
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Veresegyház, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros, Zebegény, Szob területén

XXII. évfolyam 5. szám                   2020. március 5.

 

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

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Tuzson Bence: A gyermekeket nevelő szülők, 
a nők, az édesanyák sehol a világon nem kapnak 
annyi támogatást, mint Magyarországon

Koronavírus: A váci kórház felkészült a szakmai 
protokollok és eljárásrendek végrehajtására
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) janu-
ár 24-én nyilatkozott először az új korona-
vírusról, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma (EMMI) pedig már másnap összehívta az 
érintett háttérintézményeket, amelyek egy na-
pon belül intézkedési tervet dolgoztak ki, hogy 
megelőzzék a koronavírus fertőzéseket Ma-
gyarországon. Az egészségügyi intézmények, 
a kórházak, a háziorvosok számára, a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ (NNK) fogalmaz 
meg ajánlásokat a szakmai protokolloknak 
megfelelően és koordinálja a szükséges intéz-
kedéseket. 

A Képviselő-testület februári ülésén az idei évi költségvetés elfogadásá-
ról döntött. Az Önkormányzat 2020-ban is stabil költségvetéssel rendel-
kezik. A költségvetés kiadási oldalán szereplő 10 milliárd Ft. feletti ösz-
szegnek több mint a felét fordítjuk városi fejlesztésekre, felújításokra – 
olvasható az önkormányzat honlapján.

A fiatalok pénzügyi segítségre 
számíthatnak az államtól a csa-
ládalapításhoz, az anyák pedig 
ma már többféle lehetőség kö-
zül választhatnak az újbóli mun-
kába álláshoz – mondta el a la-
punknak adott interjúban Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, aki hangsú-
lyozta azt is, hogy országszer-
te folyamatban vannak a böl-
csődeépítések és felújítások. A 
nemzetközi nőnap alkalmából a 
politikus elmondta azt is, hogy 
az utóbbi években jelentősen 
nőtt hazánkban a nők foglal-
koztatási aránya, ami soha nem 
volt olyan magas, mint most. 

Dunakeszi: 10 milliárd 
feletti az idei költségvetés 

„Családpolitikánkkal 
tág mozgásteret 

adunk a fiataloknak”

„Az idei költségvetés elfogadásának köszön-
hetően számos városi kézben lévő út, köztér és 
park újul meg, újabb parkolókat, kerékpáruta-
kat építünk, a lakosság biztonsága érdekében to-
vább fejlesztjük a térfigyelő kamerahálózatot. A 
Zöld Dunakeszi Program keretében idén is több 
mint 1000 fát ültetünk Dunakeszire, valamint 
fejlesztjük a Duna-parti szabad strandot is. – ír-
ják, majd felsorolják a kiemelkedőbb fejlesztése-
ket: 

• Faültetések, Zöld Dunakeszi program    
• Tovább fejlesztjük a Dunakeszi szabad stran-

dot    
• Házasságkötő terem kialakítása a Zeneisko-

lában    
• Kerékpárút építés - Dunakeszi- Budapest 

összekötő szakasz    
• Kerékpárút építés - Határ út    
• Gyalogátkelőhely létesítések - Széchenyi, 

Kossuth Lajos utca több pontján    

• Parkoló építések, Katonadomb, Könyves 
Kálmán utca, Fő út    

• Piacfejlesztés    
• Játszóterek építése - Kőrösi park befejezése, 

Malomárok lakópark    
• Közvilágítás fejlesztése    
• Csapadékvíz elvezetés - megvalósítjuk a Tó-

város, valamint Toldi lakóparkok csapadékvíz 
elvezetését    

• Vízelvezetés javítása, árkok építése   
• Egészségügyi intézmények fejlesztése   
• Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egész-

séges Budapest Program I-II. ütem    
• Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egész-

séges Budapest Prg., 1 napos sebészet  
• Befejeződik az új tagóvoda építése, amely 

szeptemberben nyitja kapuit  
• Térfigyelő kamerák telepítése  
• Intézmény felújítások  
• Játszótér felújítások  

K
é

p
ü

n
K
 il

l
u

s
z

t
r

á
c

ió



2 Dunakanyar Régió XXII. évfolyam 5. szám

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Először Jakab Zoltán 
mondta el véleményét, aki 
szerint, ahogy 2018-ban 

az országban, úgy 2019 októbe-
rében Vácon is a szavazók ke-
vesebb, mint a fele segítette ha-
talomra a jelenlegi képviselői 
többséget.

– Ez arra volt elegendő, hogy 
megtörte a korábbi Fidesz-
KDNP hatalmat, de négy hó-
nap után is úgy tűnik, ez a civil-
szocialista-liberális-szélsőjobb 
koalíció egyelőre semmivel sem 
másabb a korábbi hatalomgya-

korlásnál. Csak ülőhelyet cse-
rélt a személyek jó része. A poli-
tikai erőfitogtatás nem ért véget 
– mondta. Hozzátette: szerintük 
a legfontosabb törekvés jelenleg 
az, hogy a döntéshozatalból ki-
zárjanak olyan képviselőt is, akit 
a választói többség direkt szava-
zott meg újabb öt éves képvise-
letre.

Jakab Zoltán azt is nehezmé-
nyezte, hogy a költségvetésnél 
képviselőjük nem tudott részt 
venni az érdemi munkában, mi-
vel nem kapott lehetőséget!

– A Váci Szívvel mozgalom 
nincs ellenzékben, még ha az el-
lenzéki padsorok szélén kaptunk 
is helyet – hangsúlyozta.

A MSZP-t elhagyó, a váci szo-
cialisták korábbi pártelnöke, 
dr. Bóth János mára már szak-
értőként vesz részt a mozgalom 
munkájában. Ő is arról beszélt, 
hogy korábban, mint képvise-
lő, városvezető, több költségve-
tés elkészítésében vett részt. Úgy 
látja, hogy az idei büdzsé megal-
kotásakor nem kérték ki senki 
véleményét.

– A 2020-as váci költségvetés 
lényegében az Összefogás frakció 
támogatását élvezi, más érdem-
ben nem szólhatott bele, sőt, kér-
dezni se nagyon lehetett – mond-
ta. Hozzátette: 2019-hez képest a 
költségvetés fő összege egyhar-
maddal, 3-4 milliárddal csök-
kent a nagy projektek meghiúsu-
lása miatt. A működési kiadások 
előirányzata közel 200 millióval 
nő, de ezen belül a dologi kiadá-
sokra 100 millióval kevesebb jut, 
mint 2019-ben, egy növekvő inf-
láció mellett, ami a működés fi-
nanszírozását veszélyezteti.

Bóth János arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a választott tiszt-
ségviselőkre költött kiadásoknál 
nincs meg a meghirdetett 5 mil-
lió forintos megtakarítás, az csu-
pán 2 milliót tesz ki.

– Úgy gondolom, hogy év köz-
ben elég sok, jelentős módosítás 
várható, mert ez a zilált költség-
vetés nem tartható – mondta vé-
gezetül.

Csereklye Károly már a februá-
ri képviselőtestületi ülésen is ki-
fejtette véleményét arról, hogy 
egy kész költségvetés került a 
szakbizottságok elé, melyhez ér-
demben javaslatot nem tehetett, 
sőt még hozzászólást sem kezde-
ményezett senki a Váci Szívvel 
Mozgalom képviselőjén kívül.

– Nem volt módosító javas-
lat, nem volt észrevétel, nem volt 
hozzászólás. Ugyanez történt a 
képviselőtestületi ülésen is, ahol 
egyetlen egy módosító javaslatot 
fogadott be a polgármester, az is 
az ő frakciójában ülő képviselő 
hölgy előterjesztése volt. Ebben 
a költségvetésben vannak olyan 
számok, amelyek 2016-tól szere-
pelnek benne és egyetlen egy fil-
lérnyi megvalósítás nem történt 
azóta – mondta. Hozzátette: ő 
is biztos abban, hogy év közben 
számtalanszor módosítják majd 
a büdzsét.

A politikus az ülésen javasolta 
a fák megújítását és pótlását is, 
de kérése nem került meghall-
gatásra. Úgy érzi, hogy a sokszor 
hangoztatott konstruktív mun-
kának semmi jele sincs jelenleg 
a testületben.

Városháza reagálása

A városháza közleményben 
reagált az elhangzottakra, mely-
ben – többek között – felhívják a 
figyelmet, hogy – Jakab úr állí-
tásával szemben – minden kép-
viselőnek adott volt a lehetősé-
ge arra, hogy nyilvános bizott-
sági és testületi üléseken javasla-
tokat és kérdéseket fogalmazzon 
meg városunk költségvetésé-
re. Erre a mozgalom képviselő-
jének összesen hatvan perce lett 
volna, de ebből jó, ha a harma-
dát felhasználta. A képviselő úr 
minden felvetése meghallgatás-
ra került, de mivel egyetlen ha-
tározati javaslatot sem tartott 
fent, így még szavazni sem volt 
miről. Szerencsés lett volna, ha 
legalább a bevételt növelő ja-
vaslatok elhangzottak volna, de 
ilyennel nem tisztelték meg sem 
a bizottságokat, sem a képviselő-
testületet. Jakab Zoltán azon ál-
lítása sem fedi a valóságot, hogy 
bárki meghatározta volna képvi-
selőjük helyét az „ellenzéki pad-
sorok szélén”. Javasoljuk, erről 
érdeklődjön mozgalmi társánál.

Mint ahogyan azt is szeren-
csésnek gondolnánk, hogy min-
den részlet figyelembe vételével 
számoljanak utána: mennyi is a 
valóságos megtakarítása annak, 
hogy a bizottságok és a fizetett 
bizottsági tagok számának meg-
felezését is tartalmazó struktúra 
átalakításnál miként jön ki a kö-
zel 5 millió forintos éves megta-
karítás.

A sajtótájékoztatón elhang-
zottakkal kapcsolatban szeret-

nénk hangsúlyozni: képviselő-
jük Vác 2020. évi költségvetésé-
nek döntő részével egyetértett. 
Mint ahogyan a mozgalom nyi-
latkozója által most, utólag bí-
rált működési és dologi kiadá-
sokat is megszavazta, továbbá a 
nem kevés felújításra és beruhá-
zásra is igen gombot nyomott. 
Ezek alapján nem lehet nagy 
gond a költségvetéssel.

