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Dunakeszi: 10 milliárd
feletti az idei költségvetés
A Képviselő-testület februári ülésén az idei évi költségvetés elfogadásáról döntött. Az Önkormányzat 2020-ban is stabil költségvetéssel rendelkezik. A költségvetés kiadási oldalán szereplő 10 milliárd Ft. feletti ös�szegnek több mint a felét fordítjuk városi fejlesztésekre, felújításokra –
olvasható az önkormányzat honlapján.

„Az idei költségvetés elfogadásának köszönhetően számos városi kézben lévő út, köztér és
park újul meg, újabb parkolókat, kerékpárutakat építünk, a lakosság biztonsága érdekében tovább fejlesztjük a térfigyelő kamerahálózatot. A
Zöld Dunakeszi Program keretében idén is több
mint 1000 fát ültetünk Dunakeszire, valamint
fejlesztjük a Duna-parti szabad strandot is. – írják, majd felsorolják a kiemelkedőbb fejlesztéseket:
• Faültetések, Zöld Dunakeszi program
• Tovább fejlesztjük a Dunakeszi szabad strandot
• Házasságkötő terem kialakítása a Zeneiskolában
• Kerékpárút építés - Dunakeszi- Budapest
összekötő szakasz
• Kerékpárút építés - Határ út
• Gyalogátkelőhely létesítések - Széchenyi,
Kossuth Lajos utca több pontján

• Parkoló építések, Katonadomb, Könyves
Kálmán utca, Fő út
• Piacfejlesztés
• Játszóterek építése - Kőrösi park befejezése,
Malomárok lakópark
• Közvilágítás fejlesztése
• Csapadékvíz elvezetés - megvalósítjuk a Tóváros, valamint Toldi lakóparkok csapadékvíz
elvezetését
• Vízelvezetés javítása, árkok építése
• Egészségügyi intézmények fejlesztése
• Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem
• Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Prg., 1 napos sebészet
• Befejeződik az új tagóvoda építése, amely
szeptemberben nyitja kapuit
• Térfigyelő kamerák telepítése
• Intézmény felújítások
• Játszótér felújítások		

Képünk illusztráció

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 24-én nyilatkozott először az új koronavírusról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pedig már másnap összehívta az
érintett háttérintézményeket, amelyek egy napon belül intézkedési tervet dolgoztak ki, hogy
megelőzzék a koronavírus fertőzéseket Magyarországon. Az egészségügyi intézmények,
a kórházak, a háziorvosok számára, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) fogalmaz
meg ajánlásokat a szakmai protokolloknak
megfelelően és koordinálja a szükséges intézkedéseket.
Folytatás a 2. oldalon

„Családpolitikánkkal
tág mozgásteret
adunk a fiataloknak”
Tuzson Bence: A gyermekeket nevelő szülők,
a nők, az édesanyák sehol a világon nem kapnak
annyi támogatást, mint Magyarországon
A fiatalok pénzügyi segítségre
számíthatnak az államtól a családalapításhoz, az anyák pedig
ma már többféle lehetőség közül választhatnak az újbóli munkába álláshoz – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy országszerte folyamatban vannak a bölcsődeépítések és felújítások. A
nemzetközi nőnap alkalmából a
politikus elmondta azt is, hogy
az utóbbi években jelentősen
nőtt hazánkban a nők foglalkoztatási aránya, ami soha nem
volt olyan magas, mint most.
Folytatás a 2. oldalon
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Koronavírus: A váci kórház
felkészült a szakmai protokollok
és eljárásrendek végrehajtására
Folytatás a címlapról

A

Jávorszky Ödön Kórház az NNK által elkészített
szakmai
ajánlások és eljárásrendek
végrehajtására felkészült, a
biztonságos ellátáshoz szükséges feltételek biztosítottak,
az orvosok és a szakdolgozók
tájékoztatása, oktatása folyamatos.
A Jávorszky Ödön Kórház
fertőző betegségek kezelésére szakosodott infektológiai
osztállyal nem rendelkezik.
Amennyiben a vizsgálati protokoll alapján felmerül a koronavírus gyanúja, akkor a
szakmai eljárásrendnek megfelelően értesítik a mentőket,
akik megfelelő védőfelszerelésben elszállítják a potenciális beteget a területileg illetékes kórházakba további vizsgálatra. Abban az esetben, ha
a beteg állapota olyan súlyos,
hogy nem szállítható, akkor
az eljárásrendnek és az intézmény intézkedési tervének
megfelelően, a kórház elkülönített helyiségébe helyezik és
az erre kijelölt szakszemélyzet látja el, természetesen a

megfelelő védőfelszerelésben.
Fontos megjegyezni, hogy a
koronavírus jelenleg nem, de
az influenzavírus viszont jelen van a térségben, ami sokkal több embert érint. A váci
kórházban ez idő szerint influenzás beteg sincsen. A betegek védelmében a teljes látogatási tilalom továbbra is érvényben van minden fekvőbeteg osztályon.
A megelőzés fontosságára
– ami mindkét esetben szinte ugyanaz - ezúton is szeretnék felhívni a figyelmet. Bárhova érkezik az ember, legyen
az első dolga, hogy alaposan
kezet mos szappannal. Különösen, ha tömegközlekedéssel
utazik, vagy olyan helyen járt,
ahol sok ember megfordul.
Kerüljük, hogy a kezünkkel
a szemünkhöz, arcunkhoz,
szánkhoz nyúljunk, hiszen a
vírus így jut legkönnyebben a
szervezetbe. Ha valaki köhög,
tüsszög tartsa be az alapvető higiéniai etikettet és lehetőleg ne menjen közösségbe.
Aki nem beteg, nincs panasza, annak nem kell maszkot

hordania, aki köhög, tüs�szög és közösségbe kell mennie, annak érdemes felvenni
a maszkot. Praktikus, ha van
nálunk kézfertőtlenítő, így ha
nincs mód az alapos kézmosásra, ezzel is tisztán tarthatjuk kezeinket. Erősítsük a télen legyengült immunrendszert. Pótoljuk a vitaminokat,
együnk zöldséget, gyümölcsöket. Rendszeresen aludjunk legalább 7-8 órát, hogy
legyen ereje a szervezetnek a
betegség leküzdésére.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen
hívható zöldszámokat hozott
létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, amik
a hét minden napján 24 órában elérhetők: 06-80-277455; 06-80-277-456
Kérik a lakosságot, hogy
csak abban az esetben hívják
a zöld számokat, ha az NNK
weboldalain nem kaptak
megfelelő választ kérdéseikre.

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

E

lőször Jakab Zoltán
mondta el véleményét, aki
szerint, ahogy 2018-ban
az országban, úgy 2019 októberében Vácon is a szavazók kevesebb, mint a fele segítette hatalomra a jelenlegi képviselői
többséget.
– Ez arra volt elegendő, hogy
megtörte a korábbi FideszKDNP hatalmat, de négy hónap után is úgy tűnik, ez a civilszocialista-liberális-szélsőjobb
koalíció egyelőre semmivel sem
másabb a korábbi hatalomgya-

korlásnál. Csak ülőhelyet cserélt a személyek jó része. A politikai erőfitogtatás nem ért véget
– mondta. Hozzátette: szerintük
a legfontosabb törekvés jelenleg
az, hogy a döntéshozatalból kizárjanak olyan képviselőt is, akit
a választói többség direkt szavazott meg újabb öt éves képviseletre.
Jakab Zoltán azt is nehezményezte, hogy a költségvetésnél
képviselőjük nem tudott részt
venni az érdemi munkában, mivel nem kapott lehetőséget!

– A Váci Szívvel mozgalom
nincs ellenzékben, még ha az ellenzéki padsorok szélén kaptunk
is helyet – hangsúlyozta.
A MSZP-t elhagyó, a váci szocialisták korábbi pártelnöke,
dr. Bóth János mára már szakértőként vesz részt a mozgalom
munkájában. Ő is arról beszélt,
hogy korábban, mint képviselő, városvezető, több költségvetés elkészítésében vett részt. Úgy
látja, hogy az idei büdzsé megalkotásakor nem kérték ki senki
véleményét.
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„Családpolitikánkkal
tág mozgásteret
adunk a fiataloknak”

Folytatás a címlapról

– A családtámogatási rendszer
kiszélesítésében és a fiatal házasoknak felkínált kedvezményes
intézkedésekben nyilvánvalóan
látszik a kormánynak a családok
megerősítése melletti elkötelezettsége. Várhatóan melyek lesznek
ennek a családpolitikai szemléletnek a további irányai a közeljövőben?
– A magyar kormány családpolitikájával tág mozgásteret akar
adni a fiataloknak, és meg akarja őrizni az országban azokat az
értékeket, amelyeket a hagyományos családmodell jelent. Ezt
egyesek ultrakonzervatív családpolitikának tartják, pedig valójában nem az, inkább „csak” konzervatív, de nagyon is modern, sőt
nagyon haladó is egyben. Nyíltan
kell beszélnünk az ország jövőjéről, ezért hangsúlyozzuk azt is,
hogy a gyermekvállalás a legszemélyesebb döntés, amelybe nem
tudunk, és nem is akarunk beleszólni. Mi segíteni akarunk azoknak, akik már döntöttek, és akik
gyermeket szeretnének. Az egyéni
döntések azonban hatással van-

