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Sződligeten Harrach Péter emlékezett
Az országgyűlés alelnöke a múlt méltatása mellett napjaink gondjairól is szólt
Ragyogó tavaszi napfény köszöntötte az ünneplőbe öltözött
sződligeti polgárokat március
idusán. Kossuth, Széchenyi, Petőﬁ, Bem Apó, a Márciusi ifjak és
sok-sok tízezer „névtelen” hazaﬁ
csodálatos hőstettei előtt hajtottak
fejet. A dicsőséges 48’-as forradalomra, a magyar szabadságharc
hőseire emlékeztek, akik 161 éve,
1848 tavaszán a magyar nemzet
függetlenségéért fogtak fegyvert.
Petőﬁ Sándornak, az 184849-es forradalom és szabadság-
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Szabadságharc és kiegyezés
Vác a Honvéd-emlékműnél ünnepelt

harc lánglelkű, mártír költőjének
szobrához sereglettek a község
lakói. A település főtere sokak
számára vált kegyelethellyé, ahol
a székelykeresztúri Gyárfás kúriában ma is álló Petőﬁ-körtefa
egyik ága eresztett gyökeret az
erdélyiek ajándékaként. A néphagyomány szerint ez a fa látta
utoljára verset írni a poétát, aki
másnap, 1848. július 31-én reggel
Székelykeresztúrról indult a végzetes segesvári csatába.
(Folytatás a 2. oldalon)

Oscar Dunakeszin
Frech’ Zoltán színészi debütálása
Színészetet tanult, a Honvéd férﬁkar
oszlopos tagja, énekel a Four Fathers
Énekegyüttesben, egymást érik fellépései és nem utolsósorban, főszereplője egy
zenés bohózatnak. Megnyerő külsejű férﬁ lép be a váci Margaréta Kávéház ajtaján. A Dunakeszin élő Frech’ Zoltánnal
beszélgettem.
– 2009. február 27-28-án egy rendhagyó zenés
bohózatot láthattak a Dunakeszire látogatók, mely
Claude Magnier: Oscar című írásából, némileg átdolgozva tárult a közönség elé. A két felvonásos előadás fergeteges sikert aratott, mindkét alkalommal
teltház előtt. Honnan jött az ötlet? – kérdeztem a
népszerű művészt.
Folytatás a 7. oldalon)
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A sok éves hagyománynak
megfelelően, nemzeti ünnepünkön a Honvéd-emlékműnél rendezte meg a városi ünnepséget
a váci önkormányzat, de mint

minden évben, több program
is várta a váciakat a 48-as forradalom évfordulóján. Március
15-e reggelén a Petőﬁ-emléktáblánál emlékeztek a Juhász

Gyula Általános Iskola diákjai,
délelőtt történelmi játszóházzá
alakult a Madách Imre Művelődési Központ.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Szabadságharc és kiegyezés
Vác a Honvéd-emlékműnél ünnepelt
(Folytatás az 1. oldalról)
A délutáni program zenés toborzóval kezdődött, majd a város
központjából indult a menet a

FOTÓ: HOHNER MIKLÓS

Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium vezetésével a Honvédemlékműhöz. Ott Fábián Gábor,
a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium igazgatója mondott ünnepi köszöntőt,
felidézve, hogy 161 éve elődeink
pontosan tudták, hogy mit akar-

nak. Ma nem vérünket, legfeljebb anyagi javainkból valamit
kellene áldozni a többiekért, de
mi vagyunk Európa legmegosz-

tottabb nemzete. Mint mondta,
1848-ban a jövő nemzedékéért
fogtak fegyvert, most nekünk is
meg kell vívnunk harcunkat a
jövő nemzedékéért. De ahogy a
szabadságharc után csaknem két
évtizeddel, most, a rendszerváltás után húsz évvel is szükség
lenne kiegyezésre. Az ünnepségen a Boronkay középiskola di-

ákjai „Rabok legyünk vagy szabadok?” címmel adtak műsort,
majd az önkormányzat, a pártok,
szervezetek képviselői megkoszorúzták az emlékművet.
Dr. Bóth János polgármester,
dr. Beer Miklós megyés püspök
és dr. Molnár Lajos alpolgármester együtt helyezett el koszorút az
alsóvárosi temetőben lévő honvéd-síremléknél is. Az ünnepség
után a Madách Imre Művelődési
Központban zenés emlékműsor
kezdődött, „Zúgjatok harangok!”
címmel.
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Sződligeten Harrach Péter emlékezett
Az országgyűlés alelnöke a múlt méltatása mellett napjaink gondjairól is szólt
(Folytatás az 1. odalról)
Sződliget polgárai méltósággal emlékeztek a hazaﬁságból,
nemzeti önbecsülésből példát adó
múltra, büszkén ápolják Petőﬁ
körtefáját.
A közösségi összefogás jegyében serénykedtek a Baba Mama
Klub lelkes anyukái és a Közösségi Ház vezetője. A Pilvax
kávéházzá alakított helyiségben
már kora délelőtt ﬁnomabbnál ﬁnomabb süteményekkel kínálták a
vendégeket, akik adományaikkal a
Szent István utcai játszótér felépítéséhez járultak hozzá.
A helyi önkormányzat által
szervezett ünnepségen Bábiné
Szottfried Gabriella polgármester
mondott köszöntőt, méltatva az
1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségét.
Az ünnepi megemlékezés díszvendége, ünnepi szónoka, Harrach
Péter, az Országgyűlés alelnöke,
Pest megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője
volt. A kereszténydemokrata politikus elismeréssel szólt a kor kiemelkedő személyiségeiről, Kossuth, Petőﬁ, Széchenyi történelmi
nagyságáról, a Márciusi ifjak bátorságáról, hazaszeretetéről, a
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nemzet példás elszántságáról, öszszefogásáról. Aktuálpolitikai kérdésekről szólva bírálta a kormány
gazdaság- és szociálpolitikáját, a
lakosságot és a vállalkozókat sújtó
intézkedéseit, az elmélyülő válság
és reménytelenség miatt. Harrach
Péter, utalt arra, hogy nem szabad
megépíteni a Magyarország energiafüggőségét fokozó Déli áramlat
gázvezetéket.
A helyi általános iskolások
nagysikerű kulturális műsora után
Bábiné Szottfried Gabriella és
Harrach Péter, majd a helyi pártok és civil szervezetek képviselői

helyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait a Petőﬁ szobor
talpazatán.
Az ünnepi megemlékezés után,
Dobai János nyugalmazott alezredes, hadtörténész, Vác Díszpolgára nyitotta meg Bőcs Mihály,
48-as képeslapokból összeállított
kiállítását. A községben rendezett
ünnepség sorozat a sokak elismerését kiváltó kamara- és citerazenével, verses, mesés összeállítással késő délutánig szórakoztatta
az érdeklődőket a művelődési ház
szervezésében.

