern 
szakmai műhelyek kerülnek ki-
alakításra, valamint egy 70 fő 
befogadására alkalmas kollégi-
um megvalósítását is célul tűz-
tük ki.

A támogatásból a Fóti Szabad 
Waldorf Egyesület részére 351 

millió forintot biztosít a kor-
mány. A Fóti Szabad Waldorf 
Óvoda, Általános Iskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Gim-
náziumot 1996-ban alapították, 
ez az ország legnagyobb Wal-
dorf-intézménye, fontos szere-
pe van a település oktatási há-
lózatában. 

Nagy öröm számomra, hogy 
a fóti gyerekek új helyszínen, 
megújult környezetben tanul-
hatnak. Négy gyermek édesap-
jaként kiemelten fontosnak tar-
tom az oktatást érintő fejleszté-
seket, támogatásokat. Meggyő-
ződésem, hogy mindent meg 
kell tennünk azért, hogy gyer-

mekeink számár a legjobb kö-
rülményeket biztosítsuk a böl-
csődétől egészen tanulmányaik 
végéig – hangsúlyozta Tuzson 
Bence, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkár.

Szántó Judit
Fotó: Ligeti Edina

Az államtitkár elmondta: 
a mentőállomás 1984-
ben épült, így időszerű 

az átfogó felújítása. Az itt dolgo-
zó 42 munkatárs 70 ezer ember 
ellátásáról gondoskodik a kör-
nyéken, ami évente 10 ezer fö-
lötti mentési feladat ellátását je-
lenti. A leromlott állagú épület-
ben tavaly a javíthatatlan kazánt 
kellett sürgősen újra cserélni, 
most viszont valódi átfogó kor-
szerűsítésre számíthatnak az itt 
dolgozók – jelentette be Rétvá-
ri Bence.

Hangsúlyozta: remélhetőleg 
mielőbb megvalósul a felújítás, 
és korszerűbb lesz a mentőállo-
más. A váci állomás az elmúlt 
években már négy új gépjármű-
vet kapott - tette hozzá.

   Rétvári Bence kifejtette: a 
támogatásból jut a csapadék-
víz-elvezető hálózatra, a térbe-
ton felújítására, a mosóhelyisé-
gekre, az elektromos hálózat-
ra, a fűtésre és a belső terekre. A 
felújítással jobb munkafeltétele-

ket teremtenek az itt dolgozók-
nak - mutatott rá.

  Az államtitkár felidézte: az 
elmúlt időben Magyarországon 
104 mentőállomás újult meg, 30 
újat építettek, továbbá a mentő-
szolgálat dolgozóinak plusz 10 
százalékos béremelést adtak ja-
nuár 1-jétől.

Dr. Csató Gábor, az Orszá-
gos Mentőszolgálat főigazgatója 
szerint az ágazatban folyama-
tosak a fejlesztések. Példaként 
a 193 új rohamkocsi beszer-
zését említette, amelyek közül 
egy Vácon teljesít szolgálatot. A 
most bejelentett beruházás ter-
vezését előzetes felmérés, va-
lamint az itt dolgozókkal való 
egyeztetés előzte meg. 

   A mentőállomások felújí-
tása és újak átadás mellett je-
lentős lépések között említet-
te a gépjárműfejlesztéseket, to-
vábbá az eszközvásárlásra biz-
tosított forrásokat. Mindezek 
eredményeként óriásit léptek 
előre a 21. századi mentőszol-

gálat megteremtése felé - véle-
kedett Csató Gábor.

A váci mentőállomás állapo-
táról elmondta, hogy az épü-
letben vannak olyan belső dol-
gok, amiket már megoldottak, 
és vannak olyan külső dolgok, 
amik a mentést nem befolyá-
solják, a lakosság számára nem 
láthatóak, de az itt dolgozók 
élete és biztonsága szempontjá-
ból lényegesek.

- Ezért gondoltuk azt, elérke-
zett az a pillanat, hogy ehhez is 
hozzá kell nyúljunk, arról nem 
is beszélve, hogy Pest megye 
legforgalmasabb mentőállomá-
sán vagyunk, évi több mint 10 
ezer esetet látnak el a bajtársa-
ink. Azt gondolom, hogy ráfér 
erre az állomásra is egy megújí-
tás – hangoztatta a helyi médiu-
moknak adott nyilatkozatában 
dr. Csató Gábor, az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója. 

V. I. 
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence államtitkár 
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Süllyedő oszlopok a váci 
főtér határpontjain

HANGVERSENY az I. világháború 
befejezésének centenáriuma alkalmából

Március első napjaiban egy-egy forgalomcsillapító süllyedő oszlopot sze-
relnek fel a szakemberek Vácon a főtér két határpontján, északon az úgy-
nevezett Bécsi kapunál, délen pedig a piachoz vezető torkolatnál.

Száz éve, 1918-ban ért véget a négy évig tartó I. világháború, melyet a 
második világháború előtt „Nagy Háború” névvel illettek. Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia 1918 novemberében kapitulált az antanthatalmak előtt, a 
7,8 millió mozgósított katonájából 1,2 millió elesett a harctéren, közülük 
660 ezer magyar. A sebesültek száma 3,6 millió volt, míg 2,2 millió hadi-
fogságba került. A magyar áldozatok emléke előtt egy nagyszabású hang-
versennyel tisztelegnek február 24-én, 15 órakor a váci sportcsarnokban. 

- A munkálatok miatt már-
cius első hétvégéjén, péntek-
től vasárnapig a Március 15. 
teret le kell zárni a gépjár-
mű forgalom elől, a Rév köz-
től az Althann utcáig. Rendkí-
vüli esetben a főtér megköze-
lítése az Eötvös utca - Széche-
nyi utca, vagy a Görgey utca 
és Széchenyi utca útvonalon 
történhet. Ugyanezen időszak 
alatt az autóbuszok sem hajt-
hatnak át a területen, az érin-
tett járatok a Március 15. tér, 
Báthori utca és a Konstantin 
tér – Budapesti főút kihagyásá-
val közlekednek, mert a készü-
lő új káptalani levéltár közmű-
bekötési munkája, valamint a 
Petőfi utca földkábel fejleszté-
se is ezekben a napokban ese-
dékes. Az autóbuszok márci-
us 5-én hétfőn üzemkezdettől 
az eredeti útvonalon közleked-
nek. Mindenkitől megértést és 
türelmet kérünk az átmeneti 
forgalmi változások kapcsán - 
mondta február 14-i sajtótájé-
koztatóján Fördős Attila pol-
gármester.

A városvezető kiemelte: a fő-
téri süllyedő oszlopok felszere-
lésétől azt várhatja a lakosság, 
hogy sokkal rendezettebbé vá-
lik a terület már eddig is kor-
látozott, de a szabálytalanko-
dók miatt egyelőre mégis ne-
hezen kezelhető forgalmi hely-
zete. Mint elhangzott az érvé-
nyes parkolási rend betartása 
érdekében szigorítják a bünte-

tést, szűkség esetén kerékbilin-
cset helyeznek a szabálytalanul 
parkoló autókra, ám ha ez sem 
lesz hatékony, akkor a gépjár-
mű elszállításától sem riadnak 
vissza. 

Fördős Attila a sajtótájékoz-
tatón bejelentette: az önkor-
mányzat mindaddig módosít-
ja a belvárosi fizetős parkolást 
szabályozó rendeletet, amed-
dig ki nem alakul a lehető leg-
ideálisabb állapot.  

- Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy miközben a 
díjzónákban érezhetően javul 
a helyzet, addig vannak olyan, 
még szintén a szűken vett bel-
városhoz tartozó helyek, ahol 
túlzottan megnövekedett a 
parkolási terhelés. Elsősorban 
a Duna-parton, a zenepavilon 
utáni területet, illetve az uszo-
da környezetét kell kiemelni, 
de más helyszíneket is említ-

hetünk. Tehát napirenden van 
a fizetős parkolási zónák kiter-
jesztése, a hivatal szakemberei 
már javában dolgoznak ezen a 
tervezeten - mondta a polgár-
mester.

