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Ami a hazai rádiózásban Szepesi
György, az a magyar televíziózásban
Vitray Tamás. A legenda, aki még
most is, 80 évesen aktív, heti rendszerességgel vezet műsort. Hogy mi
is a témája? Természetesen a sport,
ami örök szerelme, amelyhez minden esetben visszamenekülhetett,
ha olyan területekre tévedt, amit
nem szeretett. A hétszeres nagypapa – akivel gödi otthonában beszélgettünk –, ha nehezen is, de bevallotta, sajnos nem ő a legizgalmasabb
elfoglaltság az unokái számára.
Abból sem csinált titkot, hogy ő úriember módjára elengedte volna
Janics Natasát, valamint azt is elárulta, bizony még mindig utána
szólnak mosolyogva az utcán, hogy
„gyere Egérke, gyere kicsi lány”.
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Állami segítséggel
csökkenhet az
önkormányzatok
adósságállománya
Írásunk a 3. oldalon

Pernyertes
váci
polgármester
Írásunk a 2. oldalon

Dr. Bóth János
"borítékolta"
a nyertes nevét
Írásunk a 2. oldalon
(Interjúnk az 5. oldalon)
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Pernyertes polgármester
Fördős Attila Vác polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy jogerős döntéssel lezárult az
a per, amelyet dr. Bóth János egy korábbi testületi előterjesztés adminisztratív tévedése – a volt
városvezető ellen nem „fegyelmi”, hanem „büntetőügy” megjelölés szerepelt a dokumentumban –
miatt indított. A mostani pernyerését Fördős Attila azért is ítélte különösen fontosnak, mert szavai
szerint: „Ismét bebizonyosodott, hogy a politikai küzdelmeket nem lehet áthúzni a jog térfelére, és
aki ezt csinálja, nem alkalmas arra, hogy politikai pályán maradjon…”

érését, így a mélygarázs átadását
is. Fördős Attila ismét leszögezte, hogy az elmúlt testületi ülésen
megszületett határozat alapján
aláírásra kerültek azok a nyilatkozatok, amelyek elismerik beruházónak a finanszírozó bankot.
Mokánszky Zoltán alpolgármes-

ter a sajtótájékoztatón a Mindenszentek és a Halottak napja ünnepi előkészületeiről beszélt, arról
adott tájékoztatást, hogy a sírkertekbe kilátogatók értékeinek biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlétet kért a váci rendőrkapitánytól.

Hulladékgazdálkodási Kft-t
alapított a váci önkormányzat
Mintegy nyolcvanperces rendkívüli üléssel kezdte Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
október 29-én reggel megtartott tanácskozását, melyen két napirendi téma szerepelt.

A

grémium a munkarend szerinti októberi ülésén elfogadta a 2013. január elsejétől érvényes hulladékgazdálkodási koncepciót, mely szerint a város saját kézbe veszi a hulladékkal
összefüggő teendőket – adta hírül a város hivatalos honlapja. Ezzel összefüggésben most megalapították a Váci Hulladékgazdálkodási Kft-t, amely székhelye a Deákvári fasor 2. szám alatti telephely lesz és később integrálódhat
a Váci Városfejlesztő Kft-be. Nyílt

Dr. Bóth János
„borítékolta”
a nyertes nevét
A váci szocialisták szerint előre eldöntötték, ki lesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázat nyertese. Ennek bizonyítására dr. Bóth János – a helyi sajtó képviselőinek jelenlétében – a
párt irodájában egy zárt borítékban elhelyezte annak a személynek a nevét, aki szerinte megnyeri majd a versenykiírást.

V

ác jelenlegi polgármestere egyben emlékeztetett
rá: az illetékes ügyészség bűncselekmény hiányában befejezte azt a vizsgálatot is, melyet dr. Bóth János a vigalmat lezáró vihar kapcsán kialakult helyzet felelősének kiderítésére kezdeményezett.
Egy másik témára áttérve
Fördős Attila elmondta: a gödöllői
hatóság értesítése szerint a váci
mélygarázs beruházó cége helyett
egy másik – a polgármester információi szerint az eddigi cég tulajdonosi köréhez tartozó – gazdasági társaságot ismert el jogutódlással a beruházás folytatójaként.
Mivel a váci önkormányzat semmilyen e lépés irányába ható, azt
engedélyező döntést nem hozott,
illetve ilyen szándékú nyilatkozatot nem tett, ezt a gödöllői döntést
a város azonnali hatállyal megfellebbezte.
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a hasonló, a helyzetet bonyolító megalapozatlan
döntések tovább késleltethetik a
beruházás jogtisztaságának el-
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ülésen döntöttek arról is, hogy a
cég ügyvezetői álláshelyére pályázatot írnak ki. Egyben megbízták a
polgármestert, hogy a cégalapításhoz szükséges okmányokat, dokumentumokat írja alá. A vita nyílt
részében Katonáné Doman Erika és dr. Bánhidi Péter javasolt
módosításokat a határozati javaslathoz, míg dr. Váradi Iván Attila
jogi kérdéseket tett fel.
A témával összefüggő személyi
kérdéseket zárt ülésen tárgyalta a
testület. Erről Fördős Attila adott

tájékoztatást. E szerint a kiírt pályázat eredményes lezárultáig – a
határozatlan időre megválasztott
ügyvezető kinevezéséig – dr. Tar
Györgyöt bízzák meg ezen feladatok ellátásával.
Megtörtént az új kft könyvvizsgáló cégének kijelölése is, és úgy
döntöttek, hogy a felügyelő bizottság tagjai egyezzenek meg a holding tevékenységét felügyelő grémium tagságával (Csuka István,
Kovács Ágnes és Mokánszky Zoltán).