Hiszen a tervezett felújítási ki-
adások jelentősebb tételei kö-
zött van óvodák tetőfelújítása, 
játszótér felújítások, az Althann 
utca, a Sejcei út, a Gombási út, 
a Zöldfa utca szakaszainak út-
felújítása és több járdarész (Zi-
chy utca., Hattyú utca., Flóri-
án utca., Szélső sor) rendbeté-
tele. A közműfejlesztések során 
tervbe vettük több csapadékvíz 
elvezető felújítását és 10 milliót 
szánunk új közvilágítási háló-
zat kiépítésére is. A járda-, út- és 
parkolóhálózat fejlesztésre több, 
mint 100 millió forintos forrás 
szerepel a büdzsében, ám eb-
ben 23 millióval még benne van 
a választási kampány hajrájában 
sebtében átadott, de ki nem fize-
tett Damjanich téri lámpás gya-
logátkelő költsége is. A zöldte-
rületek közül a Kőhíd útira, De-
ákváron pedig a Munkácsy- és a 
KRESZ-parkra jut felújítási for-
rás. Kisvácon parkolók épül-
hetnek az Árpád iskolánál, Al-
sóvároson játszótér felújítás va-
lósulhat meg, Deákváron köz-
világítás fejlesztés várható több 
helyen. A Belvárosban több új 
szemetes kerül kihelyezésre, a 
Kálváriához kutyaürülék-gyűj-
tőedény kerülhet ki.

Végül a váci városvezetés to-
vábbra is kéri minden közéleti 
szereplőtől a konstruktív maga-
tartást, és a kettős beszéd mellő-
zését. ” – írja a városháza. 

Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Koronavírus: A váci kórház 
felkészült a szakmai protokollok 
és eljárásrendek végrehajtására

A Jávorszky Ödön Kór-
ház az NNK által el-
készített szakmai 

ajánlások és eljárásrendek 
végrehajtására felkészült, a 
biztonságos ellátáshoz szük-
séges feltételek biztosítottak, 
az orvosok és a szakdolgozók 
tájékoztatása, oktatása folya-
matos. 

A Jávorszky Ödön Kórház 
fertőző betegségek kezelésé-
re szakosodott infektológiai 
osztállyal nem rendelkezik. 
Amennyiben a vizsgálati pro-
tokoll alapján felmerül a ko-
ronavírus gyanúja, akkor a 
szakmai eljárásrendnek meg-
felelően értesítik a mentőket, 
akik megfelelő védőfelszere-
lésben elszállítják a potenciá-
lis beteget a területileg illeté-
kes kórházakba további vizs-
gálatra. Abban az esetben, ha 
a beteg állapota olyan súlyos, 
hogy nem szállítható, akkor 
az eljárásrendnek és az in-
tézmény intézkedési tervének 
megfelelően, a kórház elkülö-
nített helyiségébe helyezik és 
az erre kijelölt szakszemély-
zet látja el, természetesen a 

megfelelő védőfelszerelésben. 
Fontos megjegyezni, hogy a 

koronavírus jelenleg nem, de 
az inf luenzavírus viszont je-
len van a térségben, ami sok-
kal több embert érint. A váci 
kórházban ez idő szerint inf-
luenzás beteg sincsen. A bete-
gek védelmében a teljes láto-
gatási tilalom továbbra is ér-
vényben van minden fekvő-
beteg osztályon.

A megelőzés fontosságára 
– ami mindkét esetben szin-
te ugyanaz - ezúton is szeret-
nék felhívni a figyelmet. Bár-
hova érkezik az ember, legyen 
az első dolga, hogy alaposan 
kezet mos szappannal. Külö-
nösen, ha tömegközlekedéssel 
utazik, vagy olyan helyen járt, 
ahol sok ember megfordul. 
Kerüljük, hogy a kezünkkel 
a szemünkhöz, arcunkhoz, 
szánkhoz nyúljunk, hiszen a 
vírus így jut legkönnyebben a 
szervezetbe. Ha valaki köhög, 
tüsszög tartsa be az alapve-
tő higiéniai etikettet és lehe-
tőleg ne menjen közösségbe. 
Aki nem beteg, nincs pana-
sza, annak nem kell maszkot 

hordania, aki köhög, tüsz-
szög és közösségbe kell men-
nie, annak érdemes felvenni 
a maszkot. Praktikus, ha van 
nálunk kézfertőtlenítő, így ha 
nincs mód az alapos kézmo-
sásra, ezzel is tisztán tarthat-
juk kezeinket. Erősítsük a té-
len legyengült immunrend-
szert. Pótoljuk a vitaminokat, 
együnk zöldséget, gyümöl-
csöket. Rendszeresen alud-
junk legalább 7-8 órát, hogy 
legyen ereje a szervezetnek a 
betegség leküzdésére.

A Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ ingyenesen 
hívható zöldszámokat hozott 
létre a koronavírussal kap-
csolatos lakossági megkeresé-
sek gyors és szakszerű meg-
válaszolása érdekében, amik 
a hét minden napján 24 órá-
ban elérhetők: 06-80-277-
455; 06-80-277-456

Kérik a lakosságot, hogy 
csak abban az esetben hívják 
a zöld számokat, ha az NNK 
weboldalain nem kaptak 
megfelelő választ kérdéseikre.

– A családtámogatási rendszer 
kiszélesítésében és a fiatal háza-
soknak felkínált kedvezményes 
intézkedésekben nyilvánvalóan 
látszik a kormánynak a családok 
megerősítése melletti elkötelezett-
sége. Várhatóan melyek lesznek 
ennek a családpolitikai szemlé-
letnek a további irányai a közel-
jövőben?

– A magyar kormány család-
politikájával tág mozgásteret akar 
adni a fiataloknak, és meg akar-
ja őrizni az országban azokat az 
értékeket, amelyeket a hagyo-
mányos családmodell jelent. Ezt 
egyesek ultrakonzervatív család-
politikának tartják, pedig valójá-
ban nem az, inkább „csak” kon-
zervatív, de nagyon is modern, sőt 
nagyon haladó is egyben. Nyíltan 
kell beszélnünk az ország jövőjé-
ről, ezért hangsúlyozzuk azt is, 
hogy a gyermekvállalás a legsze-
mélyesebb döntés, amelybe nem 
tudunk, és nem is akarunk bele-
szólni. Mi segíteni akarunk azok-
nak, akik már döntöttek, és akik 
gyermeket szeretnének. Az egyéni 
döntések azonban hatással van-

nak a társadalomra és a gazda-
ságra is, ezért a kormánynak min-
denképp beszélnie és cselekednie 
kell ezen a területen.

– Miben nyilvánul meg ez a kor-
mányzati cselekvés?

– A fiatalok pénzügyi segítség-
re számíthatnak az államtól a csa-
ládalapításhoz. Az anyák ma már 
többféle lehetőség közül választ-
hatnak az újbóli munkába állás-
hoz. A kormány támogatja, hogy 
megfelelő számú bölcsőde legyen 
– országszerte folyamatban van-
nak a felújítások és az építkezé-
sek –, de a gyerekekkel otthon ma-
radhat az apa és a nagyszülő is. Az 
utóbbi években nőtt hazánkban a 
nők foglalkoztatási aránya, és soha 
nem volt olyan magas, mint most. 
Különösen fontos ezt hangsúlyoz-
nunk így, a nemzetközi nőnap tá-
jékán is. Többször felhívtuk már 
azonban a figyelmet arra is, hogy 
számunkra kiemelt jelentőségű a 
keresztény hagyományaink meg-
őrzése. Márpedig a kereszténység 
és a keresztény értékek nem kor-
látozódnak az egyházi életre, ha-
nem áthatják az emberek életmód-
ját, mindennapjait, a családi kö-
zösséget is, gyakorlatilag tehát je-

len vannak az élet minden apró kis 
szegletében.

– Milyen tapasztalatokra ala-
pozzák ezeket a családpolitikai 
döntéseket?

– A magyar társadalomnak meg-
van a lehetősége arra, hogy megfi-
gyelje, tanulmányozza más orszá-
gok tapasztalatait, de ezekből az el-
múlt időszakban azt a következtetést 
vonta le, hogy jobb, ha megmarad 
olyannak, amilyen. Így tehát a teljes 
kontinensünket és azon belül az Eu-
rópai Unió egészét sújtó negatív de-
mográfiai tendenciákat mi nem egy 
idegen kultúrájú, más vallású néptö-
meg betelepítésével kívánjuk megol-
dani, hanem a hazai, magyar fiata-
lok hathatós felkarolásával és a csa-
ládalapításuk, gyermekvállalásuk 
hatékony támogatásával. Döntése-
inket pedig megalapozottan hoz-
tuk meg, hiszen a családügyi nem-
zeti konzultációra beérkezett vála-
szok elemzése nyomán jutottunk 
hozzá azokhoz az információkhoz, 
amelyek alapján olyan intézkedése-
ket tudtunk kidolgozni, amelyek itt 
helyben, a kisebb közösségekben is 
találkoznak a lakossági igényekkel. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Folytatás a címlapról

Sajtótájékoztatón kritizálta az Összefogás kétharmados többségét a 
Váci Szívvel Mozgalom önkormányzati képviselője, Csereklye Károly, 
valamint dr. Bóth János alapító-szakértő és dr. Jakab Zoltán ügyvivő. 
Mindhárman azt hangsúlyozták, hogy bár a személyek lecserélődtek, 
az erőfitogtatás tovább zajlik. A városháza reagált az elhangzottakra. 

Elégedetlen a városvezetéssel 
a Váci Szívvel Mozgalom

„Családpolitikánkkal 
tág mozgásteret 

adunk a fiataloknak”
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Ványa bácsi című előadás sajtóbemutatóján 

Kis Domonkos Márk 

- A rendkívül visszafogott, 
tényszerű tájékoztatót követő-
en elmondott Ady Endre vers 
után hosszú percekig ünnepel-
te a színház zsúfolásig megtelt 
közönsége. „Csak akkor szület-
tek nagy dolgok,/Ha bátrak vol-
tak, akik mertek/ S ha százszor 
tudtak bátrak lenni…”  Gondo-
lom a vers választása tudatos 
volt, hiszen direktorként utoljá-
ra szólalt meg a színpadon. Mire 
gondolt a legördülő függöny mö-
gött, milyen érzelmek játszódtak 
le Önben? 

- Ez a vers 15 éve kíséri az éle-
tem, sokszor előveszem, ha dön-

téshozatal előtt állok. A részem-
mé vált, ezért igen, tudatosan vá-
lasztottam erre az estére is. Ösz-
szecseng a színházzal bejárt 
utunkkal. A színpadon, a füg-
göny mögött állva számos emlék 
jutott eszembe, akár merre nézek 
az épületben mindenről bevillan 
egy-egy történet. Nem csoda, hi-
szen anno sok-sok év elhagya-
tottság után mi hoztunk újra éle-
tet a falak közé.

