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A magyarok hisznek a házasságban
Tuzson Bence: Az elmúlt években Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az esküvők száma Európában
A magyar családtámogatási rendszer nemzetközi ös�szehasonlításban is kiemelkedő, a gyermekvállalásra
készülő fiatal házasok sokféle segítséget kapnak, és
talán ennél is fontosabb, hogy Magyarországon családbarát környezetben élhetnek – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki fontos eredménynek nevezte azt is, hogy már
több mint százezer család igényelte a tavaly júliusban
indult családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. A családbarát környezet kialakításának köszönhetően tavaly január és november között mintegy hatvankétezren kötöttek házasságot hazánkban, vagyis nyolcvannégy százalékkal többen, mint 2010-ben –
hangsúlyozta a politikus.
– Miben rejlik a magyar családtámogatási rendszer egyedisége?
– A családtámogatás hazánkban kialakított sokféleségére nincs példa
nemzetközi szinten, de egyedülálló az
is, hogy egy kormány ilyen súllyal tűzze zászlajára a családok segítését, támogatását, felkarolását. Szemléletes

példája ennek, hogy már több mint
százezer család igényelte a tavaly júliusban indult családvédelmi akcióterv
valamelyik támogatását. A kormány
tíz éve hirdette meg a családbarát fordulatot, amelynek számos eleme között már akkor is szerepelt a gyermekek ingyenes étkezése, az iskolai tan-

könyvek ingyenessége, az Erzsébet-táborok által nyújtott üdülési lehetőség,
a házasságkötéskor kapható támogatás, a nagyszülői gyed és a szülői adómentesség. A legfontosabb azonban –
mindezek mellett – a családbarát mentalitás, ami lassan, de folyamatosan
formálódik.

– A lakossági érdeklődést a kormányzati törekvések pozitív visszaigazolásának tekinthetjük?
– Igen, mindenképp! Gondoljunk
csak arra, hogy hazánkban országos
szinten negyven éve nem volt olyan
sok házasságkötés, mint tavaly augusztusban. Ez is azt jelzi, hogy a családala-

pítást és a gyermekvállalást támogató –
és egyre kedvezőbb – jogi keretek kialakításával párhuzamosan a fiatalok
is felbátorodtak, és ma már nem félnek
belevágni abba, hogy megvalósítsák az
álmaikat.
Folytatás a 2. oldalon

Jó ütemben halad a dunakeszi
Kásler Miklós: Nincs az országban
rendelőintézet felújítása és bővítése
koronavírusos megbetegedés
Épül a városi Pszichiátria új épülete
Dunakeszi Város Önkormányzata az elmúlt években felújította a háziorvosi rendelőket, a lakosság kulturáltabb kiszolgálása érdekében a Széchenyi utcában - az egykori Frédikevill épületének megvásárlásával és teljes körű átalakításával, felújításával - bővítette
a városi egészségügyi ellátó intézmény-hálózatot. A Mentőállomás
is új épületben, a Liget utcában kapott elhelyezést, miközben a Tüdőgondozó átkerült a Szakorvosi Rendelőintézetbe, melynek belső
felújításán és bővítésén a szakemberek napjainkban is intenzíven
dolgoznak. Gőzerővel halad a Pszichiátria építése is.
- Új rendelők, várók, mosdók épülnek, megnövekedett alapterületen – ismertette Dióssi Csaba
polgármester, aki elmondta, hogy a hasznos tér
növekedését egyrészt a korábbi galériás rendszer
megszüntetésével, befedésével érték el, másrészt
pedig a padlástér beépítésével. Az átalakításnak
köszönhetően egy új szint jön létre az épületben.
- A beruházás keretében nem csak szépészeti beavatkozások történnek, hanem a víz-és
elektormos rendszerek is megújulnak, egy napos sebészet kerül bevezetésre, valamint egy új
lift is beépítésre kerül az egyre növekvő lakossá-

gi igények kiszolgálására – tette hozzá Dunakeszi Város polgármestere.
- A nagyobb területnek köszönhetően bővülnek a szolgáltatások is, helyet kap pl. egy úgynevezett egynapos sebészet is, amely lehetővé
teszi a kisebb beavatkozásokat is. A nagy volumenű beruházást 2020-ban átadják, ám – mint
azt már megtapasztalhatták – az átalakítás ideje
alatt csökkentett területen folyik a betegek ellátása – mondta a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Nincs az országban koronavírusos megbetegedés – mondta Kásler
Miklós a parlament tavaszi ülésszakának megnyitóján. Az emberi
erőforrások minisztere napirend előtt a koronavírus elleni fellépést
szolgáló kormányzati intézkedésekről beszélt.

M

int fogalmazott, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO első jelzésére az Emmi megkezdte a felkészülést
az egészségügyi és rendvédelmi szervek bevonásával. Az operatív törzs 28 pontos akciótervet dolgozott ki, ebből a legfontosabb, hogy a
járványügyi helyzetet folyamatosan követik, és
szakmai eljárási rendet dolgoztak ki elkülönítésre és szűrésre.
A megelőzés rendszabályai szerint a járványügyi laborban megteremtették a vírus kimutatásának lehetőségét, és 24 órás ügyeletet tartanak fent. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felmérte az igényeket és a tartalékokat,
majd beszerzéseket indítottak el – írta a Magyar Nemzet. A határátkelőkön folyamatosan
szűrik a belépő gyanús utasokat. A Liszt Ferenc
Repülőtéren is megfelelő feltételeket szabtak –
jelentette be.
Hangsúlyozta, a külügyminisztérium folyamatos kapcsolatot tart az érintett országokban
lévő magyarokkal. Kitért arra is, hogy a Kínából hazaszállított hét magyar, a két hetes orvosi
felügyelet után panaszmentesen távozott a fővá-

Kásler Miklós miniszter

rosi kórházból. Kiemelte, hogy fellépnek a rémhírterjesztőkkel szemben, valamint két ingyenes zöldszámon naprakész információval látják
el az érdeklődőket.
Kásler Miklós hozzátette: az Emmi tájékoztatta az uniós egészségügyi biztost, és részt vett
az illetékes miniszterek ülésén. – A kormány súlyának megfelelően kezeli a koronavírust, és felkészült annak kihívásaira. Az országban ilyen
megbetegedés nincs – zárta szavait a miniszter.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Folytatás a 2. oldalon

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

Dunakanyar Régió

2

A magyarok hisznek
a házasságban

Folytatás a címlapról

XXII. évfolyam 4. szám

Folytatás a címlapról

Tájékoztató az új koronavírus
okozta járványról
Az új koronavírus okozta járványról az alábbi tájékoztató olvasható a Nemzeti
Népegészségügyi Központ honlapján az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) 2020. február 17-i és az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2020. február 16-i adatai alapján.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára

– Mit tekinthetjük a családtámogatási rendszer legsikeresebb elemének?
– A családvédelmi akcióterv
több intézkedése – mint az autóvásárlási kedvezmény, a nagyszülői gyed, a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége – iránt is
nagyon élénk lakossági érdeklődést tapasztaltunk, de mindenképp a legsikeresebb elemek
egyike a Babaváró támogatás,
amely rengeteg fiatalt szólított
meg. Az életkezdéshez igényelhető tízmillió forintos segítség
lehetővé teszi számukra, hogy
akár családi támogatás nélkül is
eséllyel induljanak el az életben.
Ehhez hasonló nagyságrendű
támogatás még soha nem létezett korábban Magyarországon.
A korábbi kormányok 2002 és
2010 között megszüntették a
családi adókedvezményt, s az
egy- és kétgyermekes családoktól ezzel elvették azt a garanciát,
biztonságérzetet, ami a családalapítás fontos feltétele. Ezt a bizalmat most nagyon nehéz, de
nem lehetetlen újraépíteni.
– A házasságkötések számának emelkedését említette az
imént. Mi áll a pozitív tendenciák hátterében?
– A statisztikai adatok azt jel-

zik, hogy tavaly január és november között mintegy hatvankétezren kötöttek házasságot,
vagyis összességében nyolcvannégy százalékkal többen, mint
2010-ben. Ez hatalmas növekedés! A kontinens egészét nézve is kiemelkedő eredményt értünk el ezzel. A házasságkötések száma minden régióban és
életkori csoportban nőtt, a tavaly augusztusi 11,300 esküvő pedig negyvenéves csúcsot
jelent. A negatív rekord 2010ben volt, akkor ugyanis kétszer annyi házasság szűnt meg,
mint amennyi köttetett. Az elmúlt években Magyarországon
nőtt a legnagyobb mértékben
az esküvők száma Európában.
A 2015 óta elérhető – két éven
keresztül havi ötezer forintot jelentő –, az első házasoknak járó
adókedvezményt eddig százötvenezer pár, a júliusban hatályba lépett Babaváró támogatást pedig több mint hatvanhétezren igényelték. A legtöbben
a maximális tízmilliós összeget kérik.
– Csak a támogatásoknak
köszönhető a házasságkötések számának megemelkedése,
vagy más is hatott erre?
– Részben minden bizon�nyal összefüggésben áll ez az

egyre kedvezőbb családtámogatási rendszerrel és a tavaly bevezetett családvédelmi akciótervvel is. De ezen felül a magyar egyébként is egy családbarát nemzet. Ezzel kapcsolatban
is készültek felmérések, a szakemberek elvégezték a szükséges
kutatásokat, és megállapították,
hogy a lakosság hetvenöt százaléka nem tartja elavultnak a házasságot, tízből kilenc ember
pedig javasolja is azt. Ez azt mutatja, hogy a magyarok házasságpártiak, és hisznek a házasság intézményében. Magyarországon az emberek többsége a stabil párkapcsolatot tartja
a legfontosabbnak a gyermekvállaláshoz: az idősek kétharmada, a fiatalok több mint ötven százaléka szerint jó, ha a
párok összeházasodnak a gyermekvállalás előtt. A házasságban gondolkodók kilencvenhét százaléka pedig gyermeket
is szeretne. A mi felelősségünk
tehát abban van, hogy megteremtsük nekik az ehhez szükséges, az ezt támogató jogszabályi
környezetet, amelyben a gyermekek megszületésével a terheteket is levesszük a fiatal házasok válláról.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Ficsak: hatalmas lépés lenne
a háromgyermekes
anyák szja-mentessége
Hatalmas lépés lenne az szja-mentesség kiterjesztése a háromgyermekes
anyákra – közölte a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója kedden
az M1 aktuális csatornán.

K

irály Nóra azt mondta, hogy a négygyermekes anyák szja-mentességével,
amely januárban lépett hatályba, a kormány a nők megbecsülését fejezi ki.
Az intézkedés kiterjesztése a háromgyermekes anyákra sokkal több nőt érintene, ezért elő
kell teremteni rá a fedezetet
– mondta, hozzátéve: bízik abban, hogy a következő években ez megvalósulhat.
A gyermek születése után fél évig járó jutta-

tás eddigi mértékének, az előző évi átlagkereset
70 százaléka 100 százalékra emelésének lehetőségével kapcsolatban hangsúlyozta:
a kormány próbál minden segítséget megadni a családoknak, hogy több gyermek születhessen.
Az Európa-szerte fennálló demográfiai problémát ugyanis a családok anyagi és erkölcsi támogatásával szeretné megoldani – írja az MTI.

2019 decemberében a kínai Wuhanból ismeretlen eredetű tüdőgyulladás járványt jelentettek az WHO felé. A megbetegedések hátterében
egy új koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok, amely emberről emberre képes terjedni. 2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű járványügyi szükséghelyzetet hirdetett ki az új koronavírus járvány miatt
– olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján.
Az ECDC 2020. február 17-i adatai alapján
71 333 igazolt COVID-19 megbetegedést jelentettek világszerte, közülük 1775 beteg halt meg.
Kínából 70 551 megbetegedést jelentettek (a
hongkongi és makaói eseteken kívül), közülük
1 770 beteg meghalt. Egy-egy halálesetet jelentettek a Fülöp-szigetekről, Hongkongból, Tajvanról, Japánból és Franciaországból.

Hubei tartományban az új esetdefiníciót is
figyelembe véve 2019. december 31. és 2020.
február 17. között 58 182 megbetegedést regisztráltak. Az ECDC értékelése szerint Kína
kontinentális részén feltehetően folyamatos az
új koronavírus közösségi terjedése. Hubei tartományban a többi tartományhoz képest kiemelkedő a megbetegedések száma és aránya.
Kínán kívüli területekről (beleértve Hongkongot és Makaót is) 28 országból/területről összesen 715 igazolt megbetegedést jelentettek. Európából (Franciaország, Németország, Finnország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia és Belgium)
összesen 48 igazolt 2019-nCoV okozta megbetegedésről érkezett jelentés. A Franciaországban elhunyt személy Hubeiből származó, idős
kínai állampolgár volt.

***

Tovább terjed az influenza

A váci kórházban is él még a látogatási tilalom
Lassan, de tovább terjed az influenza az országban; február 3. és 9. között
34.900 ember, az előző hetinél 16,3 százalékkal több beteg fordult orvoshoz
influenzaszerű tünetekkel – közölte február 12-én Nemzeti Népegészségügyi
Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya az influenza figyelőszolgálat adatai alapján.

H

árom terület (Budapest, továbbá GyőrMoson-Sopron és Pest megye) kivételével valamennyi közigazgatási területen emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez
viszonyítva.
Az országos adatok szerint a betegek többsége továbbra is gyerek (36,7 százalék), 33,3 százalékuk 15-34 éves fiatal felnőtt, míg a 35-59
évesek korcsoportjába tartozott a betegek 23
százaléka, hét százaléka pedig 60 éven felüli
volt. A laboratóriumi vizsgálatok többségében
az influenza A vírusát mutatták ki.

