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Rétvári: az állami és a magánegészségügy
egyértelmű szétválasztása a cél
A kormány célja az állami és a magánegészségügyi rendszer minél egyértelműbb szétválasztása - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára október 27-én Budapesten, a dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület konferenciáján, melyről november 9-én, a váci kórház orvosai számára rendezett Jávorszky Tudományos Napon is külön hangsúllyal beszélt.

Képünk illusztráció

R

étvári Bence beszédében
úgy fogalmazott, a két ellátási típus szétválasztása az
egyik legkonfliktusosabb
terület lesz a következő időszakban.
A folyamatnak azt kell eredményeznie, hogy egy intézményen belül ne vegyüljön az állami és a
magánegészségügyi ellátás, vagyis a közkórházakban csak közellátást lehet majd igénybe venni, a magánellátásoknak pedig csak azokon
kívül van a helye - fejtette ki Rétvári Bence. A két ellátási típus keveredése sokszor egészségtelen helyzetekhez, például a közfinanszírozott
szolgáltatások lassulásához vezet emelte ki.
"Ha valaki egy közkórházba belép, akkor biztosnak kell lennie abban, hogy délelőtt és délután is csak
közfinanszírozotti ellátásban fog részesülni" - mondta. Az államtitkár

szerint ez azért is fontos, mert a magánellátásért fizetők érdekeivel is ellentétes, ha kivizsgálásuk, kezelésük
is közintézményekben történik.

Az államtitkár beszélt arról is,
hogy novembertől a magánellátási
intézményekre is fokozatosan kiterjed majd az a digitális egészségügyi

rendszer, amelynek köszönhetően a
betegek már egy éve maguk is elérhetik az interneten a közellátásban
keletkező dokumentumaikat.
Miként az az MTI tudósításából
kiderül Rétvári Bence fontos előrelépésnek nevezte a digitális egészségügyi adatbázisok növekedését, mivel
azok szerinte jelentősen csökkenthetik a félrediagnosztizálás és téves kezelés esélyét. A digitalizációnak köszönhetően ugyanis semmi sem felejtődik el, így az orvosok és a mentőápolók is egy gombnyomásra tájékozódhatnak a betegek korábbi
kezeléseiről, leleteiről - tette hozzá.
Az államtitkár közölte, az idén 30
milliárd forint, jövőre pedig több
mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre az Egészséges Budapest Programra. Emlékeztetett, az előző évben befejezett beszerzéseknek köszönhetően tíz százalékkal javult a

fővárosi egészségügyi intézmények
diagnosztikai képessége, ami várhatóan a várólisták csökkenését eredményezi majd.
Szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban 500 milliárd forintot fordítottak a vidéki egészségügy fejlesztésére, aminek eredményeként
77 kórház és 54 rendelőintézet újult
meg, 104 mentőállomást korszerűsítettek 31 új állomás létrehozása mellett. A kabinet emellett az alapellátást is fejlesztette, ennek köszönhetően egy átlagos háziorvosi praxis
jelenleg havi másfél millió forintból
gazdálkodhat a 2010-es 860 ezer forint helyett - fűzte hozzá. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy a kormány
az utóbbi időben kiemelten támogatta a szakdolgozók béremelését,
az orvosutánképzést és a különböző
betegségek megelőzését célzó programokat.

Dunakeszin emléktáblát avattak
a nagy háború hősei előtt tisztelegve
Az I. világháború után országszerte, így Dunakeszin is emlékművet emeltek a harcokban elhunytak tiszteletére – mondta a város polgármestere november 12-én, a Büszkeségpontnál rendezett megemlékezésen. Dióssi Csaba beszédében kiemelte, hogy elődeik által emelt I. világháborús emlékmű
méltóképpen tiszteleg a nagy háborúban elhunyt dunakeszi katonák emléke előtt, ám Dunakeszi Város Önkormányzata valamennyi háború és a forradalom áldozatainak, hőseinek egy helyen, a Büszkeségpontban szeretné megőrizni emlékét.

Dióssi Csaba polgármester
és dr. Kerekes Dóra történész
mondott avató beszédet

- Az '56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
tiszteletére emelt Verseny utcai Büszkeségpontban az I. és
a II. világháború áldozatairól
is megemlékezünk – mondta a
városvezető.
– November 11-én volt az I.
világháborút lezáró békekötés 100. évfordulója, ezért ma
a nagy háború hőseire emlékezünk. Jövőre, május 9-én pedig, a II. világháborús áldozataink emléke előtt hajtunk fejet
majd itt. Az ő neveiket is megörökítjük egy emléktáblán az
utókor számára – jelentette be
Dióssi Csaba polgármester.
- Száz évvel ezelőtt, 1918.
november 11-én, a franciaországi Compiègne mellett Németország letette a fegyvert
az antanthatalmakat képviselő Franciaország és Nagy-Britannia előtt. Ezzel a nagy há-

ború Európában hivatalosan is
véget ért. Az első pillanatok az
öröméi voltak mindenütt. Európa lakossága négy gyötrelmekkel és kínokkal teli év után
egy pillanatra fellélegezhetett,
és nemcsak a mára, de a holnapra is gondolhatott. Ez azonban tényleg csak egy pillanatra lehetett így. Magyarország
megnyugvás helyett forradalomba, majd a forradalomból
a Tanácsköztársaságba sodródott. Ezt követte Horthy Miklós hatalomátvétele, és végül az
1920. évi trianoni békeszerződés – kezdte ünnepi beszédét
dr. Kerekes Dóra.
A dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kiemelte, hogy a „a nagypolitika” mellett ott voltak mindig és minden téren a „kisemberek”, azok
a férfiak és fiúk, akik a fegyvert
fogták a frontvonalakon és a lö-

