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Ferenc pápa december 8-án Rómában megnyitotta az Isteni Irgalmasság Évét. Az irgalom ma-
gyar nyelvünkben azt jelenti, hogy kiszolgáltatott helyzetben valaki észrevesz, mellénk áll, fel-
emel, segítségünkre siet, vagyis esélyt ad az újrakezdésre. Halálos veszedelemben esélyt ad az 
életre. Segít tovább menni. Bibliai képként az „irgalmas szamaritánus” története jut eszünkbe. 
Akit félholtra vertek, kiraboltak, aki tehetetlen, esélytelen, az segítséget kap egy együtt-érző 
idegentől, aki bekötözi, szállásra viszi, gondoskodik róla.

F
erenc pápa ennek az év-
nek központi gondolatául 
szánta az isten irgalom és 
az emberi visszatükrözé-

se átelmélkedését. Jelképesen „szent 
kaput” nyitott Rómában és ezt tet-
tük mi is Vácott és minden püspöki 
székesegyházban a világon. A kitárt 
kapu kettős értelmet jelent: befoga-
dok valakit, akit várok, aki fontos 
nekem. Másrészt azt is jelzi, hogy ki 
akarok lépni a zárt világomból, ön-
zésem falai közül.

Az isteni irgalom ünnepe a Kará-
csony. Hívő emberként ünnepeljük 
Jézus Krisztus születését, akiben a 
Mindent teremtő Istent ismerjük fel, 
aki az elhibázott életünkben észre-
vesz, mellénk áll, felemel. A Betle-
hemben megszületett gyermekben, 

Mária fiában a Szeretet Istenét kö-
szöntjük. Szükségünk van arra a bé-
kére, ami az Ő békéje, szükségünk 
van arra a reményre, amely valóban 
távlatot kínál a halál után, szüksé-
günk van arra a gyógyulásra, amely 
valóban mindnyájunknak esélyt ad 
az életre.

Ferenc pápa arra buzdít, hogy aki 
megismerte Isten irgalmas szerete-
tét, legyen ennek a szeretetnek to-
vábbadója is. „Menj és te is hason-
lóképpen cselekedj!”. A szegény-sor-
súak, betegek, magányosok, hajlék-
talanok, fogyatékosok mind-mind 
irgalmas szeretetre várnak. Esélyt 
arra, hogy gondoskodni tudjanak 
magukról, szeretteikről és tudjanak 
emberhez méltó életet élni.

Azt próbáljuk megérteni ilyenkor, 

hogy mi is az által kapunk esélyt a 
nagybetűs Életre, ha van bennünk 
irgalmas jóság. Felismerjük, hogy 
„jónak lenni jó”. Jézus azt mondta, 
hogy azért jött közénk, hogy „éle-
tünk legyen, és teljes életünk le-
gyen”. Ilyenkor, Karácsony táján 
megsejtjük, hogy „nagyobb boldog-
ság adni, mint kapni.” Vagyis Jé-
zust követve kapunk valamennyi-
en esélyt arra, hogy Emberek lehes-
sünk.

Isten megbocsátó, irgalmas szere-
tetéből fakadó békét, megelégedett-
séget és a nagylelkű adakozásból 
forrásozó örömet kívánom minden 
kedves olvasónak!

Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök

Folytatás a 8. oldalon

DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÉS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
NEVÉBEN MEGHITT KARÁCSONYI 
ÜNNEPET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 
ESZTENDOT KÍVÁN A VÁROS 
VALAMENNYI POLGÁRÁNAK 
DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZO, 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER 
ÉS ERDÉSZ ZOLTÁN 
ALPOLGÁRMESTER

"

"

Karácsony – esély az életre

A Sportkarácsony alkalmából Pest megye amatőr és professzionális sportolói vehettek át elismeréseket. Az ünnepélyes díjátadón VÁC oktatási intézmé-
nyeinek és egyesületeinek diákjai, illetve sportolói több kategóriában részesülhettek elismerésben. A díjakat Németh Miklós olimpiai bajnok, és Balogh 
Gábor olimpiai ezüstérmes, világbajnok sportolóink, és Szabó István, megyei közgyűlés elnöke adták át.

