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Folytatás a 3. oldalon

Tuzson Bence: A csok és a gyermekvállalási támogatás nem zárja ki egymást, 
ez a kettő egyszerre is igényelhető.

A Radnóti Miklós Gimnázium évek óta 
top helyen a középiskolák rangsorában

A családvédelmi akcióterv az agglomerációs 
térségeknek is nagy lehetőség

Az Eduline felmérése szerint büszkék lehetünk mi, dunakesziek, főként 
gimnazista diákjaink és tanáraink, hogy 2018-ban a nem budapesti gim-
náziumok közül a listán a 9. helyen végzett a Radnóti Miklós Gimnázium. 

A februárban bejelentett csa-
ládvédelmi akcióterv célzatosan 
segíti a családok mobilitását, 
ami különösen fontos az agglo-
merációs régiókban, hiszen el-
indul a nagycsaládosok autóvá-
sárlási programja – fogalmazott 
a lapunknak adott interjúban Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5. 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője. Mint mond-
ta, várhatóan jövő januártól lép-
het életbe az az intézkedés, 
amelynek nyomán a legalább 

négy gyereket nevelő nőknek 
nem kell majd személyi jövede-
lemadót fizetniük. Ez nemcsak 
a kiskorú, vagyis tizennyolc év 
alatti gyerekekre vonatkozik 
majd, hanem abban az esetben 
is, ha a gyermekek már felnőtt 
korúak. A politikus felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a családtá-
mogatások és a kedvezmények 
teljes összege így már akár a 
negyvenmillió forintot is elérhe-
ti egy-egy család esetében.

Ha országos szinten vizs-
gáljuk a középiskolákat, 
szintén nem érheti szó a 
ház elejét, ugyanis a vá-

ros gimnáziuma évről évre felfelé ha-
lad a ranglistán, köszönhetően min-
den elhivatott, felelősséget érző peda-
gógusnak, minden támogató szülőnek 
és öntudatos diáknak, aki hozzájárul 
az intézmény sikereihez.                        

Azok a szülők, akik teljesítményt 
várnak el és a diákok, akik a dunakeszi 
gimnáziumot választják továbbtanulás 
céljából, egy tudatos szemléletre ala-

poznak, ugyanis mindannyian felelős-
séggel tartoznak a jövő generációjáért. 

Nyiri István (képünkön), a gimná-
zium igazgatója így nyilatkozott la-
punknak:

„Az intézmény idén ünnepelte a meg-
alapításának 55. évét. A fél évszázad 
alatt az oktatás színvonala magasra 
emelkedett. 2018-ban a HVG felméré-
sében már az országos 22. helyen, még 
Pest megyében a 2. helyen álltunk, ami-
re természetesen rendkívül büszkék va-
gyunk. Ez mutatja, hogy az itt dolgo-

zó pedagógusok, alkalmazottak min-
dent megtesznek azért, hogy a diákok a 
legmagasabb szintű tudással vágjanak 
neki a felsőoktatásnak. Ebben az ered-
ményben nagy szerepe van a jól motivált 
diákoknak, és a családi háttérnek is. 

Tavaly a végzős diákjaink 94 %-a ta-
nult tovább egyetemen vagy főiskolán. 
A 100 végzős diákunk több mint száz 
középfokú és 43 felsőfokú nyelvvizsgát 
szerzett. Az országos tanulmányi ver-
senyeken is nagy sikereket érnek tanu-
lóink. Ötvennél is több versenyen, il-
letve számos sportversenyen képvise-
lik iskolánkat az idejáró diákok. Ki-
emelkedően jól szerepelnek diákjaink 
a természettudományos tantárgyak-
ból illetve az idegen nyelvekből. 26 ta-
nuló végzett az első tíz helyen, külön-
böző országos döntőben. Közülük 5 az 
első helyezett lett.

Az iskola falai között 700 diák tanul 
úgy, hogy az iskolai tanulmányi átlag 
évek óta 4,5 körül mozog. Minden har-
madik diákunk kitűnő vagy jeles tanu-
ló. Az intézményben nyolc évfolyamos 
és nyelvi előkészítő képzéssel összekap-

csolt négy évfolyamos képzés működik. 
Jelenleg felmenő rendszerben bővül az 
iskola négyévfolyamos képzése, mert 
számos diák szeretne nálunk tanulni. 

Fontosnak tartom azonban kiemel-
ni, hogy a Dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnázium nem csak a tanulás-
ról szól. A nevelés és oktatás mellett a 
szabadidő kulturált eltöltéséről igyek-
szünk gondoskodni. Számos sportlehe-
tőséget biztosítunk, működik a Radnó-
ti Diákszínpad, illetve egyéb diákren-
dezvény színesíti a hétköznapokat. 

Az idei évben már számos nagy is-
kolai rendezvényt szerveztünk. Szeret-

ném kiemelni a pályaválasztási napot, 
az érzékenyítő napot, valamint a sza-
lagavató bált. Mindegyik nagy elisme-
rést aratott a diákjaink és szüleik köré-
ben egyaránt.” 

Egy település iskolájának eredmé-
nye nagyban függ a helyi dákoktól és 
szüleiktől. A diákok az idejük nagy 
részét az oktatási intézményben töl-
tik, így nem csak a szülők, de részben 
a tanárok feladata is, hogy a fiatalok 
a lehető legszínvonalasabb oktatást és 
nevelést kapják egy nyitott szemléle-
tű, minőségfókuszú iskolában. A szü-
lők által elvárt teljesítmény és az ered-
mények pedig arról árulkodnak, hogy 
Dunakeszi az oktatás színvonalában 
is egy átlag feletti városnak számít. 

A 2019-es érettségi vizsgák május 
6-tól kezdődnek, így a dunakeszi fia-
taloknak még van egy pár hónapja fel-
készülni arra, hogy a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium még feljebb 
tornázza magát a ranglistán. 

Hajrá dunakeszi gimnazisták! 
(B. Szentmártoni)

Tuzson Bence és családja 
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Folytatás a címlapról

Vácott is elkészült 
a 2019-es költségvetés

Rétvári: Óriási 
támogatás a családoknak

A februári képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi feladataként a 
döntéshozók elfogadták a város 2019-es költségvetését. 

Óriási támogatást jelent a családoknak a miniszterelnöki évértékelő be-
szédben bejelentett hétpontos családpolitikai csomag - mondta Rétvári 
Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

A város 2019-es költségvetéséről szóló határo-
zat értelmében a bevételi- és kiadási főösszeg 
kerekítve 11,3 milliárd forint.

Felújítási célokra saját forrásból valamivel több 
mint 193 millió forintot irányoz elő a költségvetési 
rendelet. Néhány kiemelkedő tétel: Gombási út Sze-
derfa sor - Kiszsobrák utca közötti szakaszának fél-
pályás felújítása beszakadás miatt (48 millió forint), 
Deákvári főtér, Naszály utca - Negyvennyolcasok 
utca közötti útfelújítása (40 millió forint), Althann 
M. utca útfelújítása (26 millió forint), önkormányzati 
intézmények rendkívüli gépészeti felújításai (20 mil-
lió forint), kerékpárút felújítás (15 millió forint), Gör-
gey utca 13. alatti ingatlan épületfelújítása (11,5 mil-
lió forint), óvodák tetőfelújítása, útfelújításokat szol-
gáló tartalékkeret (egyaránt 10 millió forint).