vészárkokban, azok az asszonyok, lányok, gyerekek és idősek, akik a hátországokban próbáltak helytállni. „A hétköznapok csendes hősei. Nem volt
olyan család itt, Dunakeszin
sem, amelynek ne lettek volna veszteségei, apák, fiúk, akik
nem tértek haza a frontról. Neveiket a Hősi emlékművön 1928
óta, és a mai naptól e táblán őrzi
az emlékezet.” – mondta.
Az emlékező történész felidézte a háborúból súlyos testi
és lelki sérüléssel hazatérő katonák és családjuk nehézségekkel
terhelt viszonyát, az egyéni tragédiákat. Elismeréssel beszélt
a férfiak nélkül maradt asszonyok családfenntartó szerepéről, helytállásukról, a hirtelen
felnőtté váló fiatalokról, akik
kivették részüket a munkákból.
Folytatás a 4. oldalon
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Jávorszky Tudományos Nap a váci kórházban
A váci kórház 2005 őszén szervezte meg először a Jávorszky Tudományos Napot azzal a céllal, hogy az orvosoknak és a szakdolgozóknak lehetőségük legyen előadásokat tartani a munkájuk során szerzett tapasztalataikról, eredményeikről, szakmai sikereikről. Azóta is, évről-évre úgy tudják összeállítani a tudományos programot, hogy abban a legkorszerűbb műtéti eljárások, esetbemutatások, terápiás lehetőségek kerülnek bemutatásra. A november 9-én rendezett tudományos konferencián dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára – a
kórházi dolgozók tevékenységének elismerése mellett többek között – a digitális egészségügyi rendszer kiépítésének jelentőségét hangsúlyozta.

A

z idén is a tudományos bizottság állította össze a programot, dr. Marjanek
Zsuzsanna osztályvezető főorvos, a tudományos bizottság elnökének vezetésével. Az
egész napos konferencián három szekcióban, összesen huszonkét előadást hallgathattak
meg a résztvevők.
A tizenharmadik alkalommal megrendezett rendezvényen, elsőként Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszter-helyettese köszöntötte a jelenlévőket,
akik munkájáról az elismerés
és a köszönet hangján szólt. Elismeréssel szólhatok az önök
munkájáról, mellyel ezrek életét mentik meg, vagy az életük színvonalának megtartását szolgálják – mondta a térség
országgyűlési képviselője.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy a tavaly novemberben bevezetett digitális egészségügynek köszönhetően növekszik
az átláthatóság és a biztonság,
könnyebbé válik az orvosok
számára a betegek nyomon követése és gyógyítása is. - Az el-

Dr. Rétvári Bence miniszter-helyettes
elismeréssel szólt a kórház orvosai
és szakdolgozói gyógyító tevékenységéről

múlt egy esztendőben az állami egészségügyi intézményekben – háziorvosok, gyógyszertárak, járó- és fekvőbeteg rendelőintézetekben - összesen
tízezer végponton csatlakoztak a digitális egészségügyi há-

lózathoz. Az elmúlt félévben
félmilliárd adatot továbbítottak a rendszerben – jelentette
ki. A miniszter-helyettes szólt
arról is, hogy idén novembertől a magánszolgáltatóknak is
csatlakozniuk kellett a digitá-

lis egészségügyhöz, ám ennek
még korán sem tett eleget mindenki. – Pedig a betegek érdekeit az is szolgálja, hogy ne
csak az állami egészségügyben
szerzett adataik szerepeljenek a
rendszerben, de a magán és ál-

lami ellátás szétválasztása miatt is fontos tudni, hogy hol, mi
történik a betegekkel – hangsúlyozta dr. Rétvári Bence.
Az Emmi miniszter-helyettese kiemelten szólt arról is,
hogy a Családok évében előrelépés történt a meddőség kezelésében, mellyel a statisztikák
szerint minden hetedik fiatal
pár küzd. - 2,6 milliárd forinttal támogatunk több egészségügyi intézményt, hogy építsenek ki olyan kapacitásokat,
hajtsanak végre olyan fejlesztéseket, melyekkel az állami ellátásban is segítséget tudnak
nyújtani a meddő pároknak:
Szent János kórház, a Somogymegyei kaposi oktatókórház,
a Pécsi Tudományegyetem, a
Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem szerepel
ebben a csomagban. A következő évben 5,3 milliárdos támogatás érkezik erre a célra –
húzta alá a politikus.
A parlamenti államtitkár
beszédét követően a fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) részéről
dr. Jablonkai Enikő, az ÁEEK
Észak-Magyarországi régiójá-

nak térségi igazgatója rövid áttekintést adott a kórház több
éves gyógyító tevékenységéről. Elismeréssel szólt az intézmény orvosainak, szakdolgozóinak az ellátási területükön
élők egészségügyi ellátása érdekében kifejtett színvonalas
szakmai munkájáért.
Hasonlóképpen nyilatkozott
dr. Manninger Péter, Vác Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi bizottságának elnöke is, aki - Fördős
Attila polgármestert képviselve és elismerését tolmácsolva
- méltatta a fenntartói, illetve
önkormányzati kapcsolatot a
kórházzal, amit a jövőben még
szorosabbra kívánnak fűzni.
Az együttműködési lehetőségeket bővítve, a jövőben is közösen kívánnak tevékenykedni az intézmény és a betegellátás minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében.
A mintegy 300 fős rendezvényen, a tudományos program
mellett, ismét lehetőség nyílt a
személyes találkozásokra, kötetlen beszélgetésekre is.
(Tari-Vetési)
Fotó: KesziPress
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Hazám-díjjal ismerték el
dr. Beer Miklós váci megyéspüspököt

Dr. Rétvári Bence államtitkár (jobbról) és Kis Domonkos Márk
színházigazgató avatta fel a felújított intézményt

R

étvári Bence felidézte, hogy a tervezésre 20
milliót, a felújításra 325
millió forint támogatást kapott a teátrum. Sok más fővárosi és vidéki kulturális intézményhez hasonlóan a kormány
azért tartotta fontosnak ezt a felújítást, mert úgy véli, hogy a nemzeti kultúrák reneszánsza következik el - fogalmazott a politikus.
Rámutatott: Európa nyugati felében elfelejtődni látszik, hogy
mi az az európai kultúra, mi az
a nemzeti kultúra - kevésbé értékelik, és néha le is akarják cserélni. A magyarok viszont úgy vélik,
hogy "mi a kultúránkban élünk,
a nyelvünkben, a lelkünkben és a
gondolkodásunkban" - emelte ki.
A Kárpát-medencei magyarokat a kultúrájuk köti össze, és a
kultúra tudja leginkább meghatározni, hogy ki a magyar - fogalmazott -, ezért fontos a kormány
számára minden kulturális hídfőállás erősítése, határon innen és
határon túl. Ezért fontos az olyan
színvonalas, szépen kialakított

színház, mint a váci, amely nemcsak az itt élőknek, hanem a környékbélieknek is egyfajta kulturális gyűjtőpontja - tette hozzá.