Szabó István, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnö-
ke köszöntötte a me-
gye legjobb sportolóit. 

Beszédében úgy fogalmazott, 
hogy "a sportoló azt a hitet, azt 
az ígéretet ajándékozza a töb-
bi embernek, hogy neki is si-
kerülhet, neki is érdemes küz-
deni, mert tartson bármilyen 
hosszú ideig a várakozás, a fel-
készülés, mindig megéri." 

Mint mondta, ennek a kö-
zösségnek nem az számít, 
hogy ki a profi és ki az amatőr 
sportoló. Csak az számít, hogy 

sportolóként ki, milyen telje-
sítményt mutatott fel.

Pest megye 187 települé-
se amatőr és professzionális 
sportolóinak találkozójáról 
csak a Régiónkban díjazottak-
ról számolunk be. 

PEST MEGYE KÖZGYŰ-
LÉSE a speciális sportágak ka-
tegóriában AZ ÉV LEGERED-
MÉNYESEBB PEST MEGYEI 
SPORTSZERVEZETE elisme-
résben részesítette a VÁCI RE-
MÉNYSÉG SPORTEGYESÜ-
LET Atlétikai Szakosztályát.

A Váci Reménység Egyesü-

let atlétikai szakosztálya 2002. 
óta foglalkozik fogyatékkal 
élő sportolók edzésével, ver-
senyeztetésével. A világ élvo-
nalába tartozó versenyzőik 
Keresztesi Erika, Szöllősi Ist-
ván, Kálmán Krisztina, Ka-
nyó Zsolt, Szigeti Noémi, Rózsa 
Boglárka és Bálint Péter 2015-
ben is kiváló eredményeket ér-
tek el a hazai és a nemzetközi 
versenyeken.

Edzői: Szikora Gyula, Ma-
gyari József és Kanyó Zsolt

Speciális sportágak kategó-
riában AZ ÉV LEGJOBB PEST 

MEGYEI SPORTOLÓJA 
III. DÍJ elismerésben részesí-
tette Jeszenkovits Judit úszót 
a Szentendrei Kinizsi Honvéd 
SE, Elevenek SE versenyzőjét.

Jeszenkovits Judit 2015-ben a 
Szervátültetettek Világjátékán 
két első helyet szerzett 50 mé-
teres pillangó és 100 méteres 
gyors úszásban. Az 50 méteres 
pillangóúszást világcsúccsal 
nyerte. Ezek mellett egy ezüst 
és egy bronzérmet is szerzett.

Edzője: Mihály Norbert

Pest megye legjobb sportolóit köszöntötték a Megyeházán
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A finn nagykövet elköszönt a váci vezetőktől 

Harrach Péter, Baltay Tímea, dr. Tarnai Richárd

A polgárok kulturált környezetben intézhetik ügyeiket

Januártól több mint 600 ügytípus 
intézhető a kormányablakokban

Finn vendégek Vácott - 
Jean Sibelius tiszteletére

Dunakeszi - Megérkezett 
a 600 millió forint értékű 

Quaestor államkötvény

Átadták a váci vasútállomáson 
kialakított új kormányablakot

December 9-én Vácra látogatott Pasi Tuominen, Finnország - itteni dip-
lomáciai munkáját az év végén befejező - magyarországi nagykövete és 
Martti Turtola professzor emeritus. 

A Quaestor bedőlése után a dunakeszi ellenzék egyes tagjai az elmúlt hó-
napokban azt híresztelték, hogy a Város államkötvényekbe fektetett pén-
ze elúszott, nem egyszer nyilvános fórumon kérdőjelezték meg a hivatal 
pénzügyi szakmai felkészültségét. „Tették ezt annak ellenére, hogy az Ön-
kormányzat mindvégig biztosította a lakosságot afelől, hogy a kötvény 
megérkezik a Város Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, amely 
kamattal együtt megjelent a Város számláján” – olvasható az Önkormány-
zat 2015. december 10-én kiadott közleményében.