Beruházási kiadásokra - a nagyrészt állami forrású 
kiemelt fejlesztésekre elnyert összegekkel együtt - vala-
mivel több mint négy és fél milliárd forint keretösszeg 
szerepel a költségvetésben. Az elsősorban önkormány-

zati pénzkeretből tervezett munkák közül kiemelkedő 
tételek: Damjanich téren lámpás gyalogos-átkelőhely 
létesítése (26 millió forint), Felső Törökhegyi út közvi-
lágítása két ütemben (5 + 5 millió forint), Kosdi úti kör-
forgalom kialakítása, a terület tulajdonba vétele függvé-
nyében (8 millió forint), az Árpád-fejedelem iskolánál 
parkoló építése (7,5 millió forint), Ambró F. utca köz-
világítása (6,5 millió forint), kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyek létesítése és közvilágítással történő ellátása a Köz-
társaság úton, a Liszt Ferenc sétányon és a Zeke utcában 
(6 millió forint), csapadékcsatorna, víznyelők átkötése 
szennyvíz hálózatról (6 millió forint), Halász-köz egye-
sített csatorna szétválasztása (5,5 millió forint). 

Áldását adta a grémium az önkormányzat és a Váci 
Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület együttműkö-
désének tartalmát rögzítő megállapodás tervezetére, 
felhatalmazták a polgármestert a megállapodás alá-
írására.

Pető Tibor alpolgármester előterjesztése alapján a 
grémium döntést hozott a város gépjármű elhelyezési 
feltételeinek elősegítéséről szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról, a határozat értelmében törlik a 
gépi eszközök parkolási tilalmát egy kiemelt fejlesz-
tési övezetté nyilvánított belvárosi területen.

Elfogadta a testület a Váci Polgármesteri Hivatal 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Ugyancsak jóváhagyta a grémium a Madách Imre 
Művelődési Központ múlt évi munkáját összegző tá-
jékoztatót.

Pető Tibor alpolgármester tájékoztatása szerint a 
kajak-kenu sportág helyi egyesületei között konszen-
zus körvonalazódik, a beszámoló alapján a testület 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az érintett klubok 
megosztva, közösen használják a Liszt Ferenc sétá-
nyon lévő csónakházat.   

Ribáry Zoltán

Az ülés előtt a jelenlévők egyperces néma felál-
lással tisztelegtek a többek között a Vác és Vidé-
ke Ipartestület újjáélesztésében is elévülhetet-
len érdemeket szerzett, hosszú időn át a szerve-
zet ügyvezető titkáraként, majd elnökségi tagja-
ként tevékenykedő, közelmúltban elhunyt Kés-
hegyi László emléke előtt. 

Az M1 aktuális csator-
nán hétfőn tett bejelen-
tésében Rétvári Ben-

ce hozzáfűzte: a Fidesz-KDNP 
a 2010-et követő kormányzása 
alatt minden évben újabb csa-
ládokat segítő, támogató intéz-
kedéseket vezetett be, ezzel a 
hét ponttal pedig tovább bővül 
a családtámogatások köre.

Végre Magyarországon meg-
termelődik az a költségvetési 
bevétel, amivel folyamatosan 
növelhető a családok támoga-
tottsága - mutatott rá az állam-
titkár.

Elmondta: rengetegen töltöt-
ték ki a családvédelmi nemze-
ti konzultációt, amelynek vá-
laszai alapján születtek meg az 
új intézkedések. Kevés ország 
mondhatja el magáról, hogy 
migráció- és családpolitika te-
kintetében ennyire az embe-
rekkel együtt kormányoz - ér-
tékelt Rétvári Bence.

A műsorban elhangzott, 
hogy az akcióterv részletei 
csak később derülnek ki, de a 
csomag egy része a kedvezmé-
nyes hitelezésről szól, emellett 
azok a nők, akik legalább négy 
gyermeket szültek és neveltek, 
életük végéig mentesülnek a 
személyi jövedelemadó fizeté-
se alól.

Rétvári Bence a Kossuth rá-

dió Jó reggelt, Magyarország! 
című műsorában arról is be-
szélt, hogy 2010 óta a nyugdí-
jak értékének megőrzésén dol-
gozik a kormány. A Fidesz-
KDNP kormányzása alatt 33 
százalékkal nőttek a nyugdí-
jak, emellett számos új juttatás 
is megjelent, amellyel biztosít-
ják az időskor biztonságát - ol-
vasható az MTI hírei közt.

A családvédelmi akcióterv 
az agglomerációs térségeknek is 

nagy lehetőség

– Hétpontos családvédelmi 
intézkedéscsomagot jelentett be 
nemrég Orbán Viktor minisz-
terelnök. A most meghozott új 
döntések eredményeként mek-
kora támogatásra számíthatnak 
azok a fiatalok, akik több gyer-
meket is vállalnak? 

– Összegszerűen elmondhat-
juk, hogy immár akár negyven-
millió forintnyi támogatást is 
kaphat az államtól egy-egy fiatal 
pár a közös, önálló életének meg-
kezdéséhez a családvédelmi in-
tézkedések nyomán. De ugyan-
ilyen fontos felhívnunk a figyel-
met arra is, hogy a családi ott-
honteremtési kedvezmény, vagy-
is népszerű nevén a csok, és a 
gyermekvállalási támogatás nem 
zárja ki egymást, ez a kettő tehát 
egyszerre is igényelhető. Ezt is fi-
gyelembe kell venni a számítá-
soknál. További előnyt jelent a fi-
atal házaspárok számára, hogy az 
általuk igényelt kedvezményes, 
tízmillió forintos hitel pedig há-
rom gyermek vállalása esetén tel-
jes egészében támogatássá alakul 
át. Amennyiben úgy döntenek, 
hogy új lakást vásárolnak, élhet-
nek a tízmillió forintos családi 
otthonteremtési kedvezmény ál-
tal kínált lehetőséggel, amit nem 
kell visszafizetniük, továbbá igé-
nyelhetnek egy tizenötmillió fo-
rintos kedvezményes csok-hitelt 
is, amit akár használt ingatlan 
vásárlására is fordíthatnak.

–Az új intézkedések keretében 
bővül a jelzáloghitelekhez kap-
csolódó állami támogatás. Ez a 
CSOK hiteleket is érinti?

- A kormány eddig a harmadik 
és minden további gyermek szü-

letése esetén 1 millió forintot vál-
lalt át a nagycsaládosok jelzálog-
hiteléből. Ezután már a második 
gyermek születésekor 1 millió fo-
rintot, a harmadik gyereknél 4 
millió forintot, minden továb-
bi gyerek születésekor újabb 1-1 
millió forintot vállal át. Fontos 
tudni, hogy ez a lehetőség a ka-
mattámogatott csok-hitelek ese-
tén is érvényes. 

– Mennyit fordít az új csa-
ládtámogatási intézkedésekre a 
kormány?

– Az intézkedésekhez termé-
szetesen elkészültek a költségve-
tési tervek. Ebben az évben het-
venötmilliárd, jövőre pedig száz-
ötvenmilliárd forintot szán a 
kormány az Orbán Viktor mi-
niszterelnök által bejelentett hét-
pontos családvédelmi akcióterv 
végrehajtására. 

– Megvalósítható mindez a je-
lenleg hatályos törvények és jog-
szabályok által meghatározott 
keretek között?