tetterős csapatok, ahol a nemzeti kultúra elkezd bimbózni, oda a
kormányzati segítség mindig meg
fog érkezni" - jelentette ki.
Kis Domonkos Márk színházigazgató elmondta, hogy négy
hónap alatt sikerült elvégezni a
munkálatokat, és a vasárnapi átadással elkezdődött a teátrum új
évada.
Az MTI tudósítása szerint az újjászületett épületben Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékának
premierje várta a közönséget.
A többszáz millió forintos korszerűsítés során a színházban
megújult a nézőtér, két díszpáholyt alakítottak ki, kibővült a
színpad, süllyesztőt és forgószínpadot is beépítettek, korszerűsítették a hang- és fényrendszert, illetve légtechnikai rendszert alakí-

Fotó: nepszava.hu

Megújult 345 millió forint kormányzati támogatással a Váci Dunakanyar
Színház, amelyet vasárnap, az évadnyitó előadást megelőzően adott át a közönségnek Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője és Kis Domonkos
Márk színházigazgató.

Idén hét, értékmentésben és értékmegőrzésben nagyon aktív személyiség vehette át a Hazám-díjat. A XXI. Század Társaság elismerését november 10-én, szombaton adták át a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban.

T

izennyolcadik alkalommal adták a Hazám-díjakat, és idén
heten kapták meg a
rangos elismerést: Beer Miklós váci megyéspüspök, Csikai
Miklós agrárközgazdász, Eötvös
Péter zeneszerző, Gombár Csaba szociológus, Mészáros Márta filmrendező, Ráday Mihály
rendező, városvédő, Tolnai Ottó
költő, író.
A XXI. Század Társaság
2001-ben megalapított elisme-

rése József Attila Hazám című
verséről kapta a nevét. A díjjal
a szervezet kuratóriuma olyan
személyiségeket tüntet ki, akik
értékőrző és értékteremtő életművükkel mutatnak példát.
A Hazám-díj kuratóriumának elnöke Vámos Tibor akadémikus. A kuratórium további tagjai: Ágh Attila politológus,
Gönczöl Katalin kriminológus,
Romsics Ignác történész, Tompa
Andrea író, színikritikus, Varga Gyula közgazdász, valamint

a XXI. Század Társaság elnöke,
Kocsis András Sándor.
Az elismerést az elmúlt években olyan neves személyiségek
vehették át, mint Bródy János
zenész, Jordán Tamás színész,
Snétberger Ferenc zenész, Maurer Dóra grafikus, Csányi Vilmos
etológus, Vitray Tamás újságíró.
A kitüntetettek a november
10-i díjátadó előtt egy szál virággal tisztelegtek József Attila sírjánál, a Fiumei úti temetőben.

Gyönyörűen megújult a nézőtér is
Emlékeztetett arra, hogy hat
évvel ezelőtt Kis Domonkos Márk
vezetésével egy tetterős, fiatal csapat életet lehelt egy régi épületbe,
sikeres színházat hozott létre, és
az alapítás óta az idelátogatók száma évről évre nőtt. "Ahol vannak

tottak ki a színházteremben. Az
épület külső megjelenése szintén
megváltozott, visszakapta az eredeti, 1927-es külsőt a két ovális
ablak helyreállításával.
Fotó: Váli Miklós

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját a dunakeszi-gyártelepi
Jézus Szíve templomba
a 2018. december 2-án, vasárnap 16 órakor kezdődő
JÓTÉKONYSÁGI
ADVENTI ZENEI ÁHITATRA.

Fővédnök: Szádoczky Károly kanonok plébános
Támogató: Dunakeszi Város Önkormányzata,
Dr. Lányi Cecíila, Dobay Márta
Közreműködnek:
Diósi Tamás orgonaművész, karnagy
Dr. Tasi László, orgona
Trió Brillió: Bergl Noémi, zongora,
Dobai Szabolcs, hegedű, Juhász Terézia, cselló
Alagi Szent Imre Kórus
Vezényel: Horváth István
Szt. Mihály templom Kórusa
Vezényel: Diósi Tamás
Harmonia Sacra Kórus
Vezényel: Szakáll Lászlóné
Műsorközlő: Balatoni Ágota Mária
A belépés díjtalan! A szervezők a támogatást előre köszönik, mely

összeggel a templombelső felújításához járulnak hozzá az adományozók.
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Dunakeszin emléktáblát avattak
a nagy háború hősei előtt tisztelegve
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Képeslapalbum készült
Dunakesziről

Csoma Attilával, a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójával beszélgettünk és kérdeztük készülő új könyvéről, amely képeslapokon keresztül mutatja be Dunakeszit.

Kozsuch Zsolt plébános
megáldotta a hősök emléktábláját
Folytatás a címlapról
Dr. Kerekes Dóra emlékeztette a tisztelgőket, hogy Dunakeszin 115 hősi halottról tudnak,
a község területén pedig két hadikórház is működött. Az 1915től üzemelő, ezer fő befogadására alkalmas létesítmény a még
üzembe sem helyezett MÁV
Műhely területén (a mai művelődési központ színháztermében), és egy 30 fős, alapvetően
rehabilitációs intézmény a Mihalik villában. A műhelytelepi hadikórházban 12 orvos és
50 ápolónő látta el a sebesülteket, akik a fronton szerzett sebesülések mellett ragályos kórokat (pl. feketehimlő) is kezeltek itt. A hadikórház csak a háborút követően, 1918 decemberében szűnt meg.
Dr. Kerekes Dóra, a dunakeszi
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője beszédében rávilágított,

hogy báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy már 1915-ben kezdeményezte, hogy minden község köteles legyen kőemléken
megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. „Kezdeményezése 1917-ben emelkedett törvényerőre, ekkor kötelezővé tették a hősi emlékművek
felállítását. 1924-ben pedig törvénybe iktatták, hogy „A nemzet a jövő nemzedék okulására
és a hősi halottainak dicsőségére
minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt a napot
– mint a hősök emlékünnepét –
a magyar nemzet mindenkor a
hősi halottak számára szenteli.”
– idézte a törvény betűit dr. Kerekes Dóra, aki elmondta, hogy
Dunakeszin 1928-ban avatták
fel a ma a Szent István, a Táncsics Mihály és a Kistemplom
utcák határolta területen álló
Hősi emlékművet.