- A politikai visszásságok és a korrupció elleni küzdelem egyik nyilvános formája, hogy előre leírjuk,
borítékoljuk, hogy ki lesz a nyertes várhatóan egy-egy pályázatnál
- mondta. Hozzátette: a Jobbik az
elmúlt napokban úgy nyilatkozott,
hogy borítékolhatnák, ki lesz a Váci
Járási Hivatal vezetője, de nem tették meg. A váci szocialisták nem
csak beszélnek, hanem cselekszenek is – húzta alá dr. Bóth János,
aki szerint, míg a Jobbik váci szervezete csak beszél a társadalmat
irritáló káros jelenségekről, addig
az MSZP-tesz is ellene. A szocialisták frakcióvezetője kijelentette: „A
jobbikos Kászonyi Károlyt megvették egy bizottsági elnöki hel�lyel, ezért nem ellenzékben van,
hanem inkább szekértolója a Fidesz-KDNP városvezetésnek.”
A szocialisták városi elnöke kritikaként fogalmazta meg: a legutóbbi testületi ülésen két pályázatot
terjesztett elő a fideszes alpolgármester, amelyből az egyik a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát célozza, a másik pedig az illegális hulladék kataszterének elkészítéséről szól. Dr. Bóth János úgy
véli, hogy felesleges erre a munkára pénzt kiadni, hiszen készülőben van az új hulladékgazdálkodási törvény. Kijelentette: az illegális
hulladék kataszter pedig a környezetvédelmi irodának rendelkezésére kell, hogy álljon a korábbi ilyen
jellegű tevékenységek és az elnyert
pályázatok révén, ami maximum
csak pontosítást igényel.
A baloldal az ellen is tiltakozik,
hogy az I. világháborús emlékművet újra a főtéren helyezzék el. A
frakcióvezető úgy látja, a konzervatív városvezetés szembe megy
a nép akaratával, mert a többség
nem támogatná, hogy a szoborcso-

portot a főtéren állítsák fel. Ezt a
véleményt azzal az internetes voksolással támasztotta alá, melyet az
elmúlt hónapban tartottak a párt
városi honlapján. „Felmérésünk
szerint a váciak 50 százaléka nem
ért egyet a felállítással, az újraállítással egyetértő 35 százalék sem
a főtéren képzeli el ezt. A voksolók
85 százaléka nem helyesli e testületi döntést, s csak 15 százalék van
mellette. Ennyit ér Vácon a nép szava - mondta.
Dr. Bóth János reagálva az előző napi városvezetői sajtótájékoztatóra, úgy nyilatkozott: jogi elégtételt kért, a másodfok döntött, de
ez nem jogerős.
- Ugyanebben az ügyben korábban a kormányhivatal is döntött,
nekem adott igazat, s a kötelezéseit végre is hajtották.
A frakcióvezető a mélygarázsról
is beszélt. Mint elhangzott, “valószínűleg megijedt a városvezetés”,
hogy mégis elindul a mélygarázs
befejezése, ezért megfellebbezték
az építés megvalósítása irányába
ható, most kiadott gödöllői hatósági végzést. Szerinte a fellebbezés
előtt ésszerűbb lett volna konzultálni a képviselő-testülettel a várható következményekről.
A sajtótájékoztató végén pedig
bemutatta azt a színes kiadványt,
melyben a jelenlegi városvezetés
kétéves munkáját bírálják a helyi
szocialisták.

Visszakerülhet Vác főterére az I. világháborús szobor
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a visszahelyezés költségeinek finanszírozására

M

int az ülésen elhangzott, a monumentális
szobor Magyarország
legnagyobb I. világháborús emlékműve, amely még
az 1930-as években állt Vác főterén. A 11 méter magas, 8 m hos�szú, valamint 6,5 méter szélességű szoborcsoport visszahelyezésének ügye 13 éve húzódik, eddig
ugyanis egyetlenegy helyszínen
sem engedték felállítását.
Mint most elhangzott, ez az álláspont módosult, így két főtéri elhelyezési lehetőségre tettek javaslatot az előterjesztésben: a Fehérek temploma mellett, illetve a tér

A váci képviselő-testület október 29-i rendkívüli testületi ülésén nyílt napirendi pontként került
megvitatásra, hogy a város induljon-e azon a pályázaton, amely maximálisan ötmillió forintot biztosít a települések számára szoborállításra. Mint ismeretes, az I. világháborús váci emlékmű újraállítása már 1999-től napirenden szerepel.
északi részén található területen,
a mostani Mária-oszlop áthelyezésével. Fördős Attila polgármester
az ülésen úgy fogalmazott: „puhultak az álláspontok”, és a szakhivatal, illetve a felújított főtér tervezője, Sáros László két helyszínt
javasolt: vagy a siketintézet főbejárata előtti zöldfelületen, vagy a
Fehérek Templomának oldalában,
az utca felőli részen képzelné el az

emlékművet. „A világháborús emlékműnek a helyszínéről nagyon
sokáig vitatkozott a szakma, végre eljutottunk oda, hogy a főtérre
- ahova nagyon sokan szeretnék -,
bizonyos engedélyek, úgy néz ki,
hogy megszületnének.
Én, ezt a helyzetet, úgy gondolom, hogy ki kellene, hogy használjuk.” – jelentette ki a vitában
Fördős Attila, aki kiemelte: az el-

nyerhető 5 millió forintos összeget az I. világháborús emlékmű
főtéri felállítására fordítanák, a
felmerülő további kiadásokat pedig többek között a folyamatban
lévő ingatlan eladásokból fedezhetnék.
Közel félórás vita után, amely
érintette a pályázhatóságot, a
költségeket és a szoborcsoport
helyét, a testület kilenc támoga-

A felvétel Cservenák Péter
fotóművész gyűjteményéből való

tó szavazattal – egy tartózkodás
mellett - úgy határozott, hogy a
város beadja a pályázatát.
A világháborús emlékmű jelenleg Budaörsön áll egy kertben,
részben restaurált állapotban.
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Állami segítséggel csökkenhet
az önkormányzatok adósságállománya
Összesen 612 milliárd forintnyi adósságot vesz át az állam 1956 önkormányzattól – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, az Önkormányzatok az adósság csapdájában című budapesti rendezvényen, amelyen ismertette az állami adósságátvállalás részleteit. Közölte: az ötezernél kevesebb lakosú települések adósságát teljes mértékben, “szőröstül-bőröstül” átvállalja az állam. A Miniszterelnöki Sajtóiroda és a Kormányszóvivői Iroda MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint az országos adósságállomány körülbelül nyolc százaléka oszlik meg mintegy 1700 ilyen település között. “Ennek konszolidációja a települések napi működési nehézségeit
oldaná fel. Mindezek miatt az adósság teljes mértékű, közvetlen, célhoz kötött támogatással történő átvállalása látszik megvalósíthatónak” – írták.

