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Rogán Antal és Tuzson Bence Dunakeszin is kiállt a rezsicsökkentés mellett
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Összefog és megvédi 
a rezsicsökkentést a Magyar Csapat!

A „minden bokorból most is visszaköszönő” Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont és Mesterházy Attilát az ígéreteik ellenére végrehajtott sorozatos áreme-
lések és megszorítások miatt zavarták el a választók négy évvel ezelőtt - mondta Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője Dunakeszin, a rezsifórumon.   

Három polgármesterjelöltre lehet 
voksolni Fóton március 2-án, a meg-
ismételt időközi választáson.

Erről beszélt Kiss Zsolt, a demokratikus ellenzék, az összefogás közös 
országgyűlési képviselőjelöltje sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett 
Juhász Béla, az Együtt- a Korszakváltók Pártja választókerületi elnöke 
és Krauze István, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke is.

„A tavaszi országgyűlési választás 
tétje az, hogy folytatódhat-e a rezsi-
csökkentés politikája, a családok, 
munkavállalók, idősek támogatása. 
Vagyis, tovább tudnunk- e haladni a 
megkezdett úton” – mondta köszön-
tő beszédében Tuzson Bence a vá-
lasztókerület fideszes országgyű-
lési képviselőjelöltje. Majd hozzá-
tette: „Mindenkire szükség van ah-
hoz, hogy végleg le tudjunk számol-
ni a múlt elhibázott politikájával, 
Gyurcsány Ferenc örökségével, és 
meg tudjuk védeni az elmúlt 4 év-
ben elért eredményeinket. Ezért 
kérek mindenkit, hogy csatlakoz-
zon a Magyar Csapathoz, a cselek-

vő magyarok közösségéhez, amely 
kiáll a rezsicsökkentés mellett, ösz-
szefog és megvédi Magyarorszá-
got.”- hangsúlyozta Tuzson Bence 
országgyűlési képviselőjelölt.  

A zsúfolásig megtelt művelődé-
si házban, több min 400 résztvevő 
előtt az est vendége Rogán Antal 
úgy fogalmazott: „A baloldali kor-
mányok egyebek mellett eltörölték 
az otthonteremtő lakáshiteleket, 
és „belezavarták” a magyar csa-
ládokat a devizahitelbe”. Majd azt 
mondta, hogy a Gyurcsány - koalí-
ció 7 fő bűnt követett el a magyar 
emberek és családok ellen. 

„A szocialisták elvettek egy havi 

nyugdíjat és egy havi bért, 15 al-
kalommal emelték a rezsiköltsége-
ket. Bevezették a vizitdíjat, elvet-
tek egy évnyi GYES-t, megdupláz-
ták a munkanélküliséget, és nokiás 
dobozokban hordták szét a közva-
gyont”.- hangsúlyozta Rogán Antal. 
A frakcióvezető kiemelte, 2010-ben 
hazugságokkal teli költségvetést 
örökölt a mostani kormány, amely 
azt a fő célt tűzte maga elé, hogy ne 
a családok, hanem a bankok, vala-
mint az extraprofitot bezsebelő és 
azt az országból jórészt kimenekítő 
multik fizessék meg az elhibázott 
privatizáció árát.

A fórumon a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban elhangzott, hogy a 
magyar családok eddig 240 milli-
árd forintot takarítottak meg a la-
kossági energiaárak mérséklésé-
vel. Egy átlagos háztartásnak ez 
havi 10-15 ezer forint megtakarí-
tást jelent. A Fidesz frakcióveze-
tője kiemelte továbbá, hogy azért 
van szükség a rezsicsökkentésre, 
mert a magyarok fizették az Euró-
pai Unió legdrágább gázárát és a 
második legmagasabb áramárát. 
A rezsicsökkentés megvédésre pe-
dig azért van szükség, mert sokak 
érdekét sérti. Támadja Brüsszel, az 
újjáalakult Gyurcsány-koalíció, és 
a külföldi közműcégek.  

 „A kormány intézkedései erőteljes 
támadásra sarkallták Brüsszelt, így 

a 2011-es Békemenetre is szükség 
volt ahhoz, hogy a kormány elleni 
támadást ki tudjuk védeni” – mond-
ta a Fidesz frakcióvezetője. Hozzá-
tette: „amikor 2012 végén azt talál-
tuk mondani, hogy túl sok a magyar-
országi emberek által fizetett rezsi”, 
újabb támadás kezdődött a Tavares-
jelentés formájában, de ezt is sike-
rült visszaverni. A rezsicsökkentés 
megvédésére határozott kormányra 
van szüksége az országnak” – hang-
súlyozta. Beszédét azzal zárta, hogy 
a Gyurcsány-kormányoknak volt 

nyolc évük, hogy bizonyítsanak, de 
nem tették, ezért nem érdemelnek 
még egy esélyt. 

„Ahhoz, hogy folytatódhasson a 
családok érdekeit szem előtt tar-
tó munka, a „valós veszélyt” jelen-
tő Gyurcsány Ferencet nem sza-
bad engedni visszatérni. Nem sza-
bad engedni, hogy visszatérjenek 
a hatalomba, hogy Gyurcsány még 
egyszer tönkretegye az országot”. - 
emelte ki Rogán Antal.

 DáviD Szonja

 Fotó: Ligeti eDina

Három polgármesterjelölt indul 
a fóti időközi választáson

Van esély a kormányváltásra 
– állítja Kiss Zsolt

A 19 ezer lakosú Fóton azért kellett időközi 
voksolást kiírni, mert a fideszes Cselőtei 
Erzsébet tavaly szeptemberben le-
mondott mind polgármesteri 
posztjáról, mind pedig az 1-es 
választókerületben szerzett 
egyéni mandátumáról. 

A november 24-én, 29,1 
százalékos részvétellel le-
bonyolított voksoláson öt 
polgármesterjelölt indult, 
közülük a legtöbb szava-
zatot, 1116-ot (25 száza-
lék) Takács István, az ak-
kori ellenzéki összefogás je-
löltje kapta, a második helyen 
a település egyik alpolgármeste-
re, a független Bartos Sándor végzett 
954 vokssal (21,4 százalék). A harmadik hely-
re Németh József független jelölt futott be 920 
szavazattal (20,6 százalék). Őt követte Föl-
di Pál János, a Civil Összefogás a Fótiakért 
Egyesület jelöltje 885 szavazattal (19,8 száza-
lék). Vargha Nóra Mária, a Magyar Liberá-
lis Párt jelöltje 583 voksot (13 százalék) szer-
zett. Az 1-es számú választókerületben - ahol 
nyolcan indultak a mandátumért - a független 
Varga József Csongorra szavaztak a legtöb-
ben, 180-an.

A szavazók egy részének szervezett szállí-
tásával összefüggő jogorvoslati-, illetve felül-
vizsgálati kérelmek alapján a Budapest Kör-
nyéki Törvényszék december elején megsem-

misítette a fóti voksolás eredményét és a tel-
jes választási eljárás megismétlését írta elő. 

A március 2-ára kiírt megismételt polgár-
mester- és képviselő-választás jelöltállítási 
határideje január 31-én délután 4 órakor járt 
le, így már lehet tudni, hogy kik indulnak a 
két posztért- tájékoztatta Annus Krisztina, 

a helyi választási iroda tagja hétfőn az 
MTI-t. 

A polgármesterségért hár-
man szállnak ringbe: Bartos 

Sándor alpolgármester 
(független), a polgármes-
teri posztról 2010-ben tá-
vozó Mádly Zsolt (füg-
getlen) és a novemberi 
győztes, Takács István, 
az MSZP, az Együtt, a 

PM, a DK és az MLP kö-
zös jelöltje. 
Az 1-es számú egyéni vá-

lasztókerületben november-
ben rajthoz állt nyolc jelölt kö-

zül négyen visszaléptek - derül ki a 
pénteken lezárult jelöltállítás adataiból. 