„Mi, mai utódok pedig nem
tehetünk mást, mint fejet hajtunk most e bátor emberek előtt,
és ápoljuk emléküket, amihez
jelen emléktábla is hozzájárul
majd élő mementóként, és figyelmeztet minden erre járót,
hogy mivel járhat egy háború
egy település és az ott lakók számára.” - zárta beszédét a történész.
Kozsuch Zsolt plébános mondott imádságot az elhunytakért,
majd megáldotta a Büszkeségpont emléktábláit, és az ’56-os
hősök tiszteletére emelt szobrot.
A nagy háború hőseinek emlékét őrző emléktáblánál Dióssi
Csaba polgármester és Csoma
Attila önkormányzati képviselő,
a József Attila Művelődési Központ igazgatója helyezett el koszorút az önkormányzat és az
utókor képviselői nevében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Látni és látszani – ősz

Itt van az ősz, itt van újra. Csökkennek a belátható távolságok, növekednek a fékutak. Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a járművezetők nem veszik figyelembe az időjárási-, látási- és útviszonyokban bekövetkezett változásokat. Nem tartják be azt a sebesség megválasztására vonatkozó alapvető szabályt, hogy a belátható távolságnak nagyobban
kell lennie, mint a féktávolságnak.

Ő

sszel a járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy a
járművek felkészítéséről gondoskodjanak. Emellett szükséges kellő figyelmet
fordítani saját látásuk ellenőrzésére is. Látásunk a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele. Ezen alapul elsősorban a
külső információk megszerzése, mely információk alapján
történik a döntéshozatal, a külső körülményekre való megfelelő reagálás.
A „Látni és látszani 2018 –
egymásért” kampányban a
résztvevő szervízek két lehetőséget ajánlanak fel:
- a más ügyben a szerviz
szolgáltatását igénybe vevő
ügyfél járművét - egyfajta bónusz szolgáltatásként - a kampány ideje alatt ellenőrzik
- a szerviz/műhely a kampány ideje alatt felmerülő javításokra, akciós kedvezményt
kínál.
A „Látni és látszani 2018 –

- Korábban több könyve is megjelent már
Dunakesziről. Mi ösztönözte most ennek a helyi képeslapokat bemutató albumnak a kiadását?
- A készülő kötet közel húsz éves gyűjtői munka eredménye. 2001-ben helyezkedtem el a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, ahol a helyismereti részleg átszervezése és kezelése lett a feladatom. Ekkor ismerkedtem meg a képes-levelezőlapokkal, és szinte rögtön szenvedélyes gyűjtővé is váltam. A múlt század fordulóján és a
század első évtizedeiben kiadott képeslapok általában nagyon igényes munkák. A képes oldalak elkészítésén olyan fényképészmesterek dolgoztak, mint Erdélyi Mór, vagy Klösz György,
akik országos hírű mesteremberek voltak. Izgalmas dolog volt ezeken a felvételeken viszont
látni városom utcáit úgy, ahogy azok száz évvel ezelőtt léteztek. A képeken egy teljesen más
település rajzolódott ki előttem és egy másfajta életmód is, az, ahogy eleink annak idején éltek. Nagyon jól illeszkedett a képekről áradó
hangulathoz a képeslapokon olvasható szövegek, amely már a megszólításokban is tükrözte
a kor hangulatát. A gyönyörűen megírt szövegek, a szépen kanyarított betűk tették teljessé az
élményt és avattak engem gyűjtővé, a régi képeslevelezőlapok szerelmeseivé.
- Hogyan zajlik ez a gyűjtői munka? Piacokon és padlásokon kell keresgélni?
- A dolog nem ennyire romantikus, bár természetesen ilyenre is volt azért példa. Én az első
időben rendszeresen bejártam a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének a budapesti
székházába, tag is voltam jó pár évig a szervezetben. Megismerkedtem a gyűjtőkkel, volt, aki
lapokkal, volt, aki tanáccsal segített. Idővel minden gyűjtőtársat megismert az ember és elfogytak az így fellelhető tételek és egyre hangsúlyosabbak lettek a profi aukciós házak, a személyes
vagy internetes árverések. Nagy lendülettel vetettem bele magamat a gyűjtőmunkába, hamar
megismertek az aukciós körökben és híre ment,
hogy valaki nagyon elkezdte gyűjteni Dunakeszit. Ez sajnos inkább megnehezítette a munkát,
de legalább néhány év alatt az ország legjelentő-

sebb gyűjteményét építettem ki ezen a területen.
Nem lehet pontosan megmondani, hogy hány
lap látott napvilágot városunkról, de mostanában már egyre többet kell várjak egy új, eddig
nem ismert tétel felbukkanására. Ezért is érett
meg a helyzet arra, hogy gyűjteményemet albumba rendezzem és kiadjam.
- Hány képeslap látható a kiadványban és
milyen időszakot ölelnek fel a bemutatott lapok?
- Az albumban több mint kétszázötven képeslapon mutatom be Dunakeszi történetét. Külön fejezetet szentelek az alagi témájú lapoknak,
innen származik az első ismert helyi kiadás is
1898-ból. A képeslapok többsége a második világháború előttről való, de lényegében napjainkig követem a kiadásokat.
- Hol és mikortól kapható majd a kiadvány és
kinek ajánlaná a megváráslását?
- A könyvbemutatót november 29-én 18 órakor tartjuk a VOKE József Attila Művelődési Központ Vörös termében. Az eseményen
Lőrincz Róbert, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója mutatja be az albumot, attól a
naptól kezdve kapható lesz a kiadvány az intézményben. Azt hiszem, nagyon izgalmas ünnepi ajándék lehet ez a könyv városunk története
iránt érdeklődő közönségnek, különösen azoknak, akiket érdekel a századelő világa és szívesen tenne egy képzeletbeli sétát a száz évvel ezelőtti Dunakeszin.
(B. Szentmártoni)

Új menetrend: a zónázók egy része
megáll Dunakeszin
A december 9-étől életbe lépő 2018/2019-es vasúti menetrend már elérhető és letölthető a MÁV-csoport weboldalán, valamint az utasok előre tájékozódhatnak a belföldi és a nemzetközi vonatok indulási és érkezési idejéről az online menetrendi keresőben is. Újdonság, hogy több váci zónázó
ezután megáll Dunakeszin is.