– A 2020-as váci költségvetés
lényegében az Összefogás frakció
támogatását élvezi, más érdemben nem szólhatott bele, sőt, kérdezni se nagyon lehetett – mondta. Hozzátette: 2019-hez képest a
költségvetés fő összege egyharmaddal, 3-4 milliárddal csökkent a nagy projektek meghiúsulása miatt. A működési kiadások
előirányzata közel 200 millióval
nő, de ezen belül a dologi kiadásokra 100 millióval kevesebb jut,
mint 2019-ben, egy növekvő infláció mellett, ami a működés finanszírozását veszélyezteti.
Bóth János arra is felhívta a figyelmet, hogy a választott tisztségviselőkre költött kiadásoknál
nincs meg a meghirdetett 5 millió forintos megtakarítás, az csupán 2 milliót tesz ki.
– Úgy gondolom, hogy év közben elég sok, jelentős módosítás
várható, mert ez a zilált költségvetés nem tartható – mondta végezetül.
Csereklye Károly már a februári képviselőtestületi ülésen is kifejtette véleményét arról, hogy
egy kész költségvetés került a
szakbizottságok elé, melyhez érdemben javaslatot nem tehetett,
sőt még hozzászólást sem kezdeményezett senki a Váci Szívvel
Mozgalom képviselőjén kívül.
– Nem volt módosító javaslat, nem volt észrevétel, nem volt
hozzászólás. Ugyanez történt a
képviselőtestületi ülésen is, ahol
egyetlen egy módosító javaslatot
fogadott be a polgármester, az is
az ő frakciójában ülő képviselő
hölgy előterjesztése volt. Ebben
a költségvetésben vannak olyan
számok, amelyek 2016-tól szerepelnek benne és egyetlen egy fillérnyi megvalósítás nem történt
azóta – mondta. Hozzátette: ő
is biztos abban, hogy év közben
számtalanszor módosítják majd
a büdzsét.

nak a társadalomra és a gazdaságra is, ezért a kormánynak mindenképp beszélnie és cselekednie
kell ezen a területen.
– Miben nyilvánul meg ez a kormányzati cselekvés?
– A fiatalok pénzügyi segítségre számíthatnak az államtól a családalapításhoz. Az anyák ma már
többféle lehetőség közül választhatnak az újbóli munkába álláshoz. A kormány támogatja, hogy
megfelelő számú bölcsőde legyen
– országszerte folyamatban vannak a felújítások és az építkezések –, de a gyerekekkel otthon maradhat az apa és a nagyszülő is. Az
utóbbi években nőtt hazánkban a
nők foglalkoztatási aránya, és soha
nem volt olyan magas, mint most.
Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk így, a nemzetközi nőnap tájékán is. Többször felhívtuk már
azonban a figyelmet arra is, hogy
számunkra kiemelt jelentőségű a
keresztény hagyományaink megőrzése. Márpedig a kereszténység
és a keresztény értékek nem korlátozódnak az egyházi életre, hanem áthatják az emberek életmódját, mindennapjait, a családi közösséget is, gyakorlatilag tehát je-

len vannak az élet minden apró kis
szegletében.
– Milyen tapasztalatokra alapozzák ezeket a családpolitikai
döntéseket?
– A magyar társadalomnak megvan a lehetősége arra, hogy megfigyelje, tanulmányozza más országok tapasztalatait, de ezekből az elmúlt időszakban azt a következtetést
vonta le, hogy jobb, ha megmarad
olyannak, amilyen. Így tehát a teljes
kontinensünket és azon belül az Európai Unió egészét sújtó negatív demográfiai tendenciákat mi nem egy
idegen kultúrájú, más vallású néptömeg betelepítésével kívánjuk megoldani, hanem a hazai, magyar fiatalok hathatós felkarolásával és a családalapításuk, gyermekvállalásuk
hatékony támogatásával. Döntéseinket pedig megalapozottan hoztuk meg, hiszen a családügyi nemzeti konzultációra beérkezett válaszok elemzése nyomán jutottunk
hozzá azokhoz az információkhoz,
amelyek alapján olyan intézkedéseket tudtunk kidolgozni, amelyek itt
helyben, a kisebb közösségekben is
találkoznak a lakossági igényekkel.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

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

nénk hangsúlyozni: képviselőjük Vác 2020. évi költségvetésének döntő részével egyetértett.
Mint ahogyan a mozgalom nyilatkozója által most, utólag bírált működési és dologi kiadásokat is megszavazta, továbbá a
nem kevés felújításra és beruházásra is igen gombot nyomott.
Ezek alapján nem lehet nagy
gond a költségvetéssel.
Hiszen a tervezett felújítási kiadások jelentősebb tételei között van óvodák tetőfelújítása,
játszótér felújítások, az Althann
utca, a Sejcei út, a Gombási út,
a Zöldfa utca szakaszainak útfelújítása és több járdarész (Zichy utca., Hattyú utca., Flórián utca., Szélső sor) rendbetétele. A közműfejlesztések során
tervbe vettük több csapadékvíz
elvezető felújítását és 10 milliót
szánunk új közvilágítási hálózat kiépítésére is. A járda-, út- és
parkolóhálózat fejlesztésre több,
mint 100 millió forintos forrás
szerepel a büdzsében, ám ebben 23 millióval még benne van
a választási kampány hajrájában
sebtében átadott, de ki nem fizetett Damjanich téri lámpás gyalogátkelő költsége is. A zöldterületek közül a Kőhíd útira, Deákváron pedig a Munkácsy- és a
KRESZ-parkra jut felújítási forrás. Kisvácon parkolók épülhetnek az Árpád iskolánál, Alsóvároson játszótér felújítás valósulhat meg, Deákváron közvilágítás fejlesztés várható több
helyen. A Belvárosban több új
szemetes kerül kihelyezésre, a
Kálváriához kutyaürülék-gyűjtőedény kerülhet ki.
Végül a váci városvezetés továbbra is kéri minden közéleti
szereplőtől a konstruktív magatartást, és a kettős beszéd mellőzését. ” – írja a városháza.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Városháza reagálása
A városháza közleményben
reagált az elhangzottakra, melyben – többek között – felhívják a
figyelmet, hogy – Jakab úr állításával szemben – minden képviselőnek adott volt a lehetősége arra, hogy nyilvános bizottsági és testületi üléseken javaslatokat és kérdéseket fogalmazzon
meg városunk költségvetésére. Erre a mozgalom képviselőjének összesen hatvan perce lett
volna, de ebből jó, ha a harmadát felhasználta. A képviselő úr
minden felvetése meghallgatásra került, de mivel egyetlen határozati javaslatot sem tartott
fent, így még szavazni sem volt
miről. Szerencsés lett volna, ha
legalább a bevételt növelő javaslatok elhangzottak volna, de
ilyennel nem tisztelték meg sem
a bizottságokat, sem a képviselőtestületet. Jakab Zoltán azon állítása sem fedi a valóságot, hogy
bárki meghatározta volna képviselőjük helyét az „ellenzéki padsorok szélén”. Javasoljuk, erről
érdeklődjön mozgalmi társánál.
Mint ahogyan azt is szerencsésnek gondolnánk, hogy minden részlet figyelembe vételével
számoljanak utána: mennyi is a
valóságos megtakarítása annak,
hogy a bizottságok és a fizetett
bizottsági tagok számának megfelezését is tartalmazó struktúra
átalakításnál miként jön ki a közel 5 millió forintos éves megtakarítás.
A sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban szeret-
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Kis Domonkos Márk: Radikális változásokat jósolok

Interjú a Váci Dunakanyar Színház leköszönt alapító igazgatójával
Kis Domonkos Márk a Váci Dunakanyar Színház alapító ügyvezető igazgatója 2020. február 27-én utoljára szólította meg a társulat vezetőjeként a gyönyörű teátrum közönségét. A távozó direktor fényképek segítségével
mutatta be azt nagy ívű fejlesztést, melynek keretében a nulláról, az elhanyagolt, egykori mozi épületéből hét
év alatt Európa-hírű, igényesen felújított, korszerű színpadtechnikával felszerelt intézményt hoztak létre állami támogatással. A városi fenntartású színház a megnyitás évében 8 millió forintos pénzügyi támogatással
indult, 2019-ben azonban már több mint 400 millió forintos összköltségvetésből gazdálkodott, 11 millió forint
nyereséggel zárva az esztendőt. A közös megegyezéssel távozó, Jászai Mari-díjas igazgató Ady Endre A Tűz
csiholója című verssel búcsúzott a váci közönségtől.
- A rendkívül visszafogott,
tényszerű tájékoztatót követően elmondott Ady Endre vers
után hosszú percekig ünnepelte a színház zsúfolásig megtelt
közönsége. „Csak akkor születtek nagy dolgok,/Ha bátrak voltak, akik mertek/ S ha százszor
tudtak bátrak lenni…” Gondolom a vers választása tudatos
volt, hiszen direktorként utoljára szólalt meg a színpadon. Mire
gondolt a legördülő függöny mögött, milyen érzelmek játszódtak
le Önben?
- Ez a vers 15 éve kíséri az életem, sokszor előveszem, ha dön-

forintos, teljes körű renoválás során többek között megújult a nézőtér, két díszpáholy került kialakításra, kibővült a színpad, sül�lyesztőt és forgószínpadot is beépítettek, kicserélték a már életveszélyes
vezetékhálózatot,
modernné fejlesztették a hangés fényrendszert, illetve légtechnikai rendszert alakítottak ki a
színházteremben. A kiemelt státusz megszerzése pedig normatív állami támogatást jelentett a
színház számára, mely a nyilvánvaló presztízs mellett stabilabb
és tervezhetőbb költségvetést is
eredményezett.