VETÉSI IMRE

Világgá kiáltottuk, hogy a magyart
nem lehet büntetlenül megalázni
Nagymaroson, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján, március 15-én délelőtt
a művelődési házban gyűlt össze
az ünneplő közönség, hogy a hagyományokhoz híven emlékezzen
a márciusi ifjakra, 161 évvel ezelőtt történtekre. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Nagymarosi Férﬁkórus tagjai Juhász
Orsolya karnagy vezényletével,
valamint a Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Iskola 4.
osztályos tanulói. Kányádi Sándor: Nyergestető című versét Bálint Zádor adta elő.
A megjelenteket Zoller Csaba,
Nagymaros város alpolgármestere köszöntötte. Az alpolgármester egyebek közt beszélt arról,
hogy a 1848-49-es események
példát adhatnak a ma emberének
és segíthetnek eligazodni a jelen
kor útvesztőiben. Március 15-e
a magyar történelem nagybetűs
ünnepe, amely a tenniakarás és
az összefogás jó példája és olyan
meghatározó pont történelmünkben, amelyről minden évben meg
kell emlékeznünk – mondta.

Az ünnepi szónok Kopeczky
Lajos, Nagymaros Pro Urbe díjazottja, Erdőkertes alpolgármestere – aki korábban Nagymaroson
élt – Jókai Mórnak, a márciusi
eseményekről írt visszaemlékezéséből olvasott fel, majd Petőﬁ:
Föltámadott a tenger… című köl-

a lelkek elnyomorításának homok
dűnéit, de felépíti a törvényesség,
az igazságosság, a nemzetet tisztelő és az e szerint élő társadalom
szilárd szikláit. Hazát, otthont teremt. Irigylem azokat, akik 184849-ben ezt a csodát létrehozták, és
nekünk örökül hagyták. Világgá

teményéhez kapcsolódva mondta
el gondolatait. „Jól tudjuk, a tenger megállíthatatlan. Félni, rettegni kell tőle. Akiknek rossz a
lelkiismerete. Az őrjöngő tenger
zúz, pusztít. De épít is. Lebontja
az igazságtalanság, az elnyomás,

kiáltottuk, hogy a magyart nem
lehet büntetlenül megalázni!” –
mondta Kopeczky Lajos, aki ezután összehasonlította a 1848-as
eseményeket a napjainkban zajló
történésekkel.
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Karrierakadémia és szolgáltató iroda
A munkaerőpiachoz alkalmazkodik a TISZK
Az egész szakképzésnek alkalmazkodnia kell a napi kihívásokhoz, ezért rugalmassá kell tenni az
intézményhálózatot, mondta Imre
Zsolt ügyvezető igazgató azon a
tájékoztatón, amelyet a NaszályGalga Térségi Integrált Szakképző Központ központi képzőhelyén
tartottak. A TISZK karrierakadémiát indít, közösségi szolgáltató
irodájával pedig a ﬁatalok piaci
versenyképességét akarja növelni
– a kezdeményezésekről részletesen tájékoztatta a sajtó képviselőit
a közhasznú kft-ként működő társaság vezetése.
A szakképzés új formáját megvalósító szakképző központ már sikeresen túl van első félévén, a megvalósult projektet pedig az ellenőrzés
is megfelelőnek találta. A TISZK-et
a piac által igényelt szakmák, a korszerű szakmai ismeretek elsajátíttatására hozták létre. Ám az utóbbi
hónapokban kialakult gazdasági
helyzet miatt, mint azt bevezetőjé-

működni fog a TISZK, és a hátrányos helyzetű diákokat, ﬁatalokat a
karrier köré épített szakmai programmal próbálják elérni. Valló Pé-

ben dr. Molnár Lajos alpolgármester mondta, még rugalmasabban
kell alkalmazkodnia a munkaerőpiac napi kihívásaihoz. Imre Zsolt
szerint fontos lépés, hogy foglalkoztatási információs pontként is

ti belső képzés, tréning, a másik az
akkreditált felnőttképzési programok, a harmadik pedig a vizsgával
egybekötött tanfolyamok. És mivel
a nyelvtudás fontos követelmény,
a TISZK nyelvvizsga-központként

APRÓHIRDETÉSEK

belső dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmennyezetek építése, stb.
T.: 06-30-386-4456
•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval. Elszállítás megoldható. Tel.:06-27-337353, 06-30-463-4070

• Parkettás vállal hagyományos-, szalag,- laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. T:06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,

Lobbizni kötelesség
Dr. Bóth János Vác és a térség sikeres projektjeiről

is kíván működni. A felnőttképzés
keretében informatikai, gazdasági
és szakmai – elsősorban a hiányszakmákban – képzési formák mű-

Dr. Bóth János polgármester

ter szakmai vezető elmondta, hogy
a karrierakadémia egy egyedülálló
mintaprojekt, amely három képzési
csomagot kínál. Az egyik a vállala-

ködnek, különböző képzési időtartammal. Az elhelyezkedési esélyek
növelésére, állásközvetítő céggel
alakítanak ki közvetlen kapcsolatot.
Dr. Kékesi Tibor ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy
mind a munkavállalókat, mind a
munkaadókat segíteni kívánják.
A KÖSZI, a közösségi szolgáltató iroda új ifjúsági karrierpálya
programmal elsősorban a hátrányos helyzetű tanulóknak kíván
segíteni. Az iroda vezetője, Nagy
Márta, a pályaorientáció és a karrier-tanácsadás mellett, fontosnak
tartja, hogy fejlesztő pedagógus és
pszichológus is rendelkezésre áll
az intézményben. A közeljövőben
kiválasztanak harminc 11. évfolyamos diákot, akiknek önismereti és
tanulási tréninget tartanak. A cél
az, hogy a szakképző központ több
legyen, mint szakmai képzést nyújtó intézmény, olyan kompetenciák
megszerzésére nyújtson lehetőséget, amelyek az iskolákban nem
sajátíthatók el.
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A közelmúltban sajtótájékoztatón jelentette be Vác polgármestere, hogy 700 millió forintos uniós támogatásban részesül
a Főtér-főutca projekt második
üteme, a város főteréhez kapcsolódó belvárosi terület rehabilitációja. Nem sokkal korábban arról
adott tájékoztatást, hogy nemzeti
forrásból 265 millió forintot kap
az Árpád Fejedelem Általános
Iskola épületének korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez.
Eredményes pályázat révén megkezdődhet a kórház rekonstrukciójának negyedik, befejező része
is. Lapunk előző számában pedig
arról adtunk hírt, hogy Göd város több pályázata is sikeres volt,
mintegy 458 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert
el különböző projektjeire. Csörög
község óvoda építésére kapott hazai forrásból 160 millió forintot a
közelmúltban. Dr. Bóth Jánosnak
valamennyi sikeres projekthez