M

egymásért” kampányban a
résztvevő optikusok az alábbi
lehetőségeket ajánlják fel:
- szemvizsgálat (korrekciós
segítség szükséges-e)
- dioptria-érték megállapítás
- tanácsadás
A kampányhoz kapcsolódó információkat a www.
latnieslatszani.hu célirányos
honlap tartalmazza, mely folyamatos feltöltés alatt áll.
Ezen megtalálhatóak az egyes

szervízek, optikusok, illetve
egy szerviz- és optikakereső
szolgáltatás is. Az ORFK-OBB
koordinálásában számos média-megjelenés várható a kampány során.
Remélhetőleg minél több állampolgár igénybe veszi a felkínált biztonsági vizsgálatokat.
Balesetmentes közlekedést kíván a Vác Rendőrkapitányság!

int arról a dunakanyarregio.hu október 17-én beszámolt a megállapodás érdekében
Homolya Róberttel, a MÁV vezérigazgatójával és Csépke Andrással, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójával sikeres egyeztetést folytatott a Dunakeszit
érintő járatokról Dióssi Csaba,
Dunakeszi polgármestere, aki
a Városházán fogadta a vasúti
társaság vezetőit.
A város polgármestere az
eredményes tanácskozás után
közösségi oldalán jelentette
be: „Egyrészt eredmény, hogy
a legnagyobb (580 fő) kapacitású BMX vonatok a térségben
csak a mi vonalunkon közlekednek, és plusz egy szerel-

vényt átcsoportosítanak ide
más régióból, másrészt végre
el tudtam érni, hogy a gyorsított vonat, ami eddig csak
Gyártelepen állt meg, megálljon a Nagyállomáson is! Erre
a december 10-ei menetrend
módosítást követően kerül
sor. Ez nemcsak a Nagyállomás környékén élőknek jó hír,
hanem mindenkinek, hiszen
eddig a város minden részéről
érkeztek a gyorsított vonathoz
Gyártelepre, ám a változásnak
köszönhetően a P+R parkolók kihasználtsága kiegyenlítettebb lesz, és csökkenni fog
a belső autós forgalom is.” –
húzta alá Dióssi Csaba.
A MÁV-START a menetrend
tervezésekor figyelembe vette

az utazási szokások változásait,
az utasforgalmi igényeket, így
az új menetrend ezekhez is igazodik. Az elmúlt években kialakított menetrendeknek, a jegyértékesítés modernizálásának,
a pályafejlesztéseknek, a felújított kocsiknak és az új motorvonatoknak is köszönhetően az
elmúlt három évben mintegy 4
millióval nőtt a MÁV-START
utasszáma.
A vonatok menetrendje már
letölthető és megtekinthető a
MÁV-csoport honlapján, a Belföldi utazás/Menetrendek, illetve Nemzetközi utazás/Menetrendek menüpontokban, továbbá az internetes menetrendi
keresőben.
A szerk.
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Dr. Fűzi József családorvos emberi
nagyságát mától utcanév is őrzi
Dr. Fűzi József családorvos emlékét, - aki 2013. október 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el – ma
is hálás szívvel őrzi Dunakeszi közössége. Emberként és orvosként egyaránt kiváló volt, akiről méltán nevezték el a Tábor útról nyíló kis utcát, ahol egykori rendelője volt.

Dióssi Csaba polgármester egy virágcsokorral fejezte ki
dr. Fűzi József iránti tiszteletét és nagyrabecsülését
a háziorvos özvegyének és gyermekeinek

A

z öt éve élete teljében elhunyt jeles dunakeszi személyiség példaértékű gyógyító tevékenységét, emberi nagyságát Dióssi Csaba polgármester és
Wittner Mária, Dunakeszi díszpolgára méltatta a mai utcanév avató
ünnepségen.
Dr. Fűzi József családorvos 2013.
október 31-én rendelés közben ros�szul lett, akinek az életét a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem tudták
megmenteni a váci kórházban.
Dióssi Csaba emlékező beszédében kiemelte, hogy 2010 után, amikor újra szabályozták a háziorvosi

körzeteket a városban, akkor szembesült vele, hogy dr. Fűzi Józsefet
szinte az egész Dunakeszi szerette.
– Ezt igazolta az is, hogy magasan
neki volt a legtöbb, több mint háromezer betegkártyája, még a körzetén kívülről is őt választották a betegek, akik nagyra becsülték emberségét, gyógyító tevékenységét – mondta a polgármester, aki hozzátette:
- Már a szomorú halála után elhatároztuk, utcát nevezünk el róla, hogy
így is megőrizzük emlékét.
A képviselő-testület áprilisban
döntött arról, hogy megemlékezik Dunakeszi legendás orvosáról,

Advent Szentendrén
Szentendre történelmi belvárosa már tizenharmadik éve öltözik ünnepi díszbe az adventtől vízkeresztig tartó időszakra

Ö

t héten át a város sokszínű
programkínálattal várja a
látogatókat: advent vasárnapjain gyertyagyújtás a Fő téren;
Adventi vásár a Dumtsa Jenő sétálóutcában; egyházi -és gyerekprogramok; koncertek; kiállítások; jótékonysági akciók. A szentendreiek az adventi áhitat időszaka után
2019-et az ingyenes újévi koncerttel köszöntik.

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁSOK
SZENTENDRE FŐ TERÉN
A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit és
a városba látogatókat a Fő téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál. Mind a négy
vasárnapon harangjátékkal és a
szentendrei Vujicsics Tihamér Ze-

ám a törvény az elhunyt halálát követő öt év eltelte után teszi lehetővé,
hogy utcát nevezzenek el róla. A moratórium néhány napja letelt, így az
önkormányzat 2018. november 12én felavathatta azt az utcanévtáblát,
amely immár dr. Fűzi József emléke
előtt tiszteleg.
– Ez az utcanév tábla hirdeti
dr. Fűzi József emberségét, munkásságát, aki nagyon sokat tett a település lakosságáért, aki 1990 tavaszán, az országhatáron túlról
költözött Dunakeszire – mondta a polgármester az I. számú körzet köztiszteletnek örvendő háziorvosáról, aki 1953. január 1-jén
az erdélyi Ugocsa vármegyében,
Túrterebesen látta meg a napvilágot.
Dunakeszin, 1999. február 1-től egészen haláláig a betegek gyógyításáért fáradozott, akinek munkásságát
az önkormányzat Bayer Emil-díjjal
ismerte el.
– Dr. Fűzi József elvégezte a dolgát, nem akart ő nagy ember lenne,
de mégis nagy ember lett köztünk –
mondta Dióssi Csaba, aki bizonyságként emlékeztette a hallgatóságot,
hogy 2010-ben az országos szavazáson őt választották az Év orvosának.
Wittner Mária felidézte, hogy a
román forradalom után, 1990-ben,