A

z ötezer lakosúnál nagyobb települések adósságállományának egy
részét is átvállalja az állam
- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Ezeknél
a településeknél egyenként
- az egy főre jutó helyi adóbevételek alapján - számolják ki az adósság átvállalást
úgy, hogy a gazdagabbaknak
kisebb mértékben segítenek. De, hogy ennek mértéke mekkora lesz, az csak később derülhet ki.
A miniszterelnöki sajtóiroda közleménye szerint a kis
lélekszámú, 5 ezer fő alatti
települések esetében az országos állomány 8 százaléka körül lévő adósságállomány oszlik meg körülbelül
1700 település között. Ennek
konszolidációja a települések napi működési nehézségeit oldaná fel. Mindezek miatt az adósság teljes mértékű, közvetlen, célhoz kötött
támogatással történő átvállalása látszik megvalósíthatónak.
Az átvállalás 1673 önkormányzatot
érint,
amelyek mindösszesen 97,3 milliárd forint adósságállomán�nyal rendelkeznek. Ebből 23,2 milliárd forint
működési, 74,1 milliárd
forint fejlesztési célú
adósság. A kötvények állománya 35,1 milliárd forint, a hiteleké 62,2 milliárd
forint.
A közlemény szerint a nagyobb lélekszámú, 5 ezer fő
feletti települések esetében
az adósság - az állami feladatátvállalással közel arányos mértékben való - részleges és differenciált mértékű átvállalására van mód.
Az 5000 fő feletti települések adósságállományát átlagos 40 százalékos mértékben vállalja át a központi
kormányzat. Ez az a mérték,
amely tükrözi a feladat átvételének arányát.
Az átvállalás konkrét mértéke differenciált lesz az önkormányzati saját bevételi
képesség alapján. Azoknál
az önkormányzatoknál, ahol
az egy főre jutó helyi adóbevétel az átlagnál kevesebb,
ott az állam nagyobb segítséget nyújt. Ennek megfelelően, amennyiben egy 5000
fő feletti önkormányzat egy
főre jutó mutatószáma a településkategória
átlagának 100 százalékával egyezik meg, vagy meghaladja
azt, adósságállományát 40
százalékos mértékben kon-

szolidálják. Ez 134 önkormányzat, 244,7 milliárd forint adósságállományának
átvállalását jelenti. Ha a mutatószám a településkategória átlagának 75 százaléka
és 100 százaléka közé esik,
adósságállományát 50 százalékban konszolidálják. Ez
54 önkormányzat 145,1 milliárd forint adósságállományának átvállalását jelenti.

november 7-i, szerdai kormányülést, melyen - a tervek
szerint – napirendre kerül a
fentebb említett miniszterelnöki bejelentés. (Lapunk
nyomdába kerülésével egy

Vác is örül
a mentőövnek
A kérdést – más témához kapcsolódóan - érintette Vác város polgármestere is a közelmúltban tartott
rendkívüli testületi ülésen.
Fördős Attila arról beszélt,
hogy Pető Tibor alpolgármester részt azon a budapesti fideszes rendezvényen,
melyen a miniszterelnök az

önkormányzatok adósságátvállalásának állami lehetőségeiről tartott előadást.
A város polgármestere ezen
információk ismeretében jelentette ki, hogy várhatóan
Vác is kaphat segítséget az
államtól.

Szob
kikerülhet az
adósságcsapdából
A kérdésről megkérdeztük
Remitzky Zoltánt, Szob város polgármesterét, aki elöljáróban elmondta, hogy érdeklődéssel várják a kormány döntését.
- Még tíz napja sincs, hogy
az önkormányzatok adósságainak átvállalásáról nyilatkozott a kormányfő, és azóta
sok-sok megszólaló. Az eddig általunk megismerhető
hírekből azonban még sok
mindent nem tudunk pontosan értelmezni, ezért is várjuk érdeklődéssel a 2012.

időben. A szerk.) Néhány
gondolat azonban még a kormánydöntés
megjelenése
előtt is igen fontos lehet. Elsőként talán az, hogy közel
2000 önkormányzatot közvetlenül érintő döntés születik majd meg. Ugyanakkor komoly pontosításra
szorul az, hogy az önkormányzatok adósságát, vagy a hitelállományát rendezi a kormányzat. Ez ugyanis
két nagyon különböző
dolog, hiszen az adósság lényesen nagyobb is
lehet, mint történetesen a
hitelállomány.
A hitelállomány körébe többségében a közvetlen pénzintézetektől felvett
hitelek, illetve kötvények
sorolhatók, míg az adósság számos szállítói tartozást, ki nem fizetett szolgáltatatást és még igen sokfajta önkormányzat által nem
teljesített pénzügyi kötelezettséget jelenthet. Ezért tehát nagyon fontos lesz majd
azt látni, hogy az ún. önkormányzati adósságok átvállalása tárgyában milyen tartalommal születik majd meg a
kormány döntése.
Szob városa, mint nem
kis hitelállománnyal és kötvény-jegyzéssel terhelt önkormányzat vélhetően kikerül abból az adósságcsapdából, amelybe egyébként
többségében azáltal került,
hogy a központi támogatás
a kötelező feladatainak ellátásában rendkívüli módon
alulfinanszírozta.
Komoly érdeklődéssel várjuk a kormány döntését –
zárta nyilatkozatát Remitzky
Zoltán, Szob város polgármestere.

Gödnek is komoly
segítséget jelent
Göd 2007 elején 18 millió
svájci frank értékben bocsátott ki kötvényt, mellyel az
előző városvezetéstől örökölt hitelek közül a magas
kamatozásúakat váltotta ki,
illetve az azóta eltelt években a pályázatok önrészére
fordította – mondta el megkeresésünkre Markó József
polgármester, aki hozzátette: - Ebből valósult meg több
sajáterős beruházás is. Az
árfolyam emelkedés ellenére
a frankos hitel 1% körüli fix
kamatából fakadóan jelenleg is jobb kondíciókat biztosit, mint a magas kamatozá-

sú forinthitelek. A kamat és
tőketörlesztéseket pontosan
fizettük, ennek éves terhe
320 millió forint körüli ös�szeg. A kötvénykibocsátás