Elhangzott: az eddigi tapasz-
talatok alapján a térfelszíni fi-
zetős parkolóhelyek kihasz-
náltsága nagyjából 15 százalé-
kos, az olcsóbban igénybe ve-
hető mélygarázsé viszont ér-
telemszerűen jóval nagyobb, 
napközben a csaknem 300 fé-
rőhelyből 50-60 marad szaba-
don.

- Ez a tény abból a szempont-
ból is meghatározó, hogy a 
parkolóbérleteket ezen forgal-
mi mutatók alapján lehet érté-
kesíteni, hiszen nem vehetjük 
el a helyeket az alkalmi hasz-
nálók elől - emelte ki Fördős 
Attila.

Bővítik a fizetős parkolási zónát – a szabálytalanul 
parkoló autóknál bevetik a kerékbilincset is

Vác: polgármesteri tájékoztató 
kiemelt beruházásokról, 

programokról

Pályakarbantartási munkák 
a Budapest-Szob vasútvonalon

A napokban véget érő téli szezonban közel 10 ezer sportolni vágyó hasz-
nálta a főtéren kialakított jégpályát - hangzott el összegzésként a váci vá-
rosházán február 14-én tartott polgármesteri sajtótájékoztatón. Fördős 
Attila bejelentette, mintegy 2,8 milliárd forint értékű beruházás szerepel 
az idei költségvetésben, melyről február 22-én dönt a képviselő-testület. 

Budapest–Vác–Szob vasútvonal Göd és Vác közötti szakaszán pályakar-
bantartást végeznek március 3-án és 4-én, 8:20-tól 17 óráig, emiatt válto-
zik a vonatok menetrendje.

- Értelemszerű, hogy zömmel 
váci lakosok éltek a korcso-
lyázási lehetőséggel, de beszé-
des, hogy a látogatók több mint 
harmada más településekről 
érkezett, tehát a jégpálya üze-
meltetése ebben a gyönyörű 
környezetben idegenforgalmi 
szempontból is fontos - emel-
te ki a sajtótájékoztatón Fördős 
Attila polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, 
hogy a mostani szezonban az 
oktatási intézmények a koráb-
biaknál is jobban kihasználták 
az iskolai testnevelés keretében 
a jégpálya kínálta téli sportolá-
si lehetőséget.

Elhangzott a sajtótájékoz-
tatón az is, hogy igen nagy az 
érdeklődés a sportcsarnok-
ban február 24-én tartandó, az 
I. világháború befejezésének 
100. évfordulója alkalmából 
szervezett nagy koncert iránt 
- a programban a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar művé-

szei és több száz énekes szólal-
tatják meg a zeneműveket.

Az állami támogatásból fel-
épülő új bölcsőde projektje je-
lenleg az engedélyes- és kivite-
li tervek kidolgozásának sza-
kaszában tart, e tervek március 
közepén esedékes átvételét kö-
vetően indítható el a kivitelező 
cég kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás, melynek 
eredményes lefolytatása után - 
várhatóan június elején - lehet 
megkezdeni a Bauer Mihály 
utcai beruházás építési mun-
kálatait.

A kiemelt állami projektek 
közé sorolt szérűskerti multi-
funkcionális sport- és rendez-
vénycsarnok beruházásával 
kapcsolatos támogatási szerző-
dés aláírása március elején vár-
ható – jelentette be Fördős At-
tila polgármester.

A Dunakanyar Régió kérdé-
sére a polgármester elmond-
ta, hogy a város költségvetését 

– melyet február 22-én tárgyal 
a képviselő-testület – a szakbi-
zottságok megtárgyalták, elő-
terjesztésüket kidolgozták, me-
lyekről a városi grémium dönt 
majd. Mint elhangzott azok a 
beruházások, melyekről kor-
mány határozat vagy képvi-
selő-testületi döntés van, sze-
repelnek a költségvetésben, 
mintegy 2,5 milliárd forint ér-
tében. Ezen kívül közel 700 
millió forint forrást igénylő be-
ruházást, fejlesztést jelölt meg a 
főmérnökség, amelyre a lakos-
ság, a bizottságok és a képvise-
lők részéről érkezett javaslat, 
melyet azonban a pénzügyi és 
műszaki szakemberekkel kon-
zultálva 300 millióra csökken-
tettek. – Erre van esély, hogy 
a felhalmozási oldalon forrást 
biztosítsunk, felelősséggel ezt 
tudjuk vállalni – jelentette ki 
Fördős Attila. 

A szerk.
Fotó: KesziPress

Az S70 jelzésű, Nyu-
gati pályaudvar és 
Vác közötti sze-
mélyvonatok rö-

videbb útvonalon, a Nyuga-
ti és Göd között közlekednek. 
A Z70 jelzésű zónázó vonatok 
változatlan útvonalon, a Nyu-
gati pályaudvar és Szob között 
szállítják az utasokat, de Göd 
és Vác között minden megál-

lóhelyen megállnak. A Buda-
pestről Vácig, illetve Vácról 
Budapestig közlekedő vona-
tokról Vác helyett Gödön lehet 
átszállni a zónázó járatokra. A 
könnyebb eljutás érdekében a 
vonalon közlekedő nemzetkö-
zi vonatok kivételesen megáll-
nak Gödön.

MÁVINFORM 
sajtóközlemény

A programot szervező Csa-
ládháló országos hálózat ve-
zetője, Székely Attila, a mű-
sorban fellépő Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar művé-
szeti vezetője, Sándor Ben-
ce, és a rendezvénynek ott-
hont adó Vác polgármestere, 
Fördős Attila közös sajtótájé-
koztatón ismertette az orszá-
gosan kiemelt hangverseny 
részleteit, melyen fellép egy 
több mint 400 fős egyesített 
énekkar is. 

A díjmentes rendezvény re-
gisztrációhoz kötött, melyet a 
www.csaladhalo1918.hu web-
oldalon tehetnek meg az ér-
deklődők.

Fördős Attila polgármester 
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Nyolcosztályos egyházi 
iskola kezdi meg működését

Megkezdődik a dunakeszi MÁV 
Nagyállomás épületének felújítása 

A Szent István Általános Iskola tavaly átköltözött a Repülőtéri úti 24 osz-
tályos, új iskola épületébe, így a Táncsics utcai, régi iskola épületet egy 
előnyös megállapodás keretében a Magyar Katolikus Egyház veszi át is-
kola-alapítás céljából. 

Az idei évben megkezdődik a meglévő állomásépület teljes felújítása és új épü-
let építése indul el. A létesítmény igazgatási funkciót is kap, a tervek szerint to-
vábbra is MÁV utas váróként és pénztárként működik, de itt kerül kialakításra a 
Kormányablak is. Mellette egy külön épületben kap helyet a Kormányhivatal és a 
Földhivatal.

Az 500 millió forint kormányzati tá-
mogatási összeget az egyház több 
száz millió forinttal egészíti ki, amely 
lehetővé teszi az épület teljes körű fel-

újítását, a tantermek bővítését, és új tornate-
rem építését. A bővítésnek köszönhetően évfo-

lyamonként 2 osztállyal működő, 8 osztályos ál-
talános iskola kezdheti meg majd a működését. 
Tavasszal indul a felújítás. A tervek szerint ősz-
szel az épületben megkezdődik a tanítás. A be-
ruházás további ütemei várhatóan a tanítási idő-
szak alatt valósulnak meg.