az Erdélyből menekülő, az anyaországban biztonságra és otthonra találó dr. Fűzi Józsefben milyen nagyszerű embert ismert meg. Az ’56os halálraítélt Wittner Mária elmesélte, hogy – Dunakeszi lakosként,
a POFOSZ alelnökeként – 1990ben, az ugyancsak Erdélyből menekülő nyolc embert, családokat, köztük gyerekeket fogadott be otthonába, akik betegségének gyógyítására dr. Fűzi Józsefet kérte meg, aki az
első hívó szóra segítségére sietett. –
Emberként segítenünk kell, mert a
szeretetnél hatalmasabb úr nincsen.
Sokat gondolok rá, örülök, hogy
megajándékozhattam egy gyönyörű címeres zászlóval a doktor urat –
mondta Wittner Mária.
Az emlékező beszédeket követően
Dióssi Csaba polgármester egy virágcsokorral fejezte ki dr. Fűzi József iránti tiszteletét és nagyrabecsülését a háziorvos özvegyének és gyermekeinek.
Az utcanév avató ünnepségen a családtagok mellett több egykori kollégája, ismert vállalkozók, a körzet önkormányzati képviselője, tisztelői vettek
részt, akik jelenlétében Kozsuch Zsolt
plébános áldotta meg dr. Fűzi József
nevét viselő utcanév táblát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

neiskola népzene szakos diákjainak énekeivel veszi kezdetét az
esemény, majd a gyertyagyújtást
és a rövid beszédet követően városunk keresztény felekezeteinek
vezetői mondanak el egy-egy közös imát. Minden adventi vasárnapot különleges és meghitt programmal zárunk. A programok
után pedig adventi fényfestéssel,
forralt borral és teával köszöntjük
az egybegyűlteket.
ADVENTI VÁSÁR A DUMTSA
JENŐ UTCÁBAN
A belváros sétálóutcáján, a
Dumtsa Jenő utcában tartott Adventi Vásáron az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is jelentős számban lesznek jelen helyi és környékbeli termelők, és az ország számos
területéről érkeznek a vásárba különböző, minőségi termékeket készítő árusok. Célunk, hogy a szentendreiek, a környékbeliek és az idelátogató turisták egyaránt megtalálják az ajándékokat, mellyel nagy

örömet szereznek családtagjaknak,
barátaiknak. A kiállítók között
megtalálható lesz idén is a gasztronómia, a kézműves árusok és a helyi művészek pavilonja is. Az adventi vásárt közösségépítő céllal is
tervezzük, hiszen a vásár utcájában
elhelyezett tűzkosarak mellett a
barátok, családok forralt borozhatnak és közösen készülhetnek az adventi ünnepekre.
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A
TEMPLOMOK VÁROSÁBAN
Az ünnepre készülődés időszakában a templomok városában
megtalálható összes felekezet
számos egyházi programot, eseményt kínál. Szentendre templomaiban kigyúló fények és megszólaló művek -azon kívül, hogy betekintést nyújthatnak egymás hitébe és készülődésébe - felekezeteken átívelő hidat képeznek a közös
élmények által.
A Mitől jó a világ? programsorozatban Szentendre város civil

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

szervezetei, egyesületei már évek
óta jótékonysági akciókat, programokat szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni
tudják a nehezebb körülmények
közt élő lakosokat, hogy számukra is széppé váljon az ünnep.
A szentendrei óvodások énekes, verses műsorokkal élik meg
a karácsonyi ünnepkört az adven-

ti szombatokon és Vízkereszt napján, Szentendre belvárosában, a
Menjünk mi is Betlehembe! programsorozaton belül.
ÚJÉVI KONCERT
Január első hetében az immár hagyományossá vált ingyenes koncerttel köszöntjük az újévet. Január 5-én este a Kelemen
Barnabás, Kokas Katalin, Dmitry
Smirnov, Kokas Dóra formáció
lép fel a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színháztermében.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Az esemény Facebook oldala:
Advent Szentendrén
Információ:
szentendreprogram.hu/
fesztivalok/advent-szentendren/
Programfüzet: Az Adventi
Magazin online és nyomtatott formában november közepétől lesz
elérhető.
Forrás: Szentendrei
Kulturális Központ
Nonprofit Kft. PR
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XX. évfolyam 22. szám

Interjú Szakcsi-Lakatos Bélával

– A Rákfogó zenekar frontemberével

A Váci Jazz Klub szervezésében legközelebb a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész és zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla lép fel zenekarával.
E jeles alkalomból készített vele munkatársunk interjút.

- Karrierje kezdetén rengeteg
lehetősége volt, miért pont a jazz
műfaját választotta?
- Amikor még a konzervatóriumba jártam, volt ott két fiatal gyerek,
akikkel megismerkedtem, és ők csináltak egy kis jazz-zenekart. 14 évesek voltunk, és ekkor szerettem bele
ebbe a műfajba. Később úgy döntöttem, ki is tartok mellette.
- Napjainkban egyre tágabban

értelmezik a jazz fogalmát, Ön mit
gondol erről?
- Mindig azt szoktam mondani, hogy a jazznek két fő eleme van.
Az egyik a hangsúlyozás, tehát a
frazírozás, amitől ugye van egy sajátos beszéde. A másik pedig az
improvizáció. Ha ez a kettő benne
van egy zenében, akkor az jazz.
- Egy korábbi interjúban pont
azt nyilatkozta, hogy a legtöbb ze-

nésszel az a probléma, hogy nem
tudnak improvizálni. Ön szerint
ezt a készséget. hogy lehet elsajátítani, el lehet egyáltalán?
- A készség mindenkiben benne van, így születtünk, de ha valaki nem kezdi el gyakorolni az improvizációt legkésőbb 17 éves koráig, az később már biztos, hogy nem
lesz képes rá. Ezt muszáj korán elkezdeni.
- Ön szerint Magyarországon
adottak most a zeneoktatásbéli lehetőségek arra, hogy megfelelően
kineveljenek egy tehetséget?
- Véleményem szerint az egész

oktatási rendszer (nemcsak a zenében, és az egész világon) az csak egy
mód, hogy adjanak egy utat, amin
szerintük helyes menni. De megtanítani senkit sem lehet, csak irányt
mutatni.
- Egy művészembernek milyen
lehetőségei vannak napjainkban,
hazánkban?
- Ez változékony, de Magyarországon szerintem nagyon nagy baj,
hogy hiányoznak a szponzorok. Tőlünk Nyugatra azért sokkal több támogatót lehet találni.
- Van olyan fiatal jelenleg, akit
Ön kifejezetten tehetségesnek tart?