volt köze.
Dr. Bóth Jánost, Vác polgármesterét, a Pest megyei 2. számú
választókerület
országgyűlési
képviselőjét ezekről a nyilvánvaló
sikerekről kérdeztük, amelyek értékét csak növeli, hogy egy válsággal terhes időszakban születtek.
– Ott ahol jól lobbizik a képviselő, a polgármester, kevésbé
érezhető a válság?
– Elöljáróban azt azért szögezzük le, hogy Vác talán azért érzi
kevésbé a pénzügyi-gazdasági
gondokat, mert az önkormányzat
évek óta konzervatív pénzügypolitikát folytat, nem adósodott el. A
szigorú gazdálkodás pedig lehetővé tette, hogy a fejlesztésekhez
mindig biztosítsa a szükséges önrészt. Azt természetesen nekünk is
tudomásul kell vennünk, hogy az
uniós források átcsoportosításával
infrastrukturális beruházásokra
kevesebb jut. A Főtér-főutca projekt folytatása másfél milliárdos
beruházás lett volna, ennek a felét
nyertük el, ezért kompromisszumos megoldásra van szükség. De
visszalépni nem szabad!
– Mondják, hogy könnyű Vácnak, hiszen polgármestere egyben kormánypárti országgyűlési
képviselő is…
– Ez a megközelítés eléggé egyoldalú. A város önkormányzata
nagyon tudatos és következetes pályázati politikát folytat, és például,
díjazza azokat a hivatali osztályokat, városi intézményeket, amelyek
eredményesen pályáznak. Országgyűlési képviselőként csak akkor
lobbizhatok a város vagy a térség
érdekében, ha megvan ez a háttér.
– Lehetnek egy országgyűlési
képviselőnek kiválasztottjai a vá-

lasztókörzetébe tartozó települések között?
– Úgy gondolom, hogy a képviselő a választókerületéért felelős, és az egész választókerület
érdekét képviseli. Talán jó példa
erre Göd, amelynek pályázatait
magam is támogattam. Nem érhet
olyan vád, hogy azért mert Göd
és Sződliget polgármestere vagy
a képviselő-testületi többség más
pártállású, ne képviselném e települések érdekeit!
– Csörög polgármestere külön
köszönetet mondott Önnek, hogy
segített az önálló óvoda létrehozásában. A községnek nem Ön az
országgyűlési képviselője. Miért
tekintette mégis ezt szinte saját
ügyének?
– Mint a váci kistérséghez tartozó települést, pontosan ismertem
problémáját, és úgy gondoltam,
hogy erre mindenképpen megoldást kell találni. Mint polgármester és mint a kistérségi társulás elnöke eddig is igyekeztem segíteni
a település gondjain. A város önkormányzata a csörögi gyerekeket
befogadta óvodáiba, iskoláiba, de
fontosnak tartottam, hogy végleges megoldás szülessen. Most lesz
Csörögnek óvodája és lesz korszerű csatornahálózata is.
– Nem tapasztalja, hogy a lobbizásnak sokak számára még van
valami negatív kicsengése, hogy
valami titkos paktumot sejtenek e
mögött?
– Úgy gondolom, hogy egy választott tisztségviselőnek kötelessége mindent megtenni azokért,
akik megválasztották. A városban
is, a térségben is. Az eredmények
pedig önmagukért beszélnek.
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• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás,
igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás
billenős gépkocsival. Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
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Dunakeszin
a rendőrség melletti
lakóparkban
33 négyzetméteres
garzonlakás kiadó...
Alacsony rezsivel!!!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Tel:06-30-900-6554

Megunt, kidobásra szánt

könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.
Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084

Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

VÁC:
a Szerkesztőségben vagy a
FRONT GRAFIKA Stúdiójában
GÖD:
Brumár György - 06-27-332-859
DUNAKESZI:
UNO Reklám - Fóti út 45.
Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül
– szerkesztett formában közölje.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Tudósítások Dunakesziről
Március 15-e a magyar nemzet
lelkiismeretének vallató napja,
kegyelet-teljes ünnepe – elvenni,
elvitatni tőlünk ezért, nem volt
és nem is lesz lehetséges soha! –
kezdte beszédét Szabó József, a
Pest megyei Közgyűlés külügyi
bizottságának tagja. A Dunakeszin
élő ünnepi szónok így folytatta: Mi, magyarok nemcsak tudjuk, de
valljuk azt is, hogy 1848 tavasza
nemcsak a magyarság, de Európa
forradalmainak tavasza is volt.
Mi magyarok azt is tudjuk –
mondta – hogy az 1848-as Európa
szabadságakaró megmozdulásai
nélkül, aligha adatott volna meg a
magyar Szabadság-tavasz. Ezért a
forradalmi március 15-e éppúgy a
miénk, mint egész Európáé. Majd
arról beszélt, hogy vannak, akik
161 év múltán sem képesek megérteni és meglátni a közös vágyakat
és cselekvéseket, mellyel szemben
minduntalan azt hangsúlyozzák,
ami elválaszt és szembeállít.

Ne szégyelljük kimondani: „Esküszünk”
Szabó József: Március idusa, a magyar nemzet lelkiismeretének vallató napja
A magyar szabadságharc dicsőséges korszakának kezdetére, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek március
idusán a dunakeszi polgárok. Büszke tekintettel csodálhatták a magasan lobogó nemzeti tricolort a Március 15. téren. A több száz emlékező megrendülten hallgatta a Himnusz hangjait a Fúvószenekari Egyesület előadásában, Tóth Ferenc karnagy dirigálásával. Imre István színművész forradalmi hevülettel tolmácsolta Petőﬁ Sándor: Magyar vagyok című versét. A Bárdos Lajos Általános Iskola Egyesített
Kórusa előadásában Kossuth-dalok hangzottak el, vezényelt, Kertészné Hídvégi Zsuzsanna.