A képviselőségért is indul Mádly Zsolt, raj-
ta kívül Fábry Bélára (ellenzéki összefogás), 
Madaras Ádámra (független), Sándor Ist-
vánra (Jobbik) és a novemberi győztes Varga 
József Csongorra (független) lehet majd sza-
vazni. A tavalyi fóti időközi választás után a 
megyei főügyészség indítványára a választás 
rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt 
nyomozás is indult, amely jelenleg is tart - kö-
zölte az MTI érdeklődésére hétfőn Beluzsárné 
Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője. 

(Mti)

Kiss Zsolt szerint az el-
múlt négy év bebizonyítot-
ta, hogy „Orbán Viktor és 
a Fidesz-KdNP méltatlan-
ná vált az emberek bizal-
mára. Az Orbán-kormány-
nak ugyanis az elmúlt négy 
évben egyetlen olyan intéz-
kedése sem volt, ami a köz-
jót szolgálta volna. Ellenke-
zőleg: minden intézkedésük 
kizárólag a közpénzekről, 
azok lenyúlásáról szólt sa-
ját haverjaik, klientúrájuk 
számára”

„Vittek mindent, ami út-
jukba került” – mondta a 
szocialista politikus, aki 
szerint a 3000 milliárdos 
magánnyugdíj megtakarítá-
sokat éppúgy, mint a gazdál-
kodók talpa alól a földet, de 
vitték a trafikokat is.

„A rokkantnyugdíjasokat 

megalázták, elvették a kor-
kedvezményes nyugdíj le-
hetőségét, miközben képte-
lenek voltak munkahelyet 
teremteni” – mondta példa-
ként, majd arról szólt, hogy 
„félmillió honfitársunkat 
külföldre kényszerítették és 
csak a Horthy-rendszerhez 
mérhető nagyságú lett a sze-
génység Magyarországon.”

Szinte nem volt hónap, 
hogy sunyi trükkökkel va-
lamilyen adót ne vezettek 
volna be, és még az ÁFÁ-t is 
27%-ra emelték. Az alapvető 
élelmiszerek ára csaknem 
30%-kal emelkedett. 

„Ne engedjük, hogy ez a 
gátlástalan rezsim tovább 
működhessen, összefogás-
sal ennek véget vethetünk 
április 6-án” – szólít ösz-
szefogásra Kiss Zsolt. „A 
demokratikus ellenzék je-
löltjei készek és képesek a 
változtatásra, a választók 
méltó képviseletére. Igaz-
ságot fogunk szolgáltatni 
minden sérelemért, vissza-
adjuk mindenkinek az év-
tizedek során megszerzett, 
de a Fidesz által elvett jo-
gokat.” – emelte ki a képvi-
selőjelölt.
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A Magyar Kultúra Napja tiszteletére január 22-én hagyományosan műsorral és díját-
adással egybekötött ünnepséget rendezett Göd Város Önkormányzata a Dunaparti Nya-
ralóházak színháztermében. A nagy számban megjelent közönséget – köztük Markó 
József polgármestert, Dr. Pintér György alpolgármestert, Dr. Szinay József címzetes 
főjegyzőt, Bíró Attilát, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét, valamint Tuzson Bence vá-
lasztókerületi elnököt – Pálfai Kinga műsorvezető köszöntötte.

Városi ünnepség Gödön

A Himnusz eléneklése után 
a Gaude kórus Pászti 

Miklós "Csángó-magyar sze-
relmi dalok" című népdalrap-
szódiáját adta elő Utassy Fe-
renc vezényletével. Ezt köve-
tően Markó József mondta el 
ünnepi köszöntőjét.

Mindannyian a kultúrá-
ért dolgozunk, sokan közvet-
lenül, a város vezetése pe-
dig e munkához megterem-
ti a feltételeket, szögezte le 
bevezetőjében a polgármes-
ter. A továbbiakban megem-
lékezett Kölcsey Ferencről, 
aki 1823-ban e napon fejez-
te be Szatmárcsekén a Him-
nuszt, amely öt évvel később 
jelent meg nyomtatásban, 
majd 1844-ben egy pályá-
zaton Erkel Ferenc megze-
nésített Himnusza nyerte el 
az első díjat. Éneklése vagy 
meghallgatása mindig jó al-
kalom arra, hogy átérezzük 
mi a hazaszeretet, mi a nem-
zet, mi a szabadság. A nem-
zeti jelképek közé a zászló-
val és a címerrel együtt 1990-
ben került be. A kultúra nap-
jainkban is nagyon fontos a 
kis- és nagyközösségek szá-
mára egyaránt, a hagyomá-
nyaink, gyökereink ápolása 
a kultúra nélkül nem képzel-
hető el. Így tudjuk megtarta-
ni magyarságunkat, a nem-
zetet, mondotta. "A legfonto-
sabb, hogy a kultúra egésze 
a közjót szolgálja", majd befe-
jezésül hozzátette: "Az ünnep 
jó alkalom arra is, hogy a kul-
túra területén a szakemberek 
egész évben végzett nagysze-
rű munkáját megköszönjük 
és ezt elismerésekkel kifeje-
zésre is juttassuk."

Az ünnepség díszvendé-
geként meghívott Kányádi 
Sándor Kossuth-díjas köl-
tő egészségi állapota miatt 
nem tudott megjelenni, így 
Kemény Gábor, a Piarista 
Szakiskola, Gimnázium és 
Kollégium tanára olvasta fel 
a költő "A vers az, amit mon-
dani kell" című írását, majd 
elmondta a "Távolodóban" 
című költeményt. 

A Kastély Központi Óvoda 
kicsinyeinek kedves műso-
rában gyermekdalok és éne-

kek hangzottak el Szabóné 
Réz Katalin és Duhonyiné 
Baráth Mónika óvodape-
dagógusok betanításában, 
majd Kemény Gábor a távol-
lévő költő "Valaki jár a fák 
hegyén" című költeményét 
adta elő.

A múlt év szeptemberé-
ben alakult meg Gödön a 
Dunavirág néptáncegyüttes, 
melynek felnőtt csoport-
ja ez alkalommal lépett elő-
ször színpadra s mutatta be 
IKAROS című nagy sikert ara-
tott műsorát Karánsebessy 
Balázs és Czinóber Klára 
betanításában, Horti Zoltán 
mesélő közreműködésével, 
valamint Horváth Balázs és 
zenekara kíséretében.    

Ezzel a műsorszámmal be-
fejeződött az ünnepség első 
része s a következőkben 
Markó József és Dr. Pintér 
György átadták a város pe-
dagógiai, kulturális és művé-
szeti díjait. 

A Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola felső tagozatos 
tanárai közül helyezett volt 
Farkas Ilona és Cservenák 
Henrietta. Az Év pedagógu-
sa címet Hindelsné Kőszegi 
Zsuzsanna matematika sza-
kos tanárnő nyerte el. Kivá-
ló pedagógiai érzékkel 37 éve 
tanítja szaktárgya ismeretei-
re a diákokat. Emellett több 
mint 20 évig volt a matema-
tikai munkaközösség vezető-
je. Szakmai meglátásai kivá-
lóak. 

A Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola alsó tagozatos ta-
nítói közül Badinszkyné Lé-
nárd Viktória és Bíróné 
Balla Kriszta ért el helye-
zést. Az Év pedagógusa elis-
merést Arany-Tóth Ágnes ve-
hette át. Több mint húsz éve 
tanít iskolájában, ahol egykor 
diák volt. Új hagyományokat 
teremt, a régieket ápolja. Ta-
nítványait versenyekre készí-
ti fel, és velük versenyeket is 
nyer. 

A Kincsem Óvoda pedagó-
gusai közül Kocsis Katalin 
és Tolnai Katalin ért el he-
lyezést. A rangos díjat Sallai 
Gabriella kapta, aki 24 éve 

tagja a nevelő testületnek. 
Kreatív, folyamatosan fej-
leszti tudását. Saját készíté-
sű fejlesztő játékokkal inspi-
rálja a gyerekeket. Önzetle-
nül mentorálja a leendő, gya-
korló óvodapedagógusokat.     