- Mint fogalmazott, nehézsé-
gekkel, de fantasztikus sikerek-
kel teli hét esztendőt élt át a tár-
sulat. Színház alapító, társulat-
építő tevékenységükben mit te-
kint a legfontosabbnak, legna-
gyobb értéknek?

- Azt, hogy értéket hoztunk 
létre, s formáltunk a város és a 
környék lakosainak kulturális 
szokásain, felhelyeztük Vácot a 
magyar és nemzetközi színházi 
térképre. Munkahelyeket terem-
tettünk, s idővel sikerült olyan 
csapatot felépíteni, melynek tag-
jai tiszteletreméltóan elkötelezet-
tek és odaadóak voltak a munká-
juk, a színház, és a nézők iránt.  
Fontos mérföldkő volt még a 
színház felújítása és a kiemelt stá-
tusz elnyerése. A több százmillió 

forintos, teljes körű renoválás so-
rán többek között megújult a né-
zőtér, két díszpáholy került kiala-
kításra, kibővült a színpad, süly-
lyesztőt és forgószínpadot is be-
építettek, kicserélték a már élet-
veszélyes vezetékhálózatot, 
modernné fejlesztették a hang- 
és fényrendszert, illetve légtech-
nikai rendszert alakítottak ki a 
színházteremben. A kiemelt stá-
tusz megszerzése pedig norma-
tív állami támogatást jelentett a 
színház számára, mely a nyilván-
való presztízs mellett stabilabb 
és tervezhetőbb költségvetést is 
eredményezett.

- A fiatal társulat sikerei még 
a kétkedőket is meggyőzte, hi-
szen a régió kulturális fellegvá-
raként teltházas előadásaikkal 
vívták ki a közönség és a szakma 
elismerését, amit számos nem-
zetközi díj is bizonyít. A jól ér-
zékelhetően tudatosan építke-
ző munkában kikre támaszkod-
hattak, kiktől kaptak erkölcsi és 
anyagi támogatást?

- Elsőként szeretném tanáro-
mat, Kerényi Imrét említeni, aki 
a kezdetektől támogatta a szín-
ház létrehozását, majd óvó szem-
mel kísérte végig a tevékenysé-
günket. Rengeteget tanultam 
tőle, szakmáról, emberségről, te-
herbírásról és kitartásról. Végte-
lenül hálás vagyok Vidnyánszky 
Attilának, azért a hihetetlen bi-
zalomért, amit felénk tanúsított, 
amikor a második évadunk be-
mutatóinak létrehozásában stra-
tégiai partnerünk lett az álta-
la vezetett Nemzeti Színház, s 
a későbbiekben is sok támoga-
tást kaptunk tőle. Több, kultúra 
iránt elhivatott politikus is segí-
tette munkánkat, Gulyás Gergely, 
aki megnyitotta az utat a koráb-
bi emberi erőforrások miniszte-
réhez Balog Zoltánhoz. A misz-
sziónk mellé állt Halász János 

korábbi és Fekete Péter jelenlegi 
kultúráért felelős államtitkár, va-
lamint teljes mellszélességgel ki-
állt célkitűzéseink mellett és fo-
lyamatos pártfogásával támogat-
ta azok megvalósítását Rétvári 
Bence parlamenti államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője 
is. De segítséget kaptunk sok he-
lyi vállalkozótól, s meg kell emlí-
teni Vác Város Önkormányzatát 
is, aki anno bizalmat szavazott 
egy fiatal, lendületes csapatnak. 
S ahogy már sokszor, sok helyen 
elmondtam, hálával tartozom 
azoknak a kultúraszerető embe-
reknek, akik a kezdetek óta meg-

tiszteltek bizalmukkal, akikből a 
törzsközönségünk lett.

- Ön szerint a Váci Dunaka-
nyar Színház milyen helyet fog-
lal el a magyar színházi életben, 
milyen távlatok nyíltak ki a tár-
sulat előtt? 

- A Váci Dunakanyar Színház 
komoly rangot vívott ki magának 
a színházi életben. Vidéki szín-
házként klasszikus népszínhá-
zi vonalat képviselt, mégis fontos 
volt, hogy olyan előadások is szü-
lessenek, amelyek felhívták ránk 
a szakma figyelmét, fesztiválsze-
repléseket és díjakat is eredmé-
nyeztek. Azzal például, hogy be-
kerültünk a POSZT program-
jába, többek között olyan neves 
színházak előadásaival verse-
nyeztünk, mint a Nemzeti Szín-
ház, a Radnóti Színház, az Ör-
kény Színház vagy a debreceni 
Csokonai Színház. A korona az-
zal kerülhetett volna fel, ha meg-
alakul a saját társulat, amit a kö-
vetkező évadra terveztünk.

- A hazai és nemzetközi szak-
mai elismerések mellett a V4 
Fesztivál és Színházi Találkozó 
sikereivel párhuzamosan a Váci 
Dunakanyar Színház jól érzé-

kelhetően öles léptekkel haladt 
a befogadó színház felől az önál-
ló, saját társulat létrehozása irá-
nyába. S ebben a kegyelmi hely-
zetben bombaként robbant a hír, 
hogy a tulajdonos önkormány-
zat pénzügyi szabálytalanságot 
tárt fel a színház gazdálkodásá-
ban. Milyen szabálytalanságot 
követtek el – ha elkövették -, mit 
tárt fel a vizsgálat? 

- Egyesek problémásnak ítél-
ték és kifogást emeltek az ellen, 
hogy önkéntes műnyilvántartás-
ba vetettem a VéNégy Fesztivál és 
Színházi Találkozó koncepcióját. 
Ez érthetetlen számomra, hiszen 
még a színház megalapítása előtt, 
2012 augusztusában védettem le 
az ötletem. Tehát nem kérdés, 
hogy ez az én saját szellemi ter-
mékem, amelyet 7 évig térítés-
mentesen a Váci Dunakanyar 
Színház rendelkezésére bocsáj-
tottam. Üzleti alapra is helyez-
hettem volna, de számomra az 
volt az elsődleges, hogy minden 
szempontból - anyagilag, kö-
zönségépítés és nézettség tekin-
tetében is - a színház épüljön 
belőle, nem mellesleg a város-
nak is extra bevételt jelentett. 

A színházban végzett önkor-
mányzati belső ellenőrzés során 
derült ki számomra, hogy írás-
ban nem tettem eleget az arra vo-
natkozó bejelentési kötelezett-
ségnek, hogy közeli hozzátarto-
zómmal állt szerződésben a szín-
ház, valamint az igazgatói mun-
kámon kívüli tevékenységemre, 
mint egyéni vállalkozó szerződ-
tem a színházzal. Mindkét dolog 
köztudomású tény volt, sőt a fele-
ségem munkájának köszönhető-
en elnyert Városmarketing Gyé-
mánt díj kapcsán méltató sorok 
jelentek meg a város honlapján, 
kiemelve Péter Tamara marke-
ting vezető szerepét. Ez a köz-
elmúltban lekerült az említett 
weboldalról. Persze nem men-
tegetőzöm, az írásbeli köz-
lést elmulasztottam, de mind-
ezt úgy feltüntetni, hogy azt 
sugallja, munka nélkül jutot-
tunk volna közpénzhez, az fi-
noman szólva is súlyos csúsz-
tatás. Ráadásul elhallgatják a 
tényt, hogy a tudomást szerzést 
követően azonnal intézkedtem 
a szerződések megszüntetése, 
a szabályosság visszaállítása ér-
dekében. 

A 40 millió forint, amit az 
üggyel kapcsolatos lejárató cik-
kekben lehet olvasni, nagyság-
rendileg 10 millió forint visz-
szaigényelhető áfából áll, 14 és 
félmillió forintot pedig a felesé-
gem cége fizetett a színháznak 
megrendelésként és nem fordít-
va! 

A maradékban hat év mun-
kája van benne, többek között 
az én színészi, rendezői díjaim, 
PR kommunikációs és marke-

ting feladatok, illetve a fizetett 
social média hirdetések. A fe-
leségem egyébként vállalkozó-
ként végezte a színház kommu-
nikációs, marketinges és egyéb 
tevékenységeit. Ha a szóban 
forgó összeget leosztja az em-
ber hat év munkájával, azaz 72 
hónappal, akkor alig több mint 
200 ezer forintos vállalkozói dí-
jazás jön ki havonta. Az pedig 
természetes gyakorlat a szak-
mában - és az igazgatói szerző-
désem is lehetőséget adott rá- 
hogy ha egy színháznak a veze-
tője színész vagy rendező, ak-
kor az játszik, vagy rendez az 
általa vezetett intézményben. 
Ez így volt Vácon is. 

- A hírek szerint a társulat kö-
rül az újabb hullámokat az ka-
varta, hogy az Ön értesülései 
szerint az ősszel megválasztott 
új képviselő-testület a 2020-as 
költségvetésben a korábbinál jó-
val kevesebb pénzügyi támoga-
tást tervezett átadni a színház-
nak. Emiatt Ön az országos saj-
tóban felemelte a hangját, amit 
nem vett jónéven munkáltató-
ja, a váci önkormányzat. Álta-
lánosságban kérdezem: Ön sze-
rint a helyi ügyek megoldását se-
gíti az országos nyilvánosság?

- Azt gondolom, hogy egy or-
szágos szinten jegyzett intéz-
mény jövője nem csak helyi ügy. 
Le kellett mondanunk egy pro-
dukció létrehozását, Szerb An-
tal: VII. Olivér című előadásunk 
nem került bemutatásra. A pro-
dukcióval, a korábbi példák nyo-
mán országos utaztatást és feszti-
válszerepléseket terveztünk. 

Amikor nyilatkoztam az or-
szágos médiák megkeresésé-
re, még semmilyen informáci-
ónk nem volt az anyagi hozzájá-
rulással kapcsolatban, többszöri 
egyeztetés után sem kaptunk vá-
laszt a fenntartónktól, hogy mi a 
céljuk a színházzal, a vezetéssel, s 
számíthatunk-e a támogatásukra 
a 2020-as évben.

- Ma, február 29-én közös 
megegyezéssel megszűnt a mun-
kaviszonya a Váci Dunakanyar 
Színházban. Távozó ügyveze-
tő igazgatóként mi a kialakult 

helyzet legnagyobb tanulsága az 
Ön számára?  