Szabó József

ciusi pesti ﬁatalok egyike, Petőﬁ
Sándor, talán először az emberiség
történetében mondta ki: „Világ-

Faith Éva, a boldog kitüntetett

„161 éve próbálják a sötét erők
március igazi szellemét bemocskolni, március 15-ének valódi,
egyetemes üzenetét túlharsogni, gyűlölködve túlrikácsolni.
Nekünk azonban nem rájuk kell
ﬁgyelni – ezen a márciusi napon semmiképp. Önmagunkba,
szívünkbe, lelkünkbe kell tekintenünk, hiszen a konjunktúra-lovagokat, a gyűlölködő, gonosz
indulatok mindenkori felhevült
törpéit az idő mocsara rendre elnyeli” - hangoztatta Szabó József.
Március 15-e lelkét, szívét, szellemiségét, az idő egyre magasabbra emeli! Hőseinek lelke, szellemisége örökéletű – folytatta, majd
feltette a kérdést: Tudunk-e méltó
utódai lenni a 161 évvel ezelőtti
márciusi ifjaknak, megértjük-e a
„régi” márciusi üzenetet? Petőﬁék
a népből nemzetté lett magyarságot
megajándékozták a magyarságélmény drága kincsével is. „Mostoha sors jutott ennek az örökségnek
az elmúlt 161 évben, elhalványult,
nem egyszer kiveszni látszott szívünkből, tudatunkból. Üzenete e
„mostani márciusnak” az, hogy
ezt a kincset elveszni hagynunk
nem szabad. Kötelességünk ez, ha
valóban hűségesek akarunk maradni mi is 1848. március 15-ének
szelleméhez.”
A Pest utcáira vonult tömeg
akkor 12 pontban összegezte a
magyarság követeléseit, s a már-

szabadság! Ebben az egyetlen – új
– szóban benne volt minden harcba induló álma, vágya, akarása:
szabadságot minden embernek.”
Boldogok voltak ők és erősek
– fordult az ünneplők felé – mert
tudták, érezték és vallották, hogy
a szabadságnak nincsen nemzetisége, nincsen osztálya, nincsenek
kiválasztottjai. A szabadság vagy
van, s akkor mindenkié –, ha pedig nem mindenkié, akkor az nem
szabadság, hanem az egyes „kiválasztottak” külön joga.

Szabó József emlékeztette a
hallgatóságot, hogy 1848 forradalmait Európa-szerte leverték, a
magyar szabadságharcot könyör-

telenül eltaposták. „Világosnál
minden elveszett”, de a nemzet
gerincét nem tudták megtörni, erkölcsi és szellemi önfeladás nélkül
tudta átvészelni nemcsak a Világost követő kegyetlenül bosszúálló önkényuralom idejét, de az
azóta eltelt 161 évet is.
Ahogyan költő, Nagy László
mondta: „Március 15-e arra emlékeztet minket, és nagyon keserű időkben is arra emlékeztetett,
hogy egykor fölemelte ez a nép a
fejét, és megmutatta a világnak,
hogy tud és akar is gyémánt-gerincű lenni.”
Csoda-e hát, ha 1848 márciusának 15. napja, megtisztító-megújító katarzisának kezdete minden
magyar számára – éljen bárhol is a
Földön! – szívbéli ünnepe s szent,
miként a keresztényeknek a Karácsony, a Húsvét vagy a Pünkösd.
1848-ban a szabadság kibontott
zászlaját nem virágkoszorúk övezték, hanem golyók lyuggatták. A
békés forradalom mámorát a csataterek hősies küzdelme váltotta fel.
Számomra, ma, 2009. március
idusán, 161 évvel ama mámoros
nap után a kérdés: képes-e egész
nemzetünk összegyűlni jelképesen
– a huszárok fogadására, s a „zászló” alatt vívni szerte e hazában?
Nem véletlenül fogalmaztam így:
képes-e? Mert az elmúlt több mint
160 év nem győzelmi krónika.

Az „árvízi hajós”, Wesselényi
Miklós példáján keresztül rámutatott, hogy nem csak egyének,
nemzetek is kimenthetők a szeny-

nyes hullámokból és biztos révbe
kormányozhatók. Pályájának az a
nagy üzenete a ma nemzedéke számára: higgyünk abban, hogy sikerrel lehet szembeszállni az árral.
De ehhez össze kell fognia a

amikor van mire esküdni, vagy az,
amikor az eskü legföljebb jó vicc?
Kérdezzük meg, mindnyájan,
önmagunktól, akikben ilyenkor,
március idusának táján felmerül a
kérdés: hogyan tovább?

lépett a mikrofonhoz, aki Petőﬁ
Sándor: Nép nevében című versét
szavalta el.
A városi ünnepség folytatásaként Kecskeméthy Géza polgármester és Dióssi Csaba alpolgármester a városi önkormányzat
nevében, Dunakeszi Város Pedagógiai Díj kitüntetést adta át Faith
Évának, az Eszterlánc Óvoda vezetőjének kiemelkedő, magas színvonalú munkája elismeréseként.
A kitüntetett szakmai életútjának méltatása után Imre István

A hálás utókor képviselői megkoszorúzták Bem tábornok emléktábláját

nemzetnek, le kell győznie kishitűségét, be kellene fejezni az egymásra mutogatást, az ígérgetést, a
„reformkodást”. Szavukat tartó,
nemzetéért felelősséget érző államférﬁakra van szüksége a hazának, de a hétköznapokban dolgos
közvitézekre is. „Most Petőﬁ legföljebb gúnyversikét faraghatna a
nemzetközi banktőkéről, az egyre
kísértetiesebb „reformról”, tehetős
és tehetetlen álhősökről, jól mulatnánk rajta.” – mutatott rá 1848
és napjaink közállapotát jellemző
különbségekre.
Hogy újra élvezhessük a világ
1848-49-ben kivívott megbecsülését, ahhoz a hajdanán Európa-szerte elismert oktatásunk hagyományaiban gyökerező, sokoldalúan
művelt, nemzeti történelmére és
kultúrájára büszke ﬁatalokat nevelő oktatásra, a családokat megbecsülő, gyermekvállalásra ösztönző
szociálpolitikára, működőképes
egészségügyre, a munka becsületének megőrzésére van szükségünk – emelte ki beszéde végén
az ünnepi szónok, aki így zárta
megemlékezését: „Gondoljuk végig még egyszer, és kérdezzük
meg így: melyik kor boldog; az,