A József Attila Művelődé-

si Ház és a Városi Könyvtár 
munkatársai közül helye-
zett volt Kissné Csekő Eri-
ka művelődésszervező és 
Árkosy Mónika feldolgozó 
könyvtáros. A Művészetok-
tatásért, kultúráért és neve-
lésért díjat Hajtó Ilona gyer-
mek könyvtárosnak ítélték 
oda. Az intézményben 1998 
óta dolgozik, a legkisebbek-
től a kamaszokig mindenki-
vel jó kontaktust teremt. Ő 
indította el a kézműves fog-
lalkozásokat, a "Bütyköldét". 
Vetélkedőket szervez, és ő 
vezeti a felnőtteknek az In-
ternet tanfolyamot.

Az Önkormányzat a Köz-
művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság javaslatá-
ra megalapította az Alko-
tó- és Előadóművészi díjat. 
Ez alkalommal az elisme-
rést Vertel Andrea kerami-
kusművész vehette át. Ha-
zai és számos külföldi tárla-
ton ismerhette meg a közön-
ség munkáit. Állandó kiállí-
tása 2013 óta megtekinthető 
a váci Danubius ház udva-
rán. Elsősorban figurális ke-
rámiákat alkot. "Az ember ér-
dekel, kapcsolatai, viszonya 
önmagához, a másik ember-
hez, a világhoz", vallja. A vá-
ros kulturális életében is ön-
zetlenül részt vesz.

A díjátadással befejeződött 
a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából méltó módon meg-
rendezett ünnepség. 

Katona M. iStván

Fotó: Bea iStván éS a Szerző 

A Magyar Kultúra Napja
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Mostanáig kilenc régió 
összesen 159 darabot 

rendelt meg az Intercity, 
regionális és elővárosi for-
galomra egyaránt alkal-
mas Regio 2N motorvonat-
okból. Az új járművek szál-
lítására várhatóan 2016 jú-
niusa és 2017 áprilisa kö-
zött kerül sor.

A különlegesen széles 
kocsiszekrénynek, a széles 
ajtóknak és folyosóknak, 
a tágas előtereknek, vala-
mint az 550 mm magas pe-
ronokról lépcső nélküli be-
szállási lehetőségnek kö-
szönhetően a jármű egy-
szerűbb hozzáférhetőséget 
biztosít. 

A motorvonatot műsza-
ki innovációk jellemzik a 
megbízhatóság, rendelke-

zésre állás és fenntartha-
tóság terén, emellett az ala-
csonyabb energiafelhasz-
nálás következtében az üze-
meltetése is gazdaságos. Az 

új megrendelés keretében a 
Regio 2N 200 km/h sebes-
ségű változatban, illetve 
extra-hosszú, tíz kocsis vál-
tozatban is készül.

A Bombardier MÁV Kft. átadta a német-
országi Krefeld városa részére készülő, 
2013-ban megrendelt első BOMBARDIER 
FLEXITY Outlook villamos alvázkészle-
tet. A Dunakeszin gyártott öt alvázból álló 
szett még januárban kiszállításra kerül a 
Bombardier Transportation bécsi üzemé-
be, ahol a villamost készre szerelik. 

Ezzel párhuzamosan 2014 első hónap-
jában átadásra kerültek a Manchester 
részére gyártott második háromrészes 
BOMBARDIER FLEXITY Swift villamos 
alvázai, valamint a Brüsszel számára ké-
szülő 108. BOMBARDIER FLEXITY Out-
look villamos alvázai is.

A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és a Bombardier 
MÁV Kft. 2013. december végén szerző-
dést kötött 83 darab, a MÁV-START Zrt. 
által üzemeltetett különféle típusú vas-

úti személykocsi fővizsga munkáinak, va-
lamint futó- és balesetes javításainak el-
végzésére. A kocsik munkába vétele janu-
ár elejétől kezdve folyamatosan zajlik.

A Bombardier Transportation újabb 30 darab Regio 2N emeletes mo-
torvonatot szállíthat a francia vasúttársaság (SNCF) részére. Az SNCF 
megrendelése egy 2010-ben összesen 860 vonat szállítására vonat-
kozó keretszerződés részeként történt a francia régiók részére mint-
egy 277 millió euró értékben.

Újabb Bombardier emeletes 
motorvonatok Franciaországba

Sikeres villamos alváz átadás

Új MÁV fővizsga megrendelés

Két évvel ezelőtt nagy átalakulások voltak az Szakorvosi Rendelőintézet életében. Az átszervezéskor jelentős lépéseket tett az önkormányzat az in-
tézmény költségtakarékos gazdálkodása érdekében, melynek köszönhetően 50 millió forint értékű orvosi műszerek beszerzésére nyílt lehetősége a 
városnak.

50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ 
orvosi műszereket kapott a dunakeszi SZTK

Az önkormányzat jóvol-
tából egy-egy ultra-
hang került a kardio-

lógiai, a hasi ultrahang di-
agnosztikai valamint a nő-
gyógyászati osztályokra. 
Emellett a mai igényeknek 
megfelelően digitalizálták a 
röntgengépeket, így nem kell 
a drága és környezetszennye-
ző filmeket használni, hiszen 
a felvételek megjelennek az 
orvosok monitorjain, szük-
ség esetén pedig CD-n kiad-
hatóak pácienseknek. 

A január végi átadó ünnep-
ségen Dióssi Csaba polgár-
mester örömmel tapasztalta 
a szakorvosok - dr. Csorba 
Gabriella és dr. Papp Mari-
anna - elégedettségét, akik 
szerint a fejlesztésnek kö-
szönhetően „egy évtizednyit 
lépett előre a korszerű tech-

nológia alkalmazásában az 
SZTK”.  -  A fejlesztésre azért 
nyílt lehetőség, mert sike-
rült ráállni egy olyan pályá-
ra, amikor is az intézmény 
racionalizált működése nem 
visz el olyan mértékű önkor-

mányzati támogatást, amit 
korábban. Három évvel ez-
előtt, az új önkormányzati 
ciklus kezdetén, azt az ígére-
tet tettük, hogy azt a pénzt, 
amit sikerül itt megspórol-
ni a napi működés során, ab-

ból mi eszközöket, műszere-
ket fogunk vásárolni. Aho-
gyan ígértük, az ésszerű gaz-
dálkodásnak köszönhetően 
megtakarított forrást az in-
tézmény fejlesztésére fordí-
tottuk, ugyanis fontos szá-
munkra, hogy minél maga-
sabb színvonalon tudjuk ki-
vizsgálni, gyógyítani a bete-
geket – mondta Dióssi Csaba 
polgármester.

A Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézet igazgató-
ja szerint a fejlesztésnek kö-
szönhetően tovább javul a 
betegellátás mennyisége és 
minősége is. - A következő 10 
évben a képalkotó diagnosz-
tikára nem lesz gondunk – 
tette hozzá dr. Pál Miklós 
igazgató főorvos. 

Tuzson Bence területi fej-
lesztési biztosként azt hang-

súlyozta, hogy az önkor-
mányzat támogatásának, a 
röntgen készülékek korsze-
rűsítésének köszönhetően 
jelentősen javul a kistérség 
– Dunakeszi, Göd, Fót – kö-
zel 85-90 ezer fős lakosságá-
nak egészségügyi ellátása, 
kiszolgálása. 

Az ünnepségen jelen volt 
Erdész Zoltán alpolgármes-
ter is, aki korábban "leve-
zényelte" az SZTK pénzügyi 
gazdálkodásának, ésszerű 
működtetésének kialakítá-
sát.

v. i.