korábbi és Fekete Péter jelenlegi
kultúráért felelős államtitkár, valamint teljes mellszélességgel kiállt célkitűzéseink mellett és folyamatos pártfogásával támogatta azok megvalósítását Rétvári
Bence parlamenti államtitkár, a
térség országgyűlési képviselője
is. De segítséget kaptunk sok helyi vállalkozótól, s meg kell említeni Vác Város Önkormányzatát
is, aki anno bizalmat szavazott
egy fiatal, lendületes csapatnak.
S ahogy már sokszor, sok helyen
elmondtam, hálával tartozom
azoknak a kultúraszerető embereknek, akik a kezdetek óta meg-

Ványa bácsi című előadás sajtóbemutatóján
téshozatal előtt állok. A részemmé vált, ezért igen, tudatosan választottam erre az estére is. Ös�szecseng a színházzal bejárt
utunkkal. A színpadon, a függöny mögött állva számos emlék
jutott eszembe, akár merre nézek
az épületben mindenről bevillan
egy-egy történet. Nem csoda, hiszen anno sok-sok év elhagyatottság után mi hoztunk újra életet a falak közé.
- Mint fogalmazott, nehézségekkel, de fantasztikus sikerekkel teli hét esztendőt élt át a társulat. Színház alapító, társulatépítő tevékenységükben mit tekint a legfontosabbnak, legnagyobb értéknek?
- Azt, hogy értéket hoztunk
létre, s formáltunk a város és a
környék lakosainak kulturális
szokásain, felhelyeztük Vácot a
magyar és nemzetközi színházi
térképre. Munkahelyeket teremtettünk, s idővel sikerült olyan
csapatot felépíteni, melynek tagjai tiszteletreméltóan elkötelezettek és odaadóak voltak a munkájuk, a színház, és a nézők iránt.
Fontos mérföldkő volt még a
színház felújítása és a kiemelt státusz elnyerése. A több százmillió

- A fiatal társulat sikerei még
a kétkedőket is meggyőzte, hiszen a régió kulturális fellegváraként teltházas előadásaikkal
vívták ki a közönség és a szakma
elismerését, amit számos nemzetközi díj is bizonyít. A jól érzékelhetően tudatosan építkező munkában kikre támaszkodhattak, kiktől kaptak erkölcsi és
anyagi támogatást?
- Elsőként szeretném tanáromat, Kerényi Imrét említeni, aki
a kezdetektől támogatta a színház létrehozását, majd óvó szemmel kísérte végig a tevékenységünket. Rengeteget tanultam
tőle, szakmáról, emberségről, teherbírásról és kitartásról. Végtelenül hálás vagyok Vidnyánszky
Attilának, azért a hihetetlen bizalomért, amit felénk tanúsított,
amikor a második évadunk bemutatóinak létrehozásában stratégiai partnerünk lett az általa vezetett Nemzeti Színház, s
a későbbiekben is sok támogatást kaptunk tőle. Több, kultúra
iránt elhivatott politikus is segítette munkánkat, Gulyás Gergely,
aki megnyitotta az utat a korábbi emberi erőforrások miniszteréhez Balog Zoltánhoz. A mis�sziónk mellé állt Halász János

tiszteltek bizalmukkal, akikből a
törzsközönségünk lett.
- Ön szerint a Váci Dunakanyar Színház milyen helyet foglal el a magyar színházi életben,
milyen távlatok nyíltak ki a társulat előtt?
- A Váci Dunakanyar Színház
komoly rangot vívott ki magának
a színházi életben. Vidéki színházként klasszikus népszínházi vonalat képviselt, mégis fontos
volt, hogy olyan előadások is szülessenek, amelyek felhívták ránk
a szakma figyelmét, fesztiválszerepléseket és díjakat is eredményeztek. Azzal például, hogy bekerültünk a POSZT programjába, többek között olyan neves
színházak előadásaival versenyeztünk, mint a Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény Színház vagy a debreceni
Csokonai Színház. A korona azzal kerülhetett volna fel, ha megalakul a saját társulat, amit a következő évadra terveztünk.
- A hazai és nemzetközi szakmai elismerések mellett a V4
Fesztivál és Színházi Találkozó
sikereivel párhuzamosan a Váci
Dunakanyar Színház jól érzé-

kelhetően öles léptekkel haladt
a befogadó színház felől az önálló, saját társulat létrehozása irányába. S ebben a kegyelmi helyzetben bombaként robbant a hír,
hogy a tulajdonos önkormányzat pénzügyi szabálytalanságot
tárt fel a színház gazdálkodásában. Milyen szabálytalanságot
követtek el – ha elkövették -, mit
tárt fel a vizsgálat?
- Egyesek problémásnak ítélték és kifogást emeltek az ellen,
hogy önkéntes műnyilvántartásba vetettem a VéNégy Fesztivál és
Színházi Találkozó koncepcióját.
Ez érthetetlen számomra, hiszen
még a színház megalapítása előtt,
2012 augusztusában védettem le
az ötletem. Tehát nem kérdés,
hogy ez az én saját szellemi termékem, amelyet 7 évig térítésmentesen a Váci Dunakanyar
Színház rendelkezésére bocsájtottam. Üzleti alapra is helyezhettem volna, de számomra az
volt az elsődleges, hogy minden
szempontból - anyagilag, közönségépítés és nézettség tekintetében is - a színház épüljön
belőle, nem mellesleg a városnak is extra bevételt jelentett.
A színházban végzett önkormányzati belső ellenőrzés során
derült ki számomra, hogy írásban nem tettem eleget az arra vonatkozó bejelentési kötelezettségnek, hogy közeli hozzátartozómmal állt szerződésben a színház, valamint az igazgatói munkámon kívüli tevékenységemre,
mint egyéni vállalkozó szerződtem a színházzal. Mindkét dolog
köztudomású tény volt, sőt a feleségem munkájának köszönhetően elnyert Városmarketing Gyémánt díj kapcsán méltató sorok
jelentek meg a város honlapján,
kiemelve Péter Tamara marketing vezető szerepét. Ez a közelmúltban lekerült az említett
weboldalról. Persze nem mentegetőzöm, az írásbeli közlést elmulasztottam, de mindezt úgy feltüntetni, hogy azt
sugallja, munka nélkül jutottunk volna közpénzhez, az finoman szólva is súlyos csúsztatás. Ráadásul elhallgatják a
tényt, hogy a tudomást szerzést
követően azonnal intézkedtem
a szerződések megszüntetése,
a szabályosság visszaállítása érdekében.
A 40 millió forint, amit az
üggyel kapcsolatos lejárató cikkekben lehet olvasni, nagyságrendileg 10 millió forint vis�szaigényelhető áfából áll, 14 és
félmillió forintot pedig a feleségem cége fizetett a színháznak
megrendelésként és nem fordítva!
A maradékban hat év munkája van benne, többek között
az én színészi, rendezői díjaim,
PR kommunikációs és marke-