Dunakeszi: tavasszal kezdődik a régi 
Szent István Általános Iskola felújítása

Új épületet kap a Kormányhivatal és Földhivatal



VÁLASZTÁS 2018: 
Szél Bernadett lakossági fóruma

Előbb a kórház előtt sajtótájékoztatót tartott a választásra készülő Lehet Más 
a Politika társelnöke, miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett, a nemrég ala-
kult Új Kezdet Párt elnöke, Gémesi György gödöllői polgármester és a képvise-
lőjelöltségért ringbe szálló Matkovich Ilona, a SZAVAD Egyesület önkormány-
zati képviselője február 16-án Vácott, majd a művelődési központban talál-
koztak a választókkal, akik zsúfolásig megtöltötték a kamaratermet.
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Gémesi György, Matkovich Ilona, Szél Bernadett

Shakespeare ifjú követői

Dr. Jakab Zoltán Attila és Rozmaring Sándor 

A városi kórház előtti saj-
tótájékoztatón arról 
beszéltek, hogy a főbe-

járatnál évekkel ezelőtt félbe-
maradt építkezés is azt jelzi, 
hogy nincs megfelelő gazdá-
ja az egészségügynek. Szél Ber-
nadett szerint az ágazat “halá-
los beteg”, s bár a bajokra van 
gyógyír, csak az valahogy nem 
jut el azokhoz, akik dönté-
si helyzetben vannak. Elisme-
réssel szólt az orvosok és ápo-
lók munkájáról és azt mond-
ta, hogy erőfeszítéseik ellenére 
sajnos a duplájára nőtt a kórhá-
zi fertőzésekben meghalt em-
berek száma.

Gémesi György ott is, az esti 
fórumon is azt emelte ki el-
sőként, hogy a két párt ál-
tal támogatott képviselője-
lölt, Matkovich Ilona  jól isme-
ri a helyi ügyeket és folyama-
tosan tájékozódik a választó-
kerületben lévő települések 
helyzetéről. Ez azért is fontos, 
mert véleménye szerint nem 
szerencsés, ha a térséget olyan 
ember képviseli a parlament-
ben, aki nem helybeli és nem 

érzi az itt élők gondjait a saját 
bőrén.

A jelöltbemutató lakossági 
fórumon Szél Bernadett a vá-
lasztás előtti politikai helyzet 
értékelésén túl a helyi ügyek-
ről is beszélt. Példaértékűnek 
tartja, hogy a nemrég megala-
kult helyi LMP-szervezet ré-
vén egy olyan jelöltet indíta-
nak a választáson, akit sokan 
ismernek, s aki eddigi közös-
ségi munkájával már bizonyí-
totta, hogy elkötelezett a tisz-
tességes és korrekt politikai 
magatartás iránt. Az önkor-
mányzatban szerzett tapaszta-
latai kellő alapot adnak ahhoz, 
hogy egy nagyobb régió kép-

viseletében a választók bizal-
mából mandátumot szerezzen. 
A fórumon résztvevők kérdez-
hettek is. Több felszólaló azt 
mondta, hogy bár korábban 
nem volt LMP-szavazó, az el-
lenzék megosztottsága ellenére 
támogathatónak tartják a két 
párt, a Lehet Más a Politika és 
az Új Kezdet együttműködé-
sét. Szél Bernadett egy kérdés-
re válaszolva kijelentette, hogy 
nem kívánnak együttműköd-
ni egyetlen más ellenzéki erő-
vel sem. Arra kért mindenkit, 
hogy vegyen részt az áprili-
si voksoláson és adjon esélyt a 
kormánypártok leváltására.

Furucz Zoltán

Bemutatták jelöltjüket, 
dr. Jakab Zoltán Attilát 

Választás - Február 17-én 
elkezdődött a hivatalos kampány!

A Pest megyei 4. számú, váci központú választókerületben az Együtt-
Korszakváltók Pártja dr. Jakab Zoltán Attila baleseti sebész főorvost, a párt vá-
lasztókerületi elnökét indítja az április 8-ai országgyűlési képviselő választáson 
– jelentették be a szervezet szerda délelőtti sajtótájékoztatóján.

Február 17-é, szombaton elkezdődött a hivatalos választási kampány, hétfőtől 
pedig a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselőjelöltekre, azaz 
arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. A választási eljárási törvény ér-
telmében, ekkor lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is.

Rozmaring Sándor, az 
Együtt-Korszakváltók 
Pártja Váci Szervezeté-

nek vezetője bevezetőjében ki-
emelte, hogy pártjuk a demok-
ratikus ellenzék közös, koordi-
nált országgyűlési képviselő-
jelölt indulásában látja a politi-
kai esélyt a kormánypárti jelölt 
legyőzésére. A Jobbik kivételé-
vel az ellenzéki pártok helyi ve-
zetőivel és képviselő-jelöltjei-
vel tárgyalóasztalhoz ültek, de 
még nem jutottak megállapo-
dásra. 

- Mi azt képviseljük, hogy a 
választókerület több mint har-
minc településén egy koordi-
nált jelölt álljon szembe a je-
lenlegi kormánypártok jelölt-
jével – hangsúlyozta Rozma-
ring Sándor, aki ezt követően 
beszámolt a demokratikus el-
lenzék képviselőivel folytatott 
„közös kávézásukról”, mely-
nek egyik legfontosabb ered-
ménye, hogy a DK-MSZP, 
LMP, Momentum, és az Együtt 
vezetői, képviselő-jelöltjei kije-
lentették, hogy nem egymás el-
lenfelei, céljuk a kormánypárti 
jelölt legyőzése. 

Megállapították, hogy nap-
jainkban a pártérdekek még 
felülírják a közös, koordi-
nált ellenzéki jelölt indítását. 
– Ugyanakkor két szervezet 
bejelentette; a közös jelölt in-
dítását támogatják – mondta 
Rozmaring Sándor, aki meg-
állapodásukat betartva nem 
volt hajlandó felfedni, hogy az 
Együtt-Korszakváltók Pártja 
mellett melyik szervezet támo-
gatja ezt a politikai elképzelést. 

Mint elhangzott, március 
6-án, az ajánlások összegyűjté-
se után újra leülnek egy „poli-
tikai kávéra”, hogy ismét kon-

zultáljanak az együttműködés 
lehetőségéről. 

Rozmaring Sándor a koordi-
nált, közös jelölt indítását ma-
ximálisan támogató ország-
gyűlési képviselő-jelöltként 
mutatta be dr. Jakab Zoltán At-
tilát, az Együtt-Korszakváltók 
Pártja választókerületi elnökét.

Az ismert sebész főorvos be-
mutatkozásként elmondta, 
hogy 55 éves, két felnőtt gyer-
mekével és feleségével egy csa-
ládban él Vácott.

- Szakmai karrierem mel-
lett az egészségügy szervezé-
sével, irányításával foglalko-
zom – folytatta. - 2006-2014 kö-
zött önkormányzati képvise-
lő voltam városunkban, ellen-
zéki jelöltként 2010-ben már 
egy választáson jól szerepel-
tem, de országgyűlési képviselő 
még sosem voltam. Demokrata, 
haladó, szabad, igazságos szem-
léletem szókimondással, bátor-
sággal párosul – hangsúlyozta, 
majd arról beszélt, hogy felelős-
nek érzi magát gyermekeiért, a 
jövő nemzedékért, az emberek 
igazáért, a méltó életkörülmé-
nyek visszaállításáért, a közál-
lapotok javításáért, a jogbizton-

ságért, a kiszámítható szakmai 
jövőért.

- Az Együtt-Korszakváltók 
Pártja szellemében a koordi-
nált jelöltállítás elkötelezettje 
vagyok – jelentette ki. 

Dr. Jakab Zoltán Attila – 
mint fogalmazott – szeretné 
megszólítani mindazokat, akik 
egy bátor, szakértelemmel fel-
vértezett szabad jövőt várnak, 
akik nyitottak a piacgazdaság 
felé, elkötelezettek Európa irá-
nyába, ugyanakkor szociális 
érzékenységüket ki szeretnék 
fejezni.

A választók bizalmából és 
felhatalmazásából Vác és a 
környéke fejlődéséért kíván 
dolgozni. Ebben a politikai és 
szakmai tevékenységében szá-
mít a párt szimpatizánsai mel-
lett a kiábrándult bizonytala-
nokra is.  

- Nekik üzenem, hogy együtt 
sokan leszünk, többen bátrab-
bak vagyunk – jelentette ki dr. 
Jakab Zoltán Attila, aki az áp-
rilis 8-i választásra hívta fel a 
választókat, hogy részesei le-
gyenek a jövőnek. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A törvény szerint 
kampánytevékeny-
ség minden olyan 
tevékenység, amely 

alkalmas a választói akarat be-
folyásolására vagy annak meg-
kísérlésére, kampányeszköz 
pedig például a plakát, a vá-
lasztók közvetlen megkeresé-
se, a politikai reklám és politi-
kai hirdetés, valamint a válasz-
tási gyűlés.