- Nyilván egy ilyen helyzetben 
sok gondolat megfogalmazódik 
az emberben, de talán a legna-
gyobb tanulság, hogy nehezebb 
út kiállni az elveink, a magunk 
számára felállított mérce mellett, 
mint  lejjebb adni az elképzelé-
seinkből, megalkuvó módon al-
kalmazkodni, berendezkedve a 
hosszú távú biztonság reményé-
ben. De számomra és általában 
véve egy alkotó szándékú ember 
számára elképzelhetetlen, hogy 
ne az elsőt válassza. Másrészt, 
fontos tapasztalat volt számom-
ra, hogy milyen, amikor a mun-
kánk, nem csak elvégzendő fel-
adat a kollégák számára, hanem 
közös ügyünk. 

- Fiatal színészként, rendező-
ként, színház alapítóként a köz-
elmúltban Jászai Mari-díjjal is-
merték el tevékenységét. Szí-
nészként, művészként is távozik 
a társulatból? Hol folytatja mű-
vészi pályáját, milyen jövőt kép-
zel el a Váci Dunakanyar Szín-
ház és önmaga számára? 

- Igen, művészként is távozom 
a színházból miután a futó mun-
kákat teljesítettem. A Ványa bá-
csi című előadásunk március 23-
án vendégszerepel a Szatmárné-
metiben megrendezésre kerü-
lő nemzetközi színházi fesztivá-
lon, a Tranzit Feszten, illetve az 
évad következő premierjét is én 
rendezem, melynek már javában 
zajlanak a próbái. Májusban pe-
dig színészként állok a színpad-
ra Mrożek Emigránsok című da-
rabjában.

A Váci Dunakanyar Színház-
nak radikális változásokat jó-
solok, mert ennyi pénzből vala-
mi nagyon másfajta színházat le-
het csinálni, ami nem feltétele-
zi egyenes úton az értékvesztést. 
Remélem, hogy méltó módon 
tudják majd kihasználni a most 
már felújított, korszerűsített épü-
let nyújtotta lehetőségeket. Jóma-
gam pedig továbbra is a magyar 
színházi életben, színházi életért 
fogok dolgozni.

Vetési Imre
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kis Domonkos Márk a Váci Dunakanyar Színház alapító ügyvezető igazgatója 2020. február 27-én utoljára szó-
lította meg a társulat vezetőjeként a gyönyörű teátrum közönségét. A távozó direktor fényképek segítségével 
mutatta be azt nagy ívű fejlesztést, melynek keretében a nulláról, az elhanyagolt, egykori mozi épületéből hét 
év alatt Európa-hírű, igényesen felújított, korszerű színpadtechnikával felszerelt intézményt hoztak létre ál-
lami támogatással. A városi fenntartású színház a megnyitás évében 8 millió forintos pénzügyi támogatással 
indult, 2019-ben azonban már több mint 400 millió forintos összköltségvetésből gazdálkodott, 11 millió forint 
nyereséggel zárva az esztendőt. A közös megegyezéssel távozó, Jászai Mari-díjas igazgató Ady Endre A Tűz 
csiholója című verssel búcsúzott a váci közönségtől.

Interjú a Váci Dunakanyar Színház leköszönt alapító igazgatójával
Kis Domonkos Márk: Radikális változásokat jósolok
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Mokánszky Zoltán önkormányzati képviselő

Az Önkormányzat a lakosság érdekeit szem 
előtt tartva alkotta meg a Dunakeszi kártya 
koncepcióját, amelynek köszönhetően számos 
előnyben részesülnek a dunakeszi lakosok.

A KDNP-s képviselő sérelmezi, hogy körzete fejlesztésére irányuló javaslatait nem támogatta a városvezetés 

A Képviselő-testület egy 
új rendelettel megte-
remtette a jogi alapját 

a Dunakeszi Kártyának. Ha-
marosan indul a kártya ki-
váltásához szükséges regiszt-
ráció. A névre szóló Dunake-
szi Kártyát a Dunakeszi App 
mobilalkalmazáson keresztül, 
vagy a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán lehet majd 
igényelni. A Dunakeszi Kár-
tya plasztik és virtuális lehet, 
lehetőség van mindkét fajta 
igénylésére is. A kártya ügy-
félszolgálati igénylése során 
lakcímkártya bemutatására 
van szükség. A  kártya mobil 

applikáción keresztüli, online 
igénylése  során  a lakcímkár-
tya digitális másolatát szüksé-
ges feltölteni a rendszerbe.

A rövid regisztráció so-
rán lehetőség lesz kiválaszta-
ni, hogy digitális vagy plasz-
tik kártyát igényelne, amely 
az elkészülést követően átve-
hető majd a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán, félfo-
gadási időben.

Elsősorban arra buzdítunk 
mindenkit, hogy regisztráljon 
a Dunakeszi App-on keresz-
tül, ugyanis ez a leggyorsabb, 
legkényelmesebb és nem utol-
só sorban környezetkímélőbb 

módja annak, hogy kiélvezzék 
a kártya előnyeit, ráadásul a 
virtuális kártya díjmentes.

Aki mégis plasztik kártyát 
szeretne igényelni, annak elő-
állítási költsége felnőtteknek 
700 Ft., diákoknak és nyugdí-
jasoknak 300 Ft.

A Dunakeszi kártya előnye, 
hogy - a kártya felmutatásá-
val – a dunakeszi lakosok szá-
mára a városi rendezvények 
továbbra is ingyenesek lesz-
nek, hiszen az Önkormány-
zat célja, „hogy lakosainknak 
helyben biztosítsuk a kikap-
csolódási lehetőségeket. Ezen 
felül egyéb kedvezményekre 

A váci Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői szerint az elmúlt négy és fél hónap alatt semmi nem valósult meg az Összefo-
gás Vácért választási ígéreteiből. A város költségvetése a tavalyi 11,2 milliárddal szemben idén 7,5 milliárd forintra zsugo-
rodott, mert az állam által támogatott két nagy volumenű fejlesztés megvalósítása elmarad – jelentette ki Mokánszky Zol-
tán. A Fidesz-KDNP színeiben egyéni mandátumot elnyert képviselő február 24-i sajtótájékoztatóján élesen bírálta a várost 
irányító „szivárvány koalíciót”. Sérelmezte az önkormányzati médiumok egyoldalú tájékoztatását, melyek – szerinte – a kor-
mánypárti politikusok lejáratására fókuszálnak a szabadságmegváltásokkal és a végkielégítésekkel felvett összegek közzé-
tételével, amire ez idáig nem volt példa. Sportszerűtlen lépésnek tekinti, hogy körzete fejlesztése érdekében tett javaslatait 
nem támogatta a városvezetés. 

Mokánszky Zoltán keményen 
bírálta a váci költségvetést 

Az idei költségvetést ele-
mezve kiemelte: noha a 
tavalyinál 250 millióval 

több iparűzési adóbevétel és a 30 
százalékkal megemelt építmény-
adó és az újonnan bevezetett te-
lekadó révén 205 millióval több 
bevételt terveztek a városi bü-
dzsében, mégis mindössze 66,2 
millió forint önkormányzati for-
rás jut fejlesztésekre. Ez is mu-
tatja, hogy "rossz bőrben" van a 
költségvetés – tette hozzá, majd 
így folytatta: kevesebb pénz jut 
a színház, a művelődési köz-
pont működtetésére, és a Fónay 
Színjátszó Kör támogatására 
is. Öt százalékkal csökkentet-
ték az önkormányzati intézmé-
nyek személyi dologi kiadásait 
is - hangsúlyozta a volt KDNP-s 
alpolgármester. Mokánszky Zol-
tán amiatt is bírálta a város ve-
zetőit, akik - a jó gazdasági kör-

nyezetben eredményesen pros-
peráló helyi vállalkozások ipar-
űzési adó befizetéseinek, az épít-
mény- és telekadókból származó  
- plusz 455 millió forint többlet-
bevétel ellenére sem csökkentik 
50 százalékkal a Fidesz-KDNP 
többség által gazdasági kény-
szerből 20 ezer forintra meg-
emelt kommunális adót. 

– A szivárvány koalícióként 
működő jelenlegi városveze-
tés korábban folyamatosan bí-
rált bennünket, amiért 10 ezer-
ről 20 ezerre emeltük a kom-
munális adót. Most itt lett vol-
na a lehetőség, hogy csökkent-
sék, mégsem tették! – húzta alá 
Mokánszky Zoltán, aki szerint 
ez is bizonyítja, hogy csak és ki-
zárólag politikai haszonszerzés-
ből bírálták őket.  

Mokánszky Zoltán – mint a 
7. számú körzet önkormányzati 

képviselője – sportszerűtlen lé-
pésnek tekinti, hogy az ott élő 
lakóközösség érdekében benyúj-
tott 9,5 millió forint összköltsé-
gű, négy fejlesztésre irányuló ja-
vaslatai közül egyiket sem támo-
gatta az Összefogás Vácért koa-
líció.

- Az egyik javaslatom az Újhe-
gyi út és Zeke utca keresztező-
désében egy kijelölt gyalogátke-
lőhely építésére irányult, amely 
mintegy 400 ezer forintba ke-
rülne. Egyébként erre a fejlesz-
tésre 2020. január 26-ig érvényes 
jogerős építési engedély volt - is-
mertette.

- A Sirály utcai óvoda előtt 
lévő, mindössze 72 méteres út-
szakasz kiszélesítését kértem a 
jelentős gépjármű forgalom mi-
att és a zöldfelület megóvása ér-
dekében. Az óvodába 130 gyer-
mek jár, akiket naponta közel 
ennyi autóval hozzák-viszik szü-
leik. Az út félméteres kiszélesíté-
sének költsége 1,9 millió forint-
ba kerülne. 

A Rigó utcában lévő mintegy 
550 négyzetméter felületű par-
koló újraaszfaltozását sem tá-
mogatta a városvezetés, melynek 
a költsége 4 millió forint, ám az 
ott élők számára a fejlesztésnek 
sokkal, de sokkal nagyobb lenne 
az értéke. 

A negyedik fejlesztési javasla-
tom kizárólag a gyermekek biz-
tonságát szolgálta volna a nagy 
gépjármű forgalmat lebonyolí-
tó Virág utcai játszótérhez terve-
zett kerítés megépítésével, amely 
sajnálatos módon nem nyerte el 
a várost vezető képviselő-testü-

let többségének a támogatását. A 
beruházás várható költsége 3,6 
millió forint lett volna, de ezt is 
leszavazta a szivárvány koalíció 
– húzta alá 7. számú körzet nagy 
fölénnyel megválasztott képvi-
selője. 