Kis Domonkos Márk
ting feladatok, illetve a fizetett
social média hirdetések. A feleségem egyébként vállalkozóként végezte a színház kommunikációs, marketinges és egyéb
tevékenységeit. Ha a szóban
forgó összeget leosztja az ember hat év munkájával, azaz 72
hónappal, akkor alig több mint
200 ezer forintos vállalkozói díjazás jön ki havonta. Az pedig
természetes gyakorlat a szakmában - és az igazgatói szerződésem is lehetőséget adott ráhogy ha egy színháznak a vezetője színész vagy rendező, akkor az játszik, vagy rendez az
általa vezetett intézményben.
Ez így volt Vácon is.
- A hírek szerint a társulat körül az újabb hullámokat az kavarta, hogy az Ön értesülései
szerint az ősszel megválasztott
új képviselő-testület a 2020-as
költségvetésben a korábbinál jóval kevesebb pénzügyi támogatást tervezett átadni a színháznak. Emiatt Ön az országos sajtóban felemelte a hangját, amit
nem vett jónéven munkáltatója, a váci önkormányzat. Általánosságban kérdezem: Ön szerint a helyi ügyek megoldását segíti az országos nyilvánosság?
- Azt gondolom, hogy egy országos szinten jegyzett intézmény jövője nem csak helyi ügy.
Le kellett mondanunk egy produkció létrehozását, Szerb Antal: VII. Olivér című előadásunk
nem került bemutatásra. A produkcióval, a korábbi példák nyomán országos utaztatást és fesztiválszerepléseket terveztünk.
Amikor nyilatkoztam az országos médiák megkeresésére, még semmilyen információnk nem volt az anyagi hozzájárulással kapcsolatban, többszöri
egyeztetés után sem kaptunk választ a fenntartónktól, hogy mi a
céljuk a színházzal, a vezetéssel, s
számíthatunk-e a támogatásukra
a 2020-as évben.
- Ma, február 29-én közös
megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya a Váci Dunakanyar
Színházban. Távozó ügyvezető igazgatóként mi a kialakult

helyzet legnagyobb tanulsága az
Ön számára?
- Nyilván egy ilyen helyzetben
sok gondolat megfogalmazódik
az emberben, de talán a legnagyobb tanulság, hogy nehezebb
út kiállni az elveink, a magunk
számára felállított mérce mellett,
mint lejjebb adni az elképzeléseinkből, megalkuvó módon alkalmazkodni, berendezkedve a
hosszú távú biztonság reményében. De számomra és általában
véve egy alkotó szándékú ember
számára elképzelhetetlen, hogy
ne az elsőt válassza. Másrészt,
fontos tapasztalat volt számomra, hogy milyen, amikor a munkánk, nem csak elvégzendő feladat a kollégák számára, hanem
közös ügyünk.
- Fiatal színészként, rendezőként, színház alapítóként a közelmúltban Jászai Mari-díjjal ismerték el tevékenységét. Színészként, művészként is távozik
a társulatból? Hol folytatja művészi pályáját, milyen jövőt képzel el a Váci Dunakanyar Színház és önmaga számára?
- Igen, művészként is távozom
a színházból miután a futó munkákat teljesítettem. A Ványa bácsi című előadásunk március 23án vendégszerepel a Szatmárnémetiben megrendezésre kerülő nemzetközi színházi fesztiválon, a Tranzit Feszten, illetve az
évad következő premierjét is én
rendezem, melynek már javában
zajlanak a próbái. Májusban pedig színészként állok a színpadra Mrożek Emigránsok című darabjában.
A Váci Dunakanyar Színháznak radikális változásokat jósolok, mert ennyi pénzből valami nagyon másfajta színházat lehet csinálni, ami nem feltételezi egyenes úton az értékvesztést.
Remélem, hogy méltó módon
tudják majd kihasználni a most
már felújított, korszerűsített épület nyújtotta lehetőségeket. Jómagam pedig továbbra is a magyar
színházi életben, színházi életért
fogok dolgozni.
Vetési Imre
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
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A KDNP-s képviselő sérelmezi, hogy körzete fejlesztésére irányuló javaslatait nem támogatta a városvezetés

Mokánszky Zoltán keményen
bírálta a váci költségvetést

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

A

z idei költségvetést elemezve kiemelte: noha a
tavalyinál 250 millióval
több iparűzési adóbevétel és a 30
százalékkal megemelt építményadó és az újonnan bevezetett telekadó révén 205 millióval több
bevételt terveztek a városi büdzsében, mégis mindössze 66,2
millió forint önkormányzati forrás jut fejlesztésekre. Ez is mutatja, hogy "rossz bőrben" van a
költségvetés – tette hozzá, majd
így folytatta: kevesebb pénz jut
a színház, a művelődési központ működtetésére, és a Fónay
Színjátszó Kör támogatására
is. Öt százalékkal csökkentették az önkormányzati intézmények személyi dologi kiadásait
is - hangsúlyozta a volt KDNP-s
alpolgármester. Mokánszky Zoltán amiatt is bírálta a város vezetőit, akik - a jó gazdasági kör-

nyezetben eredményesen prosperáló helyi vállalkozások iparűzési adó befizetéseinek, az építmény- és telekadókból származó
- plusz 455 millió forint többletbevétel ellenére sem csökkentik
50 százalékkal a Fidesz-KDNP
többség által gazdasági kényszerből 20 ezer forintra megemelt kommunális adót.
– A szivárvány koalícióként
működő jelenlegi városvezetés korábban folyamatosan bírált bennünket, amiért 10 ezerről 20 ezerre emeltük a kommunális adót. Most itt lett volna a lehetőség, hogy csökkentsék, mégsem tették! – húzta alá
Mokánszky Zoltán, aki szerint
ez is bizonyítja, hogy csak és kizárólag politikai haszonszerzésből bírálták őket.
Mokánszky Zoltán – mint a
7. számú körzet önkormányzati

képviselője – sportszerűtlen lépésnek tekinti, hogy az ott élő
lakóközösség érdekében benyújtott 9,5 millió forint összköltségű, négy fejlesztésre irányuló javaslatai közül egyiket sem támogatta az Összefogás Vácért koalíció.
- Az egyik javaslatom az Újhegyi út és Zeke utca kereszteződésében egy kijelölt gyalogátkelőhely építésére irányult, amely
mintegy 400 ezer forintba kerülne. Egyébként erre a fejlesztésre 2020. január 26-ig érvényes
jogerős építési engedély volt - ismertette.
- A Sirály utcai óvoda előtt
lévő, mindössze 72 méteres útszakasz kiszélesítését kértem a
jelentős gépjármű forgalom miatt és a zöldfelület megóvása érdekében. Az óvodába 130 gyermek jár, akiket naponta közel
ennyi autóval hozzák-viszik szüleik. Az út félméteres kiszélesítésének költsége 1,9 millió forintba kerülne.
A Rigó utcában lévő mintegy
550 négyzetméter felületű parkoló újraaszfaltozását sem támogatta a városvezetés, melynek
a költsége 4 millió forint, ám az
ott élők számára a fejlesztésnek
sokkal, de sokkal nagyobb lenne
az értéke.
A negyedik fejlesztési javaslatom kizárólag a gyermekek biztonságát szolgálta volna a nagy
gépjármű forgalmat lebonyolító Virág utcai játszótérhez tervezett kerítés megépítésével, amely
sajnálatos módon nem nyerte el
a várost vezető képviselő-testü-

Mokánszky Zoltán önkormányzati képviselő
let többségének a támogatását. A
beruházás várható költsége 3,6
millió forint lett volna, de ezt is
leszavazta a szivárvány koalíció
– húzta alá 7. számú körzet nagy
fölénnyel megválasztott képviselője.
A volt KDNP-s alpolgármester górcső alá vette az önkormányzati médiumok – ES Televízió, Váci Hírnök, www.vac.
hu, és Vác Város Facebook oldala – szakmai teljesítményét is,
melyek állítása szerint balliberális szerkesztőségek irányítása
alá kerültek azzal a céllal, hogy
lejárató cikkeket készítsenek a
volt konzervatív városvezetőkről. Mint fogalmazott: a rendszerváltás óta nem volt rá példa,
hogy politikusok javadalmazásáról, szabadságmegváltásáról,
vagy végkielégítéséről cikkeztek volna, jól érzékelhető hangulatkeltéssel. Mokánszky Zoltán – a felvett összegek ismerte-

tésével - tételesen beszélt arról,
hogy alpolgármesterként az elmúlt kilenc évben mennyi pénzt
vett fel fizetésként és szabadságmegváltásként. A KDNP-s politikus hozzátette: „elvárható lenne a város jelenlegi vezetőitől –
ha Vác korábbi vezetőinek, tisztségviselőinek a javadalmazásáról, végkielégítéséről jelennek
meg cikkek az önkormányzat
médiafelületein -, akkor arról is
tájékoztassák a lakosságot, hogy
a témát felvető Ferjancsics László alpolgármester, mint korábbi
alpolgármester szabadságmegváltás, végkielégítés és jutalom
címen 2006-ban, a ciklus végén
6,9 millió forintot vett fel, melynek mai vásárlóértéke jóval magasabb összegnek számít, mint
amit most én kaptam 9 év után.”
– érvelt Mokánszky Zoltán.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Hamarosan indul a Dunakeszi kártya!