- Nagyon sok van, nem is tudom
név szerint felsorolni, hányat ismerek. A magyarok nagyon tehetséges
emberek: ha belefognak valamibe,
és komolyan veszik azt, akkor nincs
lehetetlen.
- November 17-én a Rákfogó zenekarral együtt lép színpadra a
Madách Imre Művelődési Központban. Ezt a zenekart 1972-ben
alapította, miután hazajött New
Yorkból. Mennyit és miben változott a zenekar az elmúlt 46 évben?
- Nagyon sokat. ’72 óta már teljesen más zenét játszom. 10-12 éve
azt találtam ki, hogy azon az irány-

vonalon indulok el, amit amerikai
feketék játszanak. Aztán FeketeKovács Kornél személyében találtam egy olyan trombitást, aki elektronikusan is dolgozik, amitől modernebb lett a hangzás. Az együttesben Kőszegi Imre alapító tag volt
velem. Fenyvesi Márton nagyon jól
gitározik, ő később került be a csapatba. Az ötödik tag pedig Orbán
György, aki bőgőn játszik. Azt veszem észre, hogy nagy sikerünk
van, ahol játszunk, bízom benne,
hogy ez Vácon is így lesz most.
Bodzás Szabolcs

Dél-koreai fiatalok hozták el
karácsony szeretetét Vácra

Az Anna karácsonyi csodája című musical idén 24 ország 32 városában kerül bemutatásra Európában. A szervezők most először hozták el Vácra a szívet, lelket
melengető ingyenes előadást, melyet vastapssal hálált meg november 10-én este
a Madách Imre Művelődési Központ színháztermének teltházas közönsége.

A

két órás színvonalas műsor nyitányaként előadott
– magyar és dél-koreai
önkéntes fiatalok - látványos táncbemutató után a közönséget kiváló magyar kiejtéssel köszöntő Lee Juan elmondta, hogy az egésznek az előtörténete az, hogy Dél-Koreában már hosszú ideje létezik a
Gracias kórus, amely mostanra nagyon sok nemzetközi hangverseny
fődíját nyerte el, és ez a kórus körülbelül tíz éve karácsonyi kantáta-turnét tart Dél-Koreában, illetve Amerikában. Ez minden évben körülbelül
egy hónapot ível át mindkét helyszínen, ez alatt mintegy 25-30 városban
mutatják be az előadást.
A turné akkora sikert aratott, hogy
hagyomány lett belőle, melyet az IYF
szervez, aminek van egy tengerentúli önkéntes programja. Ennek a lényege, hogy dél-koreai egyetemisták egy
évre elmennek önkénteskedni a világ
több mint 85 országba.
2016-ban döntött úgy az IYF, hogy
az önkéntesekkel együtt Európa főbb
városaiban is bemutatják a karácsonyi kantáta-turné második felvonását, egy musicalt, amely a Karácsonyi
csoda címet viseli, és egy Anna nevű
lánynak a történetét mutatja be, melyet mindenhol ingyenesen tekinthetnek meg a nézők.
Mint Lee Juan fogalmazott az eu-

rópai turné egyik fontos üzenete,
hogy ápolják és átadják a családi szeretet fontosságát a közönségnek. –
Mindamellett karácsony Jézus Krisztus születése, akinek üzenetét szeretnénk minél több országban közvetíteni - mondta.
A műsorvezető köszönetét fejezte ki, hogy Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési
Központ támogatásának köszönhetően a bemutathatják műsorukat a városban.
- Jézus, a megszületett csoda, aki
megmutatta nekünk, hogyan kell
élni! – kezdte beszédét Retzler Péter.
A művelődési központ igazgatója kiemelte, hogy a Christmas Miracle
musical világszínvonalú, amely mindenhol, de leginkább Amerikában,
és Dél-Koreában óriási sikert aratott. Örömmel jelentette be, hogy a
produkciót Magyarországon egyedül Vácon láthatja a közönség az önkormányzat és a művelődési központ
támogatása révén. – Ezzel a díjmentes előadással is szeretnénk még közelebb hozni a karácsony szeretetét
és üzenetét a családokhoz – fogalmazott Retzler Péter. – Bízunk benne, hogy Anna történetén keresztül megtanuljuk, a legfontosabb a
család szeretete. Nagyon remélem,
hogy a kislány által megélt karácsonyi csoda örömkönnyekre fakaszt-

ja önöket is – mondta bizakodva.
A műsorfolyamban egymást váltották a produkciók -, melyek között volt
hegedű játék, tánc, filmvetítés, magyar karácsonyi dal -, melyek sorában kiemelkedett Kim Dong Hyan,
aki gyönyörűen énekelte el a White
Christmas-t. Talán a világsláger megszólaltatásánál is nagyobb együttérzést és szeretetet váltott ki szomorú
élettörténetének bemutatása, amely
húsz évnyi gyötrődés után – a lelki
mentorának köszönhetően – újra szeretetteljes kapcsolattá nemesült édesanyjával. Az emberi kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta szenvedélyes
előadásában az International Youth
Fellowship Kulturális
Egyesület
(IYF) igazgatója, Kim Dong Hyan lelki mentora.
A musical valóban az emberei kapcsolatok szépségéről, a családi szeretet, karácsony csodájáról szólt, melynek végén – oly sok keserűség, és kivetettség után - a kis Anna megélhette a családi szeretet mindennél fontosabb és erősebb élményét. Ahogyan
Retzler Péter igazgató köszöntőjében mondta: örömkönnyeivel küzdve
hosszú percekig tapsolt a többszáz fős
közönség. Vácra már november 10-én
megérkezett a karácsonyi szeretet a
dél-koreai fiataloknak köszönhetően.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Idén is remekeltek a váci evezősök
Ács Kristóf ifjúsági Európa- és országos bajnok:
Életem az evezésről szól!