A volt KDNP-s alpolgármes-
ter górcső alá vette az önkor-
mányzati médiumok – ES Te-
levízió, Váci Hírnök, www.vac.
hu, és Vác Város Facebook ol-
dala – szakmai teljesítményét is, 
melyek állítása szerint ballibe-
rális szerkesztőségek irányítása 
alá kerültek azzal a céllal, hogy 
lejárató cikkeket készítsenek a 
volt konzervatív városvezetők-
ről. Mint fogalmazott: a rend-
szerváltás óta nem volt rá példa, 
hogy politikusok javadalmazá-
sáról, szabadságmegváltásáról, 
vagy végkielégítéséről cikkez-
tek volna, jól érzékelhető han-
gulatkeltéssel. Mokánszky Zol-
tán – a felvett összegek ismerte-

tésével - tételesen beszélt arról, 
hogy alpolgármesterként az el-
múlt kilenc évben mennyi pénzt 
vett fel fizetésként és szabadság-
megváltásként. A KDNP-s poli-
tikus hozzátette: „elvárható len-
ne a város jelenlegi vezetőitől – 
ha Vác korábbi vezetőinek, tiszt-
ségviselőinek a javadalmazásá-
ról, végkielégítéséről jelennek 
meg cikkek az önkormányzat 
médiafelületein -, akkor arról is 
tájékoztassák a lakosságot, hogy 
a témát felvető Ferjancsics Lász-
ló alpolgármester, mint korábbi 
alpolgármester szabadságmeg-
váltás, végkielégítés és jutalom 
címen 2006-ban, a ciklus végén 
6,9 millió forintot vett fel, mely-
nek mai vásárlóértéke jóval ma-
gasabb összegnek számít, mint 
amit most én kaptam 9 év után.” 
– érvelt Mokánszky Zoltán.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Hamarosan indul a Dunakeszi kártya!

Városháza reagálása

Szerkesztőségünk megkere-
sésére a Városháza az aláb-
biakban reagált Mokánszky 
Zoltán önkormányzati kép-
viselő kijelentéseire:  

Újabb sajtótájékoztatóján 
Mokánszky Zoltán volt alpolgár-
mester azt a meggyőződését han-
goztatta, hogy – az egyébként egy 
hete elfogadott városi költségve-
tés – „rossz bőrben van”. Mondja 
ezt annak ellenére, hogy – általa is 
ismerten – jelentősen több bevé-
telből nagyobb összeg jut köztisz-
taságra a közel egy évtizedig álta-
luk vezetett és közben lepusztult 
város rendbetételére. 

A városvezetés nem érti, vajon 
Mokánszky úr miért is fájlalja, 
hogy a város közel fél milliárd fo-
rinttal több bevételre tehet szert, 
miközben például a kommuniká-
cióra a váciak pénzéből jelentősen 
kevesebbet költ, mint amikor kö-
zel egy évtizedig érthetetlenül so-
kat pocsékoltak erre a helyi kor-
mánypártok.

Csak reménykedni tudunk ab-
ban, hogy a volt alpolgármester – 
jelenleg deákvári képviselő – csak 
tévedésből nem fogadott el olyan, 
a városrész életét nagy mértékben 
javító fejlesztéseket, mint a Kosdi 
úti gyalogátkelőhelyek létesítése, 
nem egy deákvári közterület köz-
világításának fejlesztése, illetve a 
felújítások közül a Gombási út ál-
lapotjavítása. De nem szavazott 
meg olyan közvetlen támogatáso-
kat sem, melyeket a város művé-
szeti csoportjaira, intézményeire 
különít el a kétharmados arány-
ban elfogadott költségvetés.

Pedig megszavazhatta volna, 
hiszen a jövőben már nem kell 
arra spórolni, hogy Mokánszky 
úr a város pénzéből vásárolt jegy-
gyel repüljön Kínába, vagy luxus-
körülményekben Japánba. Lehet, 
hogy ő ezt a lehetőséget sírja visz-
sza? A fejlesztésekkel egyet nem 
értő KDNP-s képviselő forrástá-
mogatást megtagadó szavazatai 
ellenére Deákvár is fejlődni fog.

Érdekes, hogy a helyi ellenzék 
miért éppen egy korábban már 
hazugságon kapott emberrel sze-
retné megmagyaráztatni állás-
pontját. Hacsak nem amiatt van 
ez, hogy megdolgoztassák utólag 
is azokért a javadalmakért, me-
lyek meghaladták a volt polgár-
mester keresetét is. Ha ez az ok, 
akkor még sok sajtótájékoztatón 
találkozhatunk Mokánszky Zol-
tánnal, hiszen a két ciklus alatt 
kapott több mint 85 millió forin-
tos apanázsért cserébe még jócs-
kán magyaráznia kell a bizonyít-
ványt. 

is lehet majd számítani a jö-
vőben.

A kártyát minden állandó 
dunakeszi lakcímmel rendel-
kező személy, személyigazol-
vány és lakcímkártya bemu-
tatásával, vagy digitális má-
solatával igényelhető.

Elektronikusan igényelhe-
tő, ha telefonjára letölti a Du-
nakeszi App mobilalkalma-
zást a Google Play-ből vagy 
AppStore-ból.” – olvasható 
a Dunakeszi Programiroda 
közleményében, melyből az is 
kiderül, hogy a Városi Majá-
lison debütál majd a Dunake-
szi Kártya.
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A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen Marton Zsolt püspök beszélgetőtársa 
Fábián Fédra és Rétvári Bence volt

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

Február 27-én rendezték az idei második Váci Polgári Estet, melynek 
ezúttal Marton Zsolt váci megyéspüspök volt a vendége. A Váci Duna-
kanyar Színházban zajló esemény bevezetőjében elköszönt a nézőktől 
a közös megegyezéssel távozó váci teátrum igazgatója. Az est házi-
gazdája, Rétvári Bence országgyűlési képviselő a térséget érintő nagy-
beruházásokról, és a nemzeti konzultáció kérdésköreinek helyi vonat-
kozásairól beszélt. A résztvevők az este folyamán megismerhették az 
új megyéspüspök életpályáját, terveit, az egyház hatékony működésé-
vel kapcsolatos elképzeléseit, de mesélt hobbijairól és személyes él-
ményeiről is.

Útjára indul Bogányi Gergely 2020-as koncertturnéja, a zongoraművész 20 koncerten 
20 különböző műsort ad elő szerte a Kárpát-medencében. Élete legfontosabb és legna-
gyobb volumenű koncertsorozatának nevezte a 2020-as turnét Bogányi Gergely Kos-
suth-díjas zongoraművész a február 26-án rendezett sajtótájékoztatón Budapesten. 

Váci Polgári Est

Húsz koncerten húsz műsorral 
lép fel Bogányi Gergely 

a 2020-as koncertturnéjánA zsúfolásig megtelt nézőtéren helyet fog-
laló közönséget Kis Domonkos Márk, a 
teátrum leköszönő igazgatója köszöntöt-

te: „Hét éve, estéről-estére köszöntöm itt Önöket 
előadás előtt, rendezvény előtt, a színház igazga-
tójaként ma teszem ezt utoljára. Hét fantaszti-
kus éven, csodálatos éven vagyunk túl, rengeteg 
eredménnyel, sikerrel, nehézséggel, és hatalmas 
boldogságokkal. Talán a legnagyobb dolog és a 
legnagyobb boldogság szerintem minden váci 
számára az, hogy egy ilyen fantasztikus környe-
zetben köszönthetjük Önöket…”

Kis Domonkos Márk vetített képes előadással 
mutatta be az épület átalakulását, majd az est ál-
landó házigazdája, a térség országgyűlési képvi-
selője tartott köszöntőt. 

Dr. Rétvári Bence a körzetben zajló beruházá-
sok kapcsán – többek között - kiemelte: márci-
us 20-án befejeződik a ferences rendházban ki-
alakított Kilátó Központ beruházás, és a nyár-
ra megépülő Reménység pálya munkálatai is jól 
haladnak, a létesítmény pedig mindenki számá-
ra nyitott lesz. A politikus a nemzeti konzultáció 
kapcsán is kifejtette véleményét.

„Önök is bizonyára hallottak róla, hogy két 
fontos kérdésben is a kormány nemzeti konzul-
tációt indít, az egyik a börtönbiznisznek a kér-
dése, ugye talán többen is látták, hogy milyen 10 
milliós és 100 milliós tételeket, összességében 10 
milliárdos húztak ki az államból azok, akik bör-
tönben ültek. Tehát, hogy valaki a bűncselekmé-
nyével keresni tud, az morálisan vállalhatatlan, 
és hogy erre egy üzletág épül ez még inkább. Itt 
Vácon is van börtön, sőt Márianosztrán is, ha a 
teljes körzetet nézzük, nyilván itteni rabok után 
is próbáltak ilyeneket igénybe venni.”- fogalma-
zott az Emmi parlamenti államtitkára. 

A nemzeti konzultáció másik pontja a romák 
szegregációs kártérítése, tette hozzá Rétvári, aki 
úgy fogalmazott, a Soros György által finan-

szírozott alapítvány Csörögben elérte, hogy ki-
fizessék a kártérítéseket, de szerinte a megítélt 
összegeket nem úgy költötték el az érintettek, 
hogy az a felzárkózásukat segítette volna. Rét-
vári beszélt arról is, hogy az önfenntartó bör-
tönök programjával, illetve a szociálisan hátrá-
nyos helyzetűeket segítő Jelenlét Programmal 
mindkét problémára hatékony modellt dolgo-
zott ki a kormány. 

A polgári est vendége Marton Zsolt megyés-
püspök volt, aki beszélt életpályájáról, kinevezé-
sének folyamatáról, és arról is, hogy sokféle ta-
pasztalata van, amelyeket igyekszik hasznosí-
tani, és egyelőre még tanulja, hogyan legyen jó 
egyházvezető – írja az estv.hu.