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

A

Képviselő-testület egy
új rendelettel megteremtette a jogi alapját
a Dunakeszi Kártyának. Hamarosan indul a kártya kiváltásához szükséges regisztráció. A névre szóló Dunakeszi Kártyát a Dunakeszi App
mobilalkalmazáson keresztül,
vagy a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán lehet majd
igényelni. A Dunakeszi Kártya plasztik és virtuális lehet,
lehetőség van mindkét fajta
igénylésére is. A kártya ügyfélszolgálati igénylése során
lakcímkártya bemutatására
van szükség. A kártya mobil

applikáción keresztüli, online
igénylése során a lakcímkártya digitális másolatát szükséges feltölteni a rendszerbe.
A rövid regisztráció során lehetőség lesz kiválasztani, hogy digitális vagy plasztik kártyát igényelne, amely
az elkészülést követően átvehető majd a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, félfogadási időben.
Elsősorban arra buzdítunk
mindenkit, hogy regisztráljon
a Dunakeszi App-on keresztül, ugyanis ez a leggyorsabb,
legkényelmesebb és nem utolsó sorban környezetkímélőbb

módja annak, hogy kiélvezzék
a kártya előnyeit, ráadásul a
virtuális kártya díjmentes.
Aki mégis plasztik kártyát
szeretne igényelni, annak előállítási költsége felnőtteknek
700 Ft., diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft.
A Dunakeszi kártya előnye,
hogy - a kártya felmutatásával – a dunakeszi lakosok számára a városi rendezvények
továbbra is ingyenesek lesznek, hiszen az Önkormányzat célja, „hogy lakosainknak
helyben biztosítsuk a kikapcsolódási lehetőségeket. Ezen
felül egyéb kedvezményekre

Városháza reagálása
Szerkesztőségünk megkeresésére a Városháza az alábbiakban reagált Mokánszky
Zoltán önkormányzati képviselő kijelentéseire:
Újabb
sajtótájékoztatóján
Mokánszky Zoltán volt alpolgármester azt a meggyőződését hangoztatta, hogy – az egyébként egy
hete elfogadott városi költségvetés – „rossz bőrben van”. Mondja
ezt annak ellenére, hogy – általa is
ismerten – jelentősen több bevételből nagyobb összeg jut köztisztaságra a közel egy évtizedig általuk vezetett és közben lepusztult
város rendbetételére.
A városvezetés nem érti, vajon
Mokánszky úr miért is fájlalja,
hogy a város közel fél milliárd forinttal több bevételre tehet szert,
miközben például a kommunikációra a váciak pénzéből jelentősen
kevesebbet költ, mint amikor közel egy évtizedig érthetetlenül sokat pocsékoltak erre a helyi kormánypártok.
Csak reménykedni tudunk abban, hogy a volt alpolgármester –
jelenleg deákvári képviselő – csak
tévedésből nem fogadott el olyan,
a városrész életét nagy mértékben
javító fejlesztéseket, mint a Kosdi
úti gyalogátkelőhelyek létesítése,
nem egy deákvári közterület közvilágításának fejlesztése, illetve a
felújítások közül a Gombási út állapotjavítása. De nem szavazott
meg olyan közvetlen támogatásokat sem, melyeket a város művészeti csoportjaira, intézményeire
különít el a kétharmados arányban elfogadott költségvetés.
Pedig megszavazhatta volna,
hiszen a jövőben már nem kell
arra spórolni, hogy Mokánszky
úr a város pénzéből vásárolt jeg�gyel repüljön Kínába, vagy luxuskörülményekben Japánba. Lehet,
hogy ő ezt a lehetőséget sírja vis�sza? A fejlesztésekkel egyet nem
értő KDNP-s képviselő forrástámogatást megtagadó szavazatai
ellenére Deákvár is fejlődni fog.
Érdekes, hogy a helyi ellenzék
miért éppen egy korábban már
hazugságon kapott emberrel szeretné megmagyaráztatni álláspontját. Hacsak nem amiatt van
ez, hogy megdolgoztassák utólag
is azokért a javadalmakért, melyek meghaladták a volt polgármester keresetét is. Ha ez az ok,
akkor még sok sajtótájékoztatón
találkozhatunk Mokánszky Zoltánnal, hiszen a két ciklus alatt
kapott több mint 85 millió forintos apanázsért cserébe még jócskán magyaráznia kell a bizonyítványt.

is lehet majd számítani a jövőben.
A kártyát minden állandó
dunakeszi lakcímmel rendelkező személy, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával, vagy digitális másolatával igényelhető.
Elektronikusan igényelhető, ha telefonjára letölti a Dunakeszi App mobilalkalmazást a Google Play-ből vagy
AppStore-ból.” – olvasható
a Dunakeszi Programiroda
közleményében, melyből az is
kiderül, hogy a Városi Majálison debütál majd a Dunakeszi Kártya.
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Váci Polgári Est

Kerekasztal beszélgetés
Marton Zsolt váci
megyéspüspökkel

citroenvac.hu

Február 27-én rendezték az idei második Váci Polgári Estet, melynek
ezúttal Marton Zsolt váci megyéspüspök volt a vendége. A Váci Dunakanyar Színházban zajló esemény bevezetőjében elköszönt a nézőktől
a közös megegyezéssel távozó váci teátrum igazgatója. Az est házigazdája, Rétvári Bence országgyűlési képviselő a térséget érintő nagyberuházásokról, és a nemzeti konzultáció kérdésköreinek helyi vonatkozásairól beszélt. A résztvevők az este folyamán megismerhették az
új megyéspüspök életpályáját, terveit, az egyház hatékony működésével kapcsolatos elképzeléseit, de mesélt hobbijairól és személyes élményeiről is.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu
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A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen Marton Zsolt püspök beszélgetőtársa
Fábián Fédra és Rétvári Bence volt

zsúfolásig megtelt nézőtéren helyet foglaló közönséget Kis Domonkos Márk, a
teátrum leköszönő igazgatója köszöntötte: „Hét éve, estéről-estére köszöntöm itt Önöket
előadás előtt, rendezvény előtt, a színház igazgatójaként ma teszem ezt utoljára. Hét fantasztikus éven, csodálatos éven vagyunk túl, rengeteg
eredménnyel, sikerrel, nehézséggel, és hatalmas
boldogságokkal. Talán a legnagyobb dolog és a
legnagyobb boldogság szerintem minden váci
számára az, hogy egy ilyen fantasztikus környezetben köszönthetjük Önöket…”
Kis Domonkos Márk vetített képes előadással
mutatta be az épület átalakulását, majd az est állandó házigazdája, a térség országgyűlési képviselője tartott köszöntőt.
Dr. Rétvári Bence a körzetben zajló beruházások kapcsán – többek között - kiemelte: március 20-án befejeződik a ferences rendházban kialakított Kilátó Központ beruházás, és a nyárra megépülő Reménység pálya munkálatai is jól
haladnak, a létesítmény pedig mindenki számára nyitott lesz. A politikus a nemzeti konzultáció
kapcsán is kifejtette véleményét.
„Önök is bizonyára hallottak róla, hogy két
fontos kérdésben is a kormány nemzeti konzultációt indít, az egyik a börtönbiznisznek a kérdése, ugye talán többen is látták, hogy milyen 10
milliós és 100 milliós tételeket, összességében 10
milliárdos húztak ki az államból azok, akik börtönben ültek. Tehát, hogy valaki a bűncselekményével keresni tud, az morálisan vállalhatatlan,
és hogy erre egy üzletág épül ez még inkább. Itt
Vácon is van börtön, sőt Márianosztrán is, ha a
teljes körzetet nézzük, nyilván itteni rabok után
is próbáltak ilyeneket igénybe venni.”- fogalmazott az Emmi parlamenti államtitkára.
A nemzeti konzultáció másik pontja a romák
szegregációs kártérítése, tette hozzá Rétvári, aki
úgy fogalmazott, a Soros György által finan-

szírozott alapítvány Csörögben elérte, hogy kifizessék a kártérítéseket, de szerinte a megítélt
összegeket nem úgy költötték el az érintettek,
hogy az a felzárkózásukat segítette volna. Rétvári beszélt arról is, hogy az önfenntartó börtönök programjával, illetve a szociálisan hátrányos helyzetűeket segítő Jelenlét Programmal
mindkét problémára hatékony modellt dolgozott ki a kormány.
A polgári est vendége Marton Zsolt megyéspüspök volt, aki beszélt életpályájáról, kinevezésének folyamatáról, és arról is, hogy sokféle tapasztalata van, amelyeket igyekszik hasznosítani, és egyelőre még tanulja, hogyan legyen jó
egyházvezető – írja az estv.hu.
„A püspök egyszerre vezető és ugyanakkor
pásztor is, tehát mind a kettő, és nekem a korábbi szolgálati helyeim ebben segítettek, tehát
a plébániák, illetve a szeminárium, leginkább a
rektorság a vezetésben. Hát, azt lehet mondani,
hogy én tanuló vagyok még, hogyha nem minden hibátlan, akkor bocsássák meg nekem, mert
azt szoktam mondani a püspöki konferencián,
mert én novícius vagyok, tehát ilyen kezdő püspök: igyekszem tanulni. Mindenképpen fontosnak tartom a személyességet, a személyes kapcsolatokat, illetve hogy egy jól működő, logikusan, ugyanakkor szeretetteljes struktúrában történjen mindez.”- mondta a főpásztor
A jó hangulatú, tartalmas esten – melyet az
örökös háziasszony Fábián Fédra és Rétvári
Bence kulturált, nagyszerű kérdései tettek teljessé - Marton Zsolt arról is beszélt, hogy szerinte merre tart a katolikus egyház, hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, illetve hogy szerinte hogyan lehet egyensúlyt teremteni a múltbéli
hagyományok és a digitális kor sajátosságai között. A polgári est közös imádsággal zárult.
Fotó: Váli Miklós

