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Dióssi Csaba polgármester: Dunakeszi
tovább folytatja dinamikus fejlődését
Dióssi Csaba 2019 októberében a dunakesziek bizalmának és elismerésének köszönhetően már a harmadik ciklusban dolgozik polgármesterként elszántan a
városért. Mint minden évben, idén is bővelkedik a város tervekben, folyamatban lévő és új beruházásokban egyaránt. Dióssi Csaba a 2020-ban megvalósuló
tervekről nyilatkozott lapunknak.

A

képviselőház a tavaszi és az őszi ülésszakban is elfogadott olyan javaslatcsomagokat, amelyek számos
ponton módosították a magyar
adóügyi előírásokat. A vállalkozások működését több változtatás is befolyásolhatja, ezek
közül az egyik legfontosabb,
hogy megszűnt az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az
eva. A pénzügyi kormányzat
ősszel tájékoztató kampányt
folytatott, az érintettek figyelmébe ajánlva a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata, illetve a kisvállalati adó, azaz a
kiva előnyeit.
Az A választás tétje Dunakeszi további fejlődése volt. Sze-

rencsés helyzetben vagyunk,
ugyanis a városnak más településekkel ellentétben nem volt
szüksége átállási időre, a választás után ott tudtuk folytatni a munkát, ahol abbahagytuk.
Aki az előző testületben is dolgozott, és aki most elindult a választáson, azok közül mindenki
a képviselő-testületben van, tehát örömmel jelentem, gőzerővel folyik tovább a munka.
Dunakeszi történelmének
legnagyobb projektjét alapozzuk meg idén, ugyanis kormánydöntés alapján két új középiskola és egy művészetek
háza épülhet városunkban. Jelenleg ez a legfontosabb és legnagyobb volumenű beruházásunk. A projekt kivitelezé-

se és véghezvitele sok tapasztalatot és profi csapatot igényel.
Egy olyan csapattal dolgozom
együtt, akik folyamatosan és
elszántan tesznek azért, hogy
ez a nagy volumenű terv hamarosan formát öltsön. A projekt
rendben halad, a tervezés közbeszerzése már el is kezdődött.
Fiatalos város vagyunk, szeretnénk ezzel az erőforrással jól
gazdálkodni. Várhatóan tavas�szal el fog indulni a Dunakeszi
Diák Akadémia képzése. Elöljáróban annyit mondhatok, hogy
azok a fiatalok, akik érdeklődnek a közügyek, a rendezvényszervezés, marketing iránt, érdemes lesz jelentkezniük a képzésre. Fontos, hogy a dunakeszi
fiataloknak helyben biztosítsuk

A málenkij robot áldozataira
emlékeztek Kismaroson

Dióssi Csaba októberben a harmadik polgármesteri ciklusát kezdhette el

a lehetőségeket, sok tehetséges
ifjú van városunkban.
Az élhetőséget is szem előtt
tartva fő célunk, hogy Dunakeszi egy hosszú távon is fenntartható, környezetbarát város legyen. Nyíri Márton környezetvédelmi ügyekért felelős
társadalmi megbízatású alpol-

gármester felel Dunakeszi még
zöldebbé tételéért. Dübörög
a Zöld Dunakeszi Program,
amelynek keretén belül 2020ban a következő célkitűzéseinket szeretnénk megvalósítani:
- ÖKO Udvar létesítése
- További fásítások – lakossági és intézményi szinten is

- Folyamatos együttműködés Tóth Eszter főkertés�szel, akinek köszönhetően az
új fák és növények a lehető legjobb helyre kerülnek, hogy sokáig kiszolgálják városunkat és
hosszú távon javítsák a levegő
minőségét.
Folytatás a 2. oldalon

Hazánk kiváló példát
mutat Európának

Tuzson Bence: Célunk, hogy minden vágyott
gyermek megszülessen Magyarországon
A kormány célja, hogy a legkorszerűbb ellátásban részesüljenek az
1-es típusú diabétesszel élő gyermekek – mondta el a lapunknak
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy ez azonban csak az egyike a januártól elérhető, most bevezetett újabb kedvezményeknek, amelyekről még tavaly határozott a kormány, illetve szavazott a parlament.
Mint mondta, nem kevésbé jelentős az sem, hogy a családvédelmi akcióterv részeként a négy vagy többgyermekes anyáknak már nem kell
személyi jövedelemadót fizetniük, és ugyancsak január elsejétől elérhető a nagyszülői gyed is. A fiatal házasok továbbra is igényelhetik a
Babaváró támogatást.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatainak száma világviszonylatban
100 millióra tehető, ezért is kötelességünk, hogy megemlékezzünk e kegyetlen diktatúrák által kioltott ártatlan életekről – mondta Rétvári Bence vasárnap a kismarosi katolikus templomban tartott ünnepi szentmise
Folytatás a 2. oldalon
utáni beszédében.

E

melkedik két, az 1-es típusú diabétes�szel élőket segítő eszköz támogatása, valamint a jövőben az ilyen gyermekeket
nevelő szülők indokolt esetben igénybe vehetik a gyermekek otthongondozási díját és
az ápolási díjat is – fogalmazott lapunknak adott

nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet azokra a kormányzati támogatásokra is, amelyek a családok további
megerősítését szolgálják.
Folytatás a 3. oldalon
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Dióssi Csaba polgármester: A málenkij robot áldozataira
emlékeztek Kismaroson
Dunakeszi tovább folytatja
dinamikus fejlődését
Folytatás a címlapról

- Köztisztasági napok további szervezése
- Új kutyaszemetesek kihelyezése
- Új kutyafuttató létrehozása
- Zajlik a „Tiszta udvar rendes ház” program
Dunakeszi tovább folytatja dinamikus fejlődését. Sok
munka van előkészületben,
régóta várt beruházások valósulnak meg és újak veszik kezdetét:
- Megnyitja kapuit az új bölcsőde melletti, Alagligeten
épülő óvoda
- Megvalósul a Szakorvosi
Rendelőintézet belső felújítása,
új pszichiátriai intézmény épül
- Új helyre, a Zeneiskolába költözik és megújul a városi
házasságkötő terem
- Fejlesztjük a ToldiDombliget és Tóváros lakóparkok csapadékvízelvezetését
- Befejeződnek a Kőrösi park és KRESZ park építési munkálatai

- Elkészült a Nagyállomás
épületének felújítása, amelyben
kormányablak létesül
- Felújítjuk a Lányi Ferenc
parkot
- Kiépített mosdókat létesítünk a szabadstrandon
- Tovább fejlesztjük a Magyarság Sporttelepet, tornacsarnok épül
- Elkészülnek az új bíróság
tervei
- A Fóti úton, a VSD-vel közös projekt keretében kézilabda edzőcsarnok épül
- Befejeződnek a nyílt vízi
kajak-kenu központ építési
munkálatai, újra itt kap helyet
a városi napközis tábor
- Új parkolókat építünk a
Katonadomb mögötti területen - a Kiserdő utcánál -, a Temető utcánál, a Fő út 37. számnál, Dunakeszi Gyártelepen
és a Szakorvosi Rendelőintézet melletti parkoló is jelentősen bővül
- Elkezdődik a Repülőtéri
út végén lévő, péntekenként
üzemelő termelői kispiac kor-

szerűsítése, kiépítése és bővítése
- Vámos Robival (Táblácska)
kifestjük a Dunakeszi Alsón
lévő MÁV aluljáró falait
- Gyalogátkelőhelyekkel bővül a Széchenyi és Kossuth
utca, valamint a lakótelepen a
Spar-hoz vezető út
- Új játszóteret építünk a
Malomárok lakóparkban
- Két szabadtéri trambulinnal bővül a Katonadombi játszótér
- Tovább bővül a Krisztus
Király Római Katolikus Általános Iskola
- A MÁV ígérete szerint emeletes vonat szolgálja majd a dunakeszieket
- Reményeink szerint elindul
az új kormányhivatal építése is.
Természetesen ezeken kívül minden évben számos
olyan projektünk is megvalósul, amire időközben lakossági
igény lesz. Megragadunk minden kínálkozó alkalmat, 2020ban is kiaknázzuk a lehetőségeinket! 
Szabó Eszter

Trianon százéves évfordulójára

A Dunakeszire és Alagra érkezett
trianoni menekültek névsora

Száz esztendővel ezelőtt, 1920. január 16-án hangzott el Apponyi Albert gróf, az
első világháborút lezáró béketárgyalások magyar küldöttsége vezetőjének Magyarország érdekében tartott trianoni védőbeszéde, melyben a békefeltételek
szigorúságát bírálva kijelentette, azok elfogadásával hazánk lényegében öngyilkosságot követne el azért, hogy ne haljon meg. A trianoni diktátum június 4-i
aláírásával Magyarország elvesztette ezeréves történelmi határait, lakosságának kétharmadát és területének közel háromnegyed részét.