Több mint egy millióan kaphatnák meg ingyenesen az influenza elleni védőoltást hazánkban, az érintettek jelentős része viszont
nem él a lehetőséggel - írja a vaci-naplo.hu Világgazdaság cikkét szemlézve. A jelzések szerint hétről-hétre nő a vírussal fertőzöttek száma, azonban a kockázati csoportokba tartozóknak csupán 53%-a adatta be a térítésmentes
vakcinát a háziorvossal.
Mint ismert – az ország számos kórházához
hasonlóan - a járvány miatt február 4-e óta látogatási tilalom van a váci Jávorszky Ödön
Kórházban.
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Dióssi Csaba jó hírként közölte,
hogy az Szakorvosi Rendelőintézet
épülete mellett már gőzerővel épül a
városi Pszichiátria új épülete is.
– A beruházás helyén korábban
egy öreg ház állt, melyet az Önkormányzat megvásárolt és lebontotta,
teret nyitva az új épületnek. A beruházás átadása után egy modern, szép
épület várja majd a betegeket – emelte ki az osztályvezető, aki hozzátette:
- A megnövekedett funkciókhoz és
betegszámhoz építünk egy parkolót
is, ami a most üzemelő parkoló mögötti területen kerül kiépítésre, ahol
a régi épületet már lebontottuk. Az
új parkoló kap egy új kijáratot is közvetlenül a Fő útra, megkönnyítve ezzel is a közlekedést.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A váci régió egyik legkedveltebb települése Rád, melyet gyönyörű természeti környezeti adottságai révén, a 2x2 M2-es autót közelsége miatt az otthonteremtő fiatal családok közöl nagyon sokan választották lakóhelyüknek az utóbbi időben.
Cserhát lábánál elterülő falu -, melynek
egykoron Mátyás király fia, Corvin János volt a
földbirtokosa – napjainkban
is közkedvelt, melynek egyik
ékes bizonyítéka a domboldalon emelkedő új ingatlanok
sora, az otthonteremtő fiatal
házasok „fészekrakása”, s az
az örömteli tény, hogy egyre
több gyermek születik Rádon.
- A választókerületben 11
településen épül vagy újul
meg bölcsőde. Ezek között
van Rád is, amely 112 millió
forintos kormányzati támogatást kapott erre a célra. Itt a
bölcsődei építkezés már el is
indult. Ilyen támogatásokkal

A pszichiátria
új épülete

A kormány a fiatalok zenei nevelésének az eddiginél
is nagyobb támogatása céljából a 2018. évi Hangszercsere Programot folytatta 2019. évben is. A Váci Tankerületi Központ több mint 90 millió forint támogatásban részesült.

A

Bölcsőde épül Rádon

A

A Kodályprogram keretében
hangszereket
kaptak az iskolák

támogatásból a Pianínó Program keretében 2018-2019. évben
10 intézmény szerezhetett be
pianínókat, egyenként 1,2
millió forint értékben. Emellett a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium
és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyzongorát kapott 10,8 millió
forint összegben.
A program keretében az általános iskolák részére is lehetőség nyílt elektromos zongora biztosítására. A váci tan-
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tudjuk Családbarát országgá tenni hazánkat – mondta dr. Rétvári Bence, a telepü-

lés országgyűlési képviselője,
az Emmi parlamenti államtitkára.

Családi program lesz a Dunakeszi Viadal

A

z 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelegve Dunakeszin immár hosszú évek óta megrendezik a Dunakeszi Viadalt, melyen minden alkalommal
megütköznek egymással a magyar honvédcsapatok és a császári egységek. A Duna-parti Katonadombon „újravívott” látványos csata minden évben nagy sikert aratott a város diákjai körében.
A szervező, Dunakeszi Programiroda idén március 14-én, szombaton rendezi a Dunakeszi Viadalt azzal a nem titkolt céllal, hogy hétvégén a szülők, a családok tagjai is megtekintik az „élő történelemórát”
a Katonadombon. A történelmi időket felelevenítő rendezvényt családi programokkal szeretné teljessé tenni az önkormányzat, ezért már

az idei Dunakeszi Viadalnak a mottója is a „Hozd el a családot”. A város azt reméli, hogy félnapos családi rendezvénnyé növi ki magát a viadal, természetesen megtartva a látványos bemutatókat és a gyerekeknek rendezett csatát is.
Részletes program: 10:45: Dáma lovasság bemutató, 11:00: Dunakeszi Viadal, 12:10: Néptánc bemutató, Körösi Táncegyüttes Csikófark csoportja: Szatmári táncok; Kőrösi Táncegyüttes Nap és Hold csoportja:
Gömöri táncok, 12:30 Solymász-bemutató, 12:30-15:00 Táncház kicsiknek – Tőkei Krisztinával. Ezen kívül végig nyitva lesz a kézműves sátor,
a helytörténeti kiállítás és különös kreatív mókának számító óriásszínező, de lesz még íjászat, szablyavívás, solymász tábor is.

kerületben huszonegy általános iskola és gimnázium részesült a támogatásból.
Az alapfokú művészetoktatási iskolák és zenei szakgimnáziumok több mint 56 millió forintért új hangszereket
vásárolhattak a diákok és a
pedagógusok részére.
A hangszer felújítások és javítások mellett 2019. évben a
program lehetőséget biztosított a meglévő hangszerek alkatrészeinek és tartozékainak
beszerzésére is közel 9 millió
forint értékben.

Száznál is több gépkocsit befogadó parkoló épül
Dunakeszi legközkedveltebb szabadtéri helyszíne a Katonadomb rendezvényközpont, és szomszédságában a Duna-parti szabadstrand és sétány, ahol a nyári napokon több százan, de van, amikor ezrek pihennek, szórakoznak, sportolnak.
Ilyenkor különösen nagy igény mutatkozik a kulturált és biztonságos parkolóhelyekre, melyek kielégítése érdekében az Önkormányzat több mint száz parkolót
épít a Katonadomb közvetlen szomszédságában, a Kiserdő utca végénél.
- A korábban romos garázsok
helyén földes, rendezetlen terület állt. A térköves parkoló kialakításánál figyelembe
vettük a terület adottságait és
a lehetőségekhez képest a növényzetet is. A beruházás végén számos új facsemetét is
telepítünk a területen a környezet zöldövezeti jellegének
megőrzése érdekében. Az építés keretében szilárd burkolattal látjuk el az Újszőlő utca egy

részét, amely eddig földes út
volt – tájékoztatott Dunakeszi
Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályának vezetője.
A Dunakanyar Régió érdeklődésére Somodi István elmondta, hogy a beruházás átadását követően megváltozik a
forgalmi rend is.
– A Katonadomb utcából
érkezők a jövőben az új utcán keresztül tudnak kihajta-

ni, mert a Kiserdő utca legvége - a Hársfa és a Diófa utca
közti szakasza - egyirányú
lesz a Duna felé. A munkák a
téli időszakban sem álltak le,
az építők jelenleg is dolgoznak az új parkoló kialakításán. Terveink szerint márciusban elkészül a beruházás
– jelentette ki Somodi István
osztályvezető.
V. I.
Fotó: KesziPress
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Folynak az egyeztetések: Nagymaroson
szervezik a VéNégy Fesztivált?
Hét éve indult útjára a VéNégy Fesztivál Vácon. Az ötlet Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatójától származik, aki egy nemzetközi kulturális fesztivált álmodott meg. A rendezvény az elmúlt évek során számos,
neves előadott vonultatott fel. Most azonban úgy tűnik, hogy új helyszínre költözhet a program, mivel Nagymaros új
képviselőtestülete arról döntött január elején, hogy társrendezőként részt vesz rendezvényben. Bár a végleges döntés még nem született meg, de a tárgyalások már elkezdődtek.