Húsz koncerten húsz műsorral
lép fel Bogányi Gergely
a 2020-as koncertturnéján

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

A

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

z idei turné legkülönlegesebb pontjának azt
tartja, hogy minden alkalommal más műsort
ad elő, összesen 13 zongoraversenyt és sok szólóművet játszik. A koncertek nagy része Magyarországon lesz, de az egész Kárpát-medencében, így a Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken is fellép.
"A koncertsorozat az egész életem művészetének egyfajta összessége" - mutatott rá Bogányi Gergely, hozzátéve: megihlette 2020, ezért alakította úgy az életét, hogy
ezt a kihívást teljesíthesse. Felidézte, hogy 2010-ben 10
koncerten Chopin összes zongoraművét játszotta el.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, hogy
Bogányi Gergely nemcsak önmagát, mint művészt és a
Bogányi-zongorát tette világszerte elismertté, hanem
Magyarország hírnevét is öregbíti.
Kiemelte, hogy a 20 koncert 20 különböző programmal óriási vállalkozás, s Bogányi Gergely a nemzeti ös�szetartozás évében a zongorajátékával köti össze a Kárpát-medencében több részre szakadt magyarságot.
(MTI)
Fotó: Váli Miklós
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Több évtizeden átívelő zöldstratégiát
készítettek Dunakeszin

téma jelentőségét jól
mutatja, hogy a beszélgetést szervező Sipos Dávid alpolgármester mellett jelen volt Nyíri Márton környezetvédelmi ügyekért felelős
társadalmi alpolgármester és
Somodi István, a Városüzemeltetési Osztály vezetője.
- Mi volt fórum központi témája? – kérdeztük Tóth Eszter,
városi főkertésztől.
- Már az elején szeretném leszögezni, hogy egy rendkívül
konstruktív hangulatú beszélgetés volt, melyen először bemutattam Dunakeszi hosszú és
rövid távú zöldstratégiáját, az
eddig elért eredményeket, ismertettem a napjainkban zajló munkákat, az új fák ültetésének módját, miközben tájékoztatást adtam arról is, hogy az
elöregedett, beteg fákat újjakkal pótoltuk. Különös hangsúllyal beszéltem a Duna-parti faállomány kezeléséről, és azt
is ismertettem, hogy ez a tevékenység hogyan illeszkedik az
általunk kidolgozott szakmai
programba.
- Mi a zöldstratégia legfontosabb eleme, egyáltalán milyennek tartja a város faállományát, összetételét?
- A város zöldstratégiája egy
50 évet átívelő program, és cselekvésterv. A célja, hogy egy le-

Dunakeszin a városi önkormányzat a lakossággal együttműködve évente ezer fát ültet el a
zöldfelület növelése, a kellemes lakóhelyi környezet javítása érdekében. A hosszú távú, több
évtizeden átívelő célok megvalósítását az a zöldstratégia szolgálja, melyet a város főkertésze,
Tóth Eszter okleveles tájépítészmérnök koordinál, aki az aktuális helyzetről, a város faállományának frissítéséről lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket a minap.
munikál a városi médiumokban, mégis előfordul, hogy téves információkat osztanak
meg egymás között a lakók.
Mi a helyzet ezekkel a fákkal?
- A terület kezelés szempontjából két részre osztható, a Liget utcától északra eső területre, ahol a nyárfaállomány található, illetve a délre eső területre, ami a nyárfákkal tűzdelt,
sűrű platánerdő, azaz a strand
területe.
Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze a Duna-parti fákat vizsgálja

fektetett irányvonal mentén
tudjuk a városi zöldfelületek
számát növelni, és a minőségét
javítani. Dunakeszi faállományára jellemző az, hogy a lakótelepek építésekor sok gyorsan
növő, de rövid életciklusú fát
ültettek, amiket a rendszerváltozás környékén ki kellett volna vágni, azonban ez akkor elmaradt, ezek az öreg fa egyedek rengeteg kezelendő problémát adnak napjainkban. Nem

alakult ki a természetes folyamat, hiányzik a régieket felváltó középkorú állomány. Hiányukat igyekszünk pótolni a
fiatal egyedek növekedésének
serkentésével, és az idős állomány ápolásával.
- Különböző közösségi oldalak véleményformálói közül
legtöbben a Duna-parti fák
sorsával foglalkoznak. Noha
Ön rendkívül intenzíven kom-

A Liget utcától északra, az
1953-1973 között ültetett nemes nyarakat a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a
korábbi sok bejelentés - leszakadó ágak, fakidőlések - miatt
2016-ban tarra szerette volna
vágni, és újra telepíteni. Akkor
az Önkormányzat ezt megakadályozta, és a fák kezelését átvette. Ekkor két szakvélemény
is készült a teljes állományra.
A szakvélemények alapján a
60 darab életveszélyesnek ítélt
fát kivágták, a többieket évente
– háromévente vizsgálni kell.

2019 szeptemberében, majd
decemberében a Dunavölgyi
Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve megtörtént a faállomány
újbóli vizsgálata, 40 faegyedet
ítéltünk veszélyesnek, és további 30 fa koronaápolását határozták meg. A munkálatokat
2020. március 15-ig előírásszerűen el kell végezni. A veszélyesnek ítélt fák minden esetben, gomba vagy rovarfertőzöttek voltak, illetve jelentős,
kiterjedt méretű korhadással
rendelkeztek gyökérnyakban
vagy vázágon.
A Liget utcától délre eső területen anno 1200 db platánt
3-4 méteres tőtávval telepítették. A platánok nagyon közel
állnak egymáshoz, nincs meg
a megfelelő életterük, így nem
jutnak megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, fényhez. A kivágásra ítélt egyedek koronája részben vagy teljesen felszáradt. A sétány mellett álló fehér füzeken a korhadás jelentős
mértékű volt, egy visszavágás
sajnos már nem oldotta vol-

na meg a kérdést, a fák életképessége ezen a szakaszon jelentős mértékben lecsökkent.
Ezeket az egyedeket a fórum
után a helyszínen megtekintettük. Részletesen elmagyaráztam a résztvevőknek melyik fát miért kellett kivágni, megmutattam a problémákat, a rovarkirepülőnyílásokat,
a korhadások helyét, típusát, a
gombakártételeket, és annak
veszélyeit.
- A látottak és a szakmai tájékoztatás meggyőzte a kétkedőket, hogyan fogadták a
Duna parti faállomány megóvása érdekében elkezdett
szakmai munkát?
- Igen, azt remélem minden
kérdésükre választ kaptak, és
mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az itt lévő idős,
illetve sűrű állományt kezelni kell. A kezelés jelen esetben
az évenkénti vizsgálatot, a fakivágásokat, a fajtagazdag alátelepítést – élőhely rehabilitációt, a megmaradó fák ápolását,
gallyazását, és a partfal védelmét foglalja magában. Erre a
területre nyolc fafajból, nyolcvan egyedből álló új állomány
kerül kiültetésre tavasszal –
hangsúlyozta Tóth Eszter főkertész, okl. tájépítészmérnök,
faápoló és favizsgáló szakmérnök.
(Vetési)

Jubilálnak
a koncertfúvósok

„Idén 30 éves a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület. Ennek tiszteletére
zenekarunk, a Dunakeszi
Koncertfúvósok a Magyar
Fúvószenekari és Mazsorett Szövetség három fős
szakmai zsűrije előtt Minősítő Hangversenyt rendez 2020. április 18-án a
VOKE József Attila Művelődési Központban. "C" felső koncertfúvós- és kön�nyűzene kategóriákban indulunk.” – írja a koncertfúvósok nevében Zsukk
Andrea, aki társaihoz hasonlóan kéri a zenekedvelőket, hogy jelenlétükkel
is járuljanak hozzá a zenekar remélt sikeréhez.

KlimaGo!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Gyorsaság, precizitás, tisztaság!
Várjuk megrendelését:
info@klimago.hu +36-30-230-1952
Jöhet a tél, jöhet a nyár,
KlimaGo-val csak jól jár!

a Fazekas iskolába, délutáni műszakba (13.00-21.00).
Jelentkezni lehet az iskola titkárságán személyesen
(2120 Dunakeszi, Radnóti utca 29.) vagy telefonon, a
06 27 547 135 vagy a 06 30 260 5859 telefonszámokon.
Szükséges dokumentumok: önéletrajz, okmányok,
erkölcsi bizonyítvány.

TELEPÍTÉS – KARBANTARTÁS – JAVÍTÁS
MÁRCIUSBAN 15% KEDVEZMÉNY!

Munkájára, környezetére igényes, megbízható

takarítót keresünk
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Sikert sikerre halmoznak a váci sárkányok

Medencés sárkányhajó versenyekkel kezdték az évet a Dunai Sárkányok Vác
sportolói. Az úgynevezett „indoor”, azaz medencés sárkányhajózás népszerűsége egyre nő, a mezőny is egyre erősebb. Kecskeméten, Százhalombattán, és Szarvason rendeztek az idén viadalokat. A váciak mindegyiken képviselték városukat.