A

Dunakeszire is vagonokban érkeztek a menekülők

háborút követő
megszállás, majd
a trianoni döntés következtében
menekültek áradata indult el a hazánktól elcsatolt területekről. 1918
és 1928 között több mint 400
000 ember érkezett az utódállamokból Magyarországra.
Az addig többségükben társadalmi megbecsülésnek örvendő menekültek szinte elképzelhetetlen egzisztenciális körülmények közé kerültek. Sokak a

budapesti, illetve vidéki vasútállomások vágányaira félretolt
vagonokban éltek, másokat tömegszállásokon, barakkokban
szállásoltak el. Az állam több
ponton is igyekezett a vonattal érkező és főként Budapestre
tartó emberáradat regisztrálására, szétosztására. A határon
történő átlépés után második
ellenőrzési pontként a gyűjtőkörzetek nagyvárosi központjai szolgáltak. Harmadik veszteglőhelyként a belső körzetek
kisebb településeinek – köztük

Dunakeszi-Alag – vasútállomásait jelölték ki.
A közelmúltban az MTA
Lendület programjának Trianon 100 Kutatócsoportja egy
több mint 15 000 névből álló
adatbázist (www.trianon100.
hu/menekultek) publikált az
interneten, amely az 1918 és
1928 között Magyarországra érkezett menekültek adatait tartalmazza. A menekültek
neve mellett a korábbi lakóhelyük, foglalkozásuk, a velük
érkező családtagjaik száma és
Magyarországra érkezésük helye is kereshető formában tárul
a nagyközönség elé.
Ahogy fentebb már említettük Dunakeszi és Alag közös vasútállomása fontos pontja volt a fővárosba tartó emberáradat regisztrációjára és elszállásolására kijelölt helyeknek. Arról, hogy az ide érkezett
menekültek közül hányan telepedtek le végleg a két községben, nincsen adatunk, de az internetes adatbázis, valamint az
ez alapján nemrégiben a Dunakeszi Helytörténeti Szemlében közölt, 56 nevet tartalmazó dunakeszi-alagi névsor segítségével a közeljövőben talán
erre is választ kaphatunk.
Lőrincz Róbert

Politikusok, egyházi méltóságok, civilek együtt emlékeztek a málenkij robot áldozataira
Folytatás a címlapról

A

z Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) parlamenti államtitkára, a
váci térség országgyűlési képviselője
elmondta: a kormány felhívta a külügyminisztert, hogy az ENSZ-nél kezdeményezze a kommunista diktatúrák áldozatainak nemzetközi emléknapja kijelölését, ilyen megemlékezés ugyanis mindmáig hiányzik. A kezdeményezés szakmai előkészítéseként Szijjártó Péter
külügyminiszter a közelmúltban levéllel fordult
a V4 országaihoz-, az EU-, illetve a NATO-beli partnereihez, ebben megosztotta a határozat
tervezetét.
Az államtitkár utalt rá, hogy korábban nyolc
magyar és tíz amerikai képviselő kérvényezte
már az ENSZ főtitkáránál a kommunista diktatúrák áldozatainak nemzetközi emléknapja kijelölését, ám nem jártak sikerrel.
Rétvári Bence felidézte, hogy a II. világháború alatt és azt követően sok százezer magyar állampolgár került a Szovjetunió internáló, hadifogoly, átnevelő és Gulág táboraiba. 700 ezer és
850 ezer közöttire tehető a magyar elhurcoltak
száma, az ő sorsuk a bűn nélküli büntetés, az ok
nélküli megtorlás volt. Közülük minden negyedik nem térhetett haza – emlékeztetett.
– Ma, amikor végre lehetőségünk van arra,
hogy kimondjuk, amit gondolunk, és kiálljunk
származásunk, kereszténységünk, nemzetünk
mellett, kötelességünk és felelősségünk beszélni a közelmúlt ilyen identitásformáló éveiről –
emelte ki Rétvári Bence.
A szentmise utáni -, melyet dr. Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke celebrált - templomi ünnepségen Csuka Tamás
váci református püspök a mindennapi életben
is tetten érhető igazságtalanságokra hívta fel a
figyelmet. Elmondása szerint ilyen felháborító
igazságtalanság érte jó barátját, a gyöngyöspatai
iskola volt igazgatóját, akit elüldöztek, meghur-

coltak, miközben a településen bizonyos helyi
csoportok részéről ma is rendszeres erőszakosságok, önkényeskedések borzolják a légkört.
Felháborítónak nevezte, amit a váci fegyházban személyesen is megtapasztalt - ahová '90 óta rendszeresen bejár -, hogy a fogvatartottak nevetve mesélték, amikor a Helsinki Magyar Bizottság látogatóba jött, akkor
gyufásskatulyákban kérték be a csótányokat, és
egymásnak adogatták a zárkában, így bizonyítva, hogy milyen nehéz körülmények között élnek, a cellák embertelen viszonyait.

Csuka Tamás református püspök

A református püspök a málenkij robotra elhurcoltak egyik túlélőjének írásából idézve döbbentette rá az emlékezőket – leginkább a ma ifjú
generációit – a kommunista diktatúra kegyetlenségeire, a családjuktól, hazájuktól távol robotoló áldozatok szenvedéseire.
Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere
beszédében méltatta az elhurcoltak emberi, és
szakmai helytállását, a táborokban tanúsított
példát mutató bátorságukat és a barátságukat,
amely sokak számára a túlélést jelentette. A településvezető emelkedett hangon emlékezett meg
a málenkij robot áldozatairól, és azokról, akik
sok szenvedés után hazatérhettek. A túlélők közül a megemlékezésen jelenlévő három idős embert virággal köszöntötte Neubauer Rudolf polgármester.
Az ünnepi szentmise és a megemlékezések
után Rétvári Bence államtitkár, Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere, Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere, Zebegény Önkormányzata képviselői, a civil közösségek, a
résztvevők koszorút és virágot helyeztek el a
Gulágra Kismarosról elhurcolt, meghalt áldozatok emlékére felállított emléktáblánál.
MTI/Vetési
Fotó: KesziPress
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Hazánk kiváló példát
mutat Európának
Tuzson Bence: Célunk, hogy minden vágyott
gyermek megszülessen Magyarországon

Folytatás a címlapról

A családvédelmi akcióterv
tavaly július elsején indult és
olyan kedvezményes lehetőségeket kínál a fiatal házasoknak, mint a Babaváró hitel
vagy az autóvásárlási támogatás, de népszerűek a különböző otthonteremtési kedvezmények is. „Biztosra veszem, hogy
itt helyben, a mi térségünkben
is, Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon
egyaránt nagyon sokan vannak, akik kihasználva a kedvezményes lehetőségek előnyeit, sokkal könnyebben válthatják valóra az álmaikat, illetve
vállalhatnak annyi gyermeket,
amennyit csak szeretnének” –
fogalmazott a képviselő.
Kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence elmondta azt is,
hogy az 1-es típusú diabétes�szel élőket segítő intézkedések
elsődleges célja az volt, hogy
minden érintett család – függetlenül az anyagi és a szoci-

ális helyzetétől – hozzájuthasson a betegség kontrollálásához szükséges modern eszközökhöz. A kormány 1,7 milliárd forintot biztosít erre a
célra. A két eszköz – az inzulinpumpa és a szöveti cukor
mérésére szolgáló szenzor –
beszerzéséhez január elsejétől
a gyermekeknek és a nappali
tagozatos tanulóknak kilencvenszázalékos, a felnőtteknek
nyolcvanszázalékos támogatást biztosít a kabinet. „Hos�szú távú kormányzati feladatnak tekintjük, hogy az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek teljes értékűen tudjanak
részt venni a köznevelésben és
a közétkeztetésben. Szeretnék
elérni, hogy minden közoktatási intézményben lehetőség
nyíljon – a szülő segítsége nélkül is – az 1-es típusú diabéteszes gyerekek ellátására, és a
kiemelt céljaink közé tartozik,
hogy az gyerekek a diétájuk
megtartása mellett is részt vehessenek a közétkeztetésben”
– tette hozzá a politikus.