A

sikeres fesztiválon az
elmúlt években tízezrek fordultak meg, ez
kétszer akkora, mint Nagymaros lakossága. A közösségi oldalon rögtön elindultak a viták
a döntéssel kapcsolatban.
A település polgármestere, Heinczinger Balázs a
Facebookon válaszolt a felve-

tésekre: „Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy még nem
állapodtunk meg senkivel semmiről! A képviselőtestület döntése felhatalmazott, hogy részletekbe menően tárgyalhassak
a fesztivál megrendezéséről,
és kedvező ajánlat esetén elfogadhassam azt. Egyelőre en�nyi történt!

Nem fogunk semmit elkapkodni és nem hozunk megfontolatlan döntéseket, különösen
nem városunk lakóinak a háta
mögött! Ugyanakkor a hirtelen
adódó jó lehetőségeket sem szeretnénk elszalasztani. Igyekszünk ezért minden esetben
úgy eljárni, ahogy az a leginkább célravezető. Reményeim
szerint ez most is így történt”
- írta. Hozzáteszi: hamarosan
kiderül majd, hogy pontosan
mit is kínálnak Nagymarosnak
a V4 Fesztivál szervezői.
A folyamat azonban elindult, hiszen a nagymarosi önkormányzat elfogadott egy határozatot: „A képviselőtestület úgy dönt, hogy a VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozó megrendezésében társrendezőként részt vesz. A rendezvény időpontja: 2020. június
25-28., helyszín: Nagymaros,
Felsőmező. Felhatalmazza a

polgármestert, hogy a rendezvény szervezőivel a tárgyalásokat kezdje meg.” – olvasható a
honlapon.
Schindler László nagymarosi
képviselő is bejegyzést tett közzé a közösségi portálon. Ebben
arról ír, hogy a döntést megelőzően egy, minden részletre kiterjedő, kötetlen megbeszélést

is folytattak a főszervezővel. A
Felsőmező területét ingyen biztosítanák a VéNégy Fesztiválra,
melyért cserébe bevételre is számítanák, akár adó, akár parkolási díjak formájában. Emellett
pedig a vendéglátó- és szálláshelyek bevételeinek növekedésére is számítanak a négy napos
program miatt.

„Én biztos vagyok benne,
hogy nem ez a hétvége lesz az,
amikor pihenni fogunk, rengeteg szemét, dugó, zaj lesz
az, amit 4 napig el kell viselni.
Mindezek ellenére is azt mondtam magamban, hogy én le tudom tenni az autót, be tudok
előtte vásárolni (hiszen a piknikes bulinál kifosztották a
boltokat), és megpróbálok az
ide látogatókkal együtt szórakozni, vagy elviselve pihenni.
Hogy miért? – Mert hiszem, hogy ez egy jó lehetőség, ami nem tervezett bevételeket generál a városkánk javára, amit fejlesztésekre, szépítésekre tudunk fordítani” - írta
Schindler László.
Hogy valóban Nagymaros
ad-e otthont idén a VéNégy
Fesztiválnak, az hamarosan kiderülhet.
Furucz Anita

Nem szűnik meg a váci A Magyar Széppróza Napja
öntöttvas kiállítás, csak
kevesebb darab lesz

A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük a
Magyar Széppróza Napját február 18-án, Jókai Mór születésnapján.

Egy testületi döntés értelmében kevesebb részből áll majd a Pannónia Házban
látható öntöttvas kiállítás. Mint azt Forró Katalintól, a Tragor Ignác Múzeum
igazgatójától megtudtuk, a hely szűke indokolta kérésüket. Berczelly Attila több
mint 400 tárgyat tartalmazó gyűjteményét 2007-ben vásárolta meg Vác városa
a magángyűjtőtől.

K

iemelte: a gyűjtemény
egy része a város tulajdonában van, amit a
múzeum kezel, míg a másik felét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumtól kölcsönözték. A mostani döntéssel
a nagy kályhák fognak eltűnni a kiállításról, ezzel helyet
felszabadítva, de a kiállítás jól
átgondolt, és az öntöttvas művesség széles spektrumáról képet ad továbbra is a látogatóknak – írja a vaci-naplo.hu.

– A pincehelyiségben van
a Gádor-gyűjtemény is, amelyet fel kellene hozni, hogy egy
méltóbb helyre kerülhessen –
emelte ki a szakember.
A képviselőtestület januári ülésén arról is döntött, hogy
négy múzeumi épület városi
tulajdonba vételét kezdeményezi a vagyonkezelőnél, de
nem akarja a Széchenyi utcai
Középkori Pince Kiállítóhelyet megszerezni. Ennek az az
oka, hogy a jelenleg is bizony-

talan ideig zárva tartó tárlat
helyszíne folyamatosan beázik
az utca átépítése óta.
Forró Katalin elmondta: korábban több felújítást
is elvégeztek, hogy megakadályozzák a beázást, de sajnos nem jártak sikerrel, ezért
döntöttek az átmeneti bezárás mellett. Várhatóan hamarosan az ott található régészeti anyag is más helyre kerül majd, ahol megtekinthetik az érdeklődők.

M

indannyian tanúi vagyunk annak, hogy a szintén a Magyar
Írószövetség kezdeményezésére első alkalommal 1964. április 11-én megünnepelt Magyar
Költészet Napja az évtizedek
során milyen jelentősen hozzájárult a magyar verskultúra fejlődéséhez, a költészet társadalmi megbecsüléséhez. A Magyar Írószövetség indítványozta annak idején a Magyar Dráma Napját is, amelyet 1984 óta
ünnepelünk szeptember 21-én,
Az ember tragédiája ősbemutatójának évfordulóján.
Jókai Mór születésnapja azért
alkalmas a próza ünnepének a
megrendezésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul
történelmi önismeretünkhöz
és identitásunk megőrzéséhez.
Emellett Jókai Mór volt az első,
modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki írói és
szerkesztői munkásságából élt,
közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták, nagyra értékelték.
Művei itthon és külföldön egyaránt népszerűek voltak az ol-

vasók és az irodalmárok körében, könyvei szinte máig példátlanul nagy számban kerülnek kiadásra és fogynak el.
2020-ban a Magyar Írószövetség, a Petőfi Irodalmi Mú-

zeum és a Petőfi Irodalmi
Ügynökség szakmai irányításával közel száz rendezvény
zajlik határon innen és túl február 16-tól 28-ig.
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Váci Polgár: túl a
Elhunyt dr. Csécs Ilona, a váci
negyedszázados jubileumon kórház onkológus főorvosa
Immár több mint negyedszázada annak, hogy miután "beszökött" a szabadság kis hazánkba, sok más országos- és helyi sajtóorgánum sorában
útjára indult a Váci Polgár című havilap, már a huszonhatodik évfolyamban is megjelent az első két lapszám.