Eddig a mozgáskorlátozottak csak segít-
séggel tudták intézni levél-, vagy csekk 

feladásukat a főpostán. Bár az épület mű-
emlékvédelme miatt az akadály-
mentesítést a főbejáratnál 
nem tudták megoldani, de 
amint megtörténik a cso-
magküldő résznél a lift 
műszaki átadása, már 
némi könnyebbséggel 
tudják intézni ügyeiket 
a kerekes székesek. 

Mint azt a helyi televí-
ziónak a Mozgáskorláto-
zottak Közép-Magyaror-
szági Egyesületének társel-
nöke, Csiszár Attila elmond-
ta: az a baj, hogy ez csak részben 
biztosítja az egyenlő esélyhez való hozzá-
férést. Szerinte az is baj, hogy a liftet önál-

lóan nem tudják használni, így mindig se-
gítségre szorulnak majd. A Magyar Pos-
ta Zrt szóvivője azt nyilatkozta a tévének, 

hogy az akadálymentesítésre azért 
a csomagkezelési pont bejáratá-

nál  került sor, mert az épület 
helyi védettség alatt áll, így 

a főbejáratnál nem tudták 
ezt megoldani. Apáti-Tóth 
Kata kiemelte: igény ese-
tén a csomagátvételi he-
lyen is biztosítanak a moz-
gáskorlátozottak számá-
ra csekkbefizetési lehető-

séget. 
Hogy a városban találha-

tó másik két posta akadálymen-
tesítésére mikor kerülhet sor, arra 

nem tudtak választ adni az illetékesek. 
 Furucz anita

Hamarosan már kerekesszékkel is be lehet majd jutni a váci főpostára, 
ugyanis az európai uniós előírásoknak megfelelően 2013-ig minden köz-
épületet akadálymentesíteni kellett hazánkban. Az épület csomagkeze-
lési pontját január elején már fel is szerelték egy emelőlifttel, ami a kere-
kes székesek ügyintézését könnyíti majd meg. 

Hamarosan a váci főpostára is 
be lehet jutni kerekesszékkel
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Eszperantó: a világ harmadik leggyakrabban beszélt nyelve

A nyelvművelők szinte egybehangzóan vallják, hogy Európában az angol és a német nyelv után a legtöbben az eszperantót beszélik. A nemzetközi nyelv 
ismertsége vitathatatlan, ám népszerűsége hullámzó, de ez mit sem von le az eszperantó megteremtőjének, Lazaro Ludoviko Zamenhof munkásságá-
nak sikeréből. Ő rá és az eszperantó hétköznapi jelentőségére emlékeztek meg a minap a váci Dunakanyar Eszperantó Csoport tagjai. 

Ünnepeltek a váci eszperantó klub tagjai

A váci Madách Imre 
Művelődési Központ-
ban rendezett rendkí-

vül színvonalas ünnepségen 
a klub tagjai verses, zenés 
összeállítással tisztelegtek 
a nyelv és az irodalom gyö-
nyörű harmóniája, az embert 
gazdagító kultúra szépsége 
előtt.  

Székelyhidi Ferenc meg-
nyitó gondolatai után 
Mokánszky Zoltán váci al-
polgármester eszperantó 
nyelven üdvözölte az ünnep-
lő csoport tagjait, akik előtt 
– ezt követően - széles körű 
áttekintést adott az eszpe-
rantó nyelv születésének tör-
ténelmi hátteréről, a váci 
csoport megalakulásnak ki-
emelkedő mozzanatairól.   

- Korhű dokumentumok 
igazolják, hogy 1909 január-
jában hívták el Vácra ifjabb 
Marik Ágostont, feleségét 
és több budapesti eszperan-
tistát, akik mintegy 45 váci 
előtt tartottak előadást. Vá-
con ekkor megalakult egy 
eszperantó csoport, az első 
nagyobb eredmény 1935-ben 
Bénik Gyula nevéhez fűző-
dik, aki a magyar eszperan-
tisták lapját adta ki Vácon – 
fogalmazott az alpolgármes-
ter. – Ő nyomdász és fordító 
volt – tette hozzá Mokánszky 
Zoltán, aki elismeréssel be-
szélt a korszak nyelvművelő-
iről, az eszperantó iránt ér-

deklődők sokaságáról. – Ezt 
az igényt jól mutatja az is; a 
Váci Hírlap 1931-es évfolya-
mában megjelent, hogy ab-
ban az évben kétszer is hir-
dettek eszperantó nyelvtan-
folyamot, ugyanis igény volt 
rá – mondta Mokánszky Zol-
tán, aki így folytatta ünne-
pi beszédét: - Kovács Vince 
dr. plébános, később címze-
tes püspök az egyik helyi új-
ságban megjelent írásában 
az eszperantót a legkatoli-
kusabb gondolatnak nevez-
te 1937-ben. S ezt komolyan 

is gondolta, mert a II. világ-
háború és 1956 után ő volt 
az, aki Vácon ujjászervez-
te a diktatúrák által szétvert 
eszperantó mozgalmat. Szer-
vezte azt, és tanította a nyel-
vet. 1966-ban felmerült az is, 
hogy Vácon miért nincsen 
eszperantó utca. 1971-ben 
több országos folyóiratban is 
megjelent, hogy Vác az esz-
perantó fellegvára – emléke-
zett a közelmúltra. 

Majd arról beszélt az al-
polgármester, hogy a Vácon 
1909-ben megalakult esz-
perantó csoport tagjai a 70-
es évek közepén egy Kisma-
ros melletti hegyen ideigle-
nes kilátót építettek a pesti 
eszperantisták segítségével. 
A hegy hivatalosan az Esz-
perantó-hegy, a kilátó pe-
dig a Zamenhof kilátó nevet 
kapta, ahol éveken keresz-
tül többnapos nemzetközi 
béke- és kulturális találkozó-
kat rendeztek. Tagjaik éven-
te részt vettek budapesti és 
külföldi rendezvényeken, ba-
ráti kapcsolatokat létesítet-
tek magyar és külföldi esz-
perantistákkal. 

Mokánszky Zoltán befe-
jezésül az eszperantó nyelv 
létjogosultságát hangsúlyoz-
ta, melyet az is igazol, hogy 
elismerik nyelvvizsgaként a 
diploma megszerzésénél. – 
A kormány idén 3 milliárd 
forintot biztosít arra, hogy 

azok a 35 év alatti fiatalok – 
akiknek csak a nyelvvizsga 
hiányzik a diploma megszer-
zéséhez – ingyenes nyelvtan-
folyamon vehessenek részt. 
Biztos vagyok benne, hogy 
sokan jelentkeznek majd 
eszperantó nyelvet tanulni, 
és tovább bővül a váci esz-
perantó csoport létszáma – 
mondta optimista hangon az 
alpolgármester. 

Csernák Mihályné, a váci 
Dunakanyar Eszperantó 
Csoport klubvezető arról be-
szélt hogy a 70-es években 
nagyon sok, ötven-hatvan fi-
atalnak és a pedagógus klub 
tagjainak Ali Baharev taní-
totta a nyelvet a váci gimná-
ziumban. - Nagyon sokan jár-
tak közénk nyelvet tanulni, 
akik részt vettek a program-
jainkon is. Sajnos a mostani 
időszak nem igen kedvez az 
eszperantónak, napjainkban 
csak az angol és a német ér-

dekli a fiatalokat. Pedig el-
fogadják és nagyon-nagyon 
egyszerű nyelv, amely jó ala-
pot ad a többi nyelv tanulá-
sához. 