Célunk, hogy minden vágyott gyermek megszülessen
Magyarországon – folytatta
a lapunknak adott nyilatkozatát térségünk országgyűlési képviselője, aki úgy értékelte, hogy a nagyszülői gyed és
a négy- vagy többgyermekes
anyák személyijövedelemadómentessége is sok embert, kiterjedt családokat érint. Vannak azonban olyan házaspárok is, akik egyelőre még csak
vágynak erre a lehetőségre, de
egészségügyi okok nehezítik
a gyermekvállalásukat. Számukra jelent majd igen nagy
kedvezményt, hogy a meddőségi kezelések a jövőben olcsóbbak, gyorsabbak és mindenki számára hozzáférhetőek lesznek. Február elsejétől
ennek érdekében ingyenesé
tesszük a meddőség kezelésében használt gyógyszereket
és a teljes körű meddőségi kivizsgálásokat – folytatta a politikus. Mostantól kivizsgálási csomagok és a kezelésben
használt gyógyszerek is száz-

Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő
százalékos támogatással lesznek elérhetők. Ez érvényes
azokra a gyógyszerekre is,
amelyekért eddig valamen�nyi önrészt fizetniük kellett az
érintetteknek – tette hozzá.
Hazánk egy kiváló példát
mutatott fel az elmúlt években Európának – nemcsak az
uniónak, hanem az egész kontinensnek – abban, hogy megfordíthatók a jelenleg szinte minden országot érintő ne-

gatív demográfiai folyamatok
– mondta a képviselő. Európában még mindig ritkaságszámba megy a házasságkötések számának növekedése, mi pedig ebben is egyedülállóak vagyunk – folytatta
a politikus, aki szerint nagyban hozzájárult ehhez a családvédelmi akcióterv is, ami
a 2019-es év egyik legnagyobb
és legfontosabb hozadéka volt.
Mint mondta, olyan lehetősé-

gek nyíltak meg ezáltal a magyar fiatalok előtt, amilyenekre nemcsak Magyarországon
nem volt korábban példa, de
nemzetközileg is ritkaság. Július óta már százezer családnak tudtunk segíteni valamilyen támogatással – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Pető Tibor: Matkovich Ilona polgármester lobbizzon
a főpolgármesternél, hogy ne vezessék be a dugódíjat
Bocsánatkérésre szólítják fel a Fidesz-KDNP váci önkormányzati képviselői Matkovich Ilona polgármestert, aki kormányzati egyeztetés nélkül
mondta le az állam által finanszírozott ötmilliárdos multifunkcionális csarnok építését. A képviselő-testület keddi ülésén - lapzártánkkal egy időben
- javasolják, hogy a polgármester lobbizzon a váciak érdekében Karácsony
Gergely budapesti főpolgármesternél a dugódíj bevezetése ellen.

A

boc sá nat kérésére
pedig azért lenne
szükség, mert úgy
mondták fel a kormánnyal kötött szerződést a
multifunkciós csarnok építésével kapcsolatban, hogy a döntéshez nem rendelkeztek megfelelő és megalapozott információkkal – indokolta az előterjesztést Mokánszky Zoltán,
egyéni körzetben mandátumot
elnyert képviselő, az előző kép-

viselő-testület alpolgármestere.
“Matkovich Ilona polgármester
az országos sajtóban többször
utalt arra, hogy ilyen volumenű sport- és rendezvénycsarnok
esetében figyelembe kell venni a gazdasági, fenntarthatósági
szempontokat, valamint azt is,
hogy milyen kapacitás kihasználtsággal üzemelne ez a létesítmény, illetve arra, hogy az önkormányzatnak előre kell látni pontosan a megvalósulandó

beruházás későbbi költség kihatását. Hatástanulmány, pontos számítás azonban nem készült, ezzel megtévesztve a képviselő-testületet, készült el a támogatási szerződés megszüntetésére vonatkozó előterjesztés,
amely a város és az önkormányzat érdekeit sérti” – húzta alá
Mokánszky Zoltán, aki kiemelte: Karácsonyon Gergely sokkal
bölcsebben politizált, mert az
atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatását számos fővárosi fejlesztéshez kötötte, amit a kormány vállalt.
– Vácnak is tárgyalnia, egyeztetnie kellett volna, nem pedig
visszamondani az ötmilliárdos állami beruházást, melyet
egyébként gazdaságosan tudtak
volna működtetni – húzta alá a
politikus.
Pető Tibor a témát kiegészítve elmondta, hogy a hatástanulmány elkészítését szolgáló pályázatot előkészítették -,
aminek költségeit az állam finanszírozta volna -, de az októberi önkormányzati választás miatt kiírását elhalasztották, ám erre az új képviselőtestületnek minden lehetősé-

Mokánszky Zoltán és Pető Tibor

ge megvolt, ám mégsem tette.
Az előző városvezetésben alpolgármesterként tevékenykedő Pető Tibor bejelentette: még
két önálló indítványt terjesztettek be a képviselő-testület keddi ülésére. Az egyikben felkérik
Matkovits Ilona polgármestert,
hogy a város képviseletében
kezdeményezzen tárgyalásokat Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel amiatt,
hogy a budapesti autósforgalom
csökkentése, a környezeti hatások enyhítése érdekében behajtási díjat vezetnének be és bizonyos, nagyon szennyező jármű-

veket kitiltanának a belsőbb kerületekből.
“A Vácról Budapestre ingázó munkavállalók védelme érdekében javaslatot teszünk arra
vonatkozóan, hogy a képviselőtestület kérje fel Matkovich Ilona polgármestert, hogy levélben
keresse meg és folyasson tárgyalásokat Karácsony Gergely
főpolgármesterrel a behajtási díj
bevezetésére vonatkozó jogszabály bevezetését ellenezve, illetve kérjük, hogy minden, Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott egyeztetés során
vesse fel, hogy Vác tiltakozik

ezen tervekkel szemben” – indokolt Pető Tibor, aki szerint
nagyon sok váci vállalkozó működését nehezítené meg a tervezett tiltás és díj bevezetése.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a harmadik előterjesztésben az általuk “szájzár-rendeletnek” a visszavonását követelik, mert az indokolatlanul és
aránytalanul korlátozza a szólásszabadságot. Mindhárom indítvány a két városi politikuson
kívül Pető Csilla és Manninger
Péter képviselők is jegyzik.
Furucz-Vetési
Fotó: KesziPress
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Rétvári: Sikeresek a kormány új
kultúratámogatási programjai
Sikeresek a kormány új kultúratámogatási programjai, amelyek segítségével Vácon és a környező településeken szűk öt hónap alatt 6600 gyermekhez jutott és jut el a komolyzene - mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője váci sajtótájékoztatóján.

XXII. évfolyam 2. szám

Elmarad a VII. Olivér című előadás bemutatója

Újratervezés a Váci
Dunakanyar Színházban

A Dunakanyar Színház vezetősége közleményben jelentette be, hogy nem kerül
bemutatásra a február 8-ra tervezett, Szerb Antal: VII. Olivér című előadásuk.
„Bár hetedik évadunk elején még hét saját előadás bemutatását terveztük, de az évad programterve újratervezést igényel, különös tekintettel a nagy anyagi ráfordítást igénylő saját előadásokra.
Természetesen a bérletet váltott nézőinket
kárpótolni fogjuk, Lewis Carroll örökérvényű
Alice Csodaországban című műve alapján készült, a Múzsák Társulattal közös koprodukciónkat, Tövispataki Beáta rendezésében az Ali-

ce csodaországban musicalt láthatják. A Premier bérletet váltott nézőink március 28-án, míg a
Diákbérletet váltott közönségünk május 7-én tekintheti meg.
Továbbra is minden erőnkkel azon fogunk
dolgozni, hogy a Váci Dunakanyar Színház magas szintű művészi értéket közvetítsen, és feledhetetlen élményekkel gazdagítsa vendégeit.” –
olvasható a színház közleményében.

Sikeres a Dunakeszi Teátrum
Folytatódik a színházi évad a Dunakeszi Teátrumban, melynek a VOKE József
Attila Művelődési Központ ad otthont immár két esztendeje. Már túl vannak az
első sikeres, telt házas estén, a különleges, Válótársak című produkciót láthatta a közönség. A Teátrum eddigi működéséről, további terveiről és működésük
egyéb tapasztalatairól beszélt Petneházy Balázs ügyvezető igazgató.

A

z államtitkár hangsúlyozta, hogy a kulturális tao helyébe
lépett többlettámogatási rendszer és a Lázár Ervin
Program segítségével Vácon és
a Dunakanyar környező településein ennyi idő alatt 82 olyan
komolyzenei program valósult

Dr. Rétvári Bence és Sándor Bence

azért is fontos, mert ha a gyerekeknek egy ilyen alkalommal
megtetszik a például a komolyzene, akkor később nagyobb
eséllyel mennek el a szüleikkel is hasonló rendezvényekre, hosszú távon pedig tudatosabb kultúrafogyasztókká válhatnak.