– A most bejelentett családvé-
delmi akcióterv végrehajtásához 
több jogszabály módosítására is 
szükség van. Ezek előkészítése 
folyamatban van és a lehető leg-
gyorsabban el is akarjuk fogad-
ni őket. Kormányunk 2010 óta 
folyamatosan családbarát orszá-
got épít, és döntéseivel azon dol-
gozik, hogy minél könnyebbé te-
gye a gyermekvállalást és neve-
lést hazánkban. Ezért folytatunk 
családközpontú kormányzást, 
amelynek eredményei máris lát-
hatók, nemcsak demográfiai ér-
telemben, hanem olyan tekintet-
ben is, hogy javult a kisgyerme-
kes családok életminősége, min-
den korábbinál több pénz marad 
a zsebükben, és a támogatások 

révén emelkedik az életszínvona-
luk is.

– Sok problémát okozott a 
többgyermekes családoknak, 
hogy nem tudták megszervezni 
az utazásukat, a gyermekek is-
kolába járást. A kedvezményes 
autóvásárlási lehetőség beveze-
tésével ezt igyekeztek megköny-
nyíteni, vagy más megfontolá-
saik is voltak?

– Július 1-től gyakorlatilag fél 
áron juthatnak majd autóhoz a 
nagycsaládosok, ami különösen 
jelentős lehetőség egy olyan agg-
lomerációs környezetben, mint a 
miénk, vagyis Csomádon, Csö-
mörön, Dunakeszin, Erdőkerte-
sen, Fóton, Gödön és Veresegy-
házon egyaránt, ugyanis nálunk 
fontos az, hogy a gyermekeket 
nevelő családokban legyen meg-
felelő jármű, amivel a szülők óvo-
dába vagy iskolába vihetik gyer-
mekeiket, illetve amivel naponta 
bejárhatnak a fővárosi munkahe-
lyükre dolgozni. Az új intézkedé-
sek célzatosan segítik a családok 
ilyen jellegű mobilitását, ugyanis 
elindul a nagycsaládosok autóvá-
sárlási programja: a kormány leg-
alább hétszemélyes új autó vásár-
lását támogatja a legalább három 
gyermeket nevelő családok eseté-
ben. Erre 2,5 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást kap-
hatnak, ami az autó árának ma-
ximálisan az ötven százalékát te-
heti ki. Megkönnyíti a régió la-
kosságának dolgát az is, hogy 
ezt az összeget nem utólag térí-
tik vissza, hanem már eleve eny-
nyivel kevesebbet kell kifizetni 
érte, amikor megveszik a csalá-
di járművet.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Gyászol a váci ipartestület: 
elhunyt Késhegyi László 

Mély fájdalommal, megrendülten értesítünk mindenkit, hogy a Vác és Vidéke Ipar-
testület ügyvezető elnöke, Késhegyi László, 2019. február 9-én, 72 éves korában 
eltávozott közülünk. Ipartestületünk első ügyvezető elnöke már a szervezet létre-
hozásában is jelentős szerepet töltött be, nyugdíjba vonulásáig töretlenül szolgál-
ta az iparosságot – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Késhegyi László neve 
összeforrott a magyar 
iparossággal, az ipar-

testületekkel. A magyar kis-
vállalkozók, az ipartestületek, 
az IPOSZ érdekében dolgozott 
évtizedeken keresztül szívvel-
lélekkel. Több elismerést is ka-
pott munkájáért, nagy szere-
pe volt abban, hogy az önkor-
mányzat és az ipartestület kö-
zött eredményes együttműkö-
dés jött létre évekkel ezelőtt.

December 20-án a városházán 
tartott ünnepségen vehette át a Pol-
gármester Díját Fördős Attilától. A 
méltatásban elhangzott: Késhegyi 
László a rendszerváltást követően, 
1990-ben aktívan részt vett a Vác 
és Vidéke Ipartestület újjáalakítá-
sában. Azóta a múlt évi nyugdíjba 
vonulásáig, az elmúlt 27 évben, az 

ipartestület ügyintéző szervezeté-
nek a titkára. Több évtizede az ipar-
testület elnökségének a tagja volt.

Folyamatosan példaértékű, 
szakszerű, következetes munkájá-
val eredményesen segítette a mik-
ro- és kisvállalkozások érdekkép-
viseletét, működését, fejlesztését, 
a kisipar értékeinek a megőrzését. 
Pozitív hozzáállásával erősítet-
te az önkormányzat és az ipartes-

tület kapcsolatát, az iparosok tele-
pülés életében betöltött szerepét.

A 27 év alatt szívügyének tekin-
tette a vállalkozások működését 
elősegítő színvonalas szolgáltatá-
sok és rendezvények szervezését, 
a jogszabályok ismertetését. Szak-
tudásával hozzájárult a vállalko-
zói környezet eredményes fejlő-
déséhez, az ipartestület munká-
jának az elismeréséhez, a kézmű-
ves értékek mentéséhez. A vállal-
kozások világát kiválóan ismerte, 
az ipartestület élén végzett mun-
kája példaértékű.

Aktívan segítette a Vác és tér-
sége helyi szervezetei, az iparos-
ság és a lakosság együttműködé-
sét, közéleti tevékenységét.

Temetése 2019. február 22-én 
pénteken 15 órakor lesz a Vác-al-
sóvárosi temetőben.  
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Dunakeszi: Folytatódik 
az elektromos töltők telepítése

Hibabejelentésre is 
javítják a kátyúkat

Állomásfejlesztéseket hajt végre 
térségünkben is a MÁV

A Dunakanyar strandjai is 
megújulhatnak

Keretmegállapodást írt alá a Nemzeti Közművekhez tartozó NKM Mobili-
tás Kft. a Decathlon áruházak tulajdonosával. A társaság az áruházlánc 
12 parkolójában összesen 26 elektromosautó-töltőállomást helyez üzem-
be az év végéig.

A téli időszak alatt felszaporodott kátyúk jelzésének legbiztosabb módja 
a Váci Városfejlesztő Kft. honlapjának főoldaláról elérhető hibabejelentő 
rendszer használata - hívja fel a figyelmet a városi holding útkarbantartá-
si részlegvezetője. 

A MÁV kiemelt figyelmet kíván fordítani az állomásokon az utasforgalom 
korábbiaknál magasabb színvonalú kiszolgálására, ennek érdekében el-
kezdődik a Nyugati és a Keleti pályaudvaron a kereskedelmi szolgálta-
tások fejlesztése, a koncepcióba nem illő pavilonok elbontása, valamint 
utaskomfort-javító intézkedéseket hajt végre a vasúttársaság.

Folytatódik a strandfejlesztési program. A most induló második ütemben meg-
újulhatnak a dunakanyari és a Tisza-tavi, valamint a balatoni szabadstrandok - 
jelentette be Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója múlt 
heti sajtótájékoztatóján a kisoroszi Szigetcsúcson.

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. ked-
di tájékoztatása szerint a budaörsi 
Decathlonnál már átadtak négy töltő-

pontot. Az NKM Mobilitás Kft. további töltő-
oszlopai a Decathlon áruházak Csömörön, Du-
nakeszin, Székesfehérváron, Miskolcon, Zala-
egerszegen, Maglódon, Kecskeméten, Szombat-
helyen, Dunaújvárosban, Győrben és Debrecen-
ben található parkolóiban lesznek elérhetők.

Az NKM eddig 58 nyilvános töltőt - össze-
sen 118 nyilvános töltési pontot - telepített a 
villanyautósok számára. Tavaly év végéig eze-
ken a pontokon a csaknem 8400 töltés alatt 73 
megawattóra (MWh) energiát töltöttek az ügy-
felek az autókba, amivel átlagos fogyasztás mel-
lett mintegy 490 ezer kilométert tudtak megten-
ni, miközben 73 tonna szén-dioxiddal került ke-
vesebb a légkörbe - közölte az NKM.