Nem minősül viszont válasz-
tási kampánynak a választási 

szervek tevékenysége és az ál-
lampolgárok közötti személyes 
kommunikáció.

A választási kampány végé-
ig, vagyis a szavazás lezárásáig 
a jelölőszervezetek és a jelöltek 
engedély nélkül készíthetnek 
plakátot, de a plakátokon és a 
szórólapokon is fel kell tüntet-
ni, hogy ki készítette a hirdet-
ményt.

Képviselőjelölteket ajánla-
ni február 19-től lehet. A kép-
viselőjelöltek a választókerületi 

választási irodák által kiadott 
ajánlóíveken gyűjthetik a vá-
lasztópolgárok ajánlásait. Egy 
választópolgár több jelöltet is 
támogathat.

A választópolgárok gyakor-
latilag "képviselőjelölt-jelölte-
ket" ajánlhatnak, hiszen csak 
akkor lesz valakiből hivatalos 
jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 
500 érvényes ajánlást, és a helyi 
választási bizottság nyilvántar-
tásba is veszi - írja az MTI.

Az Együtt-Korszakváltók szerint 
a koordinált jelölt indítása hozhat sikert 

Shakespeare angol nyelvű 
szépkiejtési verseny

Iskolánk ebben az évben rendezte meg először – a reményeink szerint 
hagyományteremtő – Shakespeare nevével fémjelzett angol szépkiejtési 
verseny városi fordulóját. 

Elsődleges célunk az 
volt, hogy motivál-
juk a gyerekeket, illet-
ve lehetőséget adjunk 

még a kisebbeknek is (4. évfo-
lyam) a korosztályukhoz illő 
megmérettetésre. Ily módon 
még azoknak a nebulóknak is 
sikerélménye lehet, akik eset-
leg az idegen nyelv más rész-
területein - pl. nyelvtan, szó-
kincs - nem annyira jelesked-
nek a tanórákon. Ezenkívül a 
versenynek még az is előnye, 
hogy különösebb felkészülést 
nem igényel, de mégis az egyik 
legnehezebb részképességet, a 
kiejtést veszi célba, ami viszont 
az egyik leglátványosabb, leg-
nagyobb kihívást jelentő te-
rülete a nyelvtanulásnak. Va-
lóban, talán kevesen tudják, 
hogy a magyar nyelvben a rö-
vid ’i’ hang az egyetlen, amit 
ugyanúgy ejtünk az angolban 
is.  A tavalyi és az idei iskolai 
fordulónk pozitív tapasztalatai 
megerősítették bennünk azt a 
szándékot, hogy idén szélesebb 
körben is megismertessük a di-
ákokkal ezt a kiváló lehetősé-
get a nyelvgyakorlásra. 

Február 13-án eljött a ver-
seny napja (szerencsére nem 
pénteken). Lelkes kis diákok 
türelmetlen hada várta hogy 

sorra kerüljön, akik mind-
mind megtapasztalhatták a 
megmérettetés izgalmát, me-
lyet a mai kommunikáció-köz-
pontú világunkban nem lehet 
elég korán begyakoroltatni. A 
várakozás feszültsége, majd a 
megkönnyebbülés öröme iga-
zi versenyhangulatot teremtet-
tek. A zsűriző kollégákkal fi-
gyeltünk arra, hogy a baráti 
hangnemmel oldjuk a feszült-
séget és jó hangulatot teremt-
sünk. A pontozásnál fontosnak 
tartottuk a harmonikus, folya-
matos olvasás, illetve a megfe-
lelő hangsúly és autentikus ki-
ejtés összhangját. A nyertes di-
ákok a verseny után kellemesen 

elfáradva vehették át a díjakat, 
a többiek a helyezést elérők-
kel együtt örülve, egy újabb él-
ménnyel gazdagodva mehet-
tek haza. Mi tanárok is a városi 
fordulót pozitív élményként él-
tük meg és szeretnénk, ha min-
den évben az angol nyelv szép-
ségeinek megismerésével, azaz 
e versennyel is színesíthetnénk 
a dunakeszi rendezvények szé-
les palettáját.

Köszönjük Póczik Eszter kol-
léganőnek a lelkes és színvona-
las szervezést!

Heteyné 
Schenkerik Ágnes 

angoltanár



5Dunakanyar Régió2018. február 22.

 

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

A Szob-Ipolydamásd bicikli 
út is elkészülhet 2019-re

Téli sportok a Pilisi Parkerdőben

3,6 milliárd jut kerékpárút fejlesztésre, ebből valósulna meg régiónkban 
a fóti-ipolydamásdi szakasz is, ami a nemzetközi Eurovelo 6-os vonalhoz 
csatlakozik majd. A Szob-Ipolydamásdi bicikliút engedélyezési folyamata 
már zajlik, a kormánybiztos januári közleménye szerint pedig, azon szaka-
szok építése kezdődhet meg, idén amik már engedéllyel rendelkeznek. Je-
lenleg úgy néz ki az ez említett kerékpárút is 2019-ben készülhet el. 

Az elmúlt napok havazásának köszönhetően a fővárostól karnyújtásnyira lévő helyeken hódolhat-
nak szenvedélyüknek a téli sportok szerelmesei. De merre induljunk, ha megtelt már Dobogókő és 
a Normafa? Ötletek egy havas hétvégére a Pilisi Parkerdőből.

Szobtól kezdődne az a bi-
cikli út, ami Ipolydamás-
dig haladva egy hídon 

lépné át a szlovák magyar ha-
tárt, összeköttetést biztosítva 
az Eurovelo 6-os nemzetközi 
bicikliúttal. Az terv szerint az 

új szakasz a Szob-Pilismarót 
komptól indul, majd az Ipoly 
mentén végig haladva futna 
Ipolydamásdig, ahol egy hídon 
át jutna el a kerékpáros a szlo-
vák oldalra. A megyei hírpor-
tál szerint a központi költség-

vetés 3,6 milliárd forintot for-
dít a kivitelezésre, amiből idén 
az engedéllyel rendelkező új bi-
cikli utak építését is megkez-
dik. 

A Szob-Ipolydamásd vonal 
jelenleg ugyan engedélyezé-
si szakaszban van, de a tervek 
elkészítésére is külön forrás áll 
rendelkezésre. Közben a kerék-
pározásért és az aktív kikap-
csolódásért felelős kormány-
biztos azt is bejelentette, hogy 
a hazai mintegy 1100 kilométer 
kerékpárút hálózat üzemelte-
tése a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt.-hez kerül, mely feladat 
ellátására 3,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre. Ez tehát azt je-
lenti, hogy az önkormányzatok 
megszabadulnak a fenntartás 
és a karbantartási terhétől. A 
váci ESTV információja szerint 
azonban egyelőre nem érke-
zett arról hivatalos állásfogla-
lás, hogy például Vác esetében 
a közigazgatási határon belül 
áthaladó Duna-parti Eurovelo 
6-os kerékpárút karbantartása 
ezen túl kihez tartozik.

Helyenként a 20 cen-
timétert is megha-
ladó hóréteg borít-
ja a főváros környé-

ki hegyvidéket. Ki ne szeretné 
ilyenkor kihasználni a lehető-
séget, és csúszni egyet szán-
kóval, sílécen, anélkül, hogy 
előre tervezetten órákat kelle-
ne utaznia? Az ismertebb he-
lyek azonban hamar megtel-
nek, Dobogókőn és a Norma-
fánál hagyományosan sokan 
gyűlnek össze egy-egy téli hét-
végén. A Pilisi Parkerdő szak-
emberei ezért összegyűjtöttek 
néhány kevésbé ismert helyet a 
havas kikapcsolódásra.