Nyolcvankét komolyzenei programot tartottak a diákoknak

és valósul meg, amelyek nem
a szokásos keretek között, hanem az iskolákban kaptak teret,
"házhoz vitték" a gyerekeknek a
zenei élményt.
Fontos a kormányzat számára, hogy a nemzeti kultúra erősödjön, ezért Magyarországon a
nemzeti össztermék arányában
két és félszer annyit költünk
kultúrára, mint az európai uniós átlag - jelentette ki Rétvári
Bence. Hozzátette: az uniós átlag 0,6 százalék, míg Magyarország a GDP 1,5 százalékát költi kultúrára.
Mint mondta, Vác és környéke is kiváló példa arra, hogy
helyes döntés volt a kormányzat részéről a kulturális támogatási rendszer átalakítása, hiszen a tao helyébe lépett többlettámogatásokkal és a Lázár Ervin Programmal csak
ebben a térségben néhány hónap alatt több ezer gyermekhez jutott és jut el a kultúra egy szelete. Az új támogatási rendszer segítségével széles körben tudják a kultúrát,
közte a komolyzenét új helyszínekre elvinni és élményszerűvé tenni, korábban erre nem
volt lehetőség - jegyezte meg.
Rétvári Bence szerint mindez

Ha erősíteni akarjuk a nemzeti kultúrát, akkor ezek a
programok nagyon alkalmasak erre - jegyezte meg. Hozzátette: Ezzel is erősítjük a
magyar kultúrát, és ezzel segítünk a magyar fiataloknak
minél szélesebbé tenni a saját
kulturális szokásaikat, hogy
ne csak azt lássák, ne csak azt
hallják, ami a tömegmédiában leginkább hirdetett tartalomként megjelenik, hanem ők
maguk is tudatosan, ne csak a
reklámok hatására, ne csak a
mainstream hatására, hanem
tudatosan is, a nemzeti kul-

túrának az egyik, vagy másik kincsét keressék, megtalálják, és újabbakat és újabbakat
fedezzenek föl. Ezért volt helyes döntés a kormány részéről,
hogy kialakította ezeket az új
támogatási rendszereket.
Sándor Bence, a Váci Civitas
Szimfonikus Zenekar vezetője elmondta, hogy nem szokványos programokat akartak
szervezni a gyerekeknek, hanem élményt akartak adni. Az
interaktív osztálytermi koncertek és hangszerbemutatók alkalmával a gyerekek kézbe vehették, ki is próbálhatták az
összes hangszert. Emellett interaktív szimfonikus nagyzenekari koncerteket is tartottak
decemberben váci iskolákban,
a következő időszakban pedig
a zenekar rézfúvós együttese látogat el a Dunakanyar több iskolájába.
Sándor Bence kiemelte: a Vác
Civitasnak szerződése van a
váci önkormányzattal, ami nem
csak a zenekar működéséhez ad
jelentős forrást, hanem lehetővé teszi, hogy részt vehessenek a
pályázatokon. Mint elhangzott:
a Lázár Ervin Program folytatásaként a szimfonikusok rézkara Zebegényben, Nagymaroson és Szobon fog interaktív
koncertet adni, de további 48
interaktív előadásra készülnek
az Érdi és Dunakeszi tankerületi központok által fenntartott intézményekben.

A

Dunakeszi Teátrum
nem csak színházi előadásokat szeretne bemutatni a
városban. A pop és rock koncerteken kívül jazz és világzenei események is voltak a palettán a színházi előadásokon kívül. A Válótársak egy nagyon
izgalmas kezdeményezés. A sikerhez hozzájárult Pokorny Lia
és Schmied Zoltán szereplése. A
szokatlan és interaktív estnek

ők egyébként az egyik kereskedelmi csatorna Drága örökösök című sorozatának is szereplői (Tibi, Stefi). Tervezik, hogy
nyáron szabadtéri előadásokat
is tartanak.
A művelődési központ színháztermével kapcsolatban megemlítette, hogy a patinás épület a városvezetésnek köszönhetően megszépült, ám a jelenkor
színháztechnikai igényeit nem
tudja kiszolgálni és az akuszti-

zi élet. Pályáztak az EMMI-nél
és sikerrel jártak, ám a megítélt
összeg messze nem fedezi a kiadásokat. A legfontosabb előrelépés, hogy a város partner
a színházi kultúra meghonosításában. A napokban zárulnak
le a támogatásról szóló tárgyalások az Önkormányzattal. Az
eddigi két évad sikerei is bizonyítják, hogy igény van előadásaikra, a város vezetése az első
naptól kezdve mellettük állt. A

A Dunakeszi Teátrum előadásai iránt óriási az érdeklődés a városban

két apropója is volt. Bár január
a válások hónapja, de február a
házasság hete lesz. Arról is beszélt az ügyvezető igazgató – a
dunakeszipost.hu-nak adott interjúban -, hogy az évad végéig megvan a program. A következő hónapban a Valódi hamisítvány című fergeteges vígjáték
kerül színre Hernádi Judittal
és Kern Andrással, erre is már
szinte valamennyi jegy elkelt.
Március 7-én a Fórum Színház
Love.hu produkcióját fogadják
a művelődési központban. A
februári ősbemutató után a Teátrumban lesz a második előadás, amely nagy megtiszteltetés számukra, fogalmazott
Petneházy Balázs. A Kulcsár
Lajos által írt, korunk problémáit feszegető vígjáték rendező-főszereplője Lengyel Ferenc, partnere Kiss Anna Laura,

kája sem megfelelő. Az első előadások tapasztalatai és a nézők
véleménye alapján – amit köszönettel fogadtak – változtatásokat hajtottak végre. A Teátrum előadásain mobillelátót
építenek, a tizenegyedik sortól
megemelik a széksorokat. Ahol
a darab meg a színészek engedik, mikroportot használnak
és kihangosítják az előadást. A
színpad mérete is behatárolja a
választható színdarabokat, sokszereplős, nagy díszletigényű
produkciókat nem tudnak elhozni.
A kulturális TAO változása is szóba került. A Teátrumot duplán sújtotta, mert csak
2020-tól lehettek volna TAO
igénylők, és a kiegészítő támogatásra sem voltak jogosultak.
Kifejtette, hogy egy ötvenezer
fős településen fontos a színhá-

támogatás azért is fontos, mert
bár a jegyárak 3900-5900 forint között mozognak, a bevételek így sem fedezik a működéssel kapcsolatos költségeket.
Végezetül kitért a város
rendkívül jelentős kulturális beruházására, a várhatóan
2023-ra megvalósuló Művészetek Házára. Örömmel újságolta, hogy már a tervezésnél is
részt vehetnek a színházterem
szakmai kialakításában. Megfelelő lesz az akusztika, forgó színpad, zsinórpadlás, XXI.
századi hang- és fénytechnika
teszi majd lehetővé, hogy bármely nagy díszletigényű, zenés
és sokszereplős színdarab bemutatása is megörvendezteti
majd Dunakeszi művészetbarát közönségét.
Katona M. István
Fotó: Pál Ildikó
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Dr. Bóth János kilépett
a szocialista pártból

Sokak számára nem meglepő döntést hozott dr. Bóth János, a szocialisták eddigi váci elnöke. “Baloldali és morális elkötelezettségeim miatt
nem veszek részt a dr. Tóth Bertalan pártelnök által vezényelt, vigyük az
MSZP-t a parlamenti küszöb alá célzatú politikai munkában. 2020. január 17-én kiléptem az MSZP-ből” – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.

A

váci politikus 1949ben Szászváron született. 1973 óta él
Vácott, s itt alapított családot. Mérnök-közgaz-

dász végzettsége van és egyetemi doktorátusa. 1987 óta deákvári képviselőként tagja volt
egészen az októberi választásig
a városi önkormányzatnak. Dr.
Bóth János 2002 és 2010 között
Vác polgármestere volt, korábban pedig nyolc évig a város
országgyűlési képviselőjeként
is dolgozott.
Az októberi választást megelőző kampányban állítása szerint az országos vezetés átnyúlt
a feje felett és határozott ellenzése ellenére Matkovich Ilonát
támogatták a polgármesterségért folyó küzdelemben. Az

MSZP váci szervezete nyilatkozataik szerint egyértelműen
a másik jelölt, dr. Néveri István
mögött sorakozott fel. Dr. Bóth
János emiatt visszalépett és az
egyéni körzetében sem indult
el – idézi fel a történéseket a
vaci-naplo.hu.
Az ellentét gyakorlatilag a
szocialisták váci szervezetében
szakadást okozott, s bár a helyi pártelnök eljárást kezdeményezett a szerintük az MSZP
alapszabályát is sértő országos pártelnöki eljárás miatt, a
vége az lett, hogy dr. Bóth János most kilépett a pártból.

Sződliget önkormányzata aggodalmát fejezte ki
a gyáróriás terjeszkedése miatt

Bombariadó volt
a Samsung gödi gyárában

A Samsungtól kapott tájékoztatás szerint bombariadó van a Samsung SDI területén – írta Balogh Csaba gödi polgármester Facebook oldalán január 13-án, aki
a legfrissebb információkról folyamatosan tájékoztatta a város polgárait.