Én azt kérem Önöktől, válaszolja meg ki-ki legjobb belátása szerint. S ha szíve mélyén úgy találná,

hogy van még mire esküdni, akkor
ne szégyellje kimondani, hogy:
„Esküszünk!”
Szabó József ünnepi beszéde
után a Bárdos Lajos Általános Iskola Egyesített Kórusa előadásában Szőnyi Erzsébet: Most lenni
katonának című éneke hangzott
el. Ezután Imre István színművész

Petőﬁ Sándor, Nemzeti dal című
költeményét mondta el megrendítő művészi erővel. Az ünnepi megemlékezés kulturális összeállítása
a Bárdos iskola diákjainak huszártáncával ért véget.
Kecskeméthy Géza és Dióssi
Csaba után a helyi pártok, kisebbségi önkormányzatok, a város iskolái, civil szervezetek és
magánszemélyek helyezték el a
megemlékezés koszorúit, virágait
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgő
emlékműnél a Március 15. téren.
A városi ünnepség után egy
húsz fős társaság jelenlétében a
legendás hírű hadvezér, Bem Apó
hősiességét méltatta a lengyel tábornok nevét viselő utcában elhelyezett emléktábla előtt a városi
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat vezetője, Jerzy Kochanowski.
A magyarok szabadságáért harcoló Bem tábornok kiemelkedő életútját méltató beszéd után a hálás
utókor képviselői koszorút helyeztek el az emléktáblán.

VETÉSI IMRE
FOTÓ: HOHNER MIKLÓS,
K ESZIPPRESS
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Egymilliárdnyi pályázati siker egy év alatt
A múlt év szeptemberében arról olvashattunk a Gödön tevékenykedő H&R Consulting Pályázati Iroda honlapján, hogy eladdig több mint kétmilliárd forintnyi projektre nyújtottak be pályázatokat vállalkozások, civil szervezetek, költségvetési intézmények és önkormányzatok részére különböző fejlesztésekhez. Többségük akkor már elbírálás alatt volt, de azt már tényként könyvelhették el, hogy formai
hiba miatt egyet sem utasítottak el. Arról is hírt adott a cég, hogy befogadást nyert az év egyik legnagyobb jelentőségű kiírására benyújtott pályázatuk s amennyiben a szakmai bírálók úgy döntenek – írták
–, akkor a megbízójuk, egy Pest megyei város egész belvárosa, főtere, polgármesteri hivatala, művelődési háza megújulhat. Ezek után, különösen a milliárdos nagyságrend olvastán, kíváncsiak voltunk, hogy
mi valósult meg a reményekből.
Lapunk hasábjairól az iroda már ismert olvasóink előtt, hiszen rendszeresen
jelentkeznek híradásaikkal, tanácsaikkal. Most arról kérdeztük a két cégtulajdonost, Rábai Zita vezető tanácsadót és
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyvezetőt,
hogy mi a titka elért sikereiknek?
Örömmel számoltak be arról, hogy
igen sikeres esztendőt tudhatnak maguk
mögött. Munkájuk eredményeként megbízóiknak összességében több mint egymilliárd forint értékben nyertek forrásokat. Ebből a legjelentősebb az a bizonyos
Pest megyei város – Vecsés – számára
elnyert uniós támogatás volt, amelynek
eredményeként a város számára jelentős
fejlesztésekre nyílik lehetőség.
Alapvetően fontos a bizalom, a szakszerűség és a precizitás, hangoztatták.
A bizalom talán mindenek feletti, mert a
megbízó üzleti adataira, belső működése megannyi részletére szüksége van a
pályázatírónak. A szakszerűség magától
értetődő, hiszen sikeres városfejlesztési,
környezetvédelmi vagy éppen továbbképzési projekt e nélkül nem képzelhető
el. Munkatársaik között megtalálhatóak a legkülönbözőbb területek elismert
szakértői és emellett mindketten rendelkeznek komoly pályázatírói tapasztalattal, A precizitásra is nagy hangsúlyt
fektetnek, mert megengedhetetlennek
tartják, hogy egy gondos szakértői munkát tükröző pályázat formai hibák – például az oldalszámozás hiánya, vagy a
nem megfelelő tartalomjegyzék – miatt
már az első szűrőn kiessen. Ha valaki
ilyen hibát vét, jobb, ha felhagy a tevékenységgel.

A H&R Consulting Pályázati Irodánál
ilyen nem fordulhat elő – mondja Rábai
Zita, aki mintegy 5 évvel ezelőtt kezdett
el civil szervezeteknél pályázatokat írni,
jelenleg pedig egy olyan szervezetnél
dolgozik, ahol az uniós források meghirdetésével, illetve a végrehajtás ellenőrzésével foglalkoznak. Neve szerepel a

nyert uniós forrás. Vagyis az a jó, ha a
megbízó előre gondolkodik, és adott témában az elképzelései körvonalazódtak
addigra, mire egy pályázat egyáltalán
kiírásra kerül.
Dr. Horváth Viktor Gergő kitért arra,
hogy Vecsés esetében alaposan felkészültek a város történetéből, több tes-

döntöttek ezekről a kérdésekről. Ezt
azért is hangsúlyozták, mert egyébiránt
mindketten jó ideje pártoktól független
önkormányzati képviselők, s tapasztalatból tudják, hogy adott kérdésekben
fontosabb az összhang, mint a pártpolitikai csatározás.
Hosszasan beszélgettünk a pályázatírók és a megbízó szervezetek közti
kapcsolat fontosságáról. Hangsúlyozták,
hogy ők egy nyertes pályázat utóéletét is
ﬁgyelemmel kísérik, hiszen a neheze akkor kezdődik, amikor sor kerül a pénzek
felhasználására, majd az elszámolásra,
lehívásra. Ebben is minden segítséget
megadnak a megbízónak, mert úgy gondolják, hogy tartós sikert a vállalkozásuk

csak így érhet el. Ezt a múlt évi eredmények ékesen bizonyítják.
Végezetül megkérdeztük tőlük,
hogy a mostani válsághelyzetben meg
fogják-e tudni ismételni ezt a komoly
sikert? Egyhangúan azt válaszolták,
hogy az elmúlt év nemcsak sikereket,
de sok olyan tapasztalatot is adott nekik, amely a jelenlegi válsághelyzet ellenére is reményt ad arra, hogy jövőre
is hasonló szép eredményt tudjanak felmutatni, hiszen mindannyiunk közös
érdeke minél több uniós pénz lehívása,
Magyarországon történő felhasználása.
Ők ebben szívesen segítenek annak, aki
erre igényt tart.