„A püspök egyszerre vezető és ugyanakkor 
pásztor is, tehát mind a kettő, és nekem a ko-
rábbi szolgálati helyeim ebben segítettek, tehát 
a plébániák, illetve a szeminárium, leginkább a 
rektorság a vezetésben. Hát, azt lehet mondani, 
hogy én tanuló vagyok még, hogyha nem min-
den hibátlan, akkor bocsássák meg nekem, mert 
azt szoktam mondani a püspöki konferencián, 
mert én novícius vagyok, tehát ilyen kezdő püs-
pök: igyekszem tanulni. Mindenképpen fontos-
nak tartom a személyességet, a személyes kap-
csolatokat, illetve hogy egy jól működő, logiku-
san, ugyanakkor szeretetteljes struktúrában tör-
ténjen mindez.”- mondta a főpásztor

A jó hangulatú, tartalmas esten – melyet az 
örökös háziasszony Fábián Fédra és Rétvári 
Bence kulturált, nagyszerű kérdései tettek tel-
jessé -  Marton Zsolt arról is beszélt, hogy sze-
rinte merre tart a katolikus egyház, hogyan le-
het megszólítani a fiatalokat, illetve hogy szerin-
te hogyan lehet egyensúlyt teremteni a múltbéli 
hagyományok és a digitális kor sajátosságai kö-
zött. A polgári est közös imádsággal zárult.

Fotó: Váli Miklós

Az idei turné legkülönlegesebb pontjának azt 
tartja, hogy minden alkalommal más műsort 
ad elő, összesen 13 zongoraversenyt és sok szó-

lóművet játszik. A koncertek nagy része Magyarorszá-
gon lesz, de az egész Kárpát-medencében, így a Felvidé-
ken, Erdélyben és Délvidéken is fellép.

"A koncertsorozat az egész életem művészetének egy-
fajta összessége" - mutatott rá Bogányi Gergely, hozzáté-
ve: megihlette 2020, ezért alakította úgy az életét, hogy 
ezt a kihívást teljesíthesse. Felidézte, hogy 2010-ben 10 
koncerten Chopin összes zongoraművét játszotta el.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, hogy 
Bogányi Gergely nemcsak önmagát, mint művészt és a 
Bogányi-zongorát tette világszerte elismertté, hanem 
Magyarország hírnevét is öregbíti.

Kiemelte, hogy a 20 koncert 20 különböző program-
mal óriási vállalkozás, s Bogányi Gergely a nemzeti ösz-
szetartozás évében a zongorajátékával köti össze a Kár-
pát-medencében több részre szakadt magyarságot.

(MTI)
Fotó: Váli Miklós

Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész és Rétvári Bence államtitkár
jelentette be a különleges koncertturnét

Kerekasztal beszélgetés 
Marton Zsolt váci 
megyéspüspökkel
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Jubilálnak 
a koncertfúvósok

„Idén 30 éves a Dunake-
szi Fúvószenekari Egye-
sület. Ennek tiszteletére 
zenekarunk, a Dunakeszi 
Koncertfúvósok a Magyar 
Fúvószenekari és Mazso-
rett Szövetség három fős 
szakmai zsűrije előtt Mi-
nősítő Hangversenyt ren-
dez 2020. április 18-án a 
VOKE József Attila Művelő-
dési Központban.  "C" fel-
ső koncertfúvós- és köny-
nyűzene kategóriákban in-
dulunk.” – írja a koncert-
fúvósok nevében Zsukk 
Andrea, aki társaihoz ha-
sonlóan kéri a zenekedve-
lőket, hogy jelenlétükkel 
is járuljanak hozzá a zene-
kar remélt sikeréhez.

Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze a Duna-parti fákat vizsgálja

Több évtizeden átívelő zöldstratégiát 
készítettek Dunakeszin

Dunakeszin a városi önkormányzat a lakossággal együttműködve évente ezer fát ültet el a 
zöldfelület növelése, a kellemes lakóhelyi környezet javítása érdekében. A hosszú távú, több 
évtizeden átívelő célok megvalósítását az a zöldstratégia szolgálja, melyet a város főkertésze,  
Tóth Eszter okleveles tájépítészmérnök koordinál, aki az aktuális helyzetről, a város faállo-
mányának frissítéséről lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket a minap. 

A téma jelentőségét jól 
mutatja, hogy a be-
szélgetést szervező Si-

pos Dávid alpolgármester mel-
lett jelen volt Nyíri Márton kör-
nyezetvédelmi ügyekért felelős 
társadalmi alpolgármester és 
Somodi István, a Városüzemel-
tetési Osztály vezetője. 

- Mi volt fórum központi té-
mája? – kérdeztük Tóth Eszter, 
városi főkertésztől.

- Már az elején szeretném le-
szögezni, hogy egy rendkívül 
konstruktív hangulatú beszél-
getés volt, melyen először be-
mutattam Dunakeszi hosszú és 
rövid távú zöldstratégiáját, az 
eddig elért eredményeket, is-
mertettem a napjainkban zaj-
ló munkákat, az új fák ültetésé-
nek módját, miközben tájékoz-
tatást adtam arról is, hogy az 
elöregedett, beteg fákat újjak-
kal pótoltuk. Különös hang-
súllyal beszéltem a Duna-par-
ti faállomány kezeléséről, és azt 
is ismertettem, hogy ez a tevé-
kenység hogyan illeszkedik az 
általunk kidolgozott szakmai 
programba. 

- Mi a zöldstratégia legfon-
tosabb eleme, egyáltalán mi-
lyennek tartja a város faállo-
mányát, összetételét? 

- A város zöldstratégiája egy 
50 évet átívelő program, és cse-
lekvésterv. A célja, hogy egy le-

fektetett irányvonal mentén 
tudjuk a városi zöldfelületek 
számát növelni, és a minőségét 
javítani. Dunakeszi faállomá-
nyára jellemző az, hogy a lakó-
telepek építésekor sok gyorsan 
növő, de rövid életciklusú fát 
ültettek, amiket a rendszervál-
tozás környékén ki kellett vol-
na vágni, azonban ez akkor el-
maradt, ezek az öreg fa egye-
dek rengeteg kezelendő problé-
mát adnak napjainkban. Nem 

alakult ki a természetes folya-
mat, hiányzik a régieket felvál-
tó középkorú állomány. Hiá-
nyukat igyekszünk pótolni a 
fiatal egyedek növekedésének 
serkentésével, és az idős állo-
mány ápolásával.

- Különböző közösségi olda-
lak véleményformálói közül 
legtöbben a Duna-parti fák 
sorsával foglalkoznak. Noha 
Ön rendkívül intenzíven kom-

munikál a városi médiumok-
ban, mégis előfordul, hogy té-
ves információkat osztanak 
meg egymás között a lakók. 
Mi a helyzet ezekkel a fákkal? 

- A terület kezelés szempont-
jából két részre osztható, a Li-
get utcától északra eső terület-
re, ahol a nyárfaállomány ta-
lálható, illetve a délre eső terü-
letre, ami a nyárfákkal tűzdelt, 
sűrű platánerdő, azaz a strand 
területe.

A Liget utcától északra, az 
1953-1973 között ültetett ne-
mes nyarakat a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság a 
korábbi sok bejelentés - lesza-
kadó ágak, fakidőlések - miatt 
2016-ban tarra szerette volna 
vágni, és újra telepíteni. Akkor 
az Önkormányzat ezt megaka-
dályozta, és a fák kezelését át-
vette. Ekkor két szakvélemény 
is készült a teljes állományra. 
A szakvélemények alapján a 
60 darab életveszélyesnek ítélt 
fát kivágták, a többieket évente 
– háromévente vizsgálni kell.  

2019 szeptemberében, majd 
decemberében a Dunavölgyi 
Vízügyi Igazgatósággal egyez-
tetve megtörtént a faállomány 
újbóli vizsgálata, 40 faegyedet 
ítéltünk veszélyesnek, és továb-
bi 30 fa koronaápolását hatá-
rozták meg. A munkálatokat 
2020. március 15-ig előírássze-
rűen el kell végezni. A veszé-
lyesnek ítélt fák minden eset-
ben, gomba vagy rovarfertő-
zöttek voltak, illetve jelentős, 
kiterjedt méretű korhadással 
rendelkeztek gyökérnyakban 
vagy vázágon.

A Liget utcától délre eső te-
rületen anno 1200 db platánt 
3-4 méteres tőtávval telepítet-
ték. A platánok nagyon közel 
állnak egymáshoz, nincs meg 
a megfelelő életterük, így nem 
jutnak megfelelő mennyisé-
gű tápanyaghoz, fényhez. A ki-
vágásra ítélt egyedek koroná-
ja részben vagy teljesen felszá-
radt. A sétány mellett álló fe-
hér füzeken a korhadás jelentős 
mértékű volt, egy visszavágás 
sajnos már nem oldotta vol-

na meg a kérdést, a fák életké-
pessége ezen a szakaszon je-
lentős mértékben lecsökkent. 
Ezeket az egyedeket a fórum 
után a helyszínen megtekin-
tettük. Részletesen elmagya-
ráztam a résztvevőknek me-
lyik fát miért kellett kivág-
ni, megmutattam a problémá-
kat, a rovarkirepülőnyílásokat, 
a korhadások helyét, típusát, a 
gombakártételeket, és annak 
veszélyeit. 

- A látottak és a szakmai tá-
jékoztatás meggyőzte a két-
kedőket, hogyan fogadták a 
Duna parti faállomány meg-
óvása érdekében elkezdett 
szakmai munkát? 

- Igen, azt remélem minden 
kérdésükre választ kaptak, és 
mindenki számára nyilvánva-
lóvá vált, hogy az itt lévő idős, 
illetve sűrű állományt kezel-
ni kell. A kezelés jelen esetben 
az évenkénti vizsgálatot, a fa-
kivágásokat, a fajtagazdag alá-
telepítést – élőhely rehabilitáci-
ót, a megmaradó fák ápolását, 
gallyazását, és a partfal védel-
mét foglalja magában. Erre a 
területre nyolc fafajból, nyolc-
van egyedből álló új állomány 
kerül kiültetésre tavasszal – 
hangsúlyozta Tóth Eszter fő-
kertész, okl. tájépítészmérnök, 
faápoló és favizsgáló szakmér-
nök.

(Vetési)

KlimaGo!
TELEPÍTÉS – KARBANTARTÁS – JAVÍTÁS

MÁRCIUSBAN 15% KEDVEZMÉNY!