A Dunakanyar Eszperan-
tisták Napja tiszteletére ren-
dezett ünnepségen Újhelyi 
Ferenc klubelnök az eszpe-
rantó nyelv jelentőségéről, a 
világnyelvek sorában elfog-
lalt harmadik helyének fon-
tosságát hangsúlyozta: - Füg-
getlen, mindenki számára 
egyenjogú nyelvhasználatot 
biztosító élő, semleges, nem-
zetközi nyelv. A világ min-
den táján találhatók embe-
rek, akik valamilyen szinten 
beszélik a nyelvet. Az eszpe-
rantó földrajzilag egységes 
maradt, amit a nemzetközi 
kongresszusoknak és az egy-
séges oktatásnak köszönhe-
ti. Felügyeleti szerve az Esz-
perantó Akadémia. Sokan 
nem is tudják mi az eszpe-

rantó, vagy sokan téves előí-
téleteken keresztül szereztek 
tudomást róla, holott ma már 
az idegen nyelvi vizsgabizott-
ság előtt tett vizsgázók har-
madik legnagyobb csoport-
ját alkotja az angol és a né-
met nyelv után.

Nagy János, a Magyaror-
szági Eszperantó Szövetség 
gazdasági alelnöke örömét 
fejte ki, hogy részt vehetett 
az ünnepségen. Külön elis-
meréssel szólt a színvonalas 
verses, zenés műsorról, az 
eszperantó nyelvet népsze-
rűsítő rendezvényről, az esz-
perantó nyelven felcsendülő 
versek és dalok előadóiról. 
Mint elmondta országszerte 
tizenhárom tagszervezetük 
működik, melyek minden 
esztendőben megemlékez-
nek Zamenhofról, az eszpe-
rantó nyelv atyjáról. 

Lindwurm Edit, az orszá-
gos szövetség általános alel-
nöke hálás szívvel beszélt ar-
ról, hogy a váci eszperantis-
ták baráti ünnepi műsorát 
megtekinthette. – Különösen 
tetszett az alpolgármester úr 
beszéde, amelyből érződött, 
hogy ismeri és nagyra becsü-
li a váci csoport és az orszá-
gos eszperantó szövetség te-
vékenységét, a nyelvápolá-
sa és gazdagítása érdekében 
tett erőfeszítéseit – mondta 
elismerően. 

vetéSi iMre

Még mindig nem sikerült igazgatót választani a váci Madách Imre Művelődési Központ 
élére. A január 23-i képviselőtestületi ülésen már harmadik alkalommal rugaszkodtak 
neki a városanyák- és atyák, de ismét sikertelenül. És bár ketten pályáztak a posztra, a 
testület már csak egy személy alkalmasságáról döntött. 

MÉG MINDIG NINCS IGAZGATÓJA 
a váci Madách Imre Művelődési Központnak

Szabóné Laczi Sarolta jelenlegi 
igazgatóhelyettes ugyanis szemé-
lyi összeférhetetlenség miatt visz-
szavonta a pályázatát. Erre a jegy-
ző szólította őt fel, mivel az intéz-
ményben két családtagja is dolgo-
zik és nincs már olyan rendelet, 
amely lehetővé tenné az összefér-
hetetlenség alól való felmenthető-
ségét. 

Végül a testület csak Palásti Bé-
lát hallgatta meg, aki immáron 
harmadszor adta be a pályázatát. 
Ám a többség szavazatát most sem 
sikerült megszereznie: nyolc támo-
gató voks kellett volna a megvá-
lasztásához, de csak hetet kapott. 

A közvilágítási projekt miatt al-
kotott rendeletet Vác Város Kép-
viselőtestülete. Mint azt Pető Ti-
bor alpolgármester bevezetőjében 

jelezte, összesen 3260 lámpates-
tet cserélnek korszerűbbre a vá-
rosban. Ám ezek közül többet újra 
fel tudnak használni majd, olyan 
területeken, ahol minden feltétel 
adott, ám eddig nem volt közvi-
lágítás. 

A leszerelt nátriumos 
lámpatestek közül 
315 darab öt éven 
belüli, ezek közül 
kerülne felszere-
lésre 260 darab. 
A többit értéke-
síteni kívánják, 
így várhatóan 13 
millió folyhat be 
a kasszába, amit a 
használt lámpák fel-
szerelésére fordítanak 
majd.  

A váci testület elvi hozzájárulá-
sát adta a Boronkay György Mű-
szaki Középiskola, Gimnázium 
és Kollégiumnak, hogy a fenntar-
tói jogot szeptembertől a Baptis-
ta Szeretetszolgálat gyakorolhas-
sa. Ezzel hozzájárultak ahhoz is, 
hogy az iskola tovább használhas-

sa az épületet. A tanácskozáson 
jelen volt az intézmény igazgatója 
is, aki képviselői kérdésre sorolta 
érveit az átadás mellett. A vezető-
ség minden váci egyházat felkere-

sett, hosszasan mérlegelte 
a döntést, amely vé-

gül a baptistákra 
esett. 

A január 
29-i, szerdai 
r e nd k í v ü l i 
ülésen ismét 
téma volt a 
Madách Imre 
Művelődési 

Központ ve-
zetői pályáza-

ta. Az egyik elő-
terjesztés szerint 

– a várható szervezeti 
változások miatt – hatályon kí-

vül akarták helyezni a vezetői pá-
lyázat újbóli kiírását. Ez azonban 
nem kapta meg a kellő számú sza-
vazatot, így a kiírt pályázat érvény-
ben maradt.

Furucz anita

Elhunyt Miskei Sándorné 
volt önkormányzati képviselő
Hosszan tartó súlyos betegség után január 29-én 
elhunyt Miskei Sándorné, 
Vác Város Önkormányzat korábbi képviselője.

Miskei Sándorné az előző önkormányzati ciklusban a 
Fidesz-KDNP listájáról jutott be a képviselő-testületbe, ahol éveken át 
a Pénzügyi-Ellenőrzési Bizottság vezetőjeként is dolgozott. Földváry téri 
lakosként nagyon sokat munkálkodott a terület érdekében.

Miskei Sándornét 2014. február 8-án 12 órakor a Vác alsóvárosi 
temetőben a Református Egyház szertartása szerint helyezik örök 
nyugalomra. 

Emlékét megőrizzük.
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A kúriában tartott fogadáson Mikóczy Zoltán, Budai Gyula és Dallos Gyula 
méltatta Overdose teljesítményét

"Dózi" nyergében Jaroslav Línekkel

Egy év alatt negyvenszer fedezhet

A Kincsem Park által szer-
vezett keddi búcsúztatá-
son Overdose tulajdonosa, 
Mikóczy Zoltán, valamint 
Budai Gyula, a bábolnai 
ménesbirtokot január else-
jétől vagyonkezelő Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) 
parlamenti államtitkára mel-
lett ott volt a város polgár-
mestere, Dióssi Csaba, Er-
dész Zoltán alpolgármester és 
Tuzson Bence területi fejlesz-
tési biztos is. Számos szak-
ember és civil rajongó – köz-
tük Farkasházy Tivadar, az 
Overdose-ról írt könyv szer-
zője, Száraz György, a Ma-
gyar Lovaregylet elnöke - jött 
el Alagra, hogy a napfényben 
és az európai hírű alagi ho-
mokban fürdőző csodalótól 
elbúcsúzzon, elkészítse az 
örök emlékül szolgáló értékes 
fotót a galoppsport megmen-
tőjeként kedvelt ménről. 

– Ezekben a pillanatokban 
hogyan gondol az elmúlt évek-
re, melyekben voltak gyönyörű 
sikerek és szívszorítóan fájdal-
mas időszakok? – kérdeztük 
Mikóczy Zoltántól. 

– Már egy ideje letisztul-
tak bennem a gondolatok és 
az érzelmek, mert elfogad-
tam, hogy Overdose fedező-
mén lesz. Korábban kevereg-
tek bennem az érzések, ami-
kor ki kellett mondani, hogy 
nem erőltetjük tovább a ver-
senyeztetését, jöhet a fedező-
mén időszaka. Úgy terveztük, 
hogy Németországban kezdi 
el ezt a reményteljes idősza-
kát, már meg volt a megálla-
podás, ám az utolsó pillanat-
ban mégsem született meg a 
szerződés, mert a lovat meg 

akarták venni. Én pedig nem 
akartam eladni. Így jött az a 
gondolat, hogy legalább erre 
az egy évre hazahozzuk a 
Nemzeti Ménesbe. 