Az evezősök országos bajnokságán remekül szerepeltek a Vác Város Evezős Club versenyzői, akik
közül a férfiaknál Galambos Péter három versenyszámban is győzött, míg a négypárban az egyesület színeiben a Szklenka, Bácskai, Ács, Varga kvartett nyert.

Á

Galambos Péter evez, akik szerintem az ismert magyarországi adottságokkal „megcsinálták a
lehetetlent”. Ez nekem több erőt,
hitet ad! A leghőbb vágyam, hogy
a jövő évi világbajnokságon elért
eredményünkkel egyenes ágon
kvalifikáljuk a csapatot a 2020as tokiói olimpiára. Mindent ez
alá rendelünk. Egyébként 2019 az
utolsó évünk lesz az U23 mezőnyben, ezért egy remek eredménnyel
szeretnénk megalapozni a belépőt
a felnőttek közé, akik nagyon erősek. Az olaszok, britek, németek,
litvánok, románok jelentik majd a
felnőttek között az igazi kihívást,
de biztos vagyok benne, hogy az
első „felzárkózó” év után versenyben leszünk velük.

Az U23 Európa-bajnok magyar négyes

cs Kristóf és Bácskai
Máté 2015-ban a Rio de
Janeiro-i ifjúsági világbajnokságon kétpárevezősök mezőnyében bronzérmet nyert. A
két váci tehetség idén pedig az
U23 Európa-bajnokságon nyert
aranyérmet a négypárevezősök
2000 méteres olimpiai számában
a magyar válogatottal. A sikerekhez vezető útról Ács Kristóffal beszélgettünk.
- Már kiskoromban is nagyon
mozgékony gyerek voltam, mindig sportoltam valamit. Az iskolában kosárlabdáztam, fociztam,
de egyikben sem éreztem úgy,
hogy sikeres lehetek, ezért elmentem egy sportágválasztóra, ahol a
nagy lelkesedésem közben eltört
a kezem – avat be a kezdetekbe
a szálfa termetű, két méteres óriás. – A kényszerű szünet után keresztanyám javaslatára csatlakoztam a sportegyesületben evező fiához és társaihoz. Nagyon megtetszett a sportág, az evezés, a társaság, aminek hatására lassan tíz
éve, hogy ott ragadtam a klubban.
- Mi a szépsége ennek a kemény edzésmunkát kívánó sportágnak?
- Ó, ez csodálatos, hiszen kora
tavasztól késő őszig kint vagyunk
a jó levegőn, élvezhetjük a gyönyörű dunai környezetet. A természet „ajándéka” mellett kitartásra, jó taktikai érzékre nevel, a
versengés, a küzdelem remekül
formálja személyiségünket. Megtanít arra, hogy soha ne adjuk fel!
No és természetesen a sikerek, az
utazások, melyek kinyitják előttünk a világot.
- A kétpáros társaddal, Bácskai Mátéval szinte „kirobbanthatatlanok” vagytok a négyesből. Csapatemberként mennyi
pluszt tudsz hozzáadni a többiek sikeréhez?
- Őszintén megvallva, én leginkább a csapatban tudok kiteljesedni, ott tudom igazán önmagamat adni. Mátéval hat-hét éve
együtt evezünk a párosban, a másik két csapattársunkkal is kiváló
a kapcsolatunk. Ezt bizonyítja az
is, hogy az idei U23 világbajnokságon csak centikkel maradtunk

le a dobogóról, ami viszont még
inkább összekovácsolta és motiválta a négyest, aminek ékes bizonyítéka az U23 Európa-bajnoki
aranyérmünk. A fényes négypárevezős sikert Danó Dániel, Szabó Márton, Ács Kristóf és Bácskai
Máté összeállításban értük el.

tése alapján idejár edzésre, amit a
Vác Város Evezős Club két edzője, Rapcsák Károly és Mácsik Miklós irányít, akik igyekeznek optimalizálni a munkát, figyelembe veszik, hogy a négypárevezős
egység többsége egyetemen tanul. Első a csapat, de természete-

- Az evezés számodra hobby
vagy szenvedély?
- Számomra a kerékpározás a
hobby, az evezés – s ezt szerénytelenség nélkül mondom – igazi
szenvedély. Életem kilencven százalékát az evezés tölti ki. Edzőtáborok, versenyek váltogatják egymást, amit elszántság, kitartás
nélkül nem lehetne végigcsinálni, amit éppen ez a fantasztikus
sportág adott nekem. Még legalább tizenöt-húsz évig szeretnék
versenyezni, amit Galambos Péter
vagy az újzélandi kiváló sportember példája is mutat, aki negyven
fölött nyert olimpiát, hogy ez nem
lehetetlen. Ebben nagyon sok segíthet a családom, akiktől eddig
mindent megkaptam, sikereimet
nekik is köszönhetem.
Vetési Imre

Ács Kristóf: Életem az evezésről szól!
- Négy ember, gondolom, négy
egyéniség ül egy hajóban. Valóban „egyhajóban eveztek”, nincsenek konfliktusok?
- Mint minden csapatban, nálunk is megvan a vezér, aki a legtaktikusabb, legtapasztaltabb, ő
mondja a hoppokat, ő jelzi a ritmusváltásokat. Ő ül elől, a hármas és a kettes helyre a hajó „motorjai”, az erősebb, nagytermetű
sportemberek ülnek, akik húzzák
a hajót. Én a hármas helyen evezek. Persze vannak, kisebb összezördülések, de ezek inkább baráti
viccelődések, mert mindenki egy
irányba húz. A négyesből Mátéval
mi ketten váciak vagyunk, a másik két társunk a szövetség dön-

sen igazodunk egymáshoz, hogy
senki magánélete, ambíciója ne
sérüljön, hiszen már most gondolnunk kell a jövőnkre. Az érettségi után gépésztechnikusi oklevelet szereztem a Boronkayban,
ahol jelenleg rendszerüzemeltető hadverfejlesztőnek tanulok.
Az evezés mellett a másik legnagyobb célom, jövőre sikerüljön
bejutni valamelyik egyetemre.
- Mi a sportban a célod, ki a
példaképed, akinek a sikere ösztönöz?
- Büszke vagyok rá, hogy abban
a klubban sportolhatok, melyben egykoron a kétszeres világbajnok Pető Tibor, és napjainkban

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)
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