óta egyéb tartós hitelt a város nem vett fel, folyószámlahitel átmeneti felhasználása minimális. A kormány intézkedése, melyben a hitelek
minimum 40 %-át átvállalja,
nagyon komoly segítséget
jelent a településeknek, ez
Göd esetében meghaladhatja az évi 130 millió forintot,
mely összeget a következő
években a város fejlesztésére szeretnénk fordítani. Üdvözüljük a kormány várható döntését, melynek eredményeként kikerülhetnek az
adósság spirálból az önkormányzatok – mondta bizakodóan Markó József, Göd Város polgármestere.
Vetési Imre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére.
A Kft. Vác Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló,
hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó szervezet.
Munkaköri feladatok:
- A Kft. szakmai tevékenységének irányítása,
munkáltató jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett;
- Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- műszaki vagy gazdasági szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
- minimum 5 év versenyszférában szerzett szakmai tapasztalat
- minimum 3 év vezetői tapasztalat
- hulladékgazdálkodás terén szerzett tapasztalat
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
Előnyt jelentő feltételek:
- a környezetvédelmi szakirányú végzettség
- minimum 5 év vezetői tapasztalat
A pályázat tartalmazza:
- a pályázó eddigi szakmai életrajzát,
- a szakmai elképzeléseit,
- az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget okiratok másolatait,
- bérezésre vonatkozó igény,
- arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt.-ben
foglalt összeférhetetlenségi okok,
- nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát
a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról,
hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, (feladóvevény másolatát)
Illetmény és juttatások: egyéni megállapodás alapján
Az ügyvezetői igazgatói megbízás időtartama: Az állás betöltése határozatlan időre szól.
A pályázat beküldésének határideje: 2012. november 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 22.
A pályázat benyújtása: Postai úton vagy személyesen a Váci Városfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaságnál a 2600 Vác, Köztársaság út 34. címen
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Tar György nyújt a (27) 510-106 telefonszámon.
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Cégünnep a 84 éves vízműnél
Aranygyűrűvel is jutalmazzák a hűséget

A Váci Vízmű megalakulásának 84. évfordulója alkalmából cégünnepséget rendezett a jogutód Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Az ünnepi eseményen – A vizek fohásza című vers elhangzását követően, Krihó-Földesi Irén osztályvezető megnyitó szavai után - Tóth István vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket, majd vázolta a társaság helyzetét és feladatait, az érdekképviseletek nevében pedig Pető Sándor, a Vízügyi Dolgozók Független Szakszervezet elnöke mondott köszöntőt. Ezt követően, a hagyományoknak megfelelően, sor került az elismerések, kitüntetések átadására.
Pető Sándor

Krihó-Földesi Irén

A kitüntetettek egy csoportja

Tóth István vezérigazgató
kitüntetést ad át

T

óth István vezérigazgató köszöntője után arról beszélt,
hogy a cég jelenlegi helyzetét a gazdasági körülmények, a válság jelentősen befolyásolják, egyre nehezebb feltételek között kell
a szolgáltatást végezni. A társaságnak figyelembe kell vennie azt is,
hogy a lakosság növekvő terhei miatt a kintlévőségek is növekednek.
A cég eleve negatív eredményt tervezett erre az évre, mert nem tehetett mást, ám, ha a társaság fent
akar maradni, vagyis, megfelelő
színvonalú szolgáltatással ellátni
a lakosságot és megőrizni a munkahelyeket, akkor valamilyen megoldást kell találni. A veszteségek
csökkentése érdekében, változásra
van szükség, át kell alakulni, és ehhez a feladathoz megfelelő emberek kellenek, akik viszik előre a céget. Ebben a vezérigazgató számít
a munkavállalókra, a cégen belüli
összefogásra, különben egyre nő a
veszteség.
A cég vezetője szerint a juttatások fenntartása nem könnyű, de továbbra is szeretnék a jól dolgozókat
jutalmazni, a lojalitást, a társaság
mellett való kitartást értékelve, de
egyre inkább a teljesítményt véve
alapul. E témában kemény tárgyalások folytak a szakszervezetekkel, amelyek természetesen a dolgozók szemszögéből látják a dolgokat, és ezt képviselik, továbbítják
a vállalatvezetésnek. A szempontok egy ponton azonban találkoznak: a fő cél hosszú távon megélhetést biztosítani a munkavállalóknak. A vezérigazgató szerint azonban a cég dolgozóinak is hatékonyabb munkát kell végezniük, hogy
ne terheljék még jobban a lakosságot. Figyelembe kell venni, hogy az
emberek milyen határig tudnak fizetni a szolgáltatásért, a lakosság
terheiből pedig csak hatékonyabb
munkával tudnak átvállalni.
Pető Sándor a három érdekképviseleti szervezet nevében köszöntötte a megjelenteket, és ő is arról
beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem egyszerű a juttatásokat megőrizni. Hangsúlyozta,

hogy a regionális vízművek közül
egyedül a DMRV Zrt.-nél van teljes
körű kollektív szerződés, és a vállalatvezetéssel folytatott egyeztetéseknek egyik célja éppen az volt,
hogy még kedvezőbbé váljon a dolgozók számára a kollektív szerződés. Mint mondta, ezt sikerült is
elérni: az aranygyűrűre való jogosultság 35 évről 30 évre csökken,
a hűségjutalom már 10 évtől adható, és az eddigi hét díjazott helyett,
az idén nyolcan részesülnek a Zrt.
szolgálatáért kitüntetésben. Tizenegy dolgozó pedig, akik korábban valamilyen okból kimaradtak
az elismerések egyikéből, pótlólag
megkapják azt.
Az ünnepség keretében KrihóFöldesi Irén osztályvezető asszony
felidézte, hogy 1928 októberében
milyen fontos események történtek a világban, amikor megalakult
a Váci Vízmű is. A nagy érdeklődéssel fogadott „időutazás” után került sor az elismerések átadására.
Elsőként a törzsgárda kitüntetéseket vehették át tízen a 25 éves munkaviszonyuk után, majd négyen a
30 éves vízügyi jogviszony alapján. A Zrt. szolgálatáért kitüntetésben nyolcan részesültek. Végül az
aranygyűrűket adta át a vezérigazgató tíz aktív dolgozónak és négy
nyugdíjas vízügyesnek. A kitüntetetteket köszöntve, Tóth István elmondta, hogy a jövőben mindenki,
aki 30 évet eltöltött a vízügy szolgálatában, nyugdíjba vonulásakor veheti át az aranygyűrűt. Bevezetik
a hónap dolgozója címet, és a nem
mindennapi teljesítményt is díjazni kívánja a vállalat vezetése. Évente két dolgozót, egyiküket a Víz világnapján, másikukat a céges ünnepségen részesítik elismerésben.
Hangsúlyozta, hogy a jutalomkeret
megemelése a teljesítmény elismerését szolgálja.
Tóth István vezérigazgató végül
reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő években is hasonlóképpen ünnepelhetik meg a cég ünnepét, a jogelőd Váci Vízmű megalakulásának évfordulóját.
Vetési Imre

Kulturált, esztétikus környezet
Szabadtéri tárlat a megújuló váci buszvárókban
2009 tavaszán két új autóbusz-megálló keltette fel a váciak – és a Vácra bejárók – érdeklődését a Külső Rádi úton. Ez volt annak a hosszabb távú programnak a kezdete, amelyet a Servitum Reklám Kft. vállalt a váci önkormányzattal kötött szerződés keretében. Ami három éve még újdonságnak számított, ma
a város egyes területein már megszokott. Deákváron már nyolc olyan buszváró van, amely a városrész
díszére válik. Persze, könnyű megszokni a szebb, esztétikusabb környezetet - és akik megszokták, már
jobban vigyáznak is rá.