K ATONA M. ISTVÁN

KÖLTÉSZET NAPJA A GÖD VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2009. április 3-án, pénteken 17 órától a Göd Városi Könyvtár
rendezésében megemlékezünk a költészet napjáról.
Két sikeres pályázatíró: Dr. Horváth Viktor Gergő és Rábai Zita

gazdasági minisztérium által ajánlott pályázati tanácsadók névsorában is. Persze
az is fontos, folytatta Rábai Zita, hogy a
megbízó ne ad hoc jelleggel álljon elő egy
témával, melyre pénzt szeretne nyerni. A
vecsési siker nem utolsó sorban annak
köszönhető, hogy már jóval a pályázat
benyújtása előtt megfogalmazódtak azok
a városfejlesztési koncepciók, konkrét
elgondolások és tervek is, melyek megvalósításához nyújt segítséget a most el-

tületi jegyzőkönyvet átolvastak, előzetesen is tájékozódtak a városfejlesztés
lehetőségeiről, így már az első találkozás alkalmával megtalálták a közös
hangot a képviselő-testülettel, amely
bizalmat szavazott nekik. Egyébiránt
Vecsés térségében a szomszédos települések vezetői mind támogatták egymást,
a képviselő-testület pedig, ha településfejlesztésről volt szó félretette a pártpolitikát és közös, felelős gondolkodással

A rendezvényen fellépnek:
Lengyel György
Babják Annamária előadóművész
Papp József gitárművész
és a Gödi GitTÁRsaság a Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Oktatási Intézményből Tüske András vezetésével.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház nagyterme
2131 Göd, Pesti út 72.
Szeretettel várunk mindenkit egy csésze tea mellett, a belépés ingyenes!

Érdeklődni: 27/532-155 vagy a 27/345-101 telefonon lehet.
www.godikonyvtar.hu, konyvtar@god.hu

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Uniós forrásból beindított Váci Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Iroda az Életút Alapítványnál
A váci Életút Alapítvány éppen
egy évtizede tevékenykedik a felnőtt oktatás területén, s nyújt hathatós segítséget az általános iskolai
tanulmányaikat félbehagyó (zömében hátrányos helyzetű, a munkaerő-piacról kiszorult) felnőttek számára. Felzárkóztató programjaival,
képzéseivel az eltelt időszak alatt
kiemelkedően sokat tett a leszakadó
társadalmi rétegek munkaerő-piacra történő visszaállításáért.
Az Alapítvány március elsejétől
tovább bővítette tevékenységi körét,
s egy 20 millió Ft-os, uniós pályázatnak köszönhetően Ifjúsági Tanácsadó és Információs Irodát létesített a váci és kistérségi gyermekek
és ﬁatalok részére.
Az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap ﬁnanszírozásával megvalósuló, kétéves
projekt célja, hogy szolgáltatásaival és különféle programjaival
elősegítse a ﬁatalok, különösen a
hátrányos helyzetű ﬁatalok társadalmi beilleszkedését: pályaválasztásukat, munkaerő-piacra történő
belépésüket, továbbá bővítse társas
kapcsolataikat, s fejlessze közéleti,
közösségi részvételüket. A „VITA”
Ifjúsági Iroda – a szakemberek
meghatározása szerint – a mindennapok kavalkádjában és információáradatában segít eligazodni az
oda betérő ﬁataloknak. Széles körű,
folyamatosan frissített adatbázisán
keresztül naprakész információkat
szerezhetnek kulturális, szabadidős
programokról, iskolarendszerű és
azon kívüli képzési lehetőségekről,
diákmunka-közvetítő
irodákról,
szálláshelyekről. A délután, 12-18
óra között nyitva tartó iroda továbbá
ingyenes internetezési lehetőséget
kínál, összesen 15 számítógépen.
A projekt keretében számos

csoportos foglalkozás indul, de az
Irodában működik egyéni – pályaorientációs, munkavállalási, elhelyezkedési, jogi, valamint életvezetési és pszichológiai – tanácsadás is.
A szolgáltatások minden jelentkező
számára térítésmentesen vehetők
igénybe. Az „Iránytű” – pályaorientációs foglalkozás mindenekelőtt
a 7-8. osztályos gyerekeket szólítja
meg. Az összesen 10 órás, csoportos foglalkozás célja, hogy az
egyéni érdeklődések, képességek,
értékdimenziók
megismerésével
elősegítse a résztvevők tudatos pá-

lyaválasztását, s bővítse pályaismeretét. A „VITA” tréning a középiskolás korosztály kommunikációs – és
problémamegoldó képességeinek
erősítésével a diák-diák és a diák-tanár közötti, konﬂiktus – és feszültség-mentesebb viszony kialakítását
célozza meg. A Job Clubba a szakemberek szakképesítéssel rendelkező, ﬁatal felnőtteket várnak, akik
– különböző álláskeresési technikák
elsajátításával – szeretnék megtalálni álmaik munkáját.
A kínálatban találunk továbbá
középiskolások számára szervezett táncoktatást, valamint a régies

csengésű „Össztánc” elnevezésű
programot, melynek a Madách Imre Művelődési Központ ad otthont,
minden hónap utolsó csütörtökén.
Az Alapítvány munkatársai bíznak a program hosszú távú fenntarthatóságában, ezért ﬁgyelemmel
tartják a pályázati lehetőségeket,
melyek biztosíthatják a zavartalan
működést a két év letelte után is. A
sikeres megvalósulás alappillére a
széles körű együttműködés, ezért
az Alapítvány folyamatos lépéseket
tesz az együttműködő partnerek körének bővítésére.

Az Iroda hivatalos átadó ünnepségére március 13-án került sor.
A vendégeket: a partnerszervezetek képviselőit, a közoktatásban, a
gyermek- és ifjúságvédelemben tevékenykedő szakembereket Kovács
József, az Alapítvány kuratóriumának elnöke és Dr. Bóthné Wágner
Aranka szakmai igazgató köszöntötte, majd Konfár Mónika, a projekt menedzsere ismertette az induló programot. Végezetül a nemzeti
színű szalag ünnepélyes átvágásával
Kovács József elnök szimbolikusan
átadta az Irodát az ifjúságnak.