A legtöbb családban ilyen-
kor előkerülnek a szánkók, és 
szerencsére bőven akad olyan 
domboldal, ahol a lakott te-
rülethez közel lehet csúszni 
egy jót. A Budai-hegységben 
számtalan szánkózási lehető-
séget kínál a Hármashatár-he-
gyi reptér környéke, vagy ma-
gán a Hármashatár-hegy csú-
csán lévő Guckler Károly kilá-
tópont melletti lejtők. Ez utób-
bi helyen segítségünkre van a 
kilátón elhelyezett webkamera, 
amin indulás előtt ellenőrizni 
tudjuk a helyen uralkodó idő-
járási viszonyokat. Visegrád 
térségében a Zsitvay-kilátó és a 

nyári bobpálya melletti lankák 
kínálnak kevéssé zsúfolt szán-
kózó helyet.

A síelés szerelmesei is vég-
re hódolhatnak szenvedélyük-
nek a térségben, hiszen Vise-
grádon működik a Nagyvil-
lám Sípálya, amely ratrakolt 
és kivilágított pályákkal min-
den este 9-ig várja a síelőket. Itt 
azoknak sem kell unatkozni, 
akik történetesen nem akar-
nak síelni a családból, hiszen 
a sípályák mellett már szán-
kózni is lehet. Indulás előtt itt 
is érdemes megnézni a pálya 

webkameráit, és tájékozódni 
az aktuális helyzetről.

Igazi erdei sport a sífutás, 
amire a mostani körülmények 
között a Pilisi Parkerdőben is 
több helyen nyílik lehetőség. 
Szinte mindenhol elővehető a 
sífutóléc, ahol megmarad a tíz-
húsz centi hóréteg, de érdemes 
felhívni a figyelmet a hűvös-
völgyi Nagyrét és a Hármasha-
tár-hegyi reptéren kialakított 
nyomokra. Mindkét terület 
viszonylag lapos, ideális sífu-
tó terep, ahol a lelkes sportba-
rátok minden évben kialakít-

ják azt a nyomhálózatot, amit a 
havas napokon bárki szabadon 
használhat.

Sajnos az utóbbi napokban 
nagyon vizes hó hullott a Pi-
lisben és a Budai-hegységben, 
amitől igen komoly súly rakó-
dott az erdő fáira. A turistauta-
kon ezért néhány helyen talál-
kozhatunk kidőlt fákkal, a fi-
atal fák pedig behajoltak, ami 
miatt a magasabb régiókban 
nehezebb a közlekedés.

A nagy hóban különösen ne-
héz gyalogosan végig járni a 
szurdokvölgyeket, mint példá-
ul a Rám-szakadékot. Aki tehát 
gyalogos túrára indulna, min-
denképpen megnövekedett me-
netidővel számoljon, és foko-
zott figyelemmel járjon az er-
dőben. A szokásosnál is fon-
tosabb a túrára történő felké-
szülés: legyen nálunk tartalék 
élelmiszer és meleg ital, és min-
denképpen magas szárú, víz-
hatlan lábbeliben, bakancsban 
vagy csizmában induljunk a téli 
erdőbe. Az aktuális időjárási 
helyzetről könnyen tájékozód-
hatnak a megújult parkerdo.
hu oldalon, ahol összegyűjtve 
megtalálhatók a térség összes 
webkamerájának és időjárási 
megfigyelő pontjának adatai.

Forrás: parkerdo.hu

Dunakeszitől a Dunával párhuzamosan 
Szobig futó kerékpárút verőcei „kapuja” 

A vezeték nélküli internet-
használatot kutatja az Invitel
Szokott csatlakozni nyilvános WiFi-hez, vagy inkább a mobilinternetet választ-
ja? Privát adatokat is megtekint ismeretlen hálózaton? Hogyan gondoskodik 
otthoni internet-hozzáférése biztonságáról? Többek között ezeket a témákat 
is vizsgálja az Invitel legújabb, ’Ott vagyok otthon, ahol van WiFi?’ című on-
line kutatásában, amelynek célja, hogy még inkább megismerje a magyarok 
internethasználati szokásait, a vezeték nélküli internettel kapcsolatos prefe-
renciáikat és támogassa a tudatos internetezés terjedését.

Az Invitel legújabb kér-
dőíve a magyar inter-
netezési szokások jel-

legzetességeit térképezi fel, kü-
lönös tekintettel a biztonsá-
gi szempontokra. A távközlési 
szolgáltató azért is indította út-
jára a kutatást, mert a Nielsen 
közönségmérése* szerint a 18-
49 éves korosztályban ma már 
közel mindenki (84%) rendel-
kezik okostelefonnal, amely-
nek köszönhetően nagyban át-
alakultak a netes felhaszná-
lói szokások. Van, aki a WiFi-
re esküszik és van, aki a mobil-
internetet részesíti előnyben, 
azonban bármelyik megoldást 

* TV Plusz 2017, Nielsen

is választjuk, a biztonságos ne-
tezéshez elengedhetetlen a kö-
rültekintő, tudatos használat.

Az Invitel régóta törekszik 
arra, hogy minél több felhasz-
nálót juttasson hozzá a jó mi-
nőségű internethez. Az el-
múlt négy évben szolgáltatá-
si területén megduplázta a kor-
szerű hálózattal ellátott ott-
honok számát és a következő 
egy évben közel kétszázezer 
új háztartás számára teszi el-
érhetővé a nagy sávszélességű 
internetszolgáltatást. A távköz-
lési cég szerint azonban nem 
csak a technológiai moderni-
záció fontos, hanem a felhasz-
nálók edukációja és a biztonsá-
gi szempontok figyelembe véte-

le is. Éppen ezért bízik abban az 
Invitel, hogy legújabb kutatásá-
val még inkább megismerheti 
a magyar internetező közösség 
szokásait, és ennek köszönhető-
en tovább támogathatja a tuda-
tos internethasználat terjedését.

Az Invitel már eddig is szá-
mos alkalommal kérdezte a 
magyarokat webes szokása-
ikról: korábban például kuta-
tást készítettek a kisvállalko-
zók internethasználatáról és a 
sportrajongók viselkedéséről 
a közösségi médiában. Emel-
lett folyamatosan támogat-
ják a biztonságos böngészést 
– többek között emiatt is in-
dították el pár éve a NetBarát 
blogot, ahol a szülőket a gyer-
mekek internetezésére vonat-
kozó hasznos tanácsokkal, a 
felnőtt felhasználókat, kisvál-
lalkozókat pedig ismeretter-
jesztő infografikákkal segítik.

Az Invitel WiFi-kutatását 
a netbarat.hu/blog/kutatas 
oldalon tölthetik ki az ér-
deklődők. 

A kétnapos emléktorna teljes programja 
megtalálható a www.dunakanyarregio.hu-n.
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Házasság hete 2018
Hetedik alkalommal rendezték meg február 11-
18. között Dunakeszin a Házasság hete prog-
ramsorozatot. Az országosan már tizedik ren-
dezvény mottója idén az „Éltető sodrásban…” 
gondolat volt, melyhez a város is csatlakozott.

Megújult Vácott 
az irgalmasrendi kápolna
Csaknem egy éven át tartó átfogó rekonstrukció eredményeként teljes 
belső felújításon esett át a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnája, egy nap-
pal a betegek világnapja előtt, február 10-én elérkezett az Isten háza meg-
áldásának ünnepnapja.

A szertatás elején Hirling András, a kór-
ház igazgatója köszöntötte az egy-
begyűlteket, mindenekelőtt a szent-
misét celebráló Beer Miklós me-

gyés püspököt, Kozma Imre atyát, a Betegápo-
ló Irgalmasrend magyarországi delegatúrájának 
vezetőjét, Joachim Mačejovský OH provinciálist 
illetve a magyar kormány képviseletében Rétvári  
Bence államtitkárt.

Beer Miklós megyés püspök emlékeztetett: 
éppen háromszáz éve kapta váci püspöki kine-
vezését Althann Mihály Frigyes, akinek itteni 
szolgálata idejére esik a kórház és a hozzá tarto-
zó kápolna küldetéstörténetének kezdete.

A főpap feltette a kérdést: mitől lesz hiteles az 
egyház, s szavai szerint az egyik legfontosabb hi-
telesítő jel a rászorulókkal, elesettekkel, szenve-
dőkkel szembeni, szeretetcselekedetekben meg-
nyilvánuló segítő együttérzés. 