Kucsák Gábor felelős szerkesztő

- Igen, a lap története 1994-ben kezdődött,
Manninger Gábor nevéhez fűződik az indulás,
és néhány éven át ő vállalta a főszerepet a lap kiadásában az anyagi háttér biztosával, a szerkesztést Brozsek Béla végezte, a főszerkesztő Martos György volt, de az indulásnál ott bábáskodott
Újvári István tanár úr is, aki egyébként mind a
mai napig munkatársunk. Aztán Szalay István
lett a főszerkesztő, először három hónapra vállalta a feladatot, de végül ebből húsz év lett. Halála után én vettem át a stafétabotot felelős szerkesztőként, de valójában egy lelkes és önzetlen csapat állítja össze a lapszámokat, mindenben közösen döntünk szerkesztő társaimmal, és
itt külön kiemelem dr. Kucsák Mónika és Ványi
Éva segítségét. Ami a szerzőket illeti, köztiszteletben álló személyiségek sora írt és ír a lapba, mindenképp ki kell emelni Rusvay Tibort,
Gyombolai Mártont, Pinke Józsefet, Dóra Zoltánt, Nemes Györgyöt, Bánhidy Lászlót, hogy
csak néhányukat említsem, tényleg a tejesség
igénye nélkül. Ugyanakkor rendre csatlakoznak
hozzánk szerzők és szerkesztők a fiatalabb nemzedékekből, friss ötleteket, új hangot hozva, tehát folyamatos a megújulás, mindig kerül öt-hat
ember, akik szívükön viselik az újság megjelenését - mondta a jubileum kapcsán Kucsák Gábor
felelős szerkesztő, nyomdai vezető.
A lap szlogenje így határozza meg a Váci Polgár küldetését: "Vácról, váciakról nem csak váciaknak. Közélet, kultúra, tudomány, helytörténet, történelem, művészet, oktatás, környezetvédelem..."
- Fontos, hogy a közélet szó van az első helyen, hiszen a rendszerváltás előtti időszakban
nagyon sokan elzárkóztak a közügyektől, illetve kirekesztődtek, pedig az ezekkel való foglalkozás állampolgári kötelességnek is nevezhető. Ezt nagyon sok tanító, gondolkodó kiemeli,
én most csak a nehéz sorsú fiatalokat felkaroló
mozgalmat alapító Adolph Kolpingot említem,
akinek nagy tisztelője vagyok, nos, ő is ezt az elvet vallotta és igyekezett minél szélesebb körben átültetni a gyakorlatba. És hát nem csupán
országos közügyek vannak, a helyiek ugyan-

KlimaGo!

olyan fontosak - hangsúlyozta Kucsák Gábor.
A havilap nagy presztízsre tett szert az elmúlt
immár több mint negyed században, amit egyrészt a népes olvasótábor hűsége, másrészt az
önkormányzat folyamatos támogatása is visszaigazol.
- Nagy megtiszteltetés, hogy a 20 éves jubileumunk évében elnyertük a Pro Urbe díjat, de az
is, hogy lett légyen bármilyen összetételű az önkormányzat, folyamatosan értékelték és értékelik a Váci Polgár értékőrző és értékteremtő szolgálatát - emelte ki a felelős szerkesztő.
A lap szerkesztésének szellemi alapvetésével
kapcsolatban így fogalmazott: "Mindig hangsúlyozzuk, hogy a keresztény, konzervatív, polgári
értékek képviseletét tartjuk küldetésünk alapjának, ebből egy jottányit sem engedünk."
A Váci Polgár az információközlésen, nyelvművelésen, szórakoztatáson, főképp helytörténeti vonatkozású ismeretterjesztésen túlmenően
a közösségépítésben, a programkínálat színesítésében is szerepet vállal, ennek kapcsán Kucsák
Gábor - köszönetet mondva a Piarista Gimnázium és Kollégium befogadó szerepvállalásáért kiemelte hagyományos báljukat, alkalmankénti író-olvasó találkozóikat, rajz- és fotópályázataikat.
- Dr. Rusvay Tibor tanár úr a "Váci polgár"
című könyvének bemutatóján, 1996-ban azt
mondta, hogy a kommunizmus negyven éve
alatt eltűnt a polgárság, az utolsó váci polgárnak
Hörömpő Gergely tiszteletes urat nevezte meg.
Kezdeményezéseink, iparkodásunk révén pár
év múltán előálltam azzal, hogy tanár úrnak je-

A Jávorszky Ödön Kórház mély megrendüléssel értesít mindenkit, aki ismerte, tisztelte és szerette, hogy dr. Csécs Ilona onkológus főorvos életének 66. évében, 2020. február 13-án, váratlanul elhunyt. Emléke előtt
szeretettel és tisztelettel adózunk.

D

r. Csécs Ilona onkológus főorvos
1953. április 24-én, Bagodvitnyéden
született. 1977-től kezdett segédorvosként dolgozni az akkor még Szőnyi Tibor nevét viselő váci kórház kórbonctani
és kórszövettani osztályán, majd 1981-től a bel-

gyógyászati osztályon. Az elmúlt huszonnyolc
évben a térség klinikai onkológusaként tevékenykedett. 2013-ban Egyéni Pro Urbe –díjjal
tüntette ki a város a hivatásgyakorláson túlmutató önzetlen segítő munkáért, a betegek számára lelki támaszt nyújtó Együtt-Egymásért daganatos betegek klubjának több évtizedes működtetéséért, a közösség életében való aktív részvételéért, amiben életének utolsó pillanatáig részt
vett. Az ONKOTEAM megszervezésével a betegek lehető legjobb ellátása érdekében fáradozott.
Kollegáihoz való viszonya, segítőkészsége példaértékű, amit naponta hiányként fogunk megélni. Betegei szerették, tisztelték, amit a több évtizedes fáradozása elismeréseként vívott ki. Lelkiismeretes munkája révén más intézetek szakemberei is megismerték és tevékenységéről elismerően nyilatkoztak.
„Ezek a falak nekem az otthonom. Nem is tudom… második, első? Valahogy együtt a kettő. És a klub pedig… negyven éves voltam és ti
is, maguk is huszonöt évvel fiatalabbak. De legalább megértük.” – mondta 2018-ban, a klub
fennállásának huszonötödik évfordulóján. Mindig, minden megnyilvánulásában azt hangsúlyozta, hogy egy betegség terápiájában a test
mellett, a lélek gyógyítása is egy nagyon fontos
komponens.
Tari Adrienn

Ketten a Váci Polgár önzetlen újságírói,
szerkesztői közül:
Ványi Lászlóné és dr. Kucsák Mónika

lentem: éledezik a váci polgár. És most már elmondhatjuk, hogy él a Váci Polgár, és talán a
váci polgárság is egyre inkább erősödik - zárta
szavait a lapszerkesztő nyomdász és könyvkötő
mester.
Ribáry Zoltán

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

TELEPÍTÉS – KARBANTARTÁS – JAVÍTÁS
FEBRUÁRBAN 15% KEDVEZMÉNY!
Gyorsaság, precizitás, tisztaság!
Várjuk megrendelését:
info@klimago.hu +36-30-230-1952

Várom Önöket Tel.: 06-27-304-679

Jöhet a tél, jöhet a nyár,
KlimaGo-val csak jól jár!

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)
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Nőnapon az operett
kiválóságai szórakoztatják
az ünnepelt hölgyeket
Nőnapi operett- és musicalgálát rendeznek március 6-án a dunakeszi József Attila Művelődési Központban. A programot a dunakeszi hölgyek díjmentesen tekinthetik meg az Önkormányzat ajándékaként.
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Közösségépítő tér
– közös együttlét

Nagymarosi piac, egyházközségi disznóvágás

A nagymarosi Fő tér, a vadgesztenyefák nyári árnyékában és a téli hétvégéken
is minden szombat délelőtt megelevenedik. Ugyanis e jeles napokon várja látogatóit és vásárlóit a termelői piac. A mostani hétvége szinte tavaszias hangulatban zajlott, a jó idő sok embert vonzott.