A

hivatalos megfogalmazás szerint, 2009-től a
Servitum Reklám Kft. végzi a közterületek reklám célú hasznosítását, és ebbe beletartozik a
35 buszmegálló és a mintegy 50 plakáthenger – hirdetőoszlop – kezelése. A várossal kötött szerződésben a kft. évi két buszváró építését és egy felújítását vállalta, de vállalását már jócskán túlteljesítette.
A cég ügyvezető igazgatója szerint, erre a vártnál is
jobb fogadtatás ösztönözte őket, jelentős anyagi áldozatot hoztak azért, hogy minél gyorsabban szépüljenek meg a buszmegállók. Ugyanakkor szigorúan léptek fel a rongálókkal szemben, szabálysértési eljárást
is kezdeményeztek, és igyekeztek meggyőzni, lebeszélni az illegális plakátok kiragasztóit. Megszüntették a villanyoszlopokon történő plakátolást is, „átterelték” a plakátragasztókat – és megbízóikat – a pla-

káthengerek használatára, bebizonyítva, hogy lehet a
közterületeken rendet tartani.
Egy egészen egyedi ötletet is megvalósítottak: a várost ábrázoló panorámaképekkel díszítették a buszmegállókat, elsőként Tumbász András és Cservenák
Péter fotóművész alkotásait helyezték el. A fotóknak vitrineket készítettek, hogy védjék az időjárás viszontagságaitól, és érdekes módon, a rongálóktól már
alig kellett védeni. Kezdeményezésüknek olyan sikere volt, hogy senki nem próbálta tönkretenni. Ötletüket tovább is akarják fejleszteni, úgy gondolják, ha
már valamennyi váró fel lesz újítva, szabadtéri tárlatot rendeznek meghívott művészek képeinek reprodukcióiból. A látványos átalakítást kivitelező céghez
hasonlón úgy véljük, hogy követendő szép példát adhatnak régiónk más városainak is.
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Hétfőn ünnepelte a 80. születésnapját a magyar televíziózás legendája, Vitray Tamás

„Örök szerelem és örök menedék a sport”
Ami a hazai rádiózásban Szepesi György, az a magyar televíziózásban Vitray Tamás. A legenda, aki még most is, 80 évesen aktív, heti rendszerességgel vezet műsort. Hogy mi is a témája? Természetesen a sport, ami örök szerelme, amelyhez minden esetben visszamenekülhetett, ha
olyan területekre tévedt, amit nem szeretett. A hétszeres nagypapa – akivel gödi otthonában beszélgettünk –, ha nehezen is, de bevallotta, sajnos nem ő a legizgalmasabb elfoglaltság az unokái számára. Abból sem csinált titkot, hogy ő úriember módjára elengedte volna Janics Natasát, valamint azt is elárulta, bizony még mindig utána szólnak mosolyogva az utcán, hogy „gyere Egérke, gyere kicsi lány”.
gyok arra, hogy a három
esztendő alatt mindössze
kétszer fordult elő, hogy
a felvételeket le kellett állítani. Mégpedig műszaki okok miatt. Általában
az 57 perces műsort éppen 57 perc alatt rögzítjük. Sokra hivatott ez a fiatal gárda.

– Más ebben a korban javában élvezi a
nyugdíjas évek szépségeit, addig Ön továbbra is aktív. Holott úgy
gondolom, hét unokája élvezné, ha a nagypapa csak ülne és mesélne. Annak idején,
amikor az első unokája megszületett, ilyennek képzelte a „nagypapás” éveket?
– Sosem voltak elképzeléseim arról, hogy milyen
az igazi nagypapa. Nem
is volt példa előttem, hiszen számomra a nagymamám jelentette sokáig az egyetlen családképet. Először én voltam a
gondjaira bízva, majd én
voltam az, aki vigyáztam
rá, óvtam, gondoztam őt.
– Azért hét unoka
mellett beletanulhatott
ebbe a szakmába is…
– Hát, ahogy vesszük.
Sajnos, keveset találkozom az unokáimmal, inkább telefonon beszélünk többet egymással.
Ez nem jó, és azt is tudom, hogy ezért mindkét
fél hibás. Inkább csak a családi ünnepek alkalmával találkozunk, amikor legtöbbször csak nézem őket, mert
azt egyszerűen imádom. Játszani nem nagyon játszunk
egymással, mert egyrészt
már túl nagy a korkülönbség köztünk, másrészt több
játékukhoz hozzá sem tudnék nyúlni. Mit csináljak,
nem vagyok egy kényeztetős nagypapa. Nem szívesen
ugyan, de kénytelen vagyok
elismerni, nem én vagyok a
legizgalmasabb elfoglaltság
az unokáim számára.
– És mi a helyzet sportvonalon?
– Örök szerelem és örök
menedék a számomra a
sport, amelyhez mindig is
visszamenekülhettem, ha
olyan területen keveredtem
a tűzközelbe, amit nem is
szerettem.
– Sokan mondják, a huszonegy nyerő szám. Éppen huszonegy olimpiáról közvetíthetett. Most
nyáron is „lángolt a szerelem”, amikor a londoni
sikereket képernyőn keresztül követte?
– Bármilyen hihetetlenül
hangozhat is, de nem ültem
állandóan a televízió előtt.
Inkább azokat a sportágakat néztem meg, amelyek igazán közel állnak a szívemhez.
Ilyen például a kajak-kenu,
ahol a magyarok megint ki-

– Miként kezelik azt,
hogy a magyar televíziózás legendája dolgozik velük?
– Jó néhányan úgy kezelnek, mintha egy műemlék lennék… Ne csodálkozzon ezen, hiszen a korban utánam következő is
fele annyi idős, mint én.

vívták a világ csodálatát, és
a remeklésüknek köszönhetően szerepelt ilyen kiugróan
Magyarország az olimpián.
– Ha már kajak-kenu.
Nem keseredik el, amikor mást sem hallani egy
ideje, csak azt, hogy ki
az, aki elmegy Magyarországról, illetve kit men�nyiért engedtünk volna
vissza szülőhazájába?
– De igen, és elárulom, én
senkit sem tartanék vis�sza. A legnagyobb vihart kavart ügyben, természetesen
Janics Natasára gondolok,
elegánsan elengedtem volna, nem pedig kofa módjára
intéztem volna egy háromszoros olimpiai bajnok hazatérését. Lehet, hogy rosszul
ítélem meg, de Janics Natasa szerintem már túl van a
zenitjén, ráadásul igencsak
erős női vonalon a magyar
kajaksport. Ha Natasa maradt volna, vélhetően senki
sem kezdte volna kutatni, vajon mennyi pénzt keresett, és
egyáltalán megérdemelte-e.