- Nagyon vártuk már a kápolna megújulá-
sát, újbóli befogadóvá válását. Örömmel tölthet 
el bennünket a szemet gyönyörködtető végered-
mény. Jó lesz ide betérni, imádkozni, szentmisét 

hallgatni, adjunk hát hálát az Úrnak, hogy lehe-
tőséget adott ennek a nagy munkának az elvég-
zésére - mondta Beer Miklós.

Kozma Imre atya úgy fogalmazott: nagy szük-
ség van arra a válaszra a világban, amelyet a Be-
tegápoló Irgalmasrend fogalmaz meg, illetve 
mutat fel a gyógyító kultúrában, a betegekhez 
fordulás szellemiségében.

- A rendalapító Istenes Szent János követői-
ként úgy akarunk a betegekhez fordulni, mint 
akikben Krisztust keressük, az irgalmasrendi 
ápolók, munkatársaik és mindazok, akik velük 
együtt részt vesznek a szegények és betegek kor-
szerű ápolásában,  már itt a földi életben közve-
títik az Atya határtalan szeretetét a leggyengéb-
bek felé - mondta a rend itthoni vezetője.

A szertartás végén elhangzott: köszönet jár a 
váciaknak a türelemért, a rend kórházfelújító- 
és bővítő terveinek elodázódása kapcsán, de úgy 
tűnik, hogy most már tényleg belátható időn be-
lül elkezdődhet ez a beruházás is.

 Ribáry Zoltán

– A mottó elsősorban azt jelen-
ti, hogy az élet hatalmas tem-
pót diktál és ebben a sodrásban 
kell életcéljainkat megvalósíta-
ni, a házasságot életben tartani. 
A házaspárok egymásba kapasz-
kodva, egymást támogatva élik 
meg a közös életüket. E gondo-
latokkal vezette be Bocsák István 
Károlyné, önkormányzati képvi-
selő, családügyi főtanácsnok ér-
tékelését. Hozzá kell tenni, hogy 
a képviselő asszony kezdettől 
motorja, fő szervezője az esemé-
nyeknek.

– Minden évben próbáltunk 
helyi jellegzetességekkel gazdagí-
tani a programokat. Idén a népi 
hagyományok köré csoportosí-
tottuk, főleg a megnyitó rendez-
vényt, melynek helyszíne a Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Isko-
la volt. Összegyűjtöttünk és kiál-
lításba rendeztünk számos rég-
múlt esküvői fotót, egyéb tárgyi 
relikviát, köztük például vőfély-
csokrot, menyasszonyi koszo-
rút. Ebben nagy segítségünk-
re volt a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény. A Nyugdíjas 
Kirándulóklub lelkes tagjai ere-
deti minták alapján megvarr-
tak egy menyasszonyi ruhát, me-
lyet a Rokolya Néptáncegyüttes 
egyik leánya fel is öltött. A tárla-
tot Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajz-
kutató nyitotta meg, majd Tu-

zson Bence a térség országgyűlési 
képviselője köszöntötte a megje-
lenteket. Közreműködött Kovács 
Róbert színművész, valamint a 
Servite Ökumenikus Kórus Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit ve-
zényletével. A közel száz érdek-
lődőt hagyományos sütemények-
kel, tökös-mákos rétessel, és es-
küvői kaláccsal kínáltuk. 

– A következő nap a vá-
rosi református lelkész házas-
pár, Szőke Attila és Szőke Etelka  
tartott előadást a házasság fej-
lődési szakaszairól. Másnap 
„Művész a házastársam” mot-
tóval rendeztünk beszélge-
tést, melyen Szászvárosi Sándor  
viola da gamba (magyarul hat 
húros térdhegedű, a szerk.) 
hangszeres előadóművész, aki 
egy ideig a Szent Mihály temp-
lom kántora volt, és felesége, 
Franczel Ágnes művésztanár, 
karvezető, valamint a város-
ban jól ismert Babják Annamá-
ria színművésznő és férje, Szűcs 
Mihály közlekedésépítő mérnök 
beszéltek a művészi feladatok sa-
játosságai miatt az átlagostól el-
térő életritmusú házaséletük 
mindennapjairól. A beszélgetést 
Szászvárosi Sándor hangszerjá-
téka tette gazdagabbá.

– Az Evangélikus templom 
bibliatermébe vártuk 17-én az 
érdeklődőket filmvetítésre. Kiss-

né Viszket Mónika moderátor 
ezúttal egy amerikai roman-
tikus trilógia harmadik „Mie-
lőtt éjfélt üt az óra” című részét 
mutatta be. A trilógia mindhá-
rom része ugyanannak a házas-
párnak különböző életszakasza-
it dolgozta fel s az őket alakító 
színészek valóságosan is házas-
társak.

– A zárónapon a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pontban táncházat rendeztünk. 
A Duna Gyöngye Néptánc-
együttes tagjai Gyúró Tamás  
vezetésével előbb bemutattak 
egy marosszéki forgatóst. Utána 
az ugyanerről a tájegységről való 
táncrend egyes elemeit, csárdást, 
más néven szökőst, majd „pi-
hentetőnek” népdalokat taní-
tott a koreográfus. Vendégként 
Szabó Ferenc, a Duna Művész-
együttes egykori szólótáncosa s 
az Interoperett koreográfusa is 
együtt ropta a többiekkel. Ezzel 
a jó hangulatú délutánnal zárult 
az idei Házasság hete. 

A programsorozat támoga-
tói között említjük Dunakeszi 
Város Önkormányzatát, a vá-
rosi egyházközségeket, az ismert 
kulturális intézményeket, művé-
szeti csoportokat, vállalkozókat 
és magánszemélyeket. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszi: Koncert 
Nőnap alkalmából

Az előző években Dunakeszi Város Önkormányzatának férfi tagjai egy 
apró figyelmességgel köszöntötték város intézményeinek női dolgozóit a 
nemzetközi Nőnap alkalmából, de emellett a Dunakeszin élő hölgyekről 
sem feledkeztek, akiknek a város vezetői egy nőnapi üdvözlőlappal ked-
veskedtek.  

Idén új meglepetéssel sze-
retnék köszönteni a nőket, 
asszonyokat. Március 9-én, 

pénteken a Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar nőnapi kon-
certjét hallgathatják meg a höl-
gyek a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban. A jegyek 
2500 forintba kerülnek, azon-
ban minden Dunakeszi lak-
címmel rendelkező nőnek a 
Nőnap alkalmából Dunake-

szi Város Önkormányzata in-
gyenesen biztosítja a részvételt. 
A koncerten a zenekar mellett 
fellépnek a Budapesti Operett-
színház művészei: Bordás Bar-
bara, Oszvald Marika, Peller 
Károly és Boncsér Gergely.

Bízunk benne, hogy minél 
többen elfogadják az Önkor-
mányzat és Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő meghí-
vását – olvasható a Dunake-

szi Programiroda tájékoztató-
jában.  

Természetesen az eseményen 
bárki részt vehet, ám a hölgye-
ket elkísérő uraknak és a nem 
Dunakeszin élőknek jegyet 
kell váltaniuk. A jegyek átve-
hetők illetve megvásárolhatók 
a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán félfogadási idő-
ben vagy a művelődési köz-
pontban. 
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Új, állandó kiállítások 
a Váci Curia Borház emeletén

Vác a múltban, csakúgy, mint a jelenben, számos jelentős eredményt felmutató sportolót, sport-talentumot adott az or-
szágnak, melynek elismeréseképp 2003-ban elnyerte a Nemzet Sportvárosa díjat is. A kiemelkedő verseny- és tömeg-
sportélet természetes „hozadékai” az évtizedek alatt felgyülemlett dokumentumok: oklevelek, fotók, egykori sajtóter-
mékek, az egyéni és csapatversenyeken nyert kupák. Ezekből állt össze a váci sportmúzeum anyaga, mely a közelmúlt-
ban, - a Váci Curia Borház emeletén - végleges otthonra talált. Mellette kapott helyet Váci György könyvkötőmester, or-
szágos kuriózumokat tartalmazó hagyatéka is. Papp Lászlóval, a gyűjtemények kurátorával beszélgettünk. 