E

lső
bejegyzésekor,
13:05 órakor azt írta:
„Samsungtól kapott tájékoztatás szerint bombariadó van a Samsung SDI területén. A rendőrség már a helyszínen van. A gyár kiürítése folyamatban. Önkormányzat vezetése a helyén. Veszélyhelyzet
jelenleg nincs. Folyamatosan itt
tájékoztatjuk önöket.” A következő posztjában, 14:58 órakor
arról adott tájékoztatást, hogy
„a létesítmény tűzszerészeti átkutatása folyamatban van. Egyelőre semmilyen robbanószerre
utaló jelet nem találtak. Reméljük ez továbbra is így marad. 17
óra előtt 5 perccel pedig a Samsung SDI-tól kapott tájékoztatás szerint azt közölhette, hogy
„a rendőrség befejezte fél ötkor
a kivizsgálást, és nem találtak
robbanószert, vagy arra utaló jelet a helyszínen. A rendőrség ezt
megerősítette.”
A Samsunghoz kapcsolódó hír
az is, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
a jogszabályi előírásoknak megfelelve az éves közmeghallgatást - 2019. november 25-én tartotta, melyen több felszólaló tett
fel kérdéseket a Samsung-gyár
újraindulásával, illetve a folyamatban lévő bővítésével kapcsolatban. A godikorkep.hu helyszíni tudósítása szerint: „Egyebek
mellett szóba került a monitoring rendszer kialakítása és működtetése, a zajszint folyamatos mérése, ehhez kapcsolódva
egy zajszűrő védőfal létrehozása, a Samsung SDI új üzemcsarnokának építése, a munkavállalók növekvő száma és az illegális munkásszállók ügye. Szó-

vá tették a forgalom nem kívánt
növekedését, a veszélyes anyagok közúton történő szállítását,
az erdő letermelését, amit a gyár
bővítése miatt hajtottak végre,
illetve a Samsung-gyár környéki városrészben élők ingatlanjainak értékcsökkenését.
A polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a
gyár vezetőivel folyamatosak a
tárgyalások, a monitoring rendszer kiépítésén a Samsung SDI
is dolgozik, ám mivel az önkormányzat a város teljes területét
lefedő riasztórendszer létrehozását tervezi, egy kompromis�szumos megoldás lehetősége
körvonalazódik. A légszennyezés és a zajszint minimalizálása, valamint Göd kertvárosi jellegének megőrzése közös érdek,
ezért mindkét fél kijelölte azt
a felelős személyt ‒ az önkormányzat egy katasztrófavédelmi
referenst –, aki napi szintű kapcsolattartásban dolgozik majd a
felmerült problémák megnyugtató megoldásán.
Balogh Csaba ígéretet tett
arra, hogy a városvezetés a meglévő és a közeljövőben kiépítendő kommunikációs csatornákon
folyamatos és teljes körű tájékoztatást ad a gyárat érintő aktuális
eseményekről és intézkedésekről. Végezetül pedig bejelentette, hogy 2020-ban több közmeghallgatást terveznek, közöttük
olyanokat is, amelyek tematikus
jellegűek lesznek.”
A közmeghallgatásról több
sajtóorgánum is beszámolt,
többek között megemlítve,
hogy 390 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyárát a
Samsung SDI, amit a kormány

108 millió eurós vissza nem térítendő állami támogatással fejelne meg. A Váchoz közeli kisváros lakói azonban nem fogadták nagy örömmel a bejelentést.
A szomszédos Sződliget
Nagyközség Önkormányzata –
egyetértve a felé irányuló lakossági jelzésekkel – közleményben
fejezte ki „a gödi Samsung-terjeszkedéssel összefüggő aggályokkal kapcsolatos egyetértését. Egyúttal jelezzük: támogatjuk a gödi városvezetés problémákat tisztázandó erőfeszítéseit és szolidárisak vagyunk a gödi
polgárokkal.”
Juhász Béla, sződligeti polgármester által jegyzett közleményben – többek között – kinyilvánítják, hogy „másokkal együtt a
sződligeti lakók is félnek a közelükben folyó, a környezetvédelmi aggályokra – véleményünk
szerint - elégtelen megoldást kínáló terjeszkedéstől, a nagyságrendekkel megnövelendő veszélyes anyag előállítási és tárolási kapacitástól.” A közleményben az is olvasható, hogy az önkormányzat döntése értelmében
semmilyen módon nem támogatják „a cég roppant nagy veszélyeket hordozó elképzeléseit, továbbá terveit a jelentős kapacitásnövelésre, nem biztosítunk területet, épületet, építkezési lehetőséget például az ottani
munkaerőigényt biztosító munkásszállás létrehozására. Valamint nem adjuk meg a lehetőséget a sződligeti tulajdonú utakon, közterületeken az itt élők
komfortérzetét rontó terhelés
megnövelésére.”
Vetési Imre
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A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület folytatja
a munkát a „Zöld Dunakeszi Program” megvalósulásáért

ÖKO-udvart
alakítanak ki Dunakeszin

Az új Képviselő-testület megalakulását követően szintén újraalakult a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület is, melynek tagjai: László Erzsébet, Benkovics
Boglárka, Balogh Beatrix, Budai János, és György László. Munkánkat az előzőekhez hasonlóan végezzük, várjuk a lakossági jelzéseket jól ismert elérhetőségünkön, a rendezettvarosert@freemail.hu e-mail címen.

D

unakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete előző ülésén elfogadta
azt az előterjesztést, amely szelektív udvar, úgynevezett ÖKOudvar létrehozását irányozza elő
a városban.
A testület elkötelezett a hulladékgazdálkodási kultúra folyamatos erősítésében, a szelektív visszagyűjtési arány növelésében, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználásában.
Célunk, hogy lépésről-lépésre fejlesszük hulladékgazdálkodási infrastruktúránkat annak
érdekében, hogy a lakosság széles rétegei tudjanak környezetkímélő megoldást választani a
háztartásokban keletkező egyes
hulladéktípusok kezelésének tekintetében.
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2012. óta bevezette
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a folyamatos lomtalanítást, az elkülönítve gyűjtött
zöldhulladék rendszeres elszállítását, és félévente elektroni-

kai- és veszélyes hulladék gyűjtést szervez.
A helyi hulladékgazdálkodás
láncolatából azonban jelenleg
még hiányzik egy fontos láncszem: a hulladékudvar. A hulladékudvar lehetőséget teremt
arra, hogy a háztartásokban keletkező bizonyos hulladékfajtáktól környezettudatos módon szabaduljunk meg, azok jelentős része újrahasznosításra
kerüljön. A hulladékudvar díjmentesen és folyamatosan fogadja a lakosságnál keletkező elektronikai hulladékot, így
nem kell azokat fél évig raktározni, őrizni. A veszélyes vagy
speciális kezelést igénylő hulladékfajták – pl. autógumi, beszáradt vagy lejárt szavatosságú lakkok, festékek, vegyszerek,
olajok, lejárt gyógyszerek stb. –
folyamatos fogadására és ideiglenes, biztonságos tárolására is lehetőséget biztosít. Emellett elkülönítetten gyűjtött, lakossági csomagolási hulladékot
is fogad. Garanciát nyújt arra,
hogy az ilyen anyagok nem a

természetbe kerülnek ki, hanem olyan üzembe kerülnek elszállításra a városból, ahol azokat megfelelően kezelik, ártalmatlanítják, jelentős ártalmaktól kímélve meg a környezetet,
az élővilág és a lakosság egészségét.
Az ide bekerülő egyes hulladékokat – pl. elromlott háztartási gépeket, elektronikai eszközöket – szétszedik, és anyagában újrahasznosítják. A lakosság pedig elkerülheti azt az
életszerűtlen helyzetet, hogy
akár fél évig is tárolni kényszerüljön egy-egy tönkre ment
elektronikai eszközt. Célunk,
hogy az ÖKO-udvart közösségi komposzt-ponttal is kiegészítsük, lehetőséget teremtve a lakóközösségek számára a
zöldhulladék környezettudatos
komposztálásához. A Közüzemi Kft. a februári testületi ülésre prezentálja az ÖKO-udvar
terveit – írja szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében
Nyíri Márton, társadalmi megbízású alpolgármester.

A váci szájzár-rendelet
az ombudsmanhoz kerül

Az alapvető jogok biztosától kér vizsgálatot Manninger Péter, a Fidesz-KDNP váci
önkormányzati képviselője, aki szerint
a helyi ellenzéki polgármester a sajtó-, a
szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságát sértő utasítást hozott, amit vissza
kell vonni.