– Szabadon dönthetek a témát illetően, kialakítottunk
egy struktúrát, ami úgy tűnik, valóban bevált. Nagyon
jól érzem magam a csatornánál, és nagyon büszke va-

– Nem hiszem el, hogy
nem kérik ki a tanácsait, miként lehetne még
jobban dolgozni.
– Volt és van is ilyen.
Az első évben dolgoztam
azokkal a fiatalokkal,
akik kikérték a véleményemet.
Ilyenkor mindig ketten
voltunk, és én elmondtam a véleményemet, de
mindezt anélkül tettem,
hogy az kötelező lett volna az illetőre nézve. Aztán
most itt van a Megint mesélek, amelyben az ifjak riportjait meg is mutatjuk a
nézőknek.

– Korábbi tanítványaival még tartja a kapcsolatot? Igénylik még a tanácsait?
– Nem a tanács-, és a segítségadás a legfontosabb eleme annak a kapcsolatnak,
amely köztem és a régi tanítványaim között megvan. Hanem a SZERETET. Örök fájdalmam marad, hogy pontosan tudom, hogy ezek a
„gyerekek” sokkal többre is
képesek lettek volna, ha a
jelenlegi munkaadójuk ezt
igényli tőlük.
– Azt mondják sokan, ha
valaki olyat mond, cselekszik, ami örökre megmarad az emberek tudatában, az igazi legenda.
Talán az idők végzetéig tudni fogják az archív
anyagoknak köszönhetően, miként is jött az a
bizonyos pici lány Szöulban. Hitte valaha is,
hogy ebből a mondatából, hogy „gyere Egérke,
gyere kicsi lány”, szállóige válik?
– Nem. És higgye el nekem, voltak ennél tévészakmailag sokkal jobb közvetítéseim, mondjuk például
Czene Attila atlantai győzelme, ám most már tudom, akkor és abban a pillanatban
együtt dobbant a szívem a
nézőkkel, és olyan szavak-

kal, amelyeket az emberek
is éppen így gondoltak. Ha
hiszi, ha nem, még mindig
sokan emlékeztetnek erre,
amikor mosolyogva integetnek nekem az utcán, és hozzáteszik: „gyere Egérke, gyere kicsi lány”. Nem titkolom,
ez nagyon jó érzés.
– A 2008-ban megjelent,
élete első 25 évét feldolgozó önéletrajzi könyve, a
Kiképzés azzal záródik,
hogy fiatal sportosként
belép a Magyar Televízió
kapuján. Mikor olvashatunk az utána következő
55 esztendőről?
– Nem lesz folytatás, nem
lesz több könyv. Eredetileg
a Kiképzésben a páratlan fejezetek szóltak volna a fiatal éveimről, míg a párosak
a televíziós munkámról. Egy
ideig ment az írás, aztán letettem a tollat. Amikor azonban újra gárdisták vonultak
a főváros utcáin, felerősödtek bizonyos hangok a társadalomban, megírtam egy
kisfiú felnőtté válásának
történetét. A saját életem
első 25 évét. Rájöttem arra,
hogy az, ami ezután következett, messze nem volt an�nyira jelentős számomra,
mint az első huszonöt év.
- molnár Fotó: Vajda József

– Ezt nem tudom, de
alighanem igaza van. Viszont azt senki sem kutatja, hogy a DigiSportnak
megérte-e Vitray Tamásra bíznia a Kibiceket, amely már három
év alatt, több mint 130
adást élt meg. Van titka
ennek az újabb, ki tudja
hányadik sikernek?
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Faültetés a váci Ligetben

A DMRV Zrt. dolgozói ajánlották fel a japánakácot
November 6-án, kedden a városi környezeti nevelési program keretében került sor újabb fák pótlására a váci Ligetben. Tavasszal már 32 japánakác elültetésére került a váci polgárok felajánlásából. Most ezen az őszi napon elsősorban a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. dolgozói jeleskedtek a felajánlás
terén, akik 14 fa megvásárlását, örökbefogadását tervezték el. Az akció keretében 20 fát ültettek el a ligeti stációk közelségében kipusztultak helyére.
Azért csak ennyit, mert jelenleg több fa nem áll rendelkezésre a faiskoláknak.

A

z ősz utolsó napsugarait nem csak a
vízművek dolgozói élvezhették a munka örömével, hanem meghívták a gyerekeknek kiírt rajzpályázatuk győzteseit, a
Hársfa úti óvoda egyik csoportját. Így együtt
a picikkel túl egyszerű lett volna elültetni a
fákat. Előtte meséltek a fákról, arról, hogy
hogyan kell őket elültetni és arról is, hogy miért fontos, hogy körülvegyen minket a zöldövezet. Ezek után Balogh Zsolt, a DMRV Zrt.
műszaki igazgatója sok-sok gyerekkel körülvéve kezdte ültetni az ő fáját, mely alatt egyszer, ha megnő és árnyat ad, talán a neki segítő óvodások felnőttekként fognak sétálgatni.
Minden fára jutott egy-egy vízügyi dolgozó és
sok-sok gyerek, akiktől ugyan nem gyorsult
fel az ültetés menete, de kétség kívül emlékezetes lett, és mint ahogyan Krihó-Földesi
Irén HR osztályvezető asszony fogalmazott
„nem csak fát ültettünk a jövőnek, hanem el
is kezdtük felkészíteni a jövő generációját a
fák, a környezet tiszteletére egy komplex
program keretében”.
A város által beszerzett fák elültetését a
Boronkay György iskola környezetvédelem
szakos diákjai végezték, akiknek ez nem
csak szakmai gyakorlatot, hanem csapatépítést is jelentett a szép őszi napsütésben.