Fotó: KesziPress

- Első lépésként a Nyugati pá-
lyaudvari aluljáró bérleti szer-
ződéseit felmondta a vasúttár-
saság, és a MÁV üzemeltetésé-
ben álló úgynevezett kereszt-
folyosó rendbehozatalát kezd-
te meg.

- Második lépésként a Ke-
leti pályaudvaron tapasztal-
ható állapotok megszüntetése 
érdekében az állomási látké-
pet romboló vagy nem megfe-
lelő színvonalú szolgáltatáso-
kat nyújtó tizenkét bérlő bér-
leti szerződését a vasúttársa-
ság felmondta. A Keletiben 
továbbra is maradnak olyan 
üzlethelyiségek, ahol ételt, 
italt, újságot is tudnak vásá-
rolni vagy pénzt tudnak válta-
ni a pályaudvarra érkezők. A 
későbbiekben pedig tervezik a 
Keletiben egy utascentrum ki-
alakítását, valamint az utas-
forgalmi  területek felújítását, 
az épületben pedig tavaly nyár 
óta modern, akadálymentes 
kormányablak is segíti az uta-
sokat.

 Elindult a kiemelt, legna-
gyobb utasforgalmat lebonyo-
lító és más felújítással nem 
érintett állomások felújítá-
si projektje is, egy ötven hely-
színt érintő állomásfejlesz-
tési csomag részeként. Ezek-
hez kapcsolódóan az állomási 
funkciók, szolgáltatások felül-
vizsgálata is megtörténik idén.

A fejlesztési terv első üte-
mében régiónkban 2019-
ben részben megújul; Alsó-
göd; Felsőgöd; Nagymaros-
Visegrád; Szob; Sződ-Sződ-
liget megállóhely; valamint 
Rákospalota-Újpest állomá-
son tavasszal lebontják a rak-

tárépületet és nyáron kerül sor 
a vágányhálózat karbantartá-
sára; Dunakeszi-Gyártelep ál-
lomáson pedig P+R parkoló 
épül az önkormányzattal kö-
zösen.

A beavatkozások alapvető 
célja az adott helyszínek utas-
forgalom számára meghatáro-
zó arculatának javítása, lehe-
tőség szerint közösségi köz-
lekedési csomópont feltétele-
inek megteremtése és javítá-
sa. A helyszínek mindegyikén 

vizsgálják az állomás, illet-
ve megállóhely területén elhe-
lyezkedő épületek és építmé-
nyek állapotát és kihasználtsá-
gát. A rossz állagú, nem hasz-
nosítható, az arculatot rontó 
épületek, illetve építménye-
ket a lehetőségeknek megfe-
lelően elbontják. Azokon a 
helyszíneken, ahol az épüle-
tek és építmények kihasznált-
sága megfelelő, indokolt eset-
ben karbantartás, illetve fel-
újítás várható.

Guller Zoltán kiemelte: az MTÜ célja, hogy 
2030-ig az összes szabadvízi strand megújul-
jon. A vezérigazgató elmondta, hogy mára a 

belföldi turizmus lett a magyar turizmus motorja, ezért 
indult el két évvel ezelőtt a strandfejlesztési program. 
Az első ütemben tavaly mintegy 2 milliárd forintos tá-
mogatást kapott több mint 30 balatoni település fize-
tős strandja.

Az idén 5 milliárd forint keretösszeggel indul 
el a strandfejlesztés második üteme, amelyben a 
szabadstrandok infrastruktúrafejlesztésére, a partsza-
kaszok rendbetételére, vízi attrakciók létrehozására 
fordíthatók az összegek.

A kormány által az önkormányzatoknak biztosított 
támogatással a Balatonnál valamennyi szabadstrandon 
további fejlesztések valósulhatnak meg, a Dunakanyar-
ban pedig Komárom, Esztergom, Visegrád, Zebegény 
- a képen -, Kisoroszi, Verőce és Szentedre Duna-parti 
strandjai újulhatnak meg, míg a Tisza-tónál Abádsza-
lók, Kisköre, Tiszanána, Sarud, Poroszló, Tiszabábolna 
és Tiszafüred tóparti strandjai.

Guller Zoltán közölte, hogy a program harmadik ele-
meként a Balatonnál, a Dunakanyarban és a Tisza-tó-
nál valamennyi strand támogatást kap az MTÜ-től an-
nak érdekében, hogy megtervezzék 2030-ig a strandfej-
lesztéseket.

Az idén elindul a program negyedik eleme is, amely a 
strandokon található gasztronómiai létesítmények fej-
lesztését szolgálja. Szeretnék elérni 2030-ig, hogy min-
den strand magas színvonalú szolgáltatást tudjon nyúj-
tani, kiemelten foglalkozva a szabadstrandokkal - fűzte 
hozzá az MTÜ vezérigazgatója.

Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere elmondta, 
hogy a megújulás kiemelten fontos számukra, hiszen 
a Szigetcsúcs egyedül álló természeti kincs, ugyanak-
kor az infrastruktúra elmaradott. "Létfontosságú, hogy 
részt tudjunk venni ebben a pályázatban" - fogalma-
zott.

Hozzátette: a Szigetcsúcs kiszolgáló egységeinek 
megújításakor a meghatározó elv, hogy a természeti ér-
tékeket meg tudják őrizni – derül ki az MTI híréből. 

A város útjainak minő-
ségét sok tényező befo-
lyásolja, a teljes felújítá-

sokra többnyire kevés pénz jut, 
marad a kátyúzás. A városfej-
lesztő munkatársai napi 8 órá-
ban, még a hétvégéken is dol-
goznak a nagyobb hibák el-
hárításán, de ahogy mondják, 
míg egy lyukat betömnek, má-
sutt két másik keletkezik.

A munka látszólag sziszifu-
szi, de a Városfejlesztő 2011-
ben vásárolt kátyúzógépe szin-
te állandóan bevetésen van. A 
munkafolyamat a következő 
módon zajlik: a hibás aszfalt-
felületet először megtisztítják 
és higított bitument töltenek a 
résbe, ami ebben az esetben ra-
gasztóanyagként funkcionál. 
Ezután illesztik az angol tech-
nológiát használó szerkezetet 
a kátyú fölé, ami 8 perc alatt 
egy szabályos négyzet alakzat-
ban, mintegy 300 fokon meg-
olvasztja az útfelületet. A gé-
pet eltávolítva az olvadt aszfal-
tot újrahasznosított zúzalék-
kal dolgozzák össze, majd egy 
kisméretű úthengerrel simítják 
el a felületet. A művelet érke-
zéstől - távozásig kátyúnként 
nagyjából 20 percet vesz igény-
be, és még fél óra, amíg annyi-
ra megszilárdul a javított bur-
kolat, hogy az autókat ismét 
rá lehessen engedni. Nagyobb 
esőben, vagy hóban pihenő-
re kényszerül a gép, pedig le-
het tudni, hogy a kátyúk kiala-

kulásának pont ez az időjárás 
kedvez legjobban.

- Most az időjárás enge-
di, hogy a gép tudjon dolgoz-
ni. Belekezdtünk, a hét végén 
is fogunk olyan helyeken ká-
tyúzni, ahol nagy a buszfor-
galom, valamint a forgalom – 
nyilatkozta a témát feldolgozó 
ESTV-nek Szabó Kornél, a Váci 
Városfejlesztő Kft. képviseleté-
ben. .