Kormányablak nyílt a felújított váci vasútállomáson, amely az országban 
az ötödik iroda, amit pályaudvaron létesítettek, mégpedig azzal az elgon-
dolással, hogy az utazóközönség nagyobb kitérő megtétele nélkül tudja a 
hivatalos ügyeket intézni – hangzott a december 11-i avató ünnepségen.

A vendégek előbb a pol-
gármesteri hivatalban 
megbeszélést folytat-

tak a város vezetőivel, majd a 
művelődési központban foly-
tatódott a találkozó, Jean Si-
belius (1865 - 1957), a finnek 
nemzeti zeneszerzője előtt 
tisztelgő ismeretterjesztő és 
zenei programmal. 

A művelődési központban 
rendezett esemény kezdete-
ként a résztvevők egyperces 
néma felállással tisztelegtek a 
finn testvérváros, Järvenpää 
néhány hete elhunyt koráb-
bi polgármestere, a Vác Város 
Díszpolgára címmel is elis-

mert Salmivuori Kaarle em-
léke előtt. 

A búcsúzó finn nagykövet, 
Pasi Tuominen - magyarul 
és finnül - méltatta a két or-
szág állami és helyi, települé-
sek közötti kapcsolatait, s azt 
kívánta, hogy ez a kapcso-
lat a jövőben még tovább erő-
södjön, egyre szerteágazób-
bá váljon, s egyúttal, kissé el-
érzékenyülve megemlékezett 
arról, hogy első és utolsó vi-
déki útja is Vácra vezetett ha-
zánkban. 

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester kiemelte, hogy Vác 
és Järvenpää testvérvárosi 

kapcsolata már több mint há-
rom évtizedes múltra tekint 
vissza, és e hosszú idő alatt a 
társadalmi élet minden terü-
letére kiterjedt, de ezen túl-
menően személyes barátsá-
gok is erősítik az összekötte-
tést. 

Martti Turtola hadtörté-
nész professzor ezúttal Sibe-
lius nagy tisztelőjeként, egyik 
jeles biográfusaként tartott 
előadást, és ennek személyes, 
családi oka is van, hiszen - 
mint elmondta - annak ide-
jén nagyapja és a legnagyobb 
klasszikusok közé tartozó ze-
neszerző nagyon jó barátok, 
veszélyes diákcsínyekben is 
összetartó társak voltak. 

Az előadásban nagy hang-
súlyt kapott Sibelius és a szin-
tén a zeneirodalom klasszi-
kusává vált, nálánál alig több 
mint tíz évvel fiatalabb két 
magyar kortársa, Kodály Zol-
tán és Bartók Béla szellemi 
rokonsága. A zenei műsor-
ban közreműködött Bogdan 
Reincke (hegedű), Túri Péter 
(zongora), Emmi Salmi (he-
gedű) és Anni Kallioniemi 
(cselló). 

Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András

„Dunakeszi Város Önkor-
mányzata 2014. június 17-én 
és 2014. november 28-án, az 
egy éven túlra tervezett meg-
takarításaiból, képviselő-tes-
tületi felhatalmazás alapján a 
Magyar Állam által kibocsá-
tott, az Állam által garantált 
államkötvényeket vásárolt az 
állampapírok forgalmazására 
felhatalmazott Quaestor Ér-
tékpapír Zrt.-től.

A Quaestor Értékpapír 
Zrt. kereskedési jogának fel-
függesztését követően me-
rült fel néhányakban a kér-
dés, hogy visszakapja-e Du-
nakeszi a befektetett pénzt, 
illetve a kötvény kamatát. A 
kirendelt felügyeleti biztos 
akkor írásbeli megkeresés-
re tájékoztatást adott arról, 
hogy az összes államkötvény 
az Önkormányzat nevesí-

tett alszámláján hiánytalanul 
rendelkezésre áll, transzferá-
lása idő kérdése.