I
A

szervezők két előadással várják az érdeklődőket március 6-án a VOKE-ban.
A nagy érdeklődéssel várt előadások 16
órakor és 19 órakor kezdődnek. A Dunakeszin
élő nők az Önkormányzat jóvoltából díjmentesen vehetnek részt a programon, míg a nem
helyben élőknek 2000 forintba kerül a jegy. A
regisztrációs jegyek és a normál árú jegyek átvehetők, illetve megvásárolhatók a polgármeste-

ri hivatal ügyfélszolgálatán és a művelődési központban.
A fellépő művészek:
Foki Veronika – Madách Színház, Simon Boglárka – Madách Színház, Bot Gábor – Szolnoki
Szigligeti Színház, Jenei Gábor – Madách Színház, Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Karmester – Farkas Pál

A házasság értéket
hordozó közösség

tt árul Bea Béla helyi kistermelő, aki feleségével a
Legszebb Konyhakertek
országos program keretében
a nagymarosi klasszikus kertművelés képviselőiként oklevelet vett át tavaly. Mint mondja,
jóval többet tudna árulni, ha
nem okoznának neki sok kárt
a vadak. Két éve beadta kártérítési kérelmét 580 ezer forintról, ekkor hivatalos árszakértői
véleményt kértek. Saját zsebből fizetett ötven ezer forintot.
Többszöri tárgyalás után azt
mondták, nem fizetnek.
Nagy Gábornál - GaBko
Chili - a chilikből készült extra erős termékektől az enyhén csípős különlegességekig
mindent megtalálunk, tizennégy termékéből hattal nyert
már világversenyeket, eddig
két magyar és tizenhat külföldi díjat. Idén Texasból hozott
el két ezüstöt, előtte a Scovie
Awards-on egy aranyat és egy
ezüstöt nyert.
A Kolozsvár melletti Méra
településen él, s a kalotaszegi népviseletet kínálja Lőrincz
Erzsébet. Babáit ugyanebbe a
népviseletbe öltözteti. Mint

Jubiláló házaspárok köszöntése Vácon

A Nagycsaládosok Váci Egyesülete immár tízedik alkalommal szervezte meg a
házaspárok ünnepét, a jubiláló párok köszöntését a Váci Egyházmegye közösségi házában, a Credo-házban a Házasság hete programsorozat keretében.

A

jelenlévőket az Egyesület elnöke, Komjátiné Bartos Nóra köszöntötte, aki a házasság értékét hangsúlyozta. Sterczer Hilda (a
2013-ban elhunyt Erőss Zsolt, hegymászó felesége) - Nem özvegye vagyok, hanem a követe. Nekem Zsolt nem egy elvesztett férj. Ő nekem mindig a férjem lesz. Mi sosem váltunk el, nem szerettem ki belőle soha. Örökre az identitásom része
marad. Egy nő életében nagyon fontos, hogy férjhez menjen és gyerekeket szüljön, s én ezt vele éltem át. Vele jártam Afrikában, ahol megmásztuk
a Kilimandzsárót, voltunk Pakisztánban, Nepálban… Most úgy látom őt magam előtt, mint egy
prizmát, amelybe belefut a napfény, aztán színeire bontva szétszóródik. Minden, ami előtte történt
velem, azért volt, hogy vele találkozzak, s minden,
ami együtt történt velünk, az egész további életemet meghatározza – gondolatával világított arra a
láthatatlan kapocsra, amely a házastársakat örökre összeköti.
Rolik Róbert esperes plébános atya elmélkedésében értéket hordozó közösségnek, egy életre szóló
kalandnak nevezte a házasságot. Szülei házasságának példáján keresztül beszélt az összetartozásról,
a meghittségről és feltette a kérdést – mi tart ös�-

sze két embert több mint ötven évig? – és a tápláló
krisztusi forrásra emlékeztetett, arra, hogy Krisztus a feláldozó szeretet példája. Aki feleségét szereti, önmagát szereti - mondja Pál apostol, a házasságot az önfeláldozó szeretet kell, hogy táplálja. Az
ember természete szerint bűnre hajló, de ha segítjük egymást és tanúságot teszünk szeretetünkről,
az segít a hétköznapokban – emlékeztetett.
Majd VI. Pál pápa HUMANAE VITAE enciklikájából idézte többek között: - Ez a szeretet mindenekelőtt egészen emberi, azaz érzékelhető és lelki.
Nem merő ösztönről vagy érzelmi indulatról van
szó tehát, hanem elsősorban szabad akarati tettről, amely nemcsak arra törekszik, hogy megmaradjon, hanem hogy növekedjék is a mindennapok
örömei és fájdalmai között, úgy, hogy a házasok
egy szív és egy lélek legyenek, s emberi tökéletességüket együtt érjék el. Ez a szeretet teljes, azaz a személyes barátság olyan különleges formája, amelyben a házastársak mindent nagylelkűen megosztanak egymás között, nem engednek meg igazságtalan kivételeket és nem törekszenek csak a saját
előnyeikre. Aki házastársát szereti, nemcsak azért
szereti, amit tőle kap, hanem önmagáért; és örül,
ha saját magával gazdagíthatja őt…
Elmélkedése végén a kölcsönös tiszteletre, az irgalmasság gyakorlására, a megbocsátás képességére hívta fel a jelenlévők figyelmét és arra buzdította őket kapaszkodjanak Isten erejébe.
Az ünnepi rendezvényt zenei és prózai művek
színesítették. A program zárásaként köszöntötték
a jubiláló házaspárokat és a párok közösen mondták el a házassági áldást, majd Rolik Róbert megáldotta a jubilálókat – írja a vaciegyhazmegye.hu.
Kép és szöveg: Jantsky Viktória

mondta, korábban egy ismerőse által került Nagymarosra. Horváth Zoltán fiával, Benedekkel kínálja a nagymarosi méhészetéből származó
mézet. Büszke arra, amit csinál, szívesen bemutatja bárkinek a méhészetét. Benedek
fia ugyan műszaki ember, de a
másik fia viszi tovább e szakma szeretetét.

zik az esti szentmise után kezdődő vacsorára, most különleges üstös káposztával is kedveskednek.
A
közösségi
házban
Heinczinger Balázs polgármesternek nemcsak a disznóvágásról kértük ki véleményét,
hanem a helyi piaccal kapcsolatban is érdeklődtünk.
- Gyakorlatilag mind a kettőnek teljesen más a hozzáadott értéke a település meg a
lakosság szempontjából. A piac
már egy megszokott közösségépítő tér, a környékről, sőt Budapestről is jönnek látogatók.
Ebből a szempontból nagyon
jó, hogy van, egyrészt egészséges árukat tudunk vásárolni,
másrészt pedig Nagymarosnak
a nevét is öregbíti. A mai disznóvágás az egyházközség szervezése, a célja az volt öt évvel
ezelőtt, amikor elindult, hogy
közösséget építsünk magunk
között. Nyitva van a kapu, bárki bejöhet, be is jöttek ma is,
akik vártak a vonatra. Egysze-

rűen ez közös együttlét, a szokásokat megtartva, vágunk
egy disznót és a finomságokat elfogyasztjuk a közös va-

csorán. Az a fajta közösségi élmény, „buli”, ami vele jár az is
nagyon fontos. Nem más, mint
a hagyományőrzés: együtt legyünk, beszélgessünk, ismerkedjünk. Ez megint csak egy
tér, egy lehetőség arra, hogy
közösséget tudjunk építeni.
Fischer Erzsébet