A nagyobb forgalmú utak 
prioritást élveznek a hibael-
hárításban, de a Városfejlesz-
tő munkatársai igyekeznek a 
bejelentéseknek is minél előbb 
utána járni. Szabó Kornél azt 
kéri az autósoktól, hogy hasz-
nálják a holding honlapját, 
amennyiben olyan úthibával 
találkoznak, ami javításra szo-
rul. 

Mivel jómagam és mun-

katársaim is ezeket az utakat 
használjuk, így saját magunk 
is látjuk, valamint van telefo-
nos bejelentésünk és a városfej-
lesztő oldalán van egy hibabe-
jelentő program. Ez nem egye-
zik meg az interneten találha-
tó közösségi médiákon feltün-
tetett hibákkal, én továbbra is 
azt kérem a lakosságtól, hogy 
használja az oldalunkon lévő 
hibajegy-kezelőt, és érkezünk – 
kérte a lakosságtól Szabó Kor-
nél.

Egy nap a távolságtól és az 
úthiba nagyságától függően 
12-15 kátyút tudnak befoltozni 
a munkások. A kórházhoz ve-
zető útszakasz javítása a forga-
lom sűrűsége miatt elsőbbséget 
élvez, de a következő hetekben 
egyéb forgalmas utakon is zaj-
lanak majd munkák.

Archív fotó: KesziPress
Az első töltőállomást tavaly 
adták át a Barátság úton 
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Dr. Fazekas István

A könyvet dr. Kerekes Dóra és Dióssi Csaba dedikálta

Ünnepélyesen is bemutatták 
a Dunakeszi története 
monográfia II. kötetét

A nagyszabású vállalkozás, a Dunakeszi története című monográfia máso-
dik kötetének bemutatására február 18-án került sor a VOKE József Attila 
Művelődési Központban. 

A nagy érdeklődésre szá-
mító művet már a ren-
dezvény megnyitá-

sa előtt sokan megvásárolták. 
Csoma Attilának, a művelődé-
si központ igazgatójának meg-
nyitója után Dióssi Csaba pol-
gármester arról szólt, hogy a 
két kötet megalkotása szemé-
lyes ügye is volt. Elismeréssel 
szólt a kötetben olvasható ta-
nulmányok 14 szerzőjéről, s 
mindazokról, akik segítettek a 
könyv létrehozásában. 

A második kötet elkészíté-
sét nehezítette, hogy lényege-
sen több adat állt rendelkezés-
re, mint amennyi helyet kapha-
tott. A dokumentumok mellett 
a személyes visszaemlékezések 
is gazdagították a felhasznál-
ható forrásokat. Ám mégis sze-
lektálni kellett terjedelmi okok 
miatt. Ezzel kapcsolatban be-
jelentette a polgármester, hogy 
már tervbe vették újabb kötet 
létrehozását, amelyben az ed-
digieknél részletesebben tag-
lalják majd a rendszerváltás 
óta eltelt időszakot Dunakeszi 
életében. 

Dr. Fazekas István, az ELTE 
Történeti Intézetének docen-
se előadása bevezetőjében 

hangsúlyozta, hogy a hely-
történeti kutatás kiemelten 
fontos tudományos terület a 
történészi hivatáson belül. A 
XX. századi történelmi sors-
fordulók országos eseményei 
tükröződnek dunakeszi tör-
ténetében is, hangsúlyozta az 
előadó. Részletesen ismertet-
te és méltatta a könyvben eze-
ket az eseményeket feltáró fe-
jezeteket. Nyomon követ-
hető, hogyan lett az egyko-
ri parasztfaluból város. Kü-
lön szólt a település népesség 

számának növekedéséről. El-
mondta, hogy 1869-ben még 
1200 lakosa volt a település-
nek, 1949-re ez már tízezer 
fölé emelkedett, 1970-ben 19 
ezer, 1990-ben 26 ezer és nap-
jainkban már 44 ezer körül 
mozog a lakosság létszáma. 

Szólt az eltűnt paraszti kul-
túra értékeiről, a rendszervál-
tás után az egyházak fokozato-
san erősödő közösségformáló 
szerepéről, az oktatás színvo-
nalának növekedéséről, az ipa-
rosodás fejlődéséről, majd visz-
szaszorulásáról. 

Összességében kiemelte a 

történész, hogy a két kötet je-
lentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a városlakók megismer-
hetik a település múltját, illetve 
ösztönzést adhat további tud-
nivalók felkutatásához. Felhív-
ta a figyelmet arra, hogy inter-
netes portálok, köztük a Duna-
keszi Kölcsey Ferenc Könyvtár 
honlapján is számos, a telepü-
lés múltját megjelenítő fénykép 
található, ezekkel is bővíthe-
ti az érdeklődő az elmúlt idők 
történetéről szerzett tudását. 

Végezetül dr. Kerekes Dóra 

történész, a monográfia egyik 
írója, főszerkesztője  köszö-
netet mondott a szerzőknek, 
a Polgármesteri Hivatalnak a 
támogatásért, valamint a kö-
tet létrehozásában közremű-
ködő technikai munkatársak-
nak. Elmondta, hogy a Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
ményben változatlanul várja a 
múltidéző visszaemlékezéseket 
illetve tárgyi emlékeket, hogy 
tovább gazdagodjon a telepü-
lés története. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Rétvári: A Dunakanyarban 
élők többsége nem támogatja 

a Red Bull Air Race-t

Az Év Levéltára díjat veheti 
át a váci városi levéltár 

„Miután felröppent a hír, hogy Budapest helyett - több más helyszín kö-
zött - akár a Dunakanyarban is rendezhetik a Red Bull Air Race-t, szava-
zást indítottam a kérdésről a Facebook-oldalamon. Gyors és interaktív 
módon nyílt lehetőség a kérdés megvitatására. Képviselőként fontosnak 
tartottam, hogy erről minden érintett elmondhassa a véleményét, mely 
számomra országgyűlési képviselőként is iránymutatóul szolgál.

A Vác Városi Levéltárnak ítélte 2018-ban végzett munkája alapján az Év Levéltára dí-
jat a Magyar Levéltárosok Egyesülete. Az elismerést – lapunk megjelenésének más-
napján - február 22-én adják majd át ünnepélyes keretek között. Az Év Levéltára díjat 
2012-ben alapították, s évente kerül kiosztásra. Az elmúlt évben kiemelkedő szakmai 
tevékenységet végző magyarországi levéltári intézmény elismerését szolgálja.

A dunakanyari digitális demokrá-
cia sikeres és eredményes volt.  
Köszönöm a több mint 5700 szava-
zó és több mint 300 kommentelő 

mindegyikének, hogy véleményt nyilvánított. 
A végeredmény alapján 41% támogatta, míg 
59% ellenezte a verseny dunakanyari megva-
lósítását. A többség érezhetően a nyugalom, a 
természet és a csend megőrzését tartotta fon-
tosabbnak. Ennek megfelelően fogom képvi-
selni a körzet érdekeit a továbbiakban is.” – 
írta a szavazás kiértékelése után közösségi ol-

dalán dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti 
államtitkára, a váci térség országgyűlési kép-
viselője. 