Az Önkormányzat több-
ször, több fórumon is tájé-
koztatást adott az ügy állá-
sáról, közzétéve valamennyi 
ezzel kapcsolatos dokumen-
tációt, így mindvégig egyér-
telmű volt, hogy a kötvények 
nem vesztek el, biztonságban, 
az Önkormányzat tulajdoná-
ban vannak. Ennek ellenére 
az ellenzék folyamatosan azt 
próbálta elhitetni a lakosság-
gal, hogy a város államköt-
vényekbe fektetett pénze el-
úszott…

Az Önkormányzat ezúton 
kér mindenkit, legyen szó 
magánszemélyről, politikai 
szereplőről vagy bármely saj-
tótermékről, hogy rosszindu-
latból, vagy politikai haszon-

szerzést remélve ne vezesse 
félre a lakosságot, sem az ál-
lamkötvényekkel, sem más 
városi ügyekkel kapcsolat-
ban.

A tisztánlátás kedvéért az 
Önkormányzat még egyszer 
nyomatékosítja honlapján is, 
hogy Dunakeszi Város Ön-
kormányzata nem kockáztat-
ta a Város pénzét. Az állam 
által garantált kötvényekbe 
való befektetésnek köszön-
hetően kaptuk vissza a kötvé-
nyeket, valamint a kötvény-
nyel járó kamatot, amely ma-
radéktalanul az Önkormány-
zat Magyar Államkincstárnál 
vezetett számláján rendelke-
zésre áll” - olvasható az Ön-
kormányzat hivatalos web ol-
dalán, a dunakeszi.hu-n dec-
ember 10-én megjelent közle-
ményben.

Idén már 220 kormányab-
lak működik, ezek közül 
ez az ötödik, amely vasút-

állomáson került kialakítás-
ra – hangsúlyozta ünnepi be-
szédében Baltay Tímea. A Mi-
niszterelnökség helyettes ál-
lamtitkára szerint a fejlesztés 
elsődleges célja az állampol-
gárok mindennapjainak meg-
könnyítése, hiszen a polgárok 
ügyintézéseik során kapcso-
latba kerülnek az állammal és 
képet kapnak annak műkö-
déséről. Cél, hogy az ügyeiket 
egyszerűen, gyorsan és haté-
konyan intézhessék és ehhez a 
közigazgatási eljárások kereté-
ben az állam segítséget nyújt-
son. Az elektronikus közigaz-
gatás kiterjesztése mellett a di-
gitális nemzet fejlesztési prog-
ram pedig abban nyújt se-
gítségét, hogy az ügyek az 
otthon kényelméből is intéz-
hetőek legyenek. De tovább-
ra is kiemelt hangsúlyt kap a 
személyes ügyintézés a kor-
mányablak programhoz kap-
csolódóan. Ennek keretében 
országosan 280 helyen lesz-
nek elérhetőek a kormányab-
lakok nyújtotta szolgáltatá-
sok – hangsúlyozta Baltay Tí-
mea, hozzáéve, hogy emellett 
az ügysegédi rendszer is fej-
lesztésre kerül. A cél az elége-
dett állampolgár, amelyhez az 
eszköz egy hatékonyan mű-
ködő, egységes és integrált in-
tézmény, amely egyszerű ügy-
intézést valósít meg. Az egy-
ablakos ügyintézési rendszer 
modelljeként működő kor-
mányablakok mára már 509 
ügytípusban biztosítanak se-
gítőkész ügyintézési lehetősé-
get. Kiemelt kormányzati cél 
továbbra is, hogy a kormány-
ablakokban intézhető ügyek 
száma folyamatosan növeked-
jen, így 2016 januárjától újabb, 
több mint 100 ügytípus inté-
zésére nyílik lehetőség a kor-
mányablakokban. Végezetül 
köszönetet mondott minden-
kinek, aki a váci kormányab-

lak kialakításában aktív szere-
pet vállalt. 

Ezt követően dr. Tarnai Ri-
chárd, Pest megye kormány-
megbízottja az átadóünnep-
ségen kiemelte, hogy meny-
nyire fontos tartalommal 
megtölteni a várakozás per-
ceit. „Ez advent idején kü-
lönösen helytálló, és fontos 

azoknak az embereknek is, 
akik az új Váci Kormányab-
lakban fogják ügyeiket intéz-
ni a vonatuk indulását vár-
va” – mondta el a kormány-
megbízott, majd hozzátette: 
„Fontos meglátnunk, hogy az 
állam megint adott egy lehe-
tőséget; döntsön az állampol-
gár, és ha úgy kívánja, töltse a 
várakozás perceit hasznosan 
akár úgy, hogy közben elinté-
zi ügyeit egy kényelmes kor-
mányablakban.”