H

armincról húsz napra csökken az útlevelek elkészítésének
határideje, és gyorsabb lesz
az erkölcsi bizonyítványok
kiadása is annak a törvénynek az értelmében, amelyet
hétfőn fogadott el az Országgyűlés – számolt be november 5-én az MTI.
Pintér Sándor belügyminiszter
előterjesztését - amely rendelkezik a
schengeni rendszerrel összefüggő információcseréről,
rendészeti tárgyú törvények
módosításáról,
valamint
a
közigazgatás-fejlesztési
Magyary-programmal kapcsolatos kérdésekről - 288
igen, 55 nem és egy tartózkodás mellett szavazták meg a

A program tavasszal folytatódik, ismét lesz
lehetőség a fák megvételére és elültetésére,
hiszen az elmúlt hónapok vihara számos helyen kitörte az amúgy is öregedő japánakácokat.
A programot Dr. Stanco Attila káplán és
Bíró György környezetvédelmi szakember szervezték, akik ezúton is köszönik a
DMRV Zrt. és a városvezetés, valamint a
Boronkays diákok hozzájárulását a Liget
gyarapításához.
Bíró György
Fotó: Agócs Zoltán

Gyorsul az útlevél-készítés

Döntött a parlament a gyorsabb okmánykiadásról, de arról is, hogy az Országgyűlési
Őrség hozzáférjen a személyi adat- és lakcímnyilvántartáshoz
képviselők. A jogszabály lehetővé teszi a belső határok
nélküli európai térség egyik
legfontosabb biztonsági eszközének, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) második generációjának magyarországi alkalmazását.
Emellett a törvénymódosítás - a Magyary-programmal
összefüggésben - januártól harmincról húsz napra
csökkenti az útlevél kiadásának határidejét, továbbá
egységesíti és ezzel gyorsít-

ja az erkölcsi bizonyítvány
kiadását, amihez egyszerűbben kitölthető formanyomtatvány is készül majd.
Gyorsul a külföldről behozott járművek származásának ellenőrzése is, az elfogadott jogszabály szerint
ugyanis közvetlen kapcsolat
lesz a SIS-rendszer és a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEK KH) között.
A jogszabály továbbá bővíti a diákhitel-szervezet ál-

tal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából igényelhető
adatok körét. Hosszabb távon ugyanis kapcsolati kód
használatának biztosításával a diákhitel-szervezet automatikusan értesítést kaphatna a hitelfelvevő személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából a kölcsönt
felvevő adatainak változásáról. Így a diákhitel-szervezet ügyfelei az adatmódosítások személyes benyújtása

és egyeztetése helyett elektronikus úton is bejelenthetnék a változásokat.

A jogszabály emellett lehetőséget teremt az Országgyűlési Őrségnek, hogy a
személy- és létesítménybiztosítási feladatai során az
érintett személyek személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében hozzáférjen a személyi
adat- és lakcímnyilvántartáshoz.

Újabb belga villamos alváz
megrendelés Dunakeszin
31 Bombardier Flexity
Outlook villamos 112 alvázegységének gyártására vonatkozó rendelést nyert el a Bombardier
MÁV Kft. októberben.
Ezzel az újabb harminc
T3000 típusú ötrészes,
illetve egy T4000 típusú
hétrészes járművel együtt
a Brüsszeli Közlekedési
Vállalat (STIB) összesen
137 villamosának alvázai
készülnek Dunakeszin.
A járművek készre szerelését a Bombardier
Transportation belgiumi
üzemében végzik.

Bombardier Flexity
Outlook villamos Brüsszelben

(Fotó: Bombardier)

Hajtott alvázmodulok Dunakeszin
(Fotó: Bombardier MÁV Kft.)
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HARMINCÖT ÉVES A GÖDI TOPHÁZ

Jótékonysági gálaműsorral ünnepeltek
A váci Madách Imre Művelődési Központ adott otthont október 26-án annak a jótékonysági gálaműsornak, melynek teljes bevételét a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő gödi TOPhÁZ Speciális Otthon
javára fordítják. Az esemény fővédnöke: Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő volt.

A

z egykori Schafferkastélyból átalakított épületben 1977.
november 1-én nyitotta meg
kapuját az a száz férőhelyes
intézmény, melyet az értelmi, testi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek ápolására és gondozására hoztak létre Pest megyében elsőként Gödön.
Az idei esztendő jubileumi év a gödi Topház Speciális Otthon életében, hiszen
35 éve kezdte meg működését. 1981-től folyamatosan
bővítették az otthont. Ma
a főépületben, öt gondozási egységben 199 lakó él, az
életkor, a nemek, valamint a
mentális és fizikai képességek szerinti elosztásban.
A Lakóotthon I-nek nevezett gondozási egységben 10
felnőtt sérült lakó él, akiket
személyre szabott napi feladataikban segítik.
A Fejlesztő csoportnak
nevezett gondozási egységben 10 fő értelmileg akadályozott kiskorú ellátása, fejlesztése, életre való felkészítése zajlik, egy viszonylag új program keretében.
Lakók többsége felnőtt
korú. Számukra is biztosított a foglalkoztatás, a szabadidős
tevékenységek,
nyaralások, kirándulások
és kulturális tevékenységekben való részvétel.
- Emellett fontosnak tartjuk a civil életbe való integrálásukat, melyet külső kapcsolatok kiépítésével, ápolásával igyekszünk
lehetővé tenni. Az otthon
legfontosabb feladata, hogy
nyugalmat, biztonságot és

állandóságot biztosítson a
gondozottaknak – mondta
az ünnepi gálaműsor megnyitásakor Formanek Tamás, a gödi intézmény igazgatója.
A jótékonysági gála fővédnöke, Bábiné Szottfried
Gabriella, Pest megye 2.
számú választókerületének
országgyűlési képviselője
kedves szavakkal köszöntötte a jubiláló intézmény
lakóit, és az ő mindennapi életüket könnyebbé tévő
ápolók áldozatos tevékenységét. Mind mondta: évek
óta figyelemmel kíséri az
intézmény sorsát és úgy lát-

ja, a lakók maguk is sok élményt szereznek másoknak
és mindig hálával fogadják
a feléjük irányuló kedvességet is. „Láttam sok változást
az évek alatt, de a kollektíva elhivatottsága és az otthon lakóinak mosolya állandó, és ezt a mosolyt gyakran
láthatjuk az intézmény falain kívül is, akár a sárkányhajó verseny hajrájában, az
esélynapon, a parasport napon, a kihívás napján és még
hosszan sorolhatnám. Ők az
egyik meghatározó színfolt
azon a palettán, amit együtt
alkotunk.” – mondta.
A gödi TOPhÁz Speciális