A témáról Rétvári Bence közösségi oldalán 
többen is kifejtették véleményüket, melyek 
közül kettőt szó szerint idézünk: 

Tóth Péter: Nem szavaztam, mert sajnos 
nem ott élek, de tudok példát arra, hogy bizo-
nyos rendezvény miatt először 4, majd 5, az-
tán 7 nap türelmet kért egy balatoni polgár-
mester éves szinten, és ma már nincs a telepü-
lésnek egy nyugodt hétvégéje sem nyáron. Ezért 
megértem a nemmel szavazókat. Bevételt hoz-
na, nyugalmat vinne.

Juhász Gábor: Tanulságos eredmény! Vagy 
a környék politikai hangulatát tükrözi, sem-
mi ne történjen, (mert az ellen tiltakozunk,) 
ilyen volt a krumpli osztás, vagy érvek sora je-
lenik meg a többség döntésében! Igaz valódi és 
indokolható érveket még nem hozott elő senki, 
de az ellenállás formálódik! Néhány nap "kel-
lemetlenség" áll szembe azzal, hogy turiszti-
kai bevételeket generál, tömegeket szórakoztat, 
akár a helyiek sorából is! Fülhallgatóval a fül-
ben sétálók, az erdőkben, parkokban autógu-
mit, hűtőszekrényt, bútorokat, szétdobálók let-
tek kényesek a zajra, féltik a környezetet! Van 
tanulsága a dolognak! Jó lesz figyelni!

A díj elnyerésére az egyesület évente pá-
lyázatot ír ki, amelyre az intézmények 
a tervezett rendezvények programter-
vével pályázhatnak. A díjazott intéz-

mény ugyanis a díjjal együtt egy keretösszeget 
kap, amely egyrészt a díjátadó és egyben a díjazott 
levéltár szakmai munkáját innovatív módon be-
mutató rendezvényre, másrészt egyéb pedagógiai 
és közművelődési programokra fordítható – tette 
közzé a vaci-naplo.hu.

A pályázatokat a Magyar Levéltárosok Egyesü-
lete elnöksége által felkért, az egyesület egykori el-
nökeiből álló szakmai zsűri bírálja el a vezető le-
véltári szakfelügyelő írásbeli véleményének figye-
lembe vételével. A pályázat elbírálásánál előnyben 

részesítik az innovatív megoldásokat alkalmazó, 
az infokommunikációs lehetőségeket kihasználó, 
közönségbarát, költséghatékony programokat és 
fejlesztéseket.

2018. december 4-én a Magyar Levéltárosok 
Egyesülete választmánya úgy döntött, hogy 2018-
tól kezdve páros években egy kisebb levéltárat – a 
települési önkormányzatok, köztestületek, közala-
pítványok, felsőoktatási és egyházi intézmények 
levéltárai, a nyilvános magánlevéltárak, valamint 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár közül -, 
páratlan években pedig egy nagyobb levéltárat – 
a Magyar Nemzeti Levéltár taglevéltárai, Budapest 
Főváros Levéltára, Hadtörténelmi Levéltár közül – 
díjaznak. 
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Hamarosan itt a tavasz, ilyenkor még inkább arra törekszünk, hogy a télen 
felszedett felesleges kilókat leadjuk, és megújuljunk, akár a természet. 
Mudra Ágnes, IFBB személyi edző, többszörös magyar és német bajnok, 
világbajnoki ezüstérmes bodyfitness versenyző tanácsokkal lát el, mit te-
gyünk, hogy önsanyargatás nélkül érjük el az álomalakot. 

A téli szünetben edzőváltáson átesett Vác FC eddig ötven százalékosan 
szerepel az NB II tavaszi szezonjában, igaz, a mutatók egyértelműen ja-
vulásról árulkodnak. A csapat ügyvezetője, Orbán Levente lapunknak el-
mondta, a változások ellenére elérhetőnek tartják azt, hogy a bajnokság 
végén a legjobb tíz között végezzenek. A stadion felújításának munkálatai 
tavasszal kezdődnek, és 2020. június 30-ig kell elkészülnie a követelmé-
nyeknek mindenben megfelelő arénának.

Bódi Péter: Engedetlenek – 
könyvajánló

Hogyan készítsük fel 
szervezetünket a tavaszra?

Orbán Levente: „Egyértelmű 
célunk a legjobb tízben végezni”

Interjú egy tehetséges fiatal gödi íróvalAz infrás és vákuumos fitness 
gépek jótékony hatásai A szerző gyermekkora java részét a Dunakanyarban, főleg Gödön töltötte, és Vácon 

érettségizett a Piaristáknál. Első, mindössze húszévesen megírt kötetének, az Ab Ovo 
kiadónál megjelent Szétírt falaknak a színterei is a térséghez köthetők, egy környék-
beli graffitis közösség mindenapjain keresztül mutatja be a mai fiatalok életét. Az író 
második regénye már a Kalligram kiadónál jelent meg a 2017-es Ünnepi Könyvhétre 
Hipster címen, ez szintén ifjúsági kérdésekkel foglalkozik, egy fiatalkorú bűnöző ka-
rakterét helyezi a középpontba. Bódit ezért a művéért jelölték a Horváth Péter irodal-
mi ösztöndíjra, ami az egyik legrangosabb hazai irodalmi kitüntetés, amit fiatal hazai 
szerző kaphat. Az Engedetlenek a harmadik, közelmúltban megjelent kötete. Erről kér-
deztük a szerzőt:

- A könyv cselekménye több, 
ha jól számoltam, összesen 8 
szálon fut, és meglehetősen új-
szerű, egyedi a cselekmény-
szövés. Mennyire volt ez tuda-
tos? 

Bódi Péter: Valóban 8 szá-
lon fut a történet, és bár ele-
inte egy fiatal fiú sorsát követ-
hetjük nyomon, később a cse-
lekmény egy váratlan fordu-
lat következtében szerteága-
zik, majd szándékom szerint 
egy komplett társadalmi tab-
ló tárul az olvasó elé. A külön-
böző eseményeket igyekeztem 
változatos és váratlan formák-
ban összeszőni, amivel a célom 
az volt, hogy a szálak szövevé-
nyes egymásba fonódása tegye 
végül egésszé a történetet. Ez a 
fajta thrilleres, puzzle jellegű 
megközelítés a kortárs mozgó-
képkultúrára utal, és erre kö-
vetkeztethet az olvasó a sok fil-
mes referenciából is.

- Ki tulajdonképpen a könyv 
főszereplője? 

Bódi Péter: Az Engedet-
leneknek nincs főszereplő-
je; vagy talán inkább nyolc fő-
szereplője van: egy bankrab-
lást elkövető fiatal színész-

nő és a barátnője, egy kiégett 
tinédzserceleb, egy rehabilitá-
ció alatt álló hajléktalan, egy 
tolószékbe kényszerülő filozó-
fiatanár, egy fiát halálra etető, 
politikai ambíciókra törő csa-
ládfő, egy önigazoló pszicho-
pata és egy rossz útra tévedt 
rendőr.

- A korábbi műveihez hason-
lóan a karakterek itt is a társa-
dalom számára kevésbé ismert 
szubkultúrák képviselői, de 
ezek az egyének már sokkal in-
kább parodisztikusak, szélső-

séges viselkedésük és önzősé-
gük könnyen ébreszthet ellen-
szenvet az olvasóban. 

- Mennyire volt cél a szerep-
lők megkedveltetése az olvasó-
val?