Harrach Péter, a város or-
szággyűlési képviselője ün-
nepi köszöntőjében emlékez-
tetett arra, hogy azon a Vácon 
nyílik az elsők között vasúti 
pályaudvaron kormányablak, 
ahol az ország első vasútvo-
nala is kiépült.  - Úgy gondo-
lom, ami itt a városban törté-
nik, az egyúttal kihat az or-
szág egészére is. Ez pedig nem 
más, mint egy rendezett világ 
építése. Ezt most tőlünk nyu-
gatabbra nem igazán lehet el-
mondani - utalt a képviselő a 

migránsválságra.  A polgárok 
egy megreformált közigazga-
tás keretében olyan szolgálta-
tást kapnak, amely számuk-
ra kényelmet s nyugalmat je-
lent, hiszen valóban egy he-
lyen tudják intézni ügyeiket.  
- Kívánom, hogy az emberek 
itt az életüket egyszerűbbé 
tevő ügyintézéssel találkoz-
zanak – zárta ünnepi gondo-
latait.

A MÁV képviseletében 
Vólentné Sárvári Piroska fő-
igazgató elmondta, nagy 
öröm számukra, hogy a vas-
út egyre nagyobb szerepet 
játszik a közösségek, város-
ok életében. Kiemelte, ha a 
kormányablak működése se-
gít abban, hogy elégedetteb-
bek legyenek az utasaik, azzal 
már elérték céljukat.

Nagy Lajos, a KEK KH köz-
szolgáltatási elnökhelyette-
se arra emlékeztetett, hogy 
az országban elsőként, 1846-
ban átadott vasútvonal akkor 
ugyanolyan nagy lépést jelen-
tett, mint a közigazgatás újra-

értelmezése ma. Mint fogal-
mazott, az állam oda megy, 
ahol polgárai élete zajlik, mint 
például a nagy személyforgal-
mú váci vasútállomáson.

Az ünnepség befejezése-
ként Baltay Tímea helyet-
tes államtitkár, Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő 
és Tarnai Richárd kormány-
megbízott közösen vágták át 
az átadást jelképező nemzeti 
színű szalagot.

(B. Szentmártoni)

A Kormányablakok-
ban intézhető ügyek-
ről és ügymenetekről 
a következő lapszám-
ban a váci járási hi-

vatalvezető, 
dr. Maruszki Gábor 

ad aktuális és részle-
tes tájékoztatást.
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Új arculatot kapott a több évtizedes épület
Akik felavatták a megújult épületet:

Mihály István, Dióssi Csaba, Tuzson Bence

Átadták a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság felújított épületét

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében újult meg a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság ötemeletes épülete 488 millió 578 
ezer forintból, melyet a 458 milliós uniós támogatás mellett az Országos Rendőr-főkapitányság és a Megyei Rendőr-főkapitányság finanszírozott. 
A kedden tartott avató ünnepségen Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért felelős államtitkára kormány és a magyar em-
berek nevében mondott köszönetet a magyar, közöttük a dunakeszi rendőröknek, amihez hozzátartozik az infrastrukturális fejlesztés is.

Magyarországnak 
a magyar em-
bereket meg 
kell védenie, s 

ebben a feladatban rendkí-
vül nagy szerep hárul a ma-
gyar rendőrségre, a magyar 
rendőrökre. Főleg ebben a 
mostani időszakban, ami-
kor országunk határai mel-
lett tíz- és százezrek, milliók 
mennek el, s nincs messze az 
az idő, amikor ez az ember-
tömeg az országon keresztül 
haladt át. Akkor a hármas vé-
delmi vonal részeként az élő-
erő gerincét a magyar rend-
őrök jelentették, s feladatu-
kat a napi munkájuk mellett 
kiválóan végezték el, amiért a 
magyar kormány köszönetét 
és elismerését tolmácsolom” - 
mondta Tuzson Bence.