– Hány alkalommal kell ele-
get tenni „férfiúi kötelességé-
nek”?

– Az első évben negyven 
kancát fedezhet, mert vigyá-
zunk rá, hogy ne legyen túl-
terhelve. A fokozatosságot be-
tartva építjük fel fedezőmén 
karrierjét.

– A korabeli hírek szerint vi-
lágsikerének időszakában volt, 
aki egymilliárd forintot is aján-
lott érte. A későbbi nehéz pilla-
natokban gondolt arra, hogy ta-
lán mégis el kellett volna adni?

– Hát… – sóhajt egy nagyot. 
- Amikor úgy éreztem, hogy el 
kellett volna adni, utána min-
dig szembesültem az embe-
rek szeretetteljes rajongásá-
val, ami azt mondatja velem, 

így jó, ahogy alakultak a dol-
gok. Ezt a sztorit, ezt a fan-
tasztikus történetet pénzen 
megvenni nem lehet. Át kel-
lett élni a maga szépségeivel 
és nehézségeivel együtt. Ma 
is vallom, az a lényeg, hogy 
itt vagyunk, a ló egészséges 
és elkezdhet egy olyan idő-
szakot -, ami noha egy kicsit 
másabb, mint a versenyzés, 
nem annyira a csillogásról, a 
rivaldafényről szól – aminek 
azonban ugyancsak megvan 
a maga értéke és szépsége. 

– Évek múltán remélhetőleg 
meglesz a gyümölcse is…

– Reméljük. Igazán majd 
2017-ben, 2018-ban lesz mérhe-
tő, hiszen akkortól versenyez-
hetnek az első utódok, ami bi-
zony még nagyon távol van. 

– Amikor Overdose berob-
bant a magyar köztudatba, azt 
mondták, hogy a csodaló és ön 
a magyar lóversenyzés meg-
mentője. Visszatekintve, ho-
gyan látja, mennyivel segítették 
a honi galoppsport újjáéledését, 
felemelkedését? 

– Ma már egyértelműen ki-
jelenthetjük, hogy Overdose 
mentette meg a lóversenyzést, 
mert ha nincs az ő sikere, ak-
kor a Kincsem Parkot privati-
zálták volna, ami a lóverseny-
zés szétesését hozta volna 
magával. Most valami hason-
lót élhetünk meg a tenyész-
tésben is, ami jelenleg sajnos 
nagyon mélyen van. Overdose 
ezen a területen is elhozhatja, 
elindíthatja a felemelkedést 
első csikóival. 

– Van-e a tulajdonában olyan 
versenyló, amely megközelíti 
Overdose adottságait? 

– Nálunk van Overdose 
testvére, akiben óriási a bizo-
dalmunk. Mondhatnánk azt, 
ha csak Overdose képessége-
inek a 80 százalékát tudja, ak-
kor már Opium Bullett is eu-
rópai szintű versenyló lesz. 
De ezt majd az elkövetkező 
hónapok eredményei bizo-
nyítják vagy nem.

– Egy korszak végével egy új 
kezdődik. Mit érez, boldog vagy 
elégedett?

– Mi tagadás, fáj a szívem, 
én versenyben szeretem látni a 
lovat. Ezt hozta az élet. Inkább 
elégedett vagyok, mint boldog 
– mondta Mikóczy Zoltán. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter is elismerően nyilatkozott 
Overdose-ról és a verseny-
ló felkészítését végző szak-
mai stábról. Kiemelte, hogy 
a település életére, fejlődésé-
re óriási hatással volt az 1891-
től Alagon működő tréningte-
lep, az itt dolgozó és élő zso-
kék, idomárok közössége. 
– Overdose ezt a nagyszerű 
hagyományt élesztette újjá, 
ismét Alagra irányította a vi-
lág figyelmét. Az évtizedes si-
keres munka elismerését fe-
jezi ki, hogy a város címeré-
ben is megtalálható a ló. Jó-
magam is nagyon szeretem a 
lóversenyzést, bízom benne, 
hogy az élsport, az alagi lovak 
sikere újabb lendületet hoz a 
telep életében is, amihez min-
den segítséget megadunk. 

Ott volt az eseményen Dallos 
Gyula, örökös magyar bajnok 
díjlovagló, Dunakeszi díszpol-
gára is, aki szerint Overdose 
annak az örökös és gyönyö-
rű eszmének a továbbvivő-
je, amit 1891-ben Batthyányi 
Elemér révén megalkottak. – 
A lónak köszönhetően Alag és 
Dunakeszi a világ egyik leg-
kiváltságosabb településévé 
vált – jelentette ki az egykori 
olimpikon. – Az 1800-as évek 
végén az országban egyedül-
álló fejlesztést hajtottak vég-

re, megépült a víztorony, a ve-
zetékes vízhálózat, építészeti 
remekműként ma is álló kúri-
ák sokasága. Ez a csodálatos 
kultúra húzóerőként fejtette 
ki hatását, amire ma is büsz-
kén kell emlékeznünk, miként 
arra is, hogy volt egy Kincsem, 
egy Imperiál és most egy 
Overdose. Vallom, hogy igenis 
legyünk büszkék sikereinkre, 
értékeinkre, amikből tovább 
építkezhetünk – mondta szen-
vedélyesen Dallos Gyula.

Tuzson Bence szerint a ló-
versenyzés és a tréningtelep 
Dunakeszi ikonja, amelytől 
elválaszthatatlan Overdose. 
– A magyar lóversenyzés év-
százados tradíciójában ki-
emelt szerepe van Dunake-
szinek, ami reményeink sze-
rint így is marad. Töreked-
nünk kell arra, hogy jelen-
leg nem a legjobb állapotban 
lévő tréningtelep megújul-
jon. Ezt a megújulást, a lóver-
senysport felemelkedését se-
gíti, ha olyan lovak születnek, 
mint Overdose, amely felhívja 
az emberek figyelmet a sport-
ág fontosságára, a nemzet ki-
emelkedő hagyományaira, ér-
tékeire, ami unikumnak szá-
mít Magyarországon. Ha ké-
pesek vagyunk odafigyelni 
rá, akkor ez a terület egyre hí-
resebb lehet, sok embert, sok 
turistát vonzhat hazánkba.       

Budai Gyula államtitkár 
szerint Overdose – többek kö-
zött – azért lett nemzeti szim-
bólum, mert a magyar embe-
rek ki vannak éhezve a siker-
re. – Ezt a csodálatos lovat 
rengetegen szeretik, legendá-
kat mesélnek róla. A magyar 
embereknek ilyen sikerekre 
és szimbólumokra van szük-
ségük. S ne felejtsük el, hogy 
a magyar lovas nemzet. 

Kifejtette, a kormány eltö-
kélt célja, hogy a nagy álla-
mi létesítmények mellett a 
kis helyi műhelyekben folyó 
képzésekkel ledolgozza az el-

múlt évtizedek hátrányait. 
Ehhez kapcsolódik szervesen 
a szeptembertől induló lovas-
kultúra-oktatás az általános 
iskolákban. Hangsúlyozta: 
„igyekszünk azokat a feltéte-
leket megteremteni, amelyek 
a felzárkózást segítik”. 

Alag  jövőjét érintő kérdé-
sünkre elmondta: - Szükség 
van a rekonstrukcióra, újra 
kell értékelni a versenysport-
ban betöltött szerepét. Az 
alagi tréningközpont jelen-
leg a Magyar Fejlesztési Bank 
tulajdonában van, de mint 
ahogy 2014. január 1-jétől 
Szilvásvárad, Bábolna és Me-

zőhegyes átkerült a Vidékfej-
lesztési Minisztériumhoz, azt 
gondolom, itt is az megoldás, 
ha Alag a minisztériumhoz 
kerül, ami révén új, nagyobb 
lendületet kaphat. 