Bódi Péter: Nem feltétle-
nül a szereplők megkedvelte-
tése volt a cél, inkább az, hogy 
az eseményekben előrehaladva 
egyre inkább megértsük őket, 
az ő mozgatórugóikat. Hogy 
mégse tartsak túl nagy távol-
ságot a szereplők és az olvasók 
között, egyfajta rejtvényekre 
hajazó cselekvényformát alkal-
maztam. Ez, azt remélem, az 

olvasó számára a megszokott 
olvasmányi élményektől eltérő 
víziót közvetít, úgy merül el a 
történetben, hogy olvasás köz-
ben igyekszik maga is felfejte-
ni a szálakat, és a mozaikokból 
összerakni az egészet. Kaptam 
már olyan visszajelzést, hogy 
van, aki papírral és tollal a ke-
zében olvasta a könyvet, vezet-
te magának az egyes története-
ket, és ahogy haladt előre az ol-
vasmányban, és bontakoztak 
ki számára az egyes sztorik, 
valamint azok összefüggései, 
úgy vált egyre izgalmassá az 

élmény. Mindemellett számos 
olyan rejtett utalás is találha-
tó a könyvben, amiért érdemes 
akár többször is elolvasni.

Bódi Péter művei nem feltét-
lenül egyszerű olvasmányok, 
szélsőséges helyzetekre reagál-
nak, sokszor radikális karakte-
rekkel, mégis megéri őket ol-
vasni, hisz egyfelől izgalma-
sak, másfelől érdekes bepillan-
tást kaphatunk általuk azokról 
az embertársainkról, akikről 
úgy gondolhatjuk, hogy csu-
pán a hírekből hallunk róluk, 
mégis itt élnek közöttünk.

Nagy Elena

- Hogyan vágjunk bele az 
életmódváltásba?

- Apró változásokkal kezd-
jük, amiket be tudunk építeni 
az életünkbe. Kerüljük a fehér 
lisztes, cukros ételeket, a tejter-
mékeket, az alkoholt. Lényeges 
a megfelelő táplálkozás, ami a 
saját szervezetünknek és célja-
inknak megfelelő mennyiségű, 
arányú (szénhidrát, fehérje és 
zsír) és minőségű legyen. A di-
éta nem fogyókúra, hanem tu-
datosan irányított táplálkozás. 
Napi 30 perc mozgással és egy 
kis odafigyeléssel az egész élet-
minőség javítható!

- Hogyan készítsük fel szer-
vezetünket a tavaszra, a fo-
gyásra?

- A télen legyengült szerve-
zet immunrendszerét erősí-
teni kell. Például felhívnám a 
figyelmet az infra lámpa im-
munerősítő és egyéb számos 

egészségre gyakorolt hatásá-
ra, a sófal számos pozitív élet-
tani hatására és a sport egész-
ségvédő hatására. Nemcsak ta-
vasz elején, hanem az év bár-
mely szakaszában úgy kellene 
táplálkozni, hogy az idénynek 
megfelelő friss dolgokat prefe-
ráljuk. 

- Milyen vitaminokat szed-
jünk? Hogyan töltsük fel a ki-
fogyott vitaminraktárt? 

- Ha egy táplálékkiegészítőt 
kell választani, akkor az a vi-
tamin legyen. Az az alapja 
mindennek, az anyagcserétől 
kezdve mindenünk úgy mű-
ködik jól, ha a vitaminszin-
tünk rendben van. Igyekez-
zünk 100% természetes készít-
ményeket vásárolni.

- Milyen módszert javasol a 
fogyni és méregteleníteni vá-
gyóknak? 

- A zuglói szalonomban 
Body Space Vaku Therm 
infrás és vákuumos fitness 
gépekkel (felvőbicikli, futó-
pad és elliptikus taposó) se-
gítem a hozzám fordulókat. 
Olyan komplex hatás éri 30 
perc alatt a szervezetet, amely 
nagyon rövid időn belül lát-
ványos eredményt produ-
kál. Egyrészt kardió mozgást 
végzünk, ami kalóriát éget el, 
másrészt a mozgás közben az 
izmok összehúzódnak, és eler-
nyednek, amelynek következ-
tében belülről is masszíroz-
zuk a testünket. Továbbá a vá-
kuum mint egy nyirok- vagy 
cellulitmasszázs különböző 
rezgésszámokon mozog, át-
masszíroz, feltöri a lerakódott 
zsírt, mérgeket. Továbbá úgy-
mond dunsztolva vagyunk 
alakformáló krémekkel és fó-
lianadrággal. 

- Fontos volt a számára, 
hogy egy ilyen komplex sza-
lont állítson össze?

- Ennek a fajta gépnek van 
egy extra funkciója, ami a na-
rancsbőr eltüntetését még ha-
tásosabban végzi: a váltakozó 
vákuum. A komplex hatásme-
chanizmust támogatom meg a 
sófallal, a harmónia vízzel és 
L-karnitinnel. A mai stresz-
szel teli világban napi 30 perc 
önmagunkra fordított időnek 
több haszna van mint bármi-
lyen nyugtatónak.

Sárréti Anita

Amikor az őszi szezont a 13. 
helyen zárta a Vác FC csapata 
az NB II-es labdarúgó-bajnok-
ságban, még senki sem sejtet-
te, hogy rengeteg változást hoz 
majd a téli szünet a klub szá-
mára. A kispadra visszatért ve-
zetőedzőnek Horváth Károly – 
korábban már szakmai igaz-
gatóként és vezetőedzőként 
is dolgozott a klubnál –, illet-
ve segédedzőként az a Rusvay 
Gergely, aki majd két évtizedet 

szolgálta a váci egyesületet játé-
kosként. Eddig három fordulót 
rendeztek a tavaszi idényből, és 
a Vác FC egyre javuló formát 
mutatva – a Soroksár elleni ve-
reséget követően ikszeltek a lis-
tavezető gyirmótiak ellen, míg 
legutóbb kiütötték idegenben a 
Kazincbarcikát – már a 11. he-
lyen áll a tabellán.

„Egyértelmű számunkra, 
hogy ezzel a kerettel nem kel-
lett módosítanunk az év ele-

ji céljainkon, így továbbra is a 
legjobb tíz között szeretnénk 
zárni a bajnokságot. Biztosak 
vagyunk abban, hogy ez meg-
valósítható, még annak ellené-
re is, hogy nem fogunk min-
den hátralévő találkozónkon 
öt góllal győzni” – állította a 
Dunakanyar Régió kérdésére 
Orbán Levente.

A Vác FC ügyvezető igazga-
tója elmondta, a klub számára 
egyfajta misszió, hogy a város-

hoz kötődő legendák visszatér-
jenek a csapathoz.

„Mindig szívesen dolgozunk 
azokkal, akik tősgyökeres vá-
ciak, vagy az elmúlt évtize-
dekben azokká váltak. Edző-
ként ezért dolgozott újra a csa-
pattal Csank János, Nagy Tibor, 
hosszú évek óta Hámori István, 
Gulyás Gábor vagy január óta 
Rusvay Gergely” – fogalmazott 
a sportvezető.

A keret alapjaiban nem vál-
tozott, ám mégis volt mozgás, 
és az már három forduló után 
jól látszik, az újonnan érkezet-
tek valódi erősítést jelentenek 
majd a tavaszi fordulók során. 
Három fiatal játékost elenged-
tek a harmadosztályba, hogy 

a fejlődésük érdekében minél 
több játéklehetőséghez jussa-
nak, és nyáron visszatérve a 
Vác FC erősségeivé váljanak.

Noha tavaly november 4-e 
óta a csapat ismét hazai pályán 
játszhatja bajnoki mérkőzése-
it, a tavasszal megkezdődnek 
a stadion felújításainak mun-
kálatai.