- Mi indokolta a költözést?
- A sportmúzeum évekig a 

Pannónia Házban működött, 
ám tavaly ősszel hozzánk ke-
rült a kormány által megvásá-
rolt, 130 kályhából álló öntött-
vas gyűjtemény. A terjedelmes 
kollekciónak csak a sportmúze-
um helyén tudtunk méltó bemu-
tatótermet biztosítani, így annak 
anyagát ideiglenesen a padláson 
és raktárakban kellett elhelyez-
nünk.

- Onnan került tehát az 
újonnan kialakított kiállító-
termekbe.

- Így van. Az épület alsó szint-
jén a Curia Borház és múzeum, 
illetve a Mosolytár Karikatú-
ra Gyűjtemény található, a felső 
szint azonban üresen állt. A gyűj-
teményekkel „belaktuk” az egész 
emeletet, beleértve a folyosót és 
az előteret. A sportrelikviák a 
lépcsőházba lépve, - a több világ-

és olimpiai bajnokot produkáló - 
váci evezős clubbal indulnak. Be-
felé haladva, a váci football, vala-
mint a női és férfi kézilabda ered-
ményeit bemutató anyagokat 
tekinthetjük meg, majd a külön-
böző tömegsportok ereklyéit. A 
gyűjtemény a magánszemélyek-
től és kluboktól felajánlott tár-
gyaknak köszönhetően, folyama-
tosan gyarapszik. 

- A sportmúzeum mellett, egy 
kisebb, belső helyiségben tekint-
hetjük meg az említett könyv-
kötészeti kiállítást. Milyen tár-
gyak találhatók itt?

- Váci György kétszeres arany-
díjas könyvkötőmesternek, az 
Országház egykori hivatásos 
könyvkötőjének a hagyatékát 
láthatják itt az érdeklődők. Ma-
gyarországnak szinte nem volt 

olyan intézménye, melynek Váci 
György ne kötött volna, de mun-
káit világszerte ismerték, az an-
gol királynőnek hat éven ke-
resztül kötött és restaurált. Gyö-
nyörű díszmunkáit 22 kará-
tos arannyal díszítette. A mes-
ter régi, ma már kevesek által 
használt klisékkel és eszközök-
kel dolgozott.

A kiállítási anyag könyvésze-
ti ritkaságokra, könyvkötésze-
ti anyagokra - eszközökre épül. 
Váci György mindamellett re-
mek tanár is volt; kiváló mes-
teremberek kerültek ki a keze 
alól. A falakon archív felvétele-
ket helyeztünk el, melyek a haj-
dani műhelyekbe engednek be-
pillantást. 

A tárlat legnagyobb kuriózu-
ma a váci festőművész, Végh De-
zső 240 eredeti tusrajzzal (port-
rékkal, karikatúrákkal) illuszt-
rált, gyönyörű aranykötéses, 
párizsi naplója. Valamint Váci 
György – a világban egyedülálló 
– 100-120 miniatűr könyvet tar-
talmazó könyvtározói. 

Az ipartörténeti jelentőségű 
anyag egykor vándorkiállítá-
sok formájában járta az orszá-
got, közel 30 éven át. Most ez, 
a sportmúzeummal együtt, té-
rítésmentesen megtekinthető a 
Főtéren, a Curia házban. 

Maczkay Zsaklin

Otthonra talált a sportmúzeum -, 
valamint az aranydíjas könyvkötőmester anyaga
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A váci Horváth Lajos 
az Év Motorsport 

Versenyzője!

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
(2018. március 2.- április 28.)

Albert Flórián: 
segíteni jöttem

A fentebb írt megtisztelő címről maga az érintett is csak a legutolsó pilla-
natban értesült. A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) által az év spor-
tolójának jelölt pilóta csak az elegáns Larus étterem színpadán, díjjal a 
kézben realizálta, mekkora dolog is történt vele. Az pedig már tényleg 
csak hab a tortán, hogy ez kvázi a születésnapján történt.

A Ferencváros egykori kiváló labdarúgója, a hatszoros válogatott, három-
szoros magyar bajnok ifj. Albert Flórián aktív pályafutása után az edzői 
pályán is igyekszik szakmai tudását, a futball iránti rajongását átadni a fi-
ataloknak, a legmagasabb, Pro-licenc edzői végzettséggel a tarsolyában. 
A VS Dunakeszi labdarúgó csapatát egy éve irányító mester a rá jellemző 
profi mentalitással tréningezi a bajnoki álmokat szövögető, a Pest megyei 
II. osztály 2. helyén telelő együttest. Az egyetlen magyar Aranylabdás Csá-
szár fia hadvezéri határozottsággal jelölte ki a bajnokság megnyerését, 
aki a februári hóesésben megtartott edzés előtt nyilatkozott lapunknak. 

A Laller Racing Da-
kar Team verseny-
ző/csapatvezetője 
nem sokkal az ün-

nepség után mesélt az érzése-
iről: „A múlt héten megcsör-
rent a telefonom, a MAMS-tól 
kerestek. Érdeklődtek, hogy 
szabaddá tudom-e tenni ma-
gam 13-án, mert egy megbe-
szélésen kellene részt vennem. 
A hét elején ismét emlékeztet-
tek erre, én pedig nem nagyon 
értettem, miért is ennyire fon-
tos az én megjelenésem. Ami-
kor már Michelisz Norberttel 
és Oláh Gyárfással, valamint 
Hermann Henrik (MAMS) el-
nök úrral szemben ültem, ak-
kor kezdett a dolog gyanús len-
ni.” - meséli élményeit a pálya-
futása egyik legnagyobb ered-
ményét bezsebelő Laller.

A Nemzeti Versenysport 
Szövetség a nem olimpi-
ai sportágakban kiemelke-
dőt nyújtó csapatokat és egyé-
ni sportolókat díjazta gáláján, 
ahol a váci terepralis 2017-es 
szezonját értékelték. Az ese-
ményen a sztársportolók mel-
lett számos magas rangú köz-
jogi méltóság is tiszteletét tette.

Laller elmondta, hogy a FIM 
Európa bajnoki sikerén kívül a 
Dakar szereplésért végzett ál-
dozatos munkája is sokat nyo-
mott a latban:

https://youtu.be/
EZTeSfG9sq8

„Szinte hihetetlen, keresem a 

szavakat. Ez a legnagyobb elis-
merés, amit ma Magyarorszá-
gon egy motoros megkaphat. 
Csak annyit szeretnék mon-
dani, hogy nagyon köszönöm 
azoknak, akik támogattak és 
töretlenül hittek bennem. 

Köszönöm szépen a váciak-
nak, a szurkolóimnak, és nem 
utolsósorban a bennünket tá-
mogató médiumoknak, hogy 
ma itt lehetek. Hálás vagyok a 
családomnak és a csapatom-

nak, akik egy emberként dol-
goztak, és keményen állták 
a nehéz idők viharait is - ez a 
mai elismerés a mi közös sike-
rünk!”

Persze nem is Laller lenne, 
ha már az ünneplés pillana-
taiban nem a jövő töltené ki a 
gondolatainak javarészét:

„Fantasztikus ekkora spor-
tolók és emberek előtt a szín-
padon állni, erre mindenképp 
koccintani fogunk. De holnap 
új nap indul, mi pedig továbbra 
is haladunk tovább azon a bi-
zonyos úton, amely a 2020-ra 
kitűzött céljaink felé vezet.” - 
zárta monológját Horváth La-
jos, az Év Motorsport Verseny-
zője, a Laller Racing Dakar 
Team csapatvezetője.

Tóth Krisztián Márk

TIÉD A TAVASZ!

„A tavasz a Szentendrei Teátrum életébe is új 
színeket és frissességet hoz.

Idén a meglepően újfajta megközelítéseké, az 
új bemutatóké és a fiataloké a főszerep.

A XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivál ar-
cai azok a szentendrei középiskolások, akik 
az Arany János bicentenáriumhoz kapcsoló-
dó Dalos Esztik és Tuba Ferkók drámapedagó-
giai, összművészeti projekt résztvevői. A szent-
endrei diákok számára meghirdetett, Arany Já-
nos balladaköltészetét feldolgozó és bemuta-
tó előadóművészeti, képzőművészeti, irodal-
mi programot a város öt középiskolájában nagy 
érdeklődés mellett kezdtük el az idei tanévben. 
Szentendre valamen¬nyi középiskolája csatla-
kozott kezdeményezésünkhöz: a Ferences Gim-
názium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázi-
um, a Szentendrei Református Gimnázium, va-
lamint a Petzelt József Szakgimnázium és Szak-
középiskola.

A műhelymunka során született összművészeti 

produk¬ciók mellett a Szentendrei Tavaszi Fesz-
tivál keretében számos újdonságot láthatnak né-
zőink. Ezek közé tarto¬zik a fesztivál nyitóese-
ménye, az Arany János balladái¬ból és az opera-
irodalom gyöngyszemeiből összeállított külön-
leges műsor, továbbá neves művészek előadóest-
jei és számos komolyzenei koncert. A fesztivált 
és az abban látható különleges színházi előadá-
sok sorát pedig egy nagysikerű francia vígjáték 
magyarországi ősbemutatója zárja.” 

Vasvári Csaba, 
a Szentendrei Teátrum igazgatója

- Profi világból érkeztem, ezért ez az el-
várásom, a mentalitásom is, amit Du-
nakeszin is szeretnék meghonosítani – 
adtam az egyesület vezetőinek tudtára, 
amikor felkértek a feladatra. Itt is így 
szeretném folytatni. Ez az edzői ars 
poeticám, ezt képviseltem a koráb-
bi csapatoknál, de a korosztályos vá-
logatottaknál is. Nálam nincs kímélet! 
Nálam magas a követelményrendszer, 
még akkor is, ha ezek srácok „ama-
tőrök”, iskola és munka után jár-
nak edzésre. 

- Mennyire tudnak 
az elvárásainak meg-
felelni a játékosok?

- Az én edzés 
módszerem lénye-
ge, hogy gyakorlat-
ban megmutatom, 
és elméletben is el-
magyarázom, hogy 
mit miért kell el-
végezniük. Sze-
rencsére a csa-
pat nyolcvan százaléka ezt megérti és fogékony 
rá. Minden labdás edzés és elméleti képzésnek 
megvan a célja, amiből tanulhatnak, fejlődhet-
nek a játékosok. 

- Mennyire motiválja őket, hogy ön klasszis 
játékos volt?

- Nem, nem, ez túlzás. Igaz, hogy magyar 
szinten elértem mindent, játszottam a BL-ben, 
de számomra a klasszis játékos édesapám volt, 
a jelenkorban pedig Messi. Engem ne azért be-
csüljenek, mert én „valaki” voltam, vagy az 
édesapám sikerei, teljesítménye miatt!  Lehet 
úgyis edzeni, hogy a gyerekeket jól kifárasztják, 
de amikor hulla fáradtan bemennek az öltözőbe, 
nem értik, hogy miért is terhelték „agyon” őket. 
Nekem nem ez a módszerem. Én a gyakorlatra, 
az elméleti, taktikai képzésre helyezem a hang-
súlyt. Nagyon bízom benne, hogy a szurkolók 
számára is látható az elmúlt egy évben végzett 
munka, a fejlődés.  

- Ez reményt ad a bajnokság megnyerésére? 
- Az esély a csapatban megvan, hogy felkerül-

jünk a megyei első osztályba. Ez a célunk, ez re-
alitás, aránylag nagyon erős a játékos keretünk. 
Ezért különösen sajnálom, hogy a tavalyi 21 
pont után - technikai és szervezési mulasztások 
miatt - megint levontak négy pontot a csapat-
tól. A kellemetlen „malőr” nélkül most két pont-
tal mi vezetnénk a bajnokságot. Meg kell birkóz-
nunk ezzel a helyzettel is, nem hagyhatjuk, hogy 
elkedvetlenedjenek a srácok, mint tavaly. Egy 
kicsit féltem ettől, de most más a helyzet, elér-
hető céljaik vannak, de az is tény, hogy ők ama-
tőrök, nem a futballból élnek, munka után jár-
nak edzésre. Ezért jelentős a mi felelősségünk, 
nekem, mint vezetőedzőnek vagy a gyúrónak, 
akik a csapat körül vagyunk, hogy tartsuk ben-
nük a lelket, motiváljuk őket. Meggyőződésem, 
hogy a közös munka gyümölcse rövid időn belül 
beérik, és ez a csapat eljut arra a szintre, amely 
tudása alapján megilleti. Bőven meg tudna felel-
ni az NB III-nak is. 

- Nagyon bíztató szavak, de gondolom, van 
még javítani való a csapat játékán, hogy meg-
nyerjék a hőn áhított bajnoki címet.

- Nincs olyan játékos vagy csa-
pat, akinek, amelynek a teljesítmé-
nyén, játékán, eredményességén 
ne lehetne javítani. Sőt kell is! Mi 
is finomítjuk a technikai megol-
dásokat, a csapat szerkezeteinek 
összhangját, hogy csak néhányat 
említsek. Négy jó képességű já-

tékost igazoltunk, akik magasabb 
osztályból érkeztek. Bízom ben-

ne, hogy gyorsan beilleszkednek 
és a régi játékosokkal együtt 

jó teljesítményt nyújta-
nak majd a tavaszi 

idényben. De nem 
győzöm hangsú-
lyozni, hogy ezen 
a szinten nem 
pénzért futbal-
loznak a játé-
kosok, nekik 
nincs profi 
szerződésük. 
A megye ket-
tőben abból 
kell „főzni”, 

ami van, mint egy jó szakácsnak, aki csak abból 
tud lakomát készíteni, amit a konyhában talál. 

- Edzőként számos klubnál dolgozott, hoz-
zájuk viszonyítva Dunakeszin milyenek az 
adottságok, mi van a „konyhában”?

- Azért vállaltam el, mert jók a feltételek. Fon-
tos volt a számomra, hogy jó a létesítményi hát-
tér, jó a pálya, van megfelelő szerelés, és meg-
felelő létszámú játékos. A körülmények és a já-
tékosok megismerése után vállaltam el a veze-
tőedzői feladatot. Döntésem helyességét már 
az edzőmérkőzések is visszaigazolták. Ez a vá-
ros megérdemli, hogy minimum NB III-as csa-
pata legyen, sőt utána bármi is lehet. A mi gól-
különbségünk a legjobb, szerethető, élvezhe-
tő focit játszunk a hazai mérkőzéseken, melye-
ket szeretnénk, ha többen tekintenének meg. 
Egyre több fiatal igazol a VS Dunakeszi ifjúsá-
gi és serdülő csapatába. Örülnénk, ha a szurko-
lók nagyobb érdeklődést mutatnának a felnőtt 
csapatunk mellett az utánpótlás korú együtte-
seink iránt is, hogy a gyerekek is érezzék a kötő-
dést, kialakuljon bennünk a lokálpatriotizmus. 
Angliában ez a trend, ez az érzés nagyon erős, a 
játékosok ahhoz a közösséghez akarnak tartoz-
ni, ahol születtek, családjuk él, ahol felcsepered-
tek, iskolába jártak. Edzőként – többek között – 
ezt szeretném elérni Dunakeszin vagy bárhová 
is visz a sors, mert akkor megszűnik a játékosok 
ingázása. A jelenlegi felnőtt keretünkben 6-8 já-
tékos van, akik a Dunakeszi ifi csapatából ke-
rültek fel, mert ők ismerik a klub filozófiáját, te-
hetségesek és kötődnek a városhoz. 

- Önről közismert, hogy NB I-es játékosként 
példaértékű volt a klubhűsége, kötődése a Fe-
rencvároshoz. Szavaiból azt érzékelem, hogy 
edzőként is hasonlóképpen gondolkodik. Hosz-
szú távra tervez Dunakeszin?

- Nekem van más foglalkozásom, én nem az 
edzői fizetésből élek. Dunakeszire segíteni jöt-
tem, hogy megnyerjük a bajnokságot, amiért a 
játékosokkal együtt mindent meg is teszünk.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