A politikusok és a szak-
emberek még hosszasan ele-
mezték a magyar lóverseny-
zés jövőjét, miközben Jozef 
Rosival tréner az Overdose-t 
szállító kocsival elindult 
Dióspusztára, ahol a galopp-
sport kedvelőinek reményei 
szerint a kilenc éves mén 
újabb csodálatos korszaka 
veszi kezdetét…

vetéSi iMre

Fedező ménként folytatja a Bábolnai Nemzeti Ménesben Overdose. A kilencéves magyar versenyló kedden költözött át a dunakeszi Alagi Tréningköz-
pontból Dióspusztára. A csodaló három évesen járt a csúcson, a világon a verhetetlenek mezőnyében a 11. helyet foglalta el, míg hazánkban a Kincsem 
és Imperiál után a harmadik legeredményesebb ló. A szakemberek a számok és a tények tükrében állítják, hogy ha sérülése nem következik be, a vi-
lág legjobbja lehetett volna. A jövőben fedező ménként juthat fel a csúcsra, hiszen az egy éves szerződés időtartama alatt Overdose 40 lovat fedezhet, 
aminek díja alkalmanként 3500 euró lesz. 

FEDEZŐ MÉNKÉNT FOLYTATJA OVERDOSE 
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Az Érték-díj egy olyan elis-
merés, amellyel a Szinetár 
Miklós, Huszti Péter, Ha-
lász Judit és Presser Gá-
bor alkotta kuratórium 
döntése alapján a Story 
magazin azokat a művé-
szeket ismeri el, akik nem 
a kereskedelmi televíziók 
legnépszerűbb műsorai-
ban szerepelnek, viszont 
saját területükön kiemel-
kedőt alkottak az adott 
esztendőben.

Arra voltunk kíváncsiak, 
milyen út vezetett idáig 
és az életben mennyire 

környezetbarát, illetve meny-
nyire aktív közreműködője e 
terület fejlődésének. 

– A Barátok Közt hozta meg 
neked az igazi népszerűséget, 
mivel foglalkoztál azóta? 

– Barátok Közt életem egy 
szép és fontos része volt, raj-
ta keresztül kerültem kap-
csolatba a televízióval és nem 
mellékesen: az ott szerzett ta-
pasztalatok remek alapot je-
lentettek később. A tanulás, 
az iskola, szintén az alapok 
lerakásában segítettek. Köz-
gazdász végzettségem mel-
lé a MTV Akadémia két éves, 
diplomát adó képzését is el-
végeztem. Itt televíziós mű-
sorkészítést tanultam. Ami a 
televíziós munkákat illeti: je-
lenleg is vezetek pénzügyi té-
májú stúdióbeszélgetéseket 
a Parlament televízióban, de 

korábban dolgoztam turiszti-
kai, vagy érdekes mestersége-
ket bemutató magazinnál is. 

– Mióta dolgozol az 
OzoneNetwork televíziónál? 

– Az OzoneNetwork tele-
vízióhoz 2012-ben kerültem, 
a csatornát jellemző fiatalos 
lendület nagyon tetszik. A te-
matikus, ismeretterjesztő 
adóké a jövő, a környezettu-
datossággal és a zöld szelle-
miséggel pedig igen könnyű 
azonosulni. Ráadásul adot-
tak a feltételek a magas szin-
tű munkához.

–  Mit érdemes tudni a Hogyan 
készül? Megmutatjuk! című mű-
sorról? Ki a célközönség?

– Azt tapasztalom, ez az a 
terület, ami hét évestől het-
ven évesig bárki számára ér-
dekes lehet. Akit nem hagy 
hidegen a minket körülvevő 
világ, azt ez a műsor sem fog-
ja hidegen hagyni. 

– A műsorban mindennapi 
használati tárgyak, élelmisze-
rek előállítási folyamatát is-
merhetjük meg. Tudnál példá-
kat mondani?

– Nézzünk szét abban a he-
lyiségben, ahol éppen tartóz-
kodunk. Naponta számtalan-
szor felkapcsoljuk a villanyt. 
De tudjuk, hogy készül a vil-
lanykörte? Azzal tisztában 
vagyunk, hogy 8 perc a tészta 
főzési ideje, de hogyan készül 
a száraz tészta? Kimegyünk a 
meccsre, de tudjuk, hogy ké-
szül a focilabda? Ha ezek kö-
zül csak egy kérdésre is nem 
a válasz, érdemes követni a 
műsort. A szakmai elismerés 
egyébként duplán jól esett, hi-
szen nem csupán házigazdája 
vagyok a műsornak, de a fele-
lős szerkesztője is.

– Mi köt Dunakeszihez?
– Tényleg ezer szál. Itt él-

tem sokáig, éveken át fo-
ciztam a Vasutasban, itt 

laknak a szüleim most is. 
Hétvégente így rendszeresen 
Dunakeszin vagyok, szeren-
csére közel van, Zuglóból, 
ahol élek, 25 perc alatt ki le-
het érni. A gyártelepi óvodá-
ba jártam, általános iskolás 
pedig a Bárdosban voltam, 
épp nemrég volt osztályta-
lálkozónk, nagyon jó érzés 
volt visszatérni a suli falai 
közé. A középiskola is a vá-
roshoz kötött, hisz a Radnó-
ti gimnáziumba jártam és 
csak ezután kerültem Bu-
dapestre. Szóval Dunakeszi 
jó hely, mint ahogy az egész 
Dunakanyar, Göddel, Vác-
cal, Horánnyal, Szentendré-
vel. Nyaranta legalább egy-
szer körbebringázom.

– Tervek a jövőre nézve?
– Egy ilyen elismerés pár 

napig még csak örömet, büsz-
keséget, gratulációkat jelent, 
utána viszont már mércét is. 
Nyilván tartani kell a színvo-
nalat, illetve még "pengébb" 
műsorokat készíteni. A Ho-
gyan készül mellett tavaly 
egy új vonal is belépett: le-
hetőségem volt Sri Lankára 
és Azerbajdzsánba is kiutaz-
ni forgatni. Az ilyen "road 
movie" típusú műsorok szak-
mailag nagy kihívást jelente-
nek, remélem idén még több 
helyre jutok majd el. 

– Gratulálunk az elismerés-
hez! Köszönjük az interjút.

 Fotó: Story

A már Budapesten élő, de Dunakeszihez ezer szállal kötődő Gyetván Csaba a minap ünnepélyes kül-
sőségek között lezajlott, hagyományos Story Ötcsillag Díjátadó Gálán átvett és méltán megérdemelt 
Érték-díja kapcsán adott interjút lapunknak, melyet az OzoneNetwork Hogyan készül? Megmutat-
juk! című műsorának műsorvezetéséért kapott. 

GYETVÁN CSABA, 
az Érték-díjas műsorvezető
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Tavaly aztán végleg be-
futott, és a Superstock 
600-as kategóriában 

megnyerte a magyar bajnok-
ságot, két nemzetközi soro-
zatban – az Alpok-Adria és 
az IMRC – végzett az ösz-
szetett második helyén, rá-
adásként az Európa-baj-
nokságon a két pontot érő 
14. helyen végzett. Nem vé-
letlen, hogy a szezon zárá-
sát követően a MAMS gyor-
sasági Szakágának díjáta-
dóján őt választották meg 
2013 legeredményesebb ma-

gyar motorversenyzőjének.  
„Versenyről versenyre fejlőd-
tem, a motor beállításaival 
is egyre előrébb kerültünk, 
amit annak köszönhettem, 
hogy sokat motorozhattam. 
A szezon második felében 
olyan eredményeket értem 
el, amire a legszebb álmom-
ban sem gondoltam. Az Al-
pok-Adria záró versenyhét-
végéjén mindkét alkalom-
mal én szereztem meg a pole 
pozíciót, és mindkétszer a 
dobogón zártam, míg a ma-
gyar bajnokikon és az IMRC 

versenyin a pole pozíciók 
mellett az utolsó 5 futamot 
sikerült megnyernem. Rá-
adásként a spanyolországi 
Albacete-ben rendezett Eu-
rópa-bajnokságon is pont-
szerzőként zártam” – eleve-
nítette fel Adrián.