A

következő uszodás küzdelmet Vácott, március
21-én vívják az elszánt
sárkányok. Ide várjuk iskolai,
céges, szabadidős csapatok jelentkezését, a nevezési határidő
2020. március 19-e (szerda) 12
óra. A futam egyben a Magyar
Kupa harmadik állomása. A váciaknak igazolt versenyzői kategóriában vegyes, és női csapatban esélyük van a kupa elnyerésére.
Február 22-23-án sportágunk
újabb ágát a jégsárkányozást, és
a Dunakanyart népszerűsítettük
Itáliában, Auronzó di Cadoreban. A Misurina tavon rendezett
nemzetközi fesztivál jellegű versenyen, több számban is a dobo-

gó legfelső fokára állt a váci különítmény. A rendezvényen ír,
német, angol, és olasz csapatokkal harcoltunk az olvadó jégen,
mivel délutánonként +15 C fokot
is mutattak a hőmérők.
2020-ban is nagy fába vágták a fejszét a Dunai Sárkányok.
Márciusban medencés versenyt,
májusban Sulisárkányt, és Nebulókupát, júliusban a Váci Világi Vigalmak örömére sárkányhajó versenyt, októberben
a XIII. „Ördögi kört” rendezik
meg. Hab a tortán, az augusztus
végén Aux-les Bains-ban megrendezésre kerülő csapat világbajnokság, ahol hetven fős csapattal szelídítik a sárkányokat.
Várjuk új sporttársainkat!

Szabadidős, versenyzési lehetőséggel, jó csapattal, és kiváló
programokkal. Keress minket!
Nem fogsz unatkozni!
Információ:
Szabó Miklós 30/316-4466,
info@dunaisarkany.hu
Selymes Nóra
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A Vác és Környéke Tűzvédelméért
Alapítvány
2019. évben a benyújtott pályázatokra az alábbi támogatást nyújtotta:
Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére:
tűzoltás, kárelhárítás során használt eszközök, felszerelések
beszerzéséhez
2.979.225.- Ft értékben,
Váci Önkéntes Mentő és
Tűzoltó Egyesület részére:
- tűzoltó gépjármű vásárlásához 500.000.- Ft-ot.
Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

XVIII. Váci Tavaszi Fesztivál

2020. március 11 – április 30.

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

A

z összművészeti fesztiválon egyaránt helyet kapnak a zenei világ legkülönbözőbb műfajai, megan�nyi színházi darab, köztük óvodásoknak és gyermekeknek szóló produkciók, stand-up comedy
műsorok, mozi és pszichológiai
előadások.
A programok nívójának legfőbb
bizonyítéka, hogy több előadásra is kevesebb mint 24 óra alatt elfogytak a jegyek: a fesztivál záróeseménye április 30-án, a Pannon
Várszínház A Pál utcai fiúk zenés
előadása, valamint az április 2-án
Bödőcs Tibor által előadott standup comedy show már most biztosan teltház előtt fog játszódni.
Több neves színházi társulat is
bemutatja produkcióját a fesztiválon. A fesztivál nyitóeseményeként március 11-én az Orlai Produkció Kaktuszvirág című komédiájára válthat jegyet a közönség, majd március 21-én a TeVelem
társulat mutatja be Mary Poppins
történetét, március 23-án a legkisebbek örömére a Kezeslábas Társulat érkezik Babaszínházzal, április 1-jén pedig a Veres1 Színház saját produkciójaként a Tóték
című örök klasszikus kerül a művelődési központ színpadjára.
A programsorozat a zene területén is változatos koncerteket kínál. A komolyzene kedvelői
Bogányi Gergely és a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar Mozart estjét hallgathatják végig március 28-án, a Váci Ifjúsági Fúvósok előadását április 24-én, valamint Orosz Zoltán harmonikaművész és barátai „Örömzene” című
koncertjét április 25-én tekinthetik meg az érdeklődők.
Az ősszel nagy sikert aratott
Máté Péter est után március 13-án
új műsorral jelentkezik László Attila, Toldi Tamás, Beszkid József és
a Santa Fe zenekar „Nehéz a boldogságtól búcsút venni” címmel.

A népzene rajongóinak április 16-án Berecz András Angyalfütty című koncertjével, a zenés
estek kedvelőinek április 19-én
Faludi Szilvia Mindig az a perc…
című örökzöldeket, sanzonokat
és operetteket tartalmazó műsorával igyekszünk a kedvében járni. A kisgyermekes családoknak
április 25-én Farkasházi Réka és
a Tintanyúl zenekar tavaszi lemezbemutató koncerttel készül.
A könnyűzene kedvelői is bőven találnak kedvükre való programokat a kínálatban: március 20-án korunk egyik legmeghatározóbb alternatív zenekara,
a Hiperkarma, március 27-én a
hazai zenei rádiók játszási listáinak éllovasa, a New Level Empire, április 17-én pedig a hazai
klubok és fesztiválok megkerülhetetlen szereplőjévé vált Kelemen Kabátban zenekar ad koncertet a művelődési központ Jeszenszky ® teremében.
Természetesen idén is helyet
kapott a repertoárban a László Imre Nótakör, akik március 14-én adják elő Nőnapi nótaműsorukat, valamint az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rock&roll partyk: március 13-án a Pedrofon zenekar,

április 25-én pedig a Panoráma együttes fog zenélni.
Március 21-én rendezi meg a Jótevők Háza Alapítvány Átjáró
Mentálhigiéniás Iroda a Lelki
egészségnapot, amely alkalmából az ország 12 neves pszichológusa tart előadást a legkülönbözőbb problémák kezeléséről.
A program fő műsorszáma Prof.
Dr. Bagdy Emőke Egészségesen
és boldogan élni című közönségtalálkozója.
A stand-up comedy műfajának
rajongói nemcsak a már korábban említett – mostanra teltházas – előadásban lelhetik örömüket, hanem jegyet válthatnak még
Mogács Dániel Emberfej, avagy
a kicselezett mindennapok című
önálló estjére is.
A fent említett programokon
kívül több kísérőprogrammal is
kiegészül a műsorkínálat: március 14-én és április 18-án a legújabb premierfilmeket láthatja a közönség a színházteremben a MozgóMozi közvetítésével, március 14-én koncertet adnak a Crockodeal és a Bekka és a
Cirkusz együttesek, március 19én előadást tart a főként jószolgálati fellépéseket vállaló Finnair
vegyeskar, március 22-én és ápri-

lis 5-én a Parlando Színház Kulturális Egyesület mutatja be a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, április
8-án pedig a TeVelem társulat adja
elő a Néma Levente című zenéstáncos gyerekdarabot.
Bodzás Szabolcs
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Vigyázz, kész, Futakeszi!
A jó idő beköszöntével ismét alkalmunk nyílik arra, hogy a friss levegőn, egy közös lakossági futással szellőztessük ki a fejünket, frissítsük fel gondolatainkat.

XXII. évfolyam 5. szám

Olimpikon edzővel
erősít a VSD!
Március elején Kis Gergő, olimpikon és Európa-bajnok edzővel egészül ki
a VSD Úszó- és Vízilabda Szakosztálya. Gergő számos országos csúcs tartója, kiváló szakember, aki komoly célokkal és tervekkel érkezett meg Dunakeszire. A VSD kommunikációs vezetője Mészáros-Schöffer Zsuzsa szegezte Gergőnek a kérdéseit.