Az államtitkár kiemelte: az 
elismeréshez hozzátartozik 
az is, hogy infrastrukturális 
fejlesztésekkel jobb, kényel-
mesebb munkakörülménye-
ket teremtsenek a rendőrök-
nek. Úgy, ahogy az Dunake-
szin is történt. 

A rendőrségi épület korsze-
rűsítése révén az ingatlan ener-
giafogyasztása csaknem a fe-
lére esik vissza, a megtakarí-
tás előnyeit azonban nemcsak 
az épületben munkát végzők, 
hanem a dunakeszi térségben 
élő 80 ezer ember (Dunakeszi, 
Fót, Göd és Csomád lakossá-
ga) is élvezni fogja - tette hoz-
zá az államtitkár, aki szerint a 
Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság nagyon jó, nagyon kemény 
munkát végzett az utóbbi idő-

szakban. – A bűncselekmé-
nyek száma egy év alatt 10 szá-
zalékkal csökkent, miközben a 
felderítési arány 10 százalékkal 
nőtt, ami komoly teljesítmény 
– hangsúlyozta a város ország-
gyűlési képviselője.

Tuzson Bence kitért arra, a 
rendőrség elismeréséhez tar-
tozik az új életpályamodell 
bevezetése, valamint a kü-
szöbön álló béremelés is. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy elő-
ször 30 százalékkal, majd 

évente 5 százalékkal emelik a 
rendőrök bérét, egészen az 50 
százalékos mértékig.

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere az ünnepsé-
gen megköszönte a felújítást 
végzők munkáját, és a folya-
matosan üzemelő rendőrsé-
gi épületben szolgálatot telje-
sítők türelmét is. Kijelentet-
te; most már büszkén tekint-
hetnek az épületre, melynek 
felújítása nagyon is aktuá-
lis volt, mert a dinamiku-
san fejlődő város arculatához 
nem illett a nyolcvanas évek-
ben emelt épület. Az Önkor-
mányzat szándéka és támo-
gatása révén hamarosan a 
belső felújítás is megtörtén-
het – mondta Dióssi Csaba, 
aki megköszönte a rendőrök 
mindennapi helytállását.     

Mihály István dandártá-
bornok, Pest megye rendőr-
főkapitánya egyebek mellett 
arról beszélt, hogy a felújítás-
nak köszönhetően a dunake-
szi kapitányságon most már 
nemcsak hatékony és ered-
ményes, hanem gazdaságos is 

a munka. Kitért arra, hogy a 
megyében működő tizenhá-
rom rendőrkapitányság kö-
zül hatnak az épülete esett át 
energetikai korszerűsítésen, 
amelyre összesen 1,3 milli-
árd forintot költöttek uniós és 
rendőrségi forrásból.

A dunakeszi rendőrség 
épületének rekonstrukciója 
során megtörtént többek kö-
zött a homlokzati, a lábazati 
és a födémek hőszigetelése, a 

radiátorok, fényforrások és a 
nyílászárók cseréje, valamint 
a napkollektorok telepítése.

Az ünnepi beszédeket köve-
tően Tuzson Bence államtit-
kár, Dióssi Csaba polgármes-
ter és Mihály István megyei 
rendőrfőkapitány a nemzeti 
színű szalag átvágásával jelké-
pesen is felavatták a megújult, 
megszépült épületet.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tisztelt Választópolgárok! Európai Uniós támogatás 
révén javul Fót és 

térségének ivóvíz ellátása
Az év végének közeledtével érdemes számot vetnünk mindazzal, ami im-
már mögöttünk áll. Ez a számadás nem öncélú nosztalgia, sokkal inkább 
jelzésértékű – közös sikereinkre nemcsak büszkék lehetünk, hanem álta-
luk azt is megtudhatjuk, hogy merre tovább, milyen fontos feladatok vár-
nak ránk az új esztendőben.

2015. december 11-én elkészült a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV 
Zrt.) üzemeltetésében lévő Gödi Vízmű rekonstrukciója és fejlesztése, 
melynek köszönhetően lehetővé válik a Fót és térségében élő közel 28 
ezer fős lakosság ivóvízszükségletének hosszútávon is megfelelő mennyi-
ségben