A

kormánypárti politikus a fővárosban január 14-én tartott sajtótájékoztatóján
kifejtette, a tavalyi önkormányzati választáson a Jobbik, az MSZP, a DK és az
LMP által is támogatott Matkovich Ilona december
12-én, első polgármesteri utasításában előírta, hogy
az önkormányzati cégek, illetve az azzal kapcsolatban álló vállalkozások dolgozói csak az ő előzetes
írásbeli engedélyével nyilatkozhatnak és jelenthetnek meg az önkormányzatot és társaságait érintő
bírálatokat.
Manninger Péter szerint ez a rendelkezés rendkívül aggályos a sajtó- a vélemény- és szólásszabadság
szempontjából, mivel összemossa az önkormányzat gazdasági szerepvállalását és közjogi szerepét.
Az önkormányzat egyik legfontosabb küldetése
ugyanis, hogy biztosítsa a szabad véleménynyilvánítást, függetlenül annak valóságtartalmától, pozitív, vagy negatív hangvételétől, illetve a megfogalmazók személyétől - mondta.
A Fidesz-KDNP váci képviselője szimbolikusnak
nevezte, hogy Matkovich Ilonának ez volt az első
számú utasítása, holott korábban maga is 16 évig újságíróként dolgozott. Ezen tevékenysége alatt pedig
szerinte biztosan nem cenzúrázta őt senki tette hozzá – írta az MTI.
Manninger Péter elmondta, nem gondolják, hogy
egy polgármesternek feladata lenne a Facebookposztok írásbeli engedélyezése, reményeik szerint
pedig ezt az ombudsman is a szabadságjogokat kor-

Dr. Manninger Péter
látozó lépésnek ítéli majd, így korrigálhatják az erről szóló döntést.
A politikus kérdésekre válaszolva elmondta, a
polgármester utasítása részleteiben is aggályos, mivel sem határidőket, sem konkrét szankciókat nem
tartalmaz. Újabb kérdésre úgy fogalmazott, nagyon
reméli, hogy Matkovich Ilonának nem a politikai
megfélemlítés volt a célja, hanem egy „rossz gondolat” lett „rosszul megfogalmazva”.
•••
Az önkormányzat vezetése kiáll a szólásszabadság mellett – írják közleményükben.
Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy még mindig vannak, akik nem a békés fejlődésben érdekeltek - reagált a váci városháza a Fidesz sajtótájékoztatójára. Mint írják: Továbbra is fenntartják álláspontjukat miszerint egy fizetett városi vezetőnek
munkaidőben a váciakat kell szolgálni, nem pedig
szakmai kérdéseket meghaladó politikai nyilatkozatokat tenni. „Számunkra fontosak az európai értékek. Az utasítás a szólásszabadság jogát nem csorbítja, mivel a Munka Törvénykönyve és a Polgári
Törvénykönyv rendelkezik arról, hogy a gazdasági
társaságok és az önkormányzat szervezeteinek ügyvezetői nem veszélyeztethetik a munkaadó jó hírnevét és nem sérthetik annak gazdasági érdekeit. En�nyiről és nem többről szól ez az utasítás.” – állítják.
Fotó: Szabó Csaba
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Ezeréves örökségünk napja
Isten, áldd meg a magyart! Kölcsey Ferenc Himnuszának első sora nemzeti fohászunk szinte összes lényegét önmagában hordja. A reformkor egyik legnagyobb
irodalmára 1823. január 22-én, szatmárcsekei birtokán tisztázta le a Himnusz
végső kéziratát, azaz megszületett a végső mű. Nem véletlen, hogy éppen ezt a
napot választották a rendszerváltás hajnalán a magyar kultúra napjának.

A

z említett kézirat
meglehetősen kalandos utat járt be,
maga Kölcsey többször kiegészítette más verseivel, illetve azok kézzel történt
javításaival. A kötet valamikor
az 1830-as évek végén eltűnt, és
előkerülését követően is a család tulajdonában maradt. Egészen 1946 decemberéig, amikor is az Országos Széchényi
Könyvtár a költő egyik leszármazottjától, Szenes Magdától
megvásárolta. Ekkor derült ki,
hogy Kölcsey a Himnuszt két
papírra írta, és mindkét fólión
a tintamarás sérülés látszódik.
Ám fennmaradt az utókor

számára. Mint ahogy immár
a Himnusz végleges változatának születésnapja is megkapta
azt a helyet az irodalom asztalánál, ami megilleti. 1985-ben
ugyanis egy magyar zongoraművész, ifjabb Fasang Árpád
felvetette, hogy minden év január 22-én ünnepeljük meg a
magyar kultúra napját. Úgy
vélte, ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az
ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének
lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájának.
A lebomló kommunista diktatúra korifeusai végül meghajoltak az érvek előtt, és mintha ezzel is javítani akarták volna az elmúlt évtizedek bűneit,
teret engedtek a hazai kultúra nagyjaira való megemlékezésre. Furcsa ezt ma, ennyi év
távlatából leírni, de a Hazafias Népfront Országos Tanácsa végre-valahára egy valódi
hazafias döntést hozott 1988.
december 29-én, amikor hatá-

rozott arról, miszerint 1989. január 22-én országos megtartható a Magyar Kultúra Napja.
Azóta, immár több mint három évtizede a magyarság ismét egyesül, és határon innen
és túl, szerte a nagyvilágban
megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek,
könyvbemutatókat, irodalmi
esteket és színházi előadásokat
tartanak. Hidat képezve ezzel a világ különböző pontjain
élő honfitársaink részére, hogy
ezen a napon, Kölcsey Himnuszának születésnapján lélekben összekapaszkodhassanak.
Együtt dobbanjon a szívük,
együtt legyenek büszkék arra,
amit ez az évezred óta a Kárpát-medencében élő magyarság elért. Mert a történelembe
immár végleg, nagy betűkkel
írtuk be a nevünket, ahonnan
senki sem törölheti azt ki.
Mert megbűnhődte már e
nép a múltat, s jövendőt…
B. Molnár László

Tisztelet és köszönet a váci
kórház ikonikus orvosainak
Az év első összevont főorvosi-főnővéri értekezletén három lokálpatrióta, az orvos szakmát, a gyógyítást több mint négy évtizede szolgáló főorvosnak köszönték meg az egészségügyben eltöltött magas szakmai színvonalú, betegközpontú munkát a váci kórházban.

XXII. évfolyam 2. szám

Vastapssal ünnepelték
a Vác Civitas Szimfonikus
Zenekar újévi hangversenyét
2020. január 4-én volt Vácon a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar újévi
hangversenye, melyre a művelődési központ színházterme szinte csordulásig megtelt. Műsorukon közkedvelt opera és operett részletek hangzottak el kiváló énekesek előadásában.

S

trauss Denevér nyitánya után fiatal tehetségeket, úgy mint Drahos
Evelin, Süle Dalma,
Pete Ádám és Ninh Duc Hoan
Long ismerhetett meg a közönség. Kacsóh Pongrác János vitézéből, Offenbach Hoffman
Meséjéből, Erkel Bánk bánjából, Strauss Denevérjéből szólaltak meg részletek, melyet a
közönség vastapssal honorált.
A szünetben egy pohár pezsgővel vendégelték meg a közönséget, majd az újévi hangverseny második részében az
operaház szólistája Horváth
István énekelt két közkedvelt áriát, a Nessun Dormát a
Turandot-ból és a La donna e
mobile -t a Rigolettoból. Az
est fénypontjában az énekesek
álltak, akik színes, változatos
és könnyed műsorukkal adtak felhőtlen jókedvet az újévi
hangversenynek.
Az Újévi Hangverseny a

Vác Civitas Hangversenybérlet 3. koncertje volt. Az Évadzáró hangverseny - Mozart
est Bogányi Gergellyel - pedig
2020. március 28-án lesz a Madách Imre Művelődési Központ Színháztermében.
„A Vác Civitas Hangversenybérlet dübörög: a következő évben dupla koncertekre kell majd készülnünk, hiszen az évadnyitó hangversenyen (szeptember végén) megtelt a Fehérek temploma. A
karácsony kórussal és zenekarral hangversenyen teltházat kellett hirdetnünk a koncert előtti héten, és az újévi
hangversenyre is szinte az ös�szes jegy elfogyott. Az Évadzáró Mozart Est sztárvendége Bogányi Gergely lesz, aki
Mozart d-moll zongoraversenyét szólaltatja majd meg
a Bogányi-zongorán. Erre az
utolsó bérletes hangversenyre már csak korlátozott szám-

ban kaphatóak belépőjegyek,
hiszen a színházterem már
majdnem megtelt. Ezek a jelek
arra mutatnak, hogy Vác valóban egy olyan gyöngyszem
a Dunakanyarban, ahol értéket lehet őrizni és ápolni, mert
nagyon nagy igény van rá!" mondta Sándor Bence, a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar
művészeti vezetője.
Az újévi hangverseny közönsége ezúttal egy újfajta színt
hallhatott a Vác Civitas Szimfonikus Zenekartól, mégpedig egy ízig-vérig újévi gálakoncertet, melynek műsorát az
opera és az operett világából
állították össze.
A Vác Civitas Szimfonikus
Zenekar a váci újévi hangversenyt követően 2020. január
5-én Szobon adott újévi hangversenyt, majd 2020. január
12-én Vác testvérvárosában,
Ipolyságon léptek fel nagy sikerű újévi műsorukkal.