- Rengeteg érem, országos
csúcs van mögötted, a siker
érdekében még Dubajig is elmentél, hogy kerültél most
hozzánk, Dunakeszire?
- Korábban Ózdon próbáltam azokat a szakmai alapokat lefektetni és azokat a célokat megvalósítani, amelyekben
tavasz beköszöntével évek óta városi haén hiszek és amelyek az én sikeA távokra a nevezés díjtalan!
gyomány Dunakeszi közös, amatőr futóElőnevezés: 2020. március 19. csütörtök 12:00 remet szolgálták az elmúlt években. Voltam elnök, szakosztályversenye, az idén március végén megren- óráig
vezető, vezetőedző is, de egy
dezendő Futakeszi. A népszerű sporteseményhez
Előnevezés: www.futakeszi.hu
idő után úgy éreztem, hogy kelévek óta egyre több amatőr és profi sportoló, csaA verseny időpontjai:
ládok, kicsik és nagyok egyaránt csatlakoznak.
10:00-től: 2,5 km - Kiskeszi, 5 km - Futakeszi lenek még az újabb kihívások.
A versenyzők, vagy fogalmazzunk inkább úgy,
10 km - Nagykeszi, 10:40-től Lufis ovis futás Ekkor „találkoztam szembe”
ezzel a mostani lehetőséggel, és
hogy a mozgás szerelmesei az idei évben is három táv közül választhatnak. 2,5, 5 és 10 kiloméKérjük, mindenki érkezzen időben a nevezés, Dunakeszi mellett döntöttem.
teren élvezhetik a futás nyújtotta szabadságot.
illetve előnevezés esetén a rajtszámok átvétele és
Időpont 2020. Március 22. vasárnap
- Mi volt vonzó Dunakeszia bemelegítés miatt.
ben?
Helyszín: Dunakeszi Repülőtér
Szeretettel várunk! – írja a duankeszi.hu.
- Döbbenetes az a fejlődés,
ami ebben a városban zajlik,
bevallom, hogy nekem ez korábban elkerülte a figyelmemet.
Látszik az irány, a koncepció! A
vezetőséggel történt egyeztetés
után egyértelmű volt számomra, hogy itt megvan a lehetőség
A Magyar Evezős Szövetség február 14-én tartotta hagyományos díjátadó gáláját, amelyen az arra, hogy úszókat és tehetségeket neveljünk, ami számomelmúlt évben kiemelkedően teljesítő versenyzőket, edzőket, klubokat ünnepelték. Átadták az
ra elsődleges, ezért esett KesziÉv edzője és klubja díjakat, köszöntötték a nemzetközi megmérettetéseken előkelő helyezést re a választás.
elérő evezősöket, csakúgy, mint a Sport XXI versenysorozat dobogósait. A tavalyi Velenceitavi Masters Világbajnokságon közreműködő hazai versenybírók és segítők munkáját ugyan- Mióta foglalkozol gyerecsak megköszönték.
kekkel és milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
- A profi úszói hivatásom
Magyar Sport Házá2016-ban fejeződött be, tudban tartott gálán a megtam, hogy innen a következő
jelenteket Herkules Jálépés, hogy a megszerzett tunos, a Magyar Evezős Szövetség
dást átadjam. Még ebben az évelnökségi tagja köszöntötte, aki
ben, novemberben el is kezdPignitzky Borbálával, a MESZ főtem gyerekekkel foglalkozni,
titkárával együtt gratulált a díjaúszóedzőként. Gyorsan jöttek
zottaknak.
is a sikerek, nagyon büszke vaA díjátadó gálán a 2019-ben
gyok a tanítványaimra, szuper
legeredményesebb utánpótlás és
csapatot alkottunk. Érdekesfelnőtt versenyzőket is köszönségként, már 2017-ben ranglistötték a szövetség vezetői, s a felta vezető úszó került ki a kezenőtt mezőnyből egyetlen sporim közül, a 2005-ös korosztátolót és trénerét lehetett kiemel- eredményesebb magyar evezős - beruházásként tervezett csónak- lyában, 200 m női háton. Azni: Galambos Péter és mestere, emelte ki Mácsik Miklós, a VVEC ház felújítás.
tán 2018-ban magyar bajnokot
Ribáry Zoltán sikerült kinevelnem, még ebRapcsák Károly fantasztikus sze- vezetőedzője.
A kérdésre, hogy ezzel valamizont futott 2019-ben, nem hiába
ben az évben 4 db korosztályos
***
lyen hangsúlyeltolódás jellemzi-e
kaptak vastapsot a közönségtől.
országos rekordot döntöttünk
Időközben lezajlott az idei meg (május – 1500 női gyors A kategóriánkénti díjak sorá- a jövőben a klub céljait, a szakban ugyancsak kijutott az elis- ember azt mondta: nagyobb fi- év első versenye, az országos rövidpályán). 2018 júliusában
merésekből a Vác Városi Evezős gyelmet fordítanak arra, hogy a ergométer bajnokság, ahol há- magyar bajnoki címet szerzett
Clubnak, Rapcsák Károly érde- legkisebb kezdőktől kezdve az rom-három első- és második, il- egy tanítványom (400 m férfi
melte ki "Az Év Felnőtt Edzője" utánpótláskorúakon, felnőtteken letve két harmadik helyezést vegyesben), majd 2018 zárásakitüntetést, míg a klub lett "Az Év át a veteránokig minden korosz- könyvelhetett el a VVEC. Orszá- ként ugyanez a fiú versenyzőm
tályban erőteljesen jelen legyen a gos Ergométer Bajnokság (2020. ranglista vezető maradt, 400 m
Felnőtt Egyesülete".
- Korábban igen sokszor el- klub, illetve mindinkább lehető- 02. 22., Székesfehérvár), a VVEC férfi vegyesen. 2019-ben orszányertük már "Az Év Utánpótlás- séget kívánnak biztosítani a va- dobogós eredményei:
gos II. helyezést ért el 200 méElső helyezettek
nevelő Egyesülete" kitüntető cí- lamilyen fogyatékkal élő sporter pillangón, majd két 4. (800
Burai Szabolcs (férfi para ver- m női gyors és 400 m férfi vemet, az viszont klubtörténeti si- tolni vágyóknak, értelemszerűker, hogy ezúttal a felnőtt kategó- en számukra az ergométerezés, a senyszám), Galambos Péter (férfi
riában kaptuk meg az elismerést. különböző szárazföldi edzésekbe felnőtt könnyűsúly), Ujhelyi MiEbben közrejátszott, hogy tavaly való bekapcsolódás lehet a kap- hály (férfi ifjúsági korosztály)
RUHANEMŰ JAVÍTÁS
külön időpontban rendezte a szö- csolódási pont.
Második helyezettek
Mácsik Miklós sikeres pályávetség az utánpótláskorúak és a
Vácon a Kristóf udvarban!
Bácskai Máté (férfi felnőtt),
felnőttek országos bajnokságát, zatokról, infrastrukturális fej- Bóka Sára (női ifjúsági könnyű(Hungária házban,
így legjobb fiataljaink az utób- lesztésekről is beszámolhatott, súlyú versenyszám), Kas Natália
a zöldséges piacnál.)
bi versenyen is hajókba ülhettek, így kiemelte, hogy a MESZ révén (női ifjúsági korosztály)
Várom Önöket
vagyis kevesebb úgymond lyukas hozzájutott a klub egy - értelemHarmadik helyezettek
versenyszámunk volt, mint álta- szerűen hajószállító vontatására
Ábrahám Andrea (női para
Tel.: 06-27-304-679
lában, ezen túlmenően nemzet- is alkalmas - csapatszállító kis- versenyszám), Fenyődi Tamás
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
közi versenyeken - már nem elő- buszra, illetve az idén is tovább (férfi u23-as korosztály könnyűHOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
ször - Galambos Péter volt a leg- folytatódhat az eleve több lépcsős súlyú versenyszám)

A

Vác Városi Evezős Club:
elismerések és fejlesztések

A

Kis Gergő, Temesvári István, Németh Rudolf

gyes úszás) és két 7. helyezést
(400 m vegyes és 100 női mell)
is bezsebeltünk. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy minden évben született korosztályos csúcs, hiszen 2019-ben is
született ilyen eredményünk.
- Van olyan, hogy „Kis Gergő program”?
- Én magam a vegyes felkészülésben hiszek, a filozófiám
az, hogy 16-17 éves korig mindenféle versenyszámban meg
kell méretni egy gyereket, egy
úszót, mert addig még bármi
lehet. A gyerekek fejlődése sosem egyértelmű, hogy milyen
irányba megy, hogyan nőnek,
hogyan alakul az izomzatuk,
ez mind befolyásoló tényező
lehet. Amíg a testük alakul, addig nincs alapunk kimondani,
hogy „Te hátúszó leszel!”. Fel
kell mérni, hogy kinek mi az
erőssége és onnantól lehet látni, hogy „miben tudós”, mire
érdemes őt specializálni.
- A versenyeztetés alapú
edzéstervben mennyire hiszel?
- Ez egy nagyon komplex
kérdés, ha röviden akarom
megválaszolni, akkor azt mondom, hogy versenyszám függő. Nem mindegy, hogy milyen távban gondolkozunk,
egy 50 m-es rövid táv is más, és
egy 1500 méteres táv is teljesen
más felkészülést kíván. A gyerekeknek kell a megmérettetés,
a verseny, hogy visszacsatolást
kapjon a befektetett munká-

ról és arról, hogy hol tart most,
ezért azt gondolom, hogy kell
a verseny, de át kell gondolni, hogy mikor, kivel, milyen
számban és milyen messzire
utazunk el egy-egy versenyért.
- Mit látsz magad előtt, mik
a távlati célok?
- Nekem nagyon egyszerű
céljaim vannak, versenyúszókat szeretnék nevelni a dunakeszi úszókból. Én ide tervekkel jöttem, a kitűzött célokat elérni, rekordokat dönteni, kinevelni a jövő következő
Darnyi Tamását, Hosszú Katinkáját.
Mészáros-Schöffer Zsuzsa

Kis Gergő négyszeres olimpikon (2004 Athén 1500 m
gyors 23. hely; 2008 Peking
400 m vegyes 6. hely; 2012
London 400 m gyors 6. hely;
4x200 m gyors váltó 8. hely)
2016 Rio 400 m gyors 31.
hely és 4x200 m gyors váltó 16. hely
Kétszeres Európa-bajnok:
800 m gyors Eindhoven és
Debrecen
Többszörös világbajnoki
érmes: Sanghaj 800 és 1500
gyors - bronzérem
Örökös Magyar bajnok,
jelenleg is a 400 m, 800 m,
1500 m és 4x200 gyors magyar felnőtt országos csúcstartója.
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