MACZKAY ZSAKLIN
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Meddig morog a Morgó patak?
Az Önkormányzat felhívással fordult a lakossághoz
A Morgó előfordul víznévként,
patakok vagy azok egy részének
neveként is. Morgó neve a Nógrádnál eredő és a Dunába Kismaros és Verőce határánál ömlő
pataknak (hivatalosan Morgó-patak: Földrajzinév-tár I. Bp., 1984.
25), és Morgó-érnek nevezik más
néven a Mocsolai-eret is (Veszp.
II. 24/152). Hegymagasnál a Morgós a Tapolca-patak erős folyású
részének a neve (Veszp. I. 43/41),
és Morgó-ként említi a CzF. Erdélyben a Vásárhely melletti
Maros vízágak összeszakadását
(i. m. 4: 613). Morgó-patak-nak
hívják Bernecebaráti vízfolyását
is (MNyTK. 176. sz. 195).
A Morgó, a víznevek rendszerébe tökéletesen beleilleszkedik. A
Morgó patak völgye köti össze a
Börzsöny legnagyobb medencéjét,
a Szokolyai- medencét, a hegység
legkisebb, s egyben legmagasabban fekvő medencéjével, Királyréttel. A háromszög alakban
összeszűkülő medence peremét
minden oldalról 350-550 m magas
hegyek határolják. A Cseresznyéspatak, a Szén-patak, a Bagolybükki-patak és társaik vizét innen a
Morgó-patak viszi a Dunába.
Kismaros önkormányzata, felhívást tett közzé a patakparti lakosok számára a következő sorokkal:
„2009. év elején rekord menynyiségű hó esett a Török-Morgó
patak vízgyűjtő területén, ezért
felhívjuk a patak melletti ingatlantulajdonosok ﬁgyelmét, hogy a
gyors melegedés és hóolvadás kö-

vetkezményeként a Török-Morgó
patak hirtelen kiáradása várható.
Kérem az érintett ingatlantulajdo-

ban volt Kismaroson árvíz, az
előrejelzések most sem kecsegtetnek bennünket jó hírekkel, s

nosokat, hogy a patak áradása által
veszélyeztetett ingatlanaikról az
értékeiket még időben helyezzék
biztonságba.”
Ingóságok biztonságba helyezésére hívta fel a Morgó patak
áradása miatt az ingatlantulajdonosok ﬁgyelmét a Pest megyei
Kismaros polgármestere, Poldauf
Gábor. Érdemes megszívlelni a
polgármester úr szavait, hiszen a
hirtelen hóolvadás miatti áradás
minimum hatvan-hetven ingatlant érinthet, idén is néhány óra
alatt egy métert emelkedett a
patak vízszintje. Legutóbb 2006-

bár nem kell a Morgót és a Dunát
Kismarosra festeni, mégsem árt
az óvatosság. Az öregebbek ismerik az időjárás árulkodó jeleit,
a madarak és a környékbeli vadak
is jó jelzőőrként viseltetnek árvíz
idején. Érdemes hát ﬁgyelnünk a
természet intelmeire, a környezetünk változásaira, s nem utolsósorban egymásra, a faluban
élőkre.
Tanulság: Ne becsüljük le a patak erejét, most még csak morcosan morog, ám mi van akkor, ha
valóban megharagszik?!

Új számítógépek, jobb
munkafeltételek
Március 11-én munkaértekezletet tartott a Pest Megyei Védelmi Iroda a megyében működő
tizennégy Helyi Védelmi Bizott-

az árvízi védekezésre való felkészülésre. A Megyei Védelmi
Bizottság határozatának megfelelően a munkaértekezleten Dr.

ság ügyintézőinek részvételével.
A tanácskozáson a 2008-ban
végzett tevékenység kiértékelése
mellett a megjelentek meghatározták az idei év fő feladatait
is, kiemelt ﬁgyelmet fordítva

Szűcs Lajos a Megyei Védelmi
Bizottság elnöke valamennyi
Helyi Védelmi Bizottság részére
számítógépeket és nyomtatókat
adott át, ezzel is javítva azok
munkafeltételeit.

FRENYÓ K RISZTINA

Vállalkozói
Fórum
„A vállalkozások számára
2009-ben elérhető fejlesztési források” címmel Vállalkozói Fórum
kerül megrendezésre 2009. március 23-án Mogyoródon, a Juhász
Jácint Művelődési házban (Fóti út
18.). Részvételi szándékát kérjük,
hogy a katalin.olah@umpont.hu
e-mail címen, vagy a 06 30 660
1384 telefonszámon jelezze március 20. péntek 11:00 óra határidőig! A részvétel ingyenes.

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
06-30-22-49350
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(Folytatás az 1. oldalról)
– Hódi Richard barátom ötlete
alapján, már régóta érlelődött bennünk a gondolat, hogy színpadra
visszük az Oscar című bohózatot.
Nagyon tetszett az alapgondolat,
s mivel a színészet nem áll tőlem
távol, ezért örömmel kezdtem bele
a szervezésbe. Évekig tartó előkészületek után, Kecskeméthy Géza, Dunakeszi Polgármesterének
pozitív hozzáállásával, valamint
Palásti Béla a VOKE József Attila
Művelődési Központ igazgatójának támogatásával megszületett a
darab, melyre régóta vártunk.
– Ehhez a színielőadáshoz, igen
nagy energiára és eltökéltségre
volt szükség. Úgy hallani, szinte te
vitted a hátadon az egész előadást,
ez mit is takar valójában?
– A sikeres előadás hátterében
azért azt el kell mondanom, hogy
ez egy amatőr összeállás. Tíz játszó színész, öt férﬁ és öt nő állt
össze a színdarab létrejöttét illetőleg, a legkülönbözőbb helyekről.
Van aki állt már színpadon, viszont
olyan is akadt közöttünk, aki még
sosem szerepelt. Mindenki azt adta hozzá a műsorhoz, amiben ő a
legjobb. Tehetséges egyéniségek
álltak a dobogóra és játékukkal
sikerült megnevettetniük a közönséget. Címszerepben Mukli
Gyula zenésztársam, barátom áll.
A felkészítés természetesen nagy
energiát és odaadást igényelt a részünkről, ám valahol saját szórakoztatásunkra is tettünk ezzel. A
különböző karakterek összeválo-

Oscar Dunakeszin
gatása, a sokszor éjszakába nyúló
próbák, gyakorlások, bizony sokat
kivettek belőlünk, ellenben a siker
és a családias csapattá avanzsált
kis társaság minden erőfeszítésért kárpótolt bennünket. Azt hogy
mennyire én vittem a hátamon a

a busz, villamos, ide azért el kell
jutni valahogy. Minden aggodalmat félretéve, nagyon sokan jöttek
el, javarészt Dunakesziről, (talán
ez is volt a cél) ám azért akadtak
„vendégnézők” is szép számmal.
– Sikerült közel ezer embert oda-