Alag történetét
bemutató kiállítás

J

M

Az ünnepelt, nagy köztiszteletnek örvendő orvosok a kórház vezetőivel

egható jelenettel
kezdődött január
8-án a Jávorszky
Ödön Kórház felső- és középvezetőinek értekezlete az intézmény tanácstermében. Dr. Csécs Ilona onkológus főorvosnak, dr. Pornói
Anna reumatológus főorvosnak és dr. Mátrai Sándor neurológus főorvosnak mondtak
köszönetet az elmúlt több mint
negyven év alatt végzett áldozatos szakmai és emberi mun-

káért, a kórházhoz, a városhoz
való hűségért.
Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos beszédében méltatta
mindhárom kiváló orvos betegekkel való kapcsolatát, szakmai érdemeit és felelevenítette
a munkásságukért kapott kitüntetéseket. Az intézmény nevében, dr. Kékesi Gábor orvos
igazgatóval közösen kívántak
egészségben gazdag, hosszú,
boldog éveket, jó pihenést nekik. A vezetőtársak vastapssal

tisztelegtek kollégáik előtt. A
megbecsült szakemberek a tőlük megszokott szerénységgel
és alázattal búcsúztak visszavonulásuk alkalmából a kórháztól és mondtak köszönetet minden egykori és jelenlegi dolgozónak az együtt töltött
évekért. Azt kívánták, hogy továbbra is mindig a betegek érdekeit szem előtt tartva, empatikusan, egymást tisztelve,
segítve folytassák a gyógyító
munkát. 
Tari Adrienn

anuár 15-től látogatható a
Révész István Helytörténeti
Gyűjteményben az az új kiállítás, amelyben a régi Alag történetét ismerhetik meg az érdeklődők.
A hiánypótló tárlat az alagimajori templomrom történetével kezdi a településrész bemutatást. Ezt követi a Magyar
Lovaregylet tulajdonszerzése
Alag-pusztán, majd a máig híres lótelep, téringközpont és
versenypálya létrehozásának, az
itt dolgozók munkájának, illetve a lósportnak Alag kiépülésére gyakorolt hatásának bemutatása.
Az öt tabló mellett korabeli
képek, a lósporthoz köthető tárgyak, dokumentumok állnak a
látogatók rendelkezésére. Külön
vitrint szenteltek az Alagi Községi Elemi Népiskola bemutatásának, továbbá a cserkészet tárgyi emlékei is helyet kaptak az
állandó kiállításban.
Dr. Kerekes Dóra
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Dunakanyari képzőművészek tárlata
a Kávézó Galériában

A Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület tagjai szinte minden évben megmutatják a nagyközönségnek a
legutóbbi időszakban készült alkotásaik válogatását a váci Madách Imre Művelődési Központban, 2020-as
tárlatukat február végéig tekinthetik meg az érdeklődők az intézmény Kávézó Galériájában.

A

tárlat megnyitóján Moór Györgyi környezeti nevelő köszöntötte az alkotókat és a vendégeket, s elöljáróban az alkotócsoport összefogó erejét, együttműködésük
eredetét emelte ki.
- Már ki tudja hány éves az a hagyomány, hogy itt, a Dunakanyar alatt, Vácon közös tárlattal jelentkezik az alkotócsoport. Ez a közösség korábban Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület néven
szerveződött, majd székhelyüket – kényszer szülte módon – áttették Zebegénybe.
Ekkor vették fel a Dunakanyar „vezetéknevet”. De lélekben és a csoporttagok illetőség szerinti többsége által az egyesü-

let alapvetően nagymarosi maradt. Hogy
ez miért fontos? Mert azt hiszem, nem hazabeszélek, ha azt mondom, Nagymaros, a
Dunakanyar az ország, de szerintem a világ egyik legszebb helye. Képzőművészek
ezt már rég felfedezték, néhányan még biztosan emlékeznek a helyi művésztelepre,
számos híres festő is élt, alkotott ezen gyönyörű településen. A hegyek, a Duna, Visegrád látványa, a hangulatos, kanyargó,
meredek utcák jellegzetes német-sváb házaik bájával nemcsak a hozzánk látogatók,
de a helyi lakosok szívét-lelkét is melengetik. Hát ilyen híres helyről hozták el most
is legújabb kiemelkedő kincseiket a művészek, hogy minél többen örömüket lel-

jék bennük - mondta bevezetésként Moór
Györgyi.
Holdtöltés nap estjén nyílt meg a tárlat,
az ajánlásban ez is hangsúlyt kapott, Moór
Györgyi ennek kapcsán így fogalmazott:
"Sötétség és fényesség – mi ez, ha nem
ellentét, ha nem változás, ha nem váltakozás? Legyen ez a vezérfonalunk, tekintsük
meg ezzel a szemlélettel a kiállított műveket, hogy érezzük, értsük az ellentét, a változás, a váltakozás képek kiváltotta hatását!"
A tárlat alkotásai valóban nagyon sokrétűek mind témájukat, mind műfaji "hovatartozásukat" illetően: egy térbe függesztett installáció gyújtópontja körül olajképek, grafikák, fotográfiák sorakoznak a
paravánokon - portrék, csendéletek, tájképek, absztrakt művek.
Viszont van egy túlnyomó többséget alkotó műalkotás blokk: ezek a művek a dunakanyari táj ihletadó erejéről tanúskodnak.
Moór Györgyi ezen művekről megjegyezte:
"Mily gyönyörű természeti környezetben élnek és alkotnak a DUKE művészei!
Irigyelhetnénk is őket, mondván, csak kinéztek az ablakon, és máris van miről festeni! Hisz a nagymarosi tájban csak gyönyörködni lehet, s ha már ily szép, hát nosza, örökítsük meg a papíron, a festővásznon. Nézze meg a zsúfolt városban élő nép,
mily szép vidékek is vannak felénk!"
A tárlat február 25-ég látható a MIMK
Kávézó Galériájában.
Ribáry Zoltán
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Interjú egy jeles dunakeszi polgárral

Bruzsenyák Ilona
45 éve nyert Európabajnokságot távolugrásban

XXII. évfolyam 2. szám

Kézilabda – A 6. helyen zárta
az első bajnoki kört a VNKSE
Megnyerte utolsó mérkőzését a 2019/2020-as élvonalbeli női kézilabda bajnokság első szakaszában a váci hölgykoszorú. A szekszárdi győzelmével csapatunk őszi mérlege 6 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség lett: Dunaújváros – Váci
NKSE 35-36 (15-17).

Csák Ibolya (1938) és Németh Angéla (1969) után Bruzsenyák Ilona volt
az, aki a nők között Európa-bajnoki aranyérmet nyert hazánknak. Ilona
1974-ben az év sportolója lett, férje Gresa Lajos, 1976-ban, 60 méteren
6.44 másodperccel világcsúcsot futott. Dunakeszi otthonában kerestem
fel a kitűnő sportoló házaspárt
évre rá, a rotterdami fedett pályás kontinensbajnokságon, 60 méteres gátfutásban, a döntőben
8.32 másodperccel ötödik lettem. A legsikeresebb és legeredményesebb évem 1974-ben volt.
A római EB-n távolugrásban, a két riválisom,
a kelet-német Voelzke és a szovjet Alfejeva állt
előttem a világranglistán. A döntőben az első
két ugrásom nem sikerült. A hatodik ugrásnál
úgy éreztem, hogy jól fogtam el az ugrólécet, a
talajra érés is sikerült, ekkor tudtam, hogy nagyot ugrottam, 665 centimétert. Azonban még
hátra volt a két nagy rivális, de nem tudtak túlugrani, és így lettem magyar csúccsal Európabajnok, másnap pedig ötpróbában hatodik.

- Kedves Ica, úgy tudom, hogy sportcsaládból származol?
- Igen, édesapám kitűnő asztaliteniszező és
labdarúgó volt. Anna nővérem atlétikában (100,
200 méteres síkfutásban, távolugrásban) az ifjúsági válogatottságig vitte, de sajnos súlyos sérülése közbeszólt. A bátyám is sportolt.