Gyorsaság, precizitás, tisztaság!
Várjuk megrendelését: 

info@klimago.hu   +36-30-230-1952
Jöhet a tél, jöhet a nyár, 
KlimaGo-val csak jól jár!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Munkájára, környezetére igényes, megbízható 

takarítót keresünk 
a Fazekas iskolába, délutáni műszakba (13.00-21.00). 
Jelentkezni lehet az iskola titkárságán személyesen 
(2120 Dunakeszi, Radnóti utca 29.) vagy telefonon, a 

06 27 547 135 vagy a 06 30 260 5859 telefonszámokon. 
Szükséges dokumentumok: önéletrajz, okmányok, 

erkölcsi bizonyítvány.
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Kulturális Alap

XVIII. Váci Tavaszi Fesztivál
2020. március 11 – április 30.

Az idei XVIII. Váci Tavaszi Fesztivál alkalmából a Madách Imre Művelődési Központ magas színvonalú mű-
vészeti programsorozatot biztosít közönsége számára. A színpadon olyan országos hírnévnek örvendő szí-
nészek és énekesek lépnek fel többek között, mint Bogányi Gergely, Berecz András, Farkasházi Réka, Ko-
vács Patrícia, László Attila vagy Mohai Tamás.

Az összművészeti fesztivá-
lon egyaránt helyet kap-
nak a zenei világ leg-

különbözőbb műfajai, megany-
nyi színházi darab, köztük óvo-
dásoknak és gyermekeknek szó-
ló produkciók, stand-up comedy 
műsorok, mozi és pszichológiai 
előadások.

A programok nívójának legfőbb 
bizonyítéka, hogy több előadás-
ra is kevesebb mint 24 óra alatt el-
fogytak a jegyek: a fesztivál záró-
eseménye április 30-án, a Pannon 
Várszínház A Pál utcai fiúk zenés 
előadása, valamint az április 2-án 
Bödőcs Tibor által előadott stand-
up comedy show már most bizto-
san teltház előtt fog játszódni.

Több neves színházi társulat is 
bemutatja produkcióját a feszti-
válon. A fesztivál nyitóeseménye-
ként március 11-én az Orlai Pro-
dukció Kaktuszvirág című ko-
médiájára válthat jegyet a közön-
ség, majd március 21-én a TeVelem 
társulat mutatja be Mary Poppins 
történetét, március 23-án a legki-
sebbek örömére a Kezeslábas Tár-
sulat érkezik Babaszínházzal, áp-
rilis 1-jén pedig a Veres1 Szín-
ház saját produkciójaként a Tóték 
című örök klasszikus kerül a mű-
velődési központ színpadjára. 

A programsorozat a zene te-
rületén is változatos koncerte-
ket kínál. A komolyzene kedvelői 
Bogányi Gergely és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar Mozart est-
jét hallgathatják végig márci-
us 28-án, a Váci Ifjúsági Fúvó-
sok előadását április 24-én, vala-
mint Orosz Zoltán harmonikamű-
vész és barátai „Örömzene” című 
koncertjét április 25-én tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

Az ősszel nagy sikert aratott 
Máté Péter est után március 13-án 
új műsorral jelentkezik László At-
tila, Toldi Tamás, Beszkid József és 
a Santa Fe zenekar „Nehéz a bol-
dogságtól búcsút venni” címmel.

A népzene rajongóinak ápri-
lis 16-án Berecz András Angyal-
fütty című koncertjével, a zenés 
estek kedvelőinek április 19-én 
Faludi Szilvia Mindig az a perc… 
című örökzöldeket, sanzonokat 
és operetteket tartalmazó műso-
rával igyekszünk a kedvében jár-
ni. A kisgyermekes családoknak 
április 25-én Farkasházi Réka és 
a Tintanyúl zenekar tavaszi le-
mezbemutató koncerttel készül.

A könnyűzene kedvelői is bő-
ven találnak kedvükre való prog-
ramokat a kínálatban: márci-
us 20-án korunk egyik legmeg-
határozóbb alternatív zenekara, 
a Hiperkarma, március 27-én a 
hazai zenei rádiók játszási listá-
inak éllovasa, a New Level Em-
pire, április 17-én pedig a hazai 
klubok és fesztiválok megkerül-
hetetlen szereplőjévé vált Kele-
men Kabátban zenekar ad kon-
certet a művelődési központ Je-
szenszky® teremében.

Természetesen idén is helyet 
kapott a repertoárban a Lász-
ló Imre Nótakör, akik márci-
us 14-én adják elő Nőnapi nó-
taműsorukat, valamint az egy-
re nagyobb népszerűségnek ör-
vendő rock&roll partyk: már-
cius 13-án a Pedrofon zenekar, 

április 25-én pedig a Pano-
ráma együttes fog zenélni. 
Március 21-én rendezi meg a Jó-
tevők Háza Alapítvány Átjáró 
Mentálhigiéniás Iroda a Lelki 
egészségnapot, amely alkalmá-
ból az ország 12 neves pszicho-
lógusa tart előadást a legkülön-
bözőbb problémák kezeléséről. 
A program fő műsorszáma Prof. 
Dr. Bagdy Emőke Egészségesen 
és boldogan élni című közönség-
találkozója.

A stand-up comedy műfajának 
rajongói nemcsak a már koráb-
ban említett – mostanra telthá-
zas – előadásban lelhetik örömü-
ket, hanem jegyet válthatnak még 
Mogács Dániel Emberfej, avagy 
a kicselezett mindennapok című 
önálló estjére is.

A fent említett programokon 
kívül több kísérőprogrammal is 
kiegészül a műsorkínálat: már-
cius 14-én és április 18-án a leg-
újabb premierfilmeket láthat-
ja a közönség a színházterem-
ben a MozgóMozi közvetítésé-
vel, március 14-én koncertet ad-
nak a Crockodeal és a Bekka és a 
Cirkusz  együttesek, március 19-
én előadást tart a főként jószol-
gálati fellépéseket vállaló Finnair 
vegyeskar, március 22-én és ápri-

lis 5-én a Parlando Színház Kultu-
rális Egyesület mutatja be a Kép-
zelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról című musicalt, április 
8-án pedig a TeVelem társulat adja 
elő a Néma Levente című zenés-
táncos gyerekdarabot.

Bodzás Szabolcs

Sikert sikerre halmoznak a váci sárkányok
Medencés sárkányhajó versenyekkel kezdték az évet a Dunai Sárkányok Vác 
sportolói. Az úgynevezett „indoor”, azaz medencés sárkányhajózás népsze-
rűsége egyre nő, a mezőny is egyre erősebb.  Kecskeméten, Százhalombat-
tán, és Szarvason rendeztek az idén viadalokat. A váciak mindegyiken kép-
viselték városukat.

A következő uszodás küz-
delmet Vácott, március 
21-én vívják az elszánt 

sárkányok. Ide várjuk iskolai, 
céges, szabadidős csapatok je-
lentkezését, a nevezési határidő 
2020. március 19-e (szerda) 12 
óra. A futam egyben a Magyar 
Kupa harmadik állomása. A vá-
ciaknak igazolt versenyzői kate-
góriában vegyes, és női csapat-
ban esélyük van a kupa elnyeré-
sére.

Február 22-23-án sportágunk 
újabb ágát a jégsárkányozást, és 
a Dunakanyart népszerűsítettük 
Itáliában, Auronzó di Cadore-
ban. A Misurina tavon rendezett 
nemzetközi fesztivál jellegű ver-
senyen, több számban is a dobo-

gó legfelső fokára állt a váci kü-
lönítmény.  A rendezvényen ír, 
német, angol, és olasz csapatok-
kal harcoltunk az olvadó jégen, 
mivel délutánonként +15 C fokot 
is mutattak a hőmérők.  

2020-ban is nagy fába vág-
ták a fejszét a Dunai Sárkányok. 
Márciusban medencés versenyt, 
májusban Sulisárkányt, és Ne-
bulókupát, júliusban a Váci Vi-
lági Vigalmak örömére sár-
kányhajó versenyt, októberben 
a XIII. „Ördögi kört” rendezik 
meg. Hab a tortán, az augusztus 
végén Aux-les Bains-ban meg-
rendezésre kerülő csapat világ-
bajnokság, ahol hetven fős csa-
pattal szelídítik a sárkányokat. 

Várjuk új sporttársainkat! 

Szabadidős, versenyzési lehe-
tőséggel, jó csapattal, és kiváló 
programokkal. Keress minket! 
Nem fogsz unatkozni!

Információ: 
Szabó Miklós 30/316-4466, 

info@dunaisarkany.hu 
Selymes Nóra 

A Vác és Környéke Tűz-
védelméért Alapítvány 
2019. évben a benyúj-
tott pályázatokra az aláb-
bi támogatást nyújtotta: 
Vác Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság részére: 

tűzoltás, kárelhárítás so-
rán használt eszközök, fel-
szerelések beszerzéséhez 
2.979.225.- Ft értékben, 
Váci Önkéntes Mentő és 
Tűzoltó Egyesület részére: 
- tűzoltó gépjármű vásár-
lásához 500.000.- Ft-ot. 
Vác és Környéke Tűzvédel-
méért Alapítvány
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Vigyázz, kész, Futakeszi! Olimpikon edzővel 
erősít a VSD!

Vác Városi Evezős Club: 
elismerések és fejlesztések

A jó idő beköszöntével ismét alkalmunk nyílik arra, hogy a friss levegőn, egy kö-
zös lakossági futással szellőztessük ki a fejünket, frissítsük fel gondolatainkat.

Március elején Kis Gergő, olimpikon és Európa-bajnok edzővel egészül ki 
a VSD Úszó- és Vízilabda Szakosztálya. Gergő számos országos csúcs tar-
tója, kiváló szakember, aki komoly célokkal és tervekkel érkezett meg Du-
nakeszire. A VSD kommunikációs vezetője Mészáros-Schöffer Zsuzsa sze-
gezte Gergőnek a kérdéseit.

A Magyar Evezős Szövetség február 14-én tartotta hagyományos díjátadó gáláját, amelyen az 
elmúlt évben kiemelkedően teljesítő versenyzőket, edzőket, klubokat ünnepelték. Átadták az 
Év edzője és klubja díjakat, köszöntötték a nemzetközi megmérettetéseken előkelő helyezést 
elérő evezősöket, csakúgy, mint a Sport XXI versenysorozat dobogósait. A tavalyi Velencei-
tavi Masters Világbajnokságon közreműködő hazai versenybírók és segítők munkáját ugyan-
csak megköszönték.

A tavasz beköszöntével évek óta városi ha-
gyomány Dunakeszi közös, amatőr futó-
versenye, az idén március végén megren-

dezendő Futakeszi. A népszerű sporteseményhez 
évek óta egyre több amatőr és profi sportoló, csa-
ládok, kicsik és nagyok egyaránt csatlakoznak. 
A versenyzők, vagy fogalmazzunk inkább úgy, 
hogy a mozgás szerelmesei az idei évben is há-
rom táv közül választhatnak. 2,5, 5 és 10 kilomé-
teren élvezhetik a futás nyújtotta szabadságot.