Otthon javára rendezett jótékonysági gálaműsornak
díjmentesen adott otthont
a váci Madách Imre Művelődési Központ, ahol a rendezvényen az otthon lakói
mellett felléptek – többek
között – a váci Bartók Béla
Zeneiskola növendékei, a
Fónay Humánia Társulat,
Koren Gábor, Dónusz Katalin énekművész és tanítványai, de koncertet adott
Hegedűs Endre Liszt-díjas zongoraművész is, valamint a Piroska és a Farkasok együttes.
A gála keretében összegyűlt 133 ezer forintot a
gondozottak foglalkoztatására és lakók életminőségének javítására, rendezvényeik támogatására, kapcsolatépítésre és fenntartására, az egészségügyi
rehabilitációt szolgáló különböző terápiák tárgyi feltételeinek javítására, a kulturális, üdülési és sportigények színvonalas kielégítésére fordítják.
B. Szentmártoni
Fotó: L akatos Csaba
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Futsal: Fehérvár után
Váccal játszik rangadót
a Fehér-legénység

XIV. évfolyam 20. szám

Érmes váci
diákolimpikonok elismerése

Dunakeszi Kinizsi - Fehérvár F-BALOGH 2000: 7-1
Fantasztikus volt a hangulat a Kinizsi fellegvárában, amikor a két együttes játékosai a
pom-pom csapat lányainak sorfala között befutottak a játéktérre október 26-án. Zúgott
a lelátó, zengett a Hajrá, Kinizsi, trombiták és a dobok pergő hangja töltötte be a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokot, amely már a 2. percben majd felrobbant a szurkolók örömteli hangjától, amikor Safar Tony pazar góljával vezetést szerzett a Kinizsi.

Vácott idén immár 15. alkalommal került megrendezésre az a díjátadó ünnepség, melyen a város iskoláiban tanuló diákok közül
azokat jutalmazta az önkormányzat, akik a különböző sportágak országos
diákolimpiai versenyein érmes helyezést értek el.

"Padlón" a vendégcsapat

N

agy várakozás előzte meg az NB II Nyugati csoport két kitűnő csapatának összecsapását. A hazaiak 6 forduló
alatt 13 pontot gyűjtöttek,
a vendégcsapat eggyel kevesebbet, 12-őt. A Kinizsi a 4.
helyen, a Fehérvár az 5. helyen várta a találkozót, igaz
egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Fehér Zsolt vezetőedző
együttese kezdte a játékot,
amely már az első másodperctől magához ragadta a
kezdeményezést. Horváth
Ferencék láthatóan az Örkényben mutatott remek játék folytatására készültek,
melynek köszönhetően 11-1re nyertek. No és az is fűtötte a fiúk elszántságát, hogy
feledtessék lelkes szurkolótáborukkal azt a „bosszúságot”, amit a hazai pályán elhullajtott 5 pont elvesztése
okozott.
Kun Gábor, Vincze Ottó,
Temesi Norbert és a többiek
már a mérkőzés elején igyekeztek megtörni a fehérváriak önbizalmát, amiről a
2. percben Safar Tony gondoskodott. Izgalmas, lüktető volt a játék, de jobbára
a Kinizsi akarata érvényesült, amit a 12. és a 20. percben Kun Gábor révén váltottak újabb gólokra.
A szünet utáni folytatásban, a 24. percben a házi góllövőlista vezetője, Horváth
Ferenc növelte a Dunakeszi Kinizsi fölényét. A kiváló sportember góljának külön örült a hazai publikum,
hiszen az NB I-es Kecskemét vezetőedzőjeként győztes csapat „hadvezéreként”
érkezett Siófokról az esti
rangadóra.

A
Alig telt el három perc,
amikor a 27. percben az óriási becsvággyal futsálozó
hazai együttes Temesi
Norbert és Safar Tony jóvoltából hatvan másodperc alatt kétszer is betalált a Fehérvár F-Balogh
2000 kapujába.
Fehér Zsolt – aki többször
is beszállt a játékba – a második félidőben több taktikai elemet megvalósítva
cserélte játékosait, akik közül remekül vette fel a csapat ritmusát Szijjártó Péter és Szikora Levente mellett Monspart László is. A
kapuban Tóth Gyula válogatott formában védett, aki
a csapat fölénye ellenére is
jó néhány bravúrt bemutatva hárította a fehérvári lövéseket.
A 34. percben Horváth Ferenc hétre növelte a Fehércsapat fölényét, amire még
abban a minutumban válaszolt, egyetlen szépítő gólját
Horváth Zsolt révén megszerezve a Fehérvár.
Látványos, gól gazdag
győzelmével a Dunakeszi
Kinizsi felzárkózott a bajnokságot 8 mérkőzés után
pontveszteség nélkül vezető 24 pontos Külker SC és
a 2. helyet elfoglaló 6 találkozón 18 pontot begyűj-

tő Ferencváros mögé. Fehér Zsolt együttesének pazar a gólkülönbsége (75-25),
Horváth Ferencéktől csak
az FTC játékosai rúgták hárommal több gólt a bajnokságban. A 16 pontos Kinizsi
lapunk nyomdába adásának
időpontjában, szerda este a
11. helyen álló, három pontos AC Villám Geobusz.hu
otthonába látogat, november 9-én pedig a szomszédvár, Vác együttesét fogadja.
A tavalyi bajnok és a szép
reményeket szövögető Kinizsi összecsapása nem akármilyen futsal csemegének
ígérkezik…
Vetési Imre

Boronkay
György
Műszaki Középiskola
és Gimnázium tornacsarnokába több mint másfélszáz sporttehetség mellett az edzők és felkészítő
tanárok kaptak meghívást,
hogy kiváló teljesítményekért átvegyék a díszes serlegeket, emlékplaketteket.
A Himnusz közös eléneklése után Mokánszky Zoltán sportért felelős alpolgármester beszélt büszkén
a Nemzet Sportvárosában
folyó sportutánpótlás-nevelő munka színvonaláról és
dicső eredményeiről, illetve köszönte meg a sportolóknak és szakembereknek
a remek sikereket.
Ezt követően a Puente
Sportegyesület
akrobatikus tornászai mutatták be
nagy taps közepette tudásukat, majd dr. Schmuczer
Istvánné szakbizottsági elnök Mokánszky Zoltánnal
közösen adta át a város elismeréseit.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
K ereszturi Gyula
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