A 23 éves motoros idén 
nagy dobásra készül a ha-
zai és a nemzetközi szint-
éren egyaránt. Marad a 600-
as kategóriában, és ha nem 
jön közbe sérülés vagy tech-
nikai probléma, akár a tava-
lyi sikereit is felülmúlhatja.

„Az idei évemmel kapcso-
latban még hátra van egy-
két tárgyalás a szponzora-
immal, és ezek ismeretében 
hozzuk meg a szezonommal 
kapcsolatos végső döntése-
ket. Az biztos, hogy mara-
dok a hatszázas motoron, és 
idén az Európa-bajnokság 

lesz a főversenyem. Szeret-
nék a legjobb tízben végez-
ni, és ennek érdekében már 
december óta egy nagyon 
kemény felkészülésen ve-
szek részt. A főiskolai vizs-
gáim mellett napi kétszer 
edzem, a lehetőségeim sze-
rint krosszozom, hogy mire 
a márciusi tesztek elkezdőd-
nek, a lehető legjobb fizikai 
állapotban legyek. Remélem 
sikerül megfelelő eredmé-
nyeket szállítanom, és mél-
tóképpen képviselni Ma-
gyarországot a nemzetközi 
futamokon” – jelentette ki 
2013 legeredményesebb ha-
zai motorversenyzője.

Noha Adrián Pakson szü-
letett és ott is él, egyre több 
időt tölt el Dunakeszin, ahol 
csinos barátnője, Dóri la-
kik.

„Nagyon szeretek itt len-

Amikor 2012-ben megnyerte Közép-Európa legrango-
sabb bajnokságának, az Alpok-Adria sorozatnak a 125 
köbcentis kategóriáját – Talmácsi Gábor 2007-es vi-
lágbajnoki címe után az első nemzetközi bajnoki cí-
met – már lehetett sejteni, hogy Gyutai Adrián tehet-
sége elvitathatatlan.

GYUTAI ADRIÁN: „A TOP 10-be 
vágyom az Európa-bajnokságon”

Félig már Dunakeszin él csinos barátnője miatt 2013 legeredményesebb magyar gyorsasági motorversenyzője

A délután fél háromra 
tervezett úszás előtt 
már jóval korábban 

több százan sétáltak le a 
Duna-partra, hogy szurkol-
janak Schirilla György em-
berpróbáló sportteljesítmé-
nyének sikeréért. A fagyos, 
metsző szél és a februári hi-
deg ellen meleg, téli ruhába 
öltözött dunakesziek kíván-
csi érdeklődéssel figyelték 
a „Nemzet rozmárjának” be-
melegítő futását a Duna-par-
ti korzón, akivel fia rótta a 
métereket. Míg Gyuri ráhan-
golódott az úszásra, addig a 
városi Rotary Klub tagjai íz-
letes forró teával vendégel-
ték meg a közönséget.

Schirilla György ezút-
tal is alaposan felkészült a 
nem mindennapi attrakció-
ra: - Gyuri jó egészégnek ör-
vend, remek genetikai adott-
ságokkal rendelkezik, amint 
édesapjától örökölt. A téli 
úszás egy „átlag” ember szá-
mára végzetes lehet, hiszen 
aki nem készül fel egy ilyen 
rendkívüli próbatételre, an-
nak megáll a szíve – jelen-
tette ki a vízbe merülés előtt  
dr. Gógucz Attila főorvos, 
aki a búvárokkal együtt mo-
torcsónakkal kísérte a Du-
nában „lubickoló” sportem-
bert. - A szervezet regene-
rációját jól segíti az úszás 
előtti bemelegítő futás, mint 
ahogy utána az izmok alapos 
„átdolgozása”. Gyurinál nem 

lesz baj, hiszen nem először 
úszik a téli, hideg Dunában. 
Ő mindig felkészülten veti 
magát a vízbe – hallhattuk a 
főorvostól. 

S szerencsére nem is lett, 
hiszen a „Nemzet rozmárja” 
úgy szelte az egyfokos Duna 
vizét, mintha egy forró nyári 
napon tempózna. A part kö-
zelében már puszit dobált a 
nem mindennapi produkci-
ót vastapssal ünneplő közön-

ségnek. A révnél Dióssi Csa-
ba polgármester köszöntötte 
és gratulált rendkívüli telje-
sítményéhez, akit a közönség 
nagy örömére felkért, hogy jö-

vőre is jöjjön el Dunakeszire, 
és „mártózzon” meg a téli Du-
nában. A város polgármestere 
kiemelte: - Az önkormányzat 
minden olyan rendezvényt tá-
mogat, amely hozzájárul a kö-
zösségteremtéséhez. Ráadá-
sul, mi Dunakeszin nagyon 

szeretjük a sportot - bár, amit 
Gyuri művel az egy kicsit az 
extrém kategóriába tartozik, 
ami azonban komoly sport-
teljesítmény -, s ezért támo-
gatjuk, és nagyon szurkolunk 
neki. 

A kamerák kereszttüzében 
nyilatkozó Schirilla György 
elmondta, hogy a testhőmér-
séklete 5-6 fokot csökkent. – 
Ha nem jöttem volna ki egy 
öt percen belül, akkor most 
szédülnék, a légzésem is ne-
hezebb lenne. De elég öreg 
vagyok már ahhoz, hogy 
felmérjem, Schirilla Gyuri 
mennyit lehet bent a vízben 
– mondta mosolyogva az öt-
venkét éves sportember, aki 
még legalább hat évig szeret-
ne úszni a téli Dunában.    

Hogy mennyire közönség-
vonzó és elismerésre méltó 
Gyuri teljesítménye, azt jól 
jelzi, hogy a tizenéves fiatalok 
éppen úgy pacsiztak vele a 
látványos téli attrakció után, 
mint a nagymamák és nagy-
papák, vagy a forró teát kíná-
ló Rotary Klub tagok, akikkel 
hosszú percekig társalgott a 
Duna-parti korzón egy száll 
úszónadrágban sétálva. 

A „Nemzet rozmárja” la-
punk kérdésére megerősítet-
te, hogy jövőre ismét elmerül 
a téli folyóban Dunakeszinél 
és Vácnál is, ahol a dunake-
sziekhez hasonló nagy szere-
tettel fogadja a közönség. 

(vetéSi)
Fotó: KeSziPreSS

A „Nemzet rozmárja” szom-
baton ismét elkápráztatta 
bátorságával és sportteljesít-
ményével a dunakesziek szá-
zait, akiknek vastapsa köze-
pette úszott az egyfokos Du-
nában. A téli folyó közepé-
től megtett több száz méter 
hosszú táv végét már lubic-
kolva és puszit dobálva tem-
pózva teljesítette Schirilla 
György.

Schirilla Dunakeszinél úszott a Dunában

ni, nagyon szép város Duna-
keszi. Ha itt vagyok, renge-
teget sétálunk, lemegyünk a 
Duna partjára, illetve imá-
dom az itteni éttermek kíná-
latát. Ja, és a városnak kö-
szönhetem a legújabb hó-
bortomat, ugyanis ha pén-
tekenként tehetem, már uta-
zom is Dunakeszire, és a 

helyszínen szurkolok a helyi 
futsalcsapatnak. Fantaszti-
kus a hangulat a meccseken, 
ráadásul mind az első, mind 
pedig a másodosztályú gár-
da nagyon jól játszik. Amit 
pedig a spanyol Jordi tud a 
labdával, az egészen lenyű-
göző” – árulta el Adrián.

- MoLnár - 
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