Időpont 2020. Március 22. vasárnap
Helyszín: Dunakeszi Repülőtér

A távokra a nevezés díjtalan!
Előnevezés: 2020. március 19. csütörtök 12:00 

óráig
Előnevezés: www.futakeszi.hu
A verseny időpontjai:
10:00-től: 2,5 km - Kiskeszi, 5 km - Futakeszi
10 km - Nagykeszi, 10:40-től Lufis ovis futás

Kérjük, mindenki érkezzen időben a nevezés, 
illetve előnevezés esetén a rajtszámok átvétele és 
a bemelegítés miatt.

Szeretettel várunk! – írja a duankeszi.hu.

- Rengeteg érem, országos 
csúcs van mögötted, a siker 
érdekében még Dubajig is el-
mentél, hogy kerültél most 
hozzánk, Dunakeszire?

- Korábban Ózdon próbál-
tam azokat a szakmai alapo-
kat lefektetni és azokat a célo-
kat megvalósítani, amelyekben 
én hiszek és amelyek az én sike-
remet szolgálták az elmúlt évek-
ben. Voltam elnök, szakosztály-
vezető, vezetőedző is, de egy 
idő után úgy éreztem, hogy kel-
lenek még az újabb kihívások. 
Ekkor „találkoztam szembe” 
ezzel a mostani lehetőséggel, és 
Dunakeszi mellett döntöttem.

- Mi volt vonzó Dunakeszi-
ben?

- Döbbenetes az a fejlődés, 
ami ebben a városban zajlik, 
bevallom, hogy nekem ez ko-
rábban elkerülte a figyelmemet. 
Látszik az irány, a koncepció! A 
vezetőséggel történt egyeztetés 
után egyértelmű volt számom-
ra, hogy itt megvan a lehetőség 
arra, hogy úszókat és tehetsé-
geket neveljünk, ami számom-
ra elsődleges, ezért esett Keszi-
re a választás.

- Mióta foglalkozol gyere-
kekkel és milyen eredmények-
kel büszkélkedhetsz?

- A profi úszói hivatásom 
2016-ban fejeződött be, tud-
tam, hogy innen a következő 
lépés, hogy a megszerzett tu-
dást átadjam. Még ebben az év-
ben, novemberben el is kezd-
tem gyerekekkel foglalkozni, 
úszóedzőként. Gyorsan jöttek 
is a sikerek, nagyon büszke va-
gyok a tanítványaimra, szuper 
csapatot alkottunk. Érdekes-
ségként, már 2017-ben ranglis-
ta vezető úszó került ki a keze-
im közül, a 2005-ös korosztá-
lyában, 200 m női háton. Az-
tán 2018-ban magyar bajnokot 
sikerült kinevelnem, még eb-
ben az évben 4 db korosztályos 
országos rekordot döntöttünk 
meg (május – 1500 női gyors - 
rövidpályán). 2018 júliusában 
magyar bajnoki címet szerzett 
egy tanítványom (400 m férfi 
vegyesben), majd 2018 zárása-
ként ugyanez a fiú versenyzőm 
ranglista vezető maradt, 400 m 
férfi vegyesen. 2019-ben orszá-
gos II. helyezést ért el 200 mé-
ter pillangón, majd két 4. (800 
m női gyors és 400 m férfi ve-

gyes úszás) és két 7. helyezést 
(400 m vegyes és 100 női mell) 
is bezsebeltünk. Tulajdonkép-
pen elmondhatjuk, hogy min-
den évben született korosztá-
lyos csúcs, hiszen 2019-ben is 
született ilyen eredményünk. 

- Van olyan, hogy „Kis Ger-
gő program”? 

- Én magam a vegyes felké-
szülésben hiszek, a filozófiám 
az, hogy 16-17 éves korig min-
denféle versenyszámban meg 
kell méretni egy gyereket, egy 
úszót, mert addig még bármi 
lehet. A gyerekek fejlődése so-
sem egyértelmű, hogy milyen 
irányba megy, hogyan nőnek, 
hogyan alakul az izomzatuk, 
ez mind befolyásoló tényező 
lehet. Amíg a testük alakul, ad-
dig nincs alapunk kimondani, 
hogy „Te hátúszó leszel!”. Fel 
kell mérni, hogy kinek mi az 
erőssége és onnantól lehet lát-
ni, hogy „miben tudós”, mire 
érdemes őt specializálni.

- A versenyeztetés alapú 
edzéstervben mennyire hiszel?

- Ez egy nagyon komplex 
kérdés, ha röviden akarom 
megválaszolni, akkor azt mon-
dom, hogy versenyszám füg-
gő. Nem mindegy, hogy mi-
lyen távban gondolkozunk, 
egy 50 m-es rövid táv is más, és 
egy 1500 méteres táv is teljesen 
más felkészülést kíván. A gye-
rekeknek kell a megmérettetés, 
a verseny, hogy visszacsatolást 
kapjon a befektetett munká-

ról és arról, hogy hol tart most, 
ezért azt gondolom, hogy kell 
a verseny, de át kell gondol-
ni, hogy mikor, kivel, milyen 
számban és milyen messzire 
utazunk el egy-egy versenyért. 

- Mit látsz magad előtt, mik 
a távlati célok?

- Nekem nagyon egyszerű 
céljaim vannak, versenyúszó-
kat szeretnék nevelni a du-
nakeszi úszókból. Én ide ter-
vekkel jöttem, a kitűzött célo-
kat elérni, rekordokat dönte-
ni, kinevelni a jövő következő 
Darnyi Tamását, Hosszú Ka-
tinkáját.

Mészáros-Schöffer Zsuzsa

Kis Gergő négyszeres olim-
pikon (2004 Athén 1500 m 
gyors 23. hely; 2008 Peking 
400 m vegyes 6. hely; 2012 
London 400 m gyors 6. hely; 
4x200 m gyors váltó 8. hely)

2016 Rio 400 m gyors 31. 
hely és 4x200 m gyors vál-
tó 16. hely

Kétszeres Európa-bajnok: 
800 m gyors Eindhoven és 
Debrecen

Többszörös világbajnoki 
érmes: Sanghaj 800 és 1500 
gyors - bronzérem

Örökös Magyar bajnok, 
jelenleg is a 400 m, 800 m, 
1500 m és 4x200 gyors ma-
gyar felnőtt országos csúcs-
tartója.

A Magyar Sport Házá-
ban tartott gálán a meg-
jelenteket Herkules Já-

nos, a Magyar Evezős Szövetség 
elnökségi tagja köszöntötte, aki 
Pignitzky Borbálával, a MESZ fő-
titkárával együtt gratulált a díja-
zottaknak.

A díjátadó gálán a 2019-ben 
legeredményesebb utánpótlás és 
felnőtt versenyzőket is köszön-
tötték a szövetség vezetői, s a fel-
nőtt mezőnyből egyetlen spor-
tolót és trénerét lehetett kiemel-
ni: Galambos Péter és mestere, 
Rapcsák Károly fantasztikus sze-
zont futott 2019-ben, nem hiába 
kaptak vastapsot a közönségtől.

A kategóriánkénti díjak sorá-
ban ugyancsak kijutott az elis-
merésekből a Vác Városi Evezős 
Clubnak, Rapcsák Károly érde-
melte ki "Az Év Felnőtt Edzője" 
kitüntetést, míg a klub lett "Az Év 
Felnőtt Egyesülete".

- Korábban igen sokszor el-
nyertük már "Az Év Utánpótlás-
nevelő Egyesülete" kitüntető cí-
met, az viszont klubtörténeti si-
ker, hogy ezúttal a felnőtt kategó-
riában kaptuk meg az elismerést. 
Ebben közrejátszott, hogy tavaly 
külön időpontban rendezte a szö-
vetség az utánpótláskorúak és a 
felnőttek országos bajnokságát, 
így legjobb fiataljaink az utób-
bi versenyen is hajókba ülhettek, 
vagyis kevesebb úgymond lyukas 
versenyszámunk volt, mint álta-
lában, ezen túlmenően nemzet-
közi versenyeken - már nem elő-
ször - Galambos Péter volt a leg-

eredményesebb magyar evezős - 
emelte ki Mácsik Miklós, a VVEC 
vezetőedzője.

A kérdésre, hogy ezzel valami-
lyen hangsúlyeltolódás jellemzi-e 
a jövőben a klub céljait, a szak-
ember azt mondta: nagyobb  fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy a 
legkisebb kezdőktől kezdve az 
utánpótláskorúakon, felnőtteken 
át a veteránokig minden korosz-
tályban erőteljesen jelen legyen a 
klub, illetve mindinkább lehető-
séget kívánnak biztosítani a va-
lamilyen fogyatékkal élő spor-
tolni vágyóknak, értelemszerű-
en számukra az ergométerezés, a 
különböző szárazföldi edzésekbe 
való bekapcsolódás lehet a kap-
csolódási pont.

Mácsik Miklós sikeres pályá-
zatokról, infrastrukturális fej-
lesztésekről is beszámolhatott, 
így kiemelte, hogy a MESZ révén 
hozzájutott a klub egy - értelem-
szerűen hajószállító vontatására 
is alkalmas - csapatszállító kis-
buszra, illetve az idén is tovább 
folytatódhat az eleve több lépcsős 

beruházásként tervezett csónak-
ház felújítás. 

Ribáry Zoltán

***
Időközben lezajlott az idei 

év első versenye, az országos 
ergométer bajnokság, ahol há-
rom-három első- és második, il-
letve két harmadik helyezést 
könyvelhetett el a VVEC.  Orszá-
gos Ergométer Bajnokság (2020. 
02. 22., Székesfehérvár), a VVEC 
dobogós eredményei:

Első helyezettek
Burai Szabolcs (férfi para ver-

senyszám), Galambos Péter (férfi 
felnőtt könnyűsúly), Ujhelyi Mi-
hály (férfi ifjúsági korosztály)

Második helyezettek
Bácskai Máté (férfi felnőtt), 

Bóka Sára (női ifjúsági könnyű-
súlyú versenyszám), Kas Natália 
(női ifjúsági korosztály)

Harmadik helyezettek
Ábrahám Andrea (női para 

versenyszám), Fenyődi Tamás 
(férfi u23-as korosztály könnyű-
súlyú versenyszám)

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679

Kis Gergő, Temesvári István, Németh Rudolf