- Tizenegy éve nyugdíjas vagy, mivel telnek
napjaid?
- A családom körében boldogan telnek a hétköznapok. Férjem, Gresa Lajos 1976. január 17én a budapesti Olimpiai Csarnokban fedett pályás versenyen, 60 méteren 6.44 másodperccel
világcsúcsot futott. Ráadásul huszonötször szerepelt a magyar válogatottban. Londonban ismerkedtünk meg, és 1976-ban házasodtunk
össze. 1977-ben megszületett Ilona lányunk, aki
jelenleg angoltanárnőként dolgozik a Bárdos Lajos Általános Iskolában, munkaközösség-veze-

- Mi volt az első sikered?
- Emlékszem arra, amikor 1964-ben, még általános iskolai tanulóként négy tusában országos bajnokságot nyertünk. Ezután családommal
Debrecenbe költöztünk, itt kötöttem barátságot
az atlétikával, a DEAC-ban versenyeztem, majd
pár év múlva Újpestre kerültem.
- Mi történt Veled 1970-1981 között?
- Bejártam a világot, s ha pénzt nem is kaptunk, élményben és látványosságban bőven volt
részem. A magyar válogatott mezét 32 alkalommal húzhattam magamra, miközben a következő versenyszámokban vettem részt: 60 és 100
méteres síkfutás, 60 és 100 méteres gátfutás, ötpróba, távolugrás és 4x100-as váltó tagjaként
szerepeltem, így több mint harminc magyar bajnoki címet szereztem.
- 2020-ban lesz a 32. nyári olimpia, Tokióban. Hogyan gondolsz vissza a Te olimpiai szereplésedre?
- Az 1968–ban, Mexikóban megrendezett
olimpia eseményei, amikor 18 éves voltam, nagy
hatással voltak rám. Akkor döntöttem el, hogy
én is ott akarok lenni a következőn, és így is
lett. Az 1972. augusztus 26 – szeptember 11. között Münchenben lezajló, életem első olimpiájára napi három edzéssel készültem. A nemzetközi túszdráma ellenére, emlékezetes volt számomra. Ötpróbában 4419 ponttal nyolcadik lettem, távolugrásban 639 centiméterrel, országos
csúccsal tízedik. Őszintén bevallom, az 1976-os
montreali olimpiára lelkileg nem voltam felkészülve, nem is akartam kimenni. Elmondhatom,
az olimpiai játékok már önmagában is hatalmas
élményt nyújtottak, és életre szóló barátságokat
is kötöttem.
- Az Európa bajnokságok sikeresebbek
voltak?
- Mivel akkoriban még nem volt világbajnokság atlétikában, ezért az Európa-bajnokságokat
négyévente rendezték meg. És igen, sikeresebbek voltak: az első EB szereplésem 1971-re esett,
Helsinkiben a 4x100 méteres váltónk 5. lett. Egy

A

A váci együttes két tehetséges játékosa: Koczura Csenge és Kácsor Gréta

z azonos pontszámmal álló tabellaszomszédok a várt nagy
küzdelmet vívták a
dunaújvárosiak ideiglenes, szekszárdi otthonában. Az első félidő
igen hullámzó játékos hozott. Az
első 5 perc szapora hálórongálása (4-4) után a mieink tudtak erősíteni és háromgólos előnyt szorgoskodtak össze. Ám ez felébresztette a vendéglátókat, akik
zsinórban négyszer is betalálva
fordítottak (14. perc: 8-7).
Majd az első félidő hajrájáig rendre a váciaknak kellett futni az eredmény után. Az
újabb fordulatot cserekapusunk,
Bukovszky Anna beállása hozta, aki hétméterest hárított, majd
több kritikus helyzetben is megmentette kapuját a góltól. Így a
szünetre kétgólos fórral mehettek a mieink.
A folytatásban nagyon ha-

mar következett az újabb fordulat: a kétgólos váci előny gyorsan ugyanilyen hátránnyá változott (16-18-ról 20-18). Sőt, az ös�szecsapás kétharmadánál már
háromgólnyi differencia is volt a
csapatok között, mert a váci védekezés gyámoltalansága miatt
a játékrész addigi perceire mindig esett egy hazai gól. Szerencsére lelkes játékkal 25-22-ről is
sikerült kiegyenlíteni. A második
félidő közepére már jóval félszáz
fölé ment a góltermelés.
Az NB I-es góllövőlista élén
álló Kácsor Gréta találataival ismét a váciak vezettek a záró tíz
perc elején. Felváltva zörögtek
a hálók, hol kettő, hol egy volt
a vendégfór. Ahogyan várható volt rendkívül kiélezett, izgalmas végjáték következett. A
záró öt perc két találatnyi előnyünkkel és hazai időkéréssel indult. Sőt, ez a vezetésünk

megmaradt 2 perccel a lefújás
előtt is. Sorsdöntő pillanatban
ismét Bukovszky Anna mutatott be egy bravúrt. Már csak
fél perc volt hátra, amikor újra
egyre jöttek fel az újvárosiak,
de szerencsére rendkívül fiatal csapatunk nagyon rutinosan
megtartotta a végére is a minimális előnyét és szerzett roppant fontos két pontot.
Váci gólszerzők: Kácsor Gréta 11 (2); Hámori Konszuéla
és Lakatos Rita 5-5; Kuczora
Csenge 5 (4); Diószegi Nikolett 4; Helembai Fanny és Sanja
Radoszavljevics 2-2; Mészáros
Rea és Szabó Kitti 1-1.
A bajnokság a második kör
első fordulójával a hét végén
máris folytatódik. Január 25-én,
szombaton 18 órától a váciak az
MTK ellen lépnek pályára az
Elektromos-csarnokban.
Forrás: vac.hu

Elhunyt Szikora Gyula, Pro Urbedíjas testnevelő tanár, atlétaedző
Életének 60. esztendejében 2020. január 12-én elhunyt Szikora Gyula, az Árpád
Fejedelem iskola testnevelő tanára, a Váci Reménység Egyesület legendás edzője. Február 27-én ünnepelte volna hatvanadik születésnapját, ám néhány hónapja kiderült, hogy súlyos beteg, a szeptemberi tanévkezdést sem tudta már vállalni. A gondos orvosi kezelés ellenére sem tudott meggyógyulni. A kiváló, köztiszteletben álló pedagógust az egész város gyászolja.

tő, és osztályfőnök. Unokánk, Bíró Beáta, a Radnóti Miklós Gimnázium egyik kiváló tanulója.
Dolgoztam edzőként is, de igazán az oktató-nevelő munka állt közel hozzám. Hat évig a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, utána
három évig Újpesten, a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanárnőjeként dolgoztam, ahol te is ott tanítottál,
velem együtt. Innen mentem nyugdíjba. A versenyzést 1980-ban befejeztem. Gazdag élményt
adott a sportpályafutásom, várom az olimpiát,
és bízom a magyar sportolók jó szereplésében.
Solymosi László

S

zikora Gyula születése óta Vácon élt, itt
végezte iskoláit. Érettségi után az egri Ho
Shi Minh Tanárképző Főiskola biológiatestnevelés szakára nyert felvételt, 1983ban diplomázott. Ugyancsak 1983-tól a váci
Árpád Fejedelem Általános Iskolában tanított.
1972 óta atletizált, a sporthoz, az atlétikához fűződő szeretetét nevelőtanárainak, Buchnitz Zoltán és Bodnár Ferenc tanár uraknak, valamint
Csákvári Éva tanárnőnek köszönheti.
1983-tól dolgozott atléta edzőként, először

a Váci Izzó MTE, majd a Váci Reménység atlétáival foglalkozott és egész mostanáig ennek
a sportegyesületnek volt oszlopos tagja. Tanítványaival több országos bajnokságot nyert. Fogyatékossággal élő sportolókkal évek óta foglalkozott, segített a válogatott munkájában is.
A fogyatékos válogatottnak több versenyzőt is
adott, az egyikük Fonódi Gábor, Vác első atléta
világbajnoka, többszörös világbajnok és Európa-bajnoki érmes, a másik pedig Keresztesi Erika világcsúcstartó, többszörös világ- és Európa-bajnok.
2006-ban országos diákolimpiai csapatbajnokságot nyertek a fiú távolugró csapattal. Ez a
város sportéletében az első általános iskolás atlétikai országos bajnoki cím. Szerette ezt a szakmát, ez volt az élete. Szikora Gyula nagyon sok
elismerésben részesült, köztük pedagógusi és
edzői munkájáért 2016-ban átvehette Vác egyéni Pro Urbe Díját.
Szikora Gyulát 2020. január 21-én, kedden
helyezték örök nyugalomra a Vác-alsóvárosi
temetőben.
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