„Az eredeti kiviteli tervek 
alapján a teljes költség 1,8 mil-
liárd forint lett volna, ám mi-
vel nem áll rendelkezésünk-
re ez az összeg, így a terveket 
is hozzá kellett igazítanunk a 
már meglévő 600 millió forin-
tos programunkhoz. Az MLSZ 
szabályzata alapján 2020. júni-
us 30-ig kell készen lennünk a 

munkákkal, amiket az Infra-
struktúra Szabályzat előír, így 
cserélni fogjuk a nézőtér szé-
keit, fel kell húznunk a fedett 
lelátót a jelenlegi F-G szekto-
rok fölé, korszerűsítenünk kell 
a villanyvilágítást, az árvízvé-
delem miatt át kell építenünk 
a teljes centerpályát, valamint 
meg kell oldanunk a gyepsző-
nyeg fűthetőségét is. A feladat 
adott, mi pedig időre szeret-
nénk mindennel végezni!” – 
árulta el Orbán Levente.

A csapat vasárnap újból ha-
zai pályán fogadja a Mosonma-
gyaróvár együttesét. Mégpedig 
a találkozó esélyeseként…

M. L.

Mudra Ágnes 
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Kétszáznál is többen versenyeztek 
a VSD I. Úszóversenyén

Február 15-én délelőtt került megrendezésre a Városi Sportegyesület Dunakeszi I. Úszóversenye, 
melynek díszvendége dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó volt. A főszervező-
vel, Németh Rudolffal, az úszás- és vízilabda szakosztály vezetőjével beszélgetünk az eseményről.

- Honnan jött a gondolat, 
hogy egy ilyen nagyszabású 
versenyt rendezz?

- Az alap ötlet egy Miku-
lásnapi Úszóverseny lett vol-
na, de hamar rájöttünk, hogy 
decemberben már minden 
család a karácsonyi készülő-
déssel van elfoglalva, ezért 
kerestünk egy megfelelőbb 
időpontot. A célunk minden-
képpen az volt, hogy az úszás-
kedvelők számára egy hagyo-
mányteremtő versenyt indít-
sunk útjára. dr. Kiss Gergely 
olimpiai bajnok vízilabdá-
zónk szavaival élve: „reméljük 
majd a huszadik ilyen rendez-
vényen is találkozunk.”

- Hányan regisztráltak? 
- Kétszáztíz nevezővel, het-

venhét futamon tették pró-
bára magukat a résztvevők. 

Jöttek Vácról, Szentendré-
ről, Gödről, Fótról, de a leg-
többen természetesen Duna-
kesziről. Bevallom őszintén, 
számítottunk erre a létszám-
ra és reméljük, hogy a követ-
kező versenyen túlszárnyal-
juk majd ezt is.

- Hogyan értékeled a „sa-
játjaid” szereplését?

- Büszke vagyok a spor-
tolóinkra. Számunkra min-
denki győztesként érkezett és 
győztesként hagyta el a me-
dencét. A versenyeken a leg-
fontosabb a részvétel! Termé-
szetesen lesz majd olyan ver-
seny is, ahol már valóban az 
eredmény számít, de ez még 
nem az a verseny volt. Sze-
retnénk, ha mindenki érezné, 
hogy az eredménytől függet-
lenül hasznos és nélkülözhe-
tetlen része az egésznek, jelen 
esetben a versenynek. A sport 

a részvételről, a kitartásról, a 
küzdelemről szól, ezek ered-
ménye a győzelem, ezt sosem 
szabad elfelejteni.

- Lehet még számítani 
ilyen horderejű eseményre a 
szakosztálytól?

- Mindenképpen. Sok ter-
vünk van, a következő ren-
dezvény terveink szerint egy 
vízilabda torna megrendezése 
még idén, majd egy szinkron-
úszó bemutató. Nem fogunk 
unatkozni! A fókusz viszont 
most a táborainkra terelő-
dik, hiszen az egész nyáron 
át tartó ÚSZÓTÁBORUNK 
sok előkészülettel jár, de erre 
is várjuk szeretettel a gyere-
keket!

- Kik voltak, akik segítet-
tek a lebonyolításban, szer-
vezésben?

- Sok helyről kaptunk segít-

séget, amiért nem tudok elég 
hálás lenni: természetesen 
ilyenkor a VSD szakosztályai 
összefognak és ki mit tud, ab-
ban segít. Dunakeszi Önkor-
mányzata az ajándékok biz-
tosítását vállalta, a Smile sü-
titől palacsintákat kaptunk, 
a gyerekek legnagyobb örö-
mére. Mindenki itt Dunake-
szin hozzátette, amit csak tu-
dott a sátraktól, a padokon át, 
az apró kellékekig, hogy egy 
igazán hangulatos versenyt 
rendezhessünk. A rendez-
vény hangulatát mindenkép-
pen emelte, hogy a megnyi-
tóra díszvendégként dr. Kiss 
Gergely olimpiai bajnok vízi-
labdázónk is tiszteletét tette. 
Azért is fontos volt számunk-
ra, hogy ő eljött, mert mint 
sportoló és mint pedig ma-
gánember is olyan értékeket 
képvisel, amivel maximálisan 
tudunk azonosulni és ame-
lyek példaértékűek, sőt köve-
tendők.

A jövőben is várunk min-
denkit szeretettel, aki szeret-
ne megtanulni úszni, vagy 
fejlesztené tudását esetleg 
versenyezne a sportágban. 
Vízilabda előkészítőnk is el-
indult, valamint a szinkron-
úszás szakágunk is várja a 
sportág iránt érdeklődő gyer-
mekeket!

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

Fotó: KesziPress

Bravúrra 
bravúr?!
A K&H Liga női NB 

I-es kézilabda baj-
nokságban sze-

replő GVM Europe-Vác 
noha az idei naptári évben 
csak egy hazai győzelem-
mel és három, idegenben 
– Székesfehérvár, Debre-
cen, Dunaújváros - elszen-
vedett vereséggel a „tar-
solyában” készülhetett az 
újabb nagy megmérettetés-
re, az Érd elleni hazai talál-
kozóra, ám hűséges szurko-
lói, a csapat a szakmai stáb-
bal együtt tudta, érezte, 
hogy sokkal többre képesek  
Szilágyi Zoltán vezetőedző 
lányai. Barbara Arenhart és 
társai sportemberi nagysá-
gát bizonyítja, – még ha ha-
talmas küzdelem árán is -, 
hogy az együttes képes volt 
kétvállra kényszeríteni a 
dobogóba kapaszkodó Sza-
bó Edina nemzetközi ala-
kulatát (26-24). 

A váci hölgykoszo-
rú egyik legnagyobb érté-
ke, hogy - a tehetséges ma-
gyar fiatalok és a nagy nem-
zetközi rutinnal rendelke-
ző két brazil kiválósággal és 
az ellenállhatatlan horvát és 
a szerb szélsővel együtt - a 
legnagyobbakkal, a top csa-
patokkal is képes felvenni 
a versenyt. Bizonyság erre 
az Érd elleni parádés győ-
zelem, a Magyar Kupában 
az FTC elleni helytállás, 
ami igencsak növelheti Ká-
csor Grétáék elszántságát és 
önbizalmát a Siófok elleni 
szombati hazai rangadón. 
Bízunk benne, hogy ismét 
nagy váci bravúrnak örül-
hetünk majd…

 Vetési Imre



Edzésen a VS Dunakeszi jégkorong szakosztály fiataljai