***
A piac szomszédságában a
Szent Márton Közösségi Házban reggeltől plébániai disznóvágás zajlik, a 187 kilós „Dezső” szolgál majd este eledelül.
A disznóvágás szervezője évről
évre Heinczinger Balázs – aki
ősz óta a város polgármestere és Heininger Ferenc. Heininger
Ferenc, a Nagymarosi Egyházközség világi elnöke elmondta:
a plébániai disznóvágás Gáspár István plébános atya ötlete, egyre népszerűbb a hívők
és a helyi lakosok körében. Általában 50-70 ember jelentke-
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Tagtoborzást tart férfikari
szólamaiba a Vox Humana Énekkar
Meghallgatásra várja a 18 és 50 életév közötti férfi jelentkezőket a Csokonai Vitéz Mihály- és Pro Urbe-díjas váci Vox Humana Énekkar.

“Most lehetőséged nyílik egy patinás –
több mint 80 éve megalapított – kórus tagjává válnod, ha részese lennél egy dinamikus közösségnek, akikkel együtt élnél meg
fantasztikus élményeket, érzel magadban
elhivatottságot a közös értékteremtő munka iránt, közel érzed magadhoz a klasszikus és modern kóruszenét, szeretnél belföldön és külföldön egyaránt fellépni, és
rangos fellépések részese lenni, szeretnél rendszeresen oratóriumokat is előad-

ni, amelyekben állandó partnerünk a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar, és a próbafolyamat melletti kóruséletben, közösségépítő eseményeken, utazásokon is szívesen
részt vennél” – írják felhívásukban.
Hozzáteszik: zenei előtanulmány vagy
kórusmúlt előnyt jelent, de nem feltétel.
Ugyanakkor kérik, előzetesen vedd a jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a szezon szeptember elejétől július végéig tart,
amely során rendszeres fellépésekre kell

számítani, miközben az énekkar heti két
alkalommal (hétfő és csütörtök este) tart
próbát Vácott.
Jelentkezni március 1-ig lehet írásban
az alábbi e-mail címen: vox.humana@
freemail.hu.
A meghallgatás helye és ideje: Madách
Imre Művelődési Központ, 34-es terem
(2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.),
március 2., hétfő, 18 óra. További információk: facebook.com/vacivoxhumana

Eltemették a telet Nagymaroson
Először rendeztek sváb hagyományok szerinti téltemetést Nagymaroson. A Dunakanyarban fekvő településen egyre több régi német szokást élesztenek fel, és a fiatalok körében is népszerű a sváb hagyományápolás. Nagymaroson a kiszebábot a helyi krónikák szerint nem elégették, hanem útjára eresztették a Dunán.

S

váb zene és tánc, valamint több száz érdeklődő kísérte a nagymarosi
Duna-partra a külön erre az alkalomra készült Kisze babát. A
Dunakanyar sváb településein generációkon át élt az a
szokás, hogy a telet jelképező bábut leengedték a Dunán. Heinczné Cserdi Katalin
szervező szerint ez áll a nagymarosi krónikákban, de úgy
tudni, egykor az összes dunai
sváb településen így búcsúztatták a telet.
A nyilvánosság számára idén felélesztett szokás új
elemmel is bővült. Eredetileg
ugyanis a település halászai
csónakokon vitték a vízbe a
tél jelképét. Most azonban a
Nagymaroson élő sportemberek, Jakus Mihály és Hámori Attila úszva vették pártfogásukba Kiszét, és vele együtt
búcsúztak a téltől.
A nagymarosi téltemetés
része annak a programnak,
amelyben a helyi művelődési ház egyre több sváb szokást kelt életre. Plentner Katalin, a művelődési ház vezetője a Váci Mértéknek elmondta: a művelődési ház az
iskolával együttműködve valósít meg jó pár programot,
de a helyi közművelődés célja, hogy a fiatal generációt,
illetve az ifjú szórakozni vágyókat is eltöltse kultúrával.
A nagymarosi téltemetés
felélesztését a Magyar falu
programon keresztül Magyarország kormánya is támogatta.
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A Pest megyei Juanfran,
A tervek szerint épül
avagy interjú Vágner Attilával a nyíltvízi edzőközpont

Pest megye egyik, hanem a legnagyobb sportegyesülete a VS Dunakeszi – sok
más egyéb mellett – újabb közönségvonzó újdonsággal lepte meg a labdarúgás
kedvelőit. A VSD weboldalán interjú sorozatot indítottak el, melyben a tavaszi
idényre készülő Pest megyei I. Osztályban játszó csapat meghatározó játékosait mutatják be. Elsőként Vágner Attilával készített interjút olvashatják az érdeklődők, akit külső megjelenése miatt a Pest megyei Juanfranként emlegetnek. A
kérdező Makrai Dávid Márk, az VSD U9 csapatának edzője.

A "dunakeszis Juanfran", Vágner Attila

„Első választásunk pedig Vágner Attilára
esett. Avagy egyeseknek Attila bácsi. Csapatunk jobbhátvédje nem csak sportolóként, de
az U8-as korosztályunk edzőjeként is kiveszi
részét az egyesület mindennapjaiban. Pécsett
járta végig az utánpótlás ranglétrát, majd éveken át volt a harmadosztály egyik kiemelkedő
játékosa.
- 2018 tavaszán érkeztél a csapathoz. Elmondható, hogy otthonra leltél a Duna-partján?
- Igen! Érkezésem előtt a Szentlőrinc SE
csapatát erősítettem, ám az átigazolási időszak eljövetelével személyes okokból, mindenképp a pesti körzetbe szerettem volna szerződni. Több megkeresésem is akadt az NBIIIból, azonban a Dunakeszi által felvázolt hos�szú távú koncepció meggyőzött a folytatásról.
- Edzőként is szerves része vagy az egyesületnek. Ez is a vízió eleme volt?
- Több mint öt éve megszereztem az edzői
képesítésemet és szerettem volna ezen a téren is tovább tevékenykedni. Az egyesületben
nagy potenciál rejlik, dinamikusan fejlődik és
infrastruktúrája is alkalmas a minőségi mun-