A közönség kitörő tapssal fogadta az előadást

színdarabot, azt nem tudom, ám
az biztos, hogy a tőlem telhető
legtöbbet és legjobbat próbáltam
beleadni ebbe a történetbe. Nem
könnyű Budapest vonzáskörzetében kulturális programot szervezni, legyen az mozi, színház, vagy
akár hangverseny. Az emberek
nehezen mozdulnak ki és míg a
fővárosban karnyújtásnyira van

csalogatnotok a művelődési házba
és azért nem csak barátokból állt
össze ez az igen szép számú nézőközönség. Mi ennek a titka?
– A két előadáson első alkalommal négyszáz, másnap hatszáz ember jött el megnézni bennünket és ezt látni igen jó érzés.
Sokan álltak, megtelt a karzat is,
mindenhol jókedvű kíváncsi em-

berek sokasága. Bár sok barátunk
eljött és ennek nagyon örültünk,
azért ennyi ismerőst összeszedni
mégiscsak igen nagy művészet
lett volna. Bevallom, Palásti Béla
is kissé kétkedve várta a jegyek
sorsának alakulását, hiszen nem
tudtunk előre számolni a várható
sikerrel. Hálaistennek az aggodalom elszállt, míg a derű beköltözött a művelődési ház falai közé.
Úgy gondolom, hogy a jegyárakat
is jól sikerült belőnünk, hiszen ma
már nagyon meggondolja mindenki, hová megy el szórakozni és
mennyit tud erre áldozni. Sajnos
megvan a magas áraknak az a kockázata, hogy egy jó pörköltre, meg
egy-két pohár borra váltják be az
emberek a szórakozásra szánt pénzüket, hiszen ilyen világot élünk,
ezért nem árt óvatosnak lenni.
Míg a felnőttek nyolcszáz, addig a
gyermekek és nyugdíjasok ötszáz
forintért nézhették meg a színdarabot. Bízom benne, hogy lesz
folytatása hosszútávon is e kezdeményezésnek, most májusban
mindenképp fellépünk harmadízben Dunakeszin, így nem kell
várnunk a „jövőre veled ugyanitt”
szlogennel. Akinek kedve van,
jöjjön el és nézze meg az Oscart,
nem ígérhetek mást, mint jókedvet, ám azt nagyon megígérem!
Zolinak, a beszélgetés során
sikerült kedvet csinálnia a bohózathoz, nekem mindenképp.
Ígérem, ott leszek, és szólok a barátaimnak is.

FRENYÓ K RISZTINA
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Bizakodó ankét után felemás rajt
Csökkent pénzekkel is feljebb kapaszkodna a VÚLTC
A megjelent játékosok alkották
a teremben tartózkodók felét a
Vác-Újbuda LTC NB II-es labdarúgó csapatának szezonkezdés
előtti szurkolói ankétján. A Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. által
szervezett eseményen Ofella Zoltán, a Vác Városi Labdarúgó SE
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd levetítették a csapat őszi
hazai bajnokikon szerzett góljaiból készült videóösszeállítást.
Ezt követte az elnök úr tájékoztatója, amely több érdekes elemet
is tartalmazott. Ofella Zoltán köszönetét fejezte ki a fő támogató
helyi önkormányzatnak, amely
az elmúlt év végén megszavazott
póttámogatással lehetővé tette,
hogy a 2008-at adósságok nélkül
zárják le. A takarékosság jegyében már csökkentett illetményekkel kezdhették el január elején a
felkészülést a játékosok. Mint az
a kereken két hónappal ezután
megtartott ankéton elhangzott: az
elmaradt pénzekhez a játékosok
a közeljövőben hozzájuthatnak.
(Megtudhattuk azt is, hogy a vezetők új elgondolásokkal, megváltoztatott taktikával igyekeznek
majd szponzorokat keresni…) Az
újbudaiakkal kötött együttműködési megállapodás a bajnokság
végén lejár és a tavasz folyamán
várható az esetleges folytatásról
tárgyalás. Mindenesetre Ofella
Zoltán reményét fejezte ki, hogy
a partner teljesíti az elmaradt és a
még hátralévő kötelezettségeit.
A jelenlévő Csereklye Károly
sportot felügyelő alpolgármester
biztosított mindenkit, hogy a váci önkormányzat lehetőségeihez

mérten maximálisan támogatja a
továbbiakban is a város labdarúgását. (Az elfogadott költségvetésben 25 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület az
utánpótlást működtető VVLSE
számára idei támogatásként.)
A folytatásban Tóth János vezetőedző adott értékelést a felkészülésről. Egyetértett a klubelnökkel
abban, hogy a bajnoki szereplés
kárára vált a Ligakupában való
indulás (A rosszmájú szurkolók

megváltozott játékoskerettel kívánják elérni. (Ebben 29 játékos
szerepel, köztük 23 felnőttkorú.)
Közel egy csapatnyi labdarúgó
távozott a téli szünetben, az érkezők száma pedig kilenc (közöttük
három kanadai futballista).
Az ankét zárásaként a szurkolók tehettek fel kérdéseket. Illetve
tehettek volna, hiszen a különböző fórumokon olykor igen vehemens drukkerek ezúttal nem
nyilvánítottak véleményt.

A Tököl elleni nyögvenyelős győzelem alkalmával sokat hibáztak a
hazaiak. Képünkön Rob Kornél öt méterre a kaputól fejel mellé.

szerint ez fordítva is igaz: a bajnoki szereplés rossz hatással volt
a kupaszereplésre, ahol csoportjában sereghajtó lett a csapat…)
Elhangzott: félszáz edzésen és tucatnyi teszt- és tétmeccsen készültek a ﬁúk arra, hogy az őszi 12.
helyről előrébb lépjenek. A célok
szerint a mieinknek a tabella első
felében kell majd zárni a bajnoki
pontvadászatot. Ezt egy alaposan

(A tavaszi bajnoki rajt nemigen
igazolta a vezetők és játékosok
előrelépést váró optimizmusát. Az
első találkozón a kieső helyen található Vecsés otthonában balszerencsés módon szenvedett 2-1-es
vereséget a csapat, majd hazai környezetben a sereghajtó tökölieket
csak a hosszabbításban szerzett
góllal sikerült 3-2-re legyőzni.)

K ERESZTURI GYULA
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