kavégzésre. Így egyértelművé vált a döntés.
- Ezt tekinted a jövődnek?
- Az aktív pályafutásom után is mindenképp a labdarúgás világában szeretnék maradni, már főállású edzőként. Ennek érdekében
folyamatosan képzem magam és minél magasabb végzettség elérésére törekszem.
- Hogyan értékeled az őszi szezont?
- A mester személyében (Kecskés Zoltán. a
szerk.) egy sikeréhes vezetőnk van, akinek a
mentalitása ránk is átragadt. Ennek köszönhetően a jó szerepelés ellenére sem vagyunk teljes mértékben elégedettek, hiszen akadtak fájó
ponthullajtások a fél szezon vége felé. Magamtól is többet várok tavasszal, szeretném újra
megmutatni a legjobb játékomat.
- Több alkalommal is viselhetted a kapitányi karszalagot. Milyen érzésekkel töltött el?
- Igazán megtisztelő és még jobb játékra sarkal. Két éve vagyok a keret tagja, azóta a játékosállomány nagyban kicserélődött. Emellett
rendkívül fiatal a keretünk, 28 éves korom ellenére is az idősebbek közé tartozom.
- Sok távozóról hallani. Hogy áll a csapat?
- Dolgozunk. Nem minden a legoptimálisabb, de folytatjuk a munkát. Sajnos több
kulcsjátékos is elhagyja az egyesületet, de kialakult egy erős mag és így a fiatalabbak is lehetőséghez juthatnak. Mindenkinek fel kell
nőnie a feladatához és akkor nem lehet baj.
Bár reméljük, hogy az átigazolási időszak vége
előtt, mi is tudunk még gyarapodni.
- Akkor kérdezem: milyen szereplést vársz a
csapattól a tavasz során?
- A keret szűkülése miatt, mindenkinek
110%-ot kell hoznia és még nagyobb koncentrációra lesz szükségünk. Reméljük a szerencse
is mellénk áll és az eltiltások és sérülések elkerülik a csapatot. Én a Top 5-ben való maradást
tűzöm ki minimális elvárásnak, de meccsről
meccsre kell haladnunk és bízom benne, hogy
meglepetést okozhatunk. Nyilván ott lebeg a
szemünk előtt a bajnoki cím, de erre visszatérünk majd a végelszámolásnál. Úgy gondolom, hogy egy ekkora település, mint Dunakeszi megérdemli, hogy minőségi labdarúgás legyen jelen a városában.
- Végezetül: sokszor kapod meg társaidtól,
hogy kiköpött hasonmásod az ex-Atleticos
Juanfran?
- Le sem tagadhatnám.

Dunakeszin számos nagy jelentőségű beruházás van folyamatban, melyek egyike a Duna-parton épülő nyíltvízi edzőközpont. A kiemelkedő beruházás a nyári napközis tábor területén valósul meg, melynek építésén a téli időszakban is
intenzíven dolgoznak a szakemberek. Az épület már szerkezetkész állapotban
van, ott jártunkkor a tető fedésén dolgoztak a kivitelező szakemberei.

- Az Önkormányzat 760 millió
forint állami támogatást nyert
a nyíltvízi kajak-kenu edzőközpont és szálláshely építésére kiírt pályázaton – tájékoztatta lapunkat Dióssi Csaba.
Dunakeszi polgármestere elmondta, hogy 2019. március
közepén kezdődött a nyíltvízi edzőközpont építése a Duna-parti napközis tábor területén. A több szintes épületben

kialakításra kerül konferenciák megtartására alkalmas előadóterem, ebédlő, rekreációs
helyiség és a sportolók elhelyezésére alkalmas szálláshelyek.
A fejlesztés részeként parkosítják a területet, amely a kerítés
áthelyezésével tovább bővül.
A beruházás a Magyar KajakKenu Szövetség és az Önkormányzat közös beruházása.
- Az új komplexumot idén

nyáron már birtokba vehetik
a sportolók és a nyári napközis tábor résztvevői. Így a Duna-parton felépült új ingatlan,
megszépült környezet ad majd
otthont a nyári napközis tábornak, mint már az elmúlt hos�szú évek során – hangsúlyozta
Dióssi Csaba polgármester.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Épül a városi tornacsarnok
a Magyarság sporttelepen
Aki elhalad a dunakeszi Fő úton, a Magyarság Sporttelep mellett, annak bizonyára feltűnik, hogy ismét mocorgás van a Városi Sportegyesület Dunakeszinél. Az építkezés
részleteiről egyenesen a VSD elnöke, Temesvári István tájékoztatta lapunkat.

Bravúros győzelem Debrecenben
A Váci NKSE remek teljesítménnyel bravúros győzelmet aratott a Loki vendégeként február 15-én Debrecenben. K&H női kézilabda liga: DVSC Schaeffler –
Váci NKSE 29-30 (13-15).

A

kudarc azért is különösen fájó, mert a jó
erőkból álló váciak a
nemzetközi kupaindulásra
vágyó Loki egyik üldözőjének számítanak a hazai pontvadászatban. Az elején sem
védekezésben, sem támadásban nem ütötte meg a szintet
a DVSC, de a végére sikerült
ledolgozni a szinte végig meglévő többgólos különbséget. A
végső találatot viszont a váciak vitték be. Jobb formában
voltak a vendégek, a Loki nem
tudta a maga javára fordítani

az emberelőnyös helyzeteket
– írja a civishir.hu.
A cikk szerzője konklúzióként megállapítja: „Összességében Lakatoséktól nem lehet elvitatni a bravúrgyőzelmük igazságosságát. Talán Arenhart kvalitásai miatt sem a széleken erőltette a
DVSC a gólszerzést, de hogy
mindössze két találatot sikerült jegyezni ezekből a pozíciókból… sovány. Ennél is fájóbb, hogy hét emberelőnyös
periódus közül mindössze
kettő akadt, amelyikből pozi-

tívan jöttünk ki. Ha valamin
elment ez a meccs, akkor ez
volt az egyik oka”.
A váci gólszerzők: Kácsor 8,
Lakatos 6, Diószegi 5, Kuczura
4, Helembai 4, Radosavljevic
2, Hámori 1.
Szilágyi Zoltán vezetőedző csapata 16 mérkőzésen
20 pontot gyűjtött, mellyel a
bajnoki tabella 6. helyét foglalja el. Kácsor Grétáék február 19-én – lapzártánkkor –
18 órakor a listavezető Győri
Audi ETO KC-t fogadják hazai környezetben.

„Elindult az építkezés, méghozzá nem is olyan régen, most
januárban kezdték meg a Városi Tornacsarnok építését,
kezdetben földkitermeléssel,
jelen pillanatban az alapozás
és a vázszerkezet építése zajlik.
Fontos megjegyeznünk, hogy
nem futsal csarnok ez, hanem
városi tornacsarnok. 20x40
méteres többfunkciós sportpálya lesz a létesítményben, öltö-

zőkkel, többszáz fős lelátóval és
kiszolgáló helyiségekkel. A városi tornacsarnok várhatóan
2021. március végére készül el.
Nagy az öröm, hiszen köztudott, hogy a VSD évek óta helyhiánnyal küzd, óriási az igény
a növekedésre, napról napra
nő a taglétszámunk, borzasztó nagy igény mutatkozik a teremkapacitás növelésére. Külön örülünk, hiszen a VSD má-

sik bázisán – a Fóti úti Sportcentrumban – is napokban veszi kezdetét a városi kézilabda
csarnok építése, amely szintén
a VSD infrastrukturális helyzetét könnyíteni és a nagymértékű fejlődést fogja támogatni.”
– nyilatkozta a Dunakanyar
Régió érdeklődésére Temesvári István, a VSD elnöke.
Mészáros-Schöffer Zsuzsa
Fotó: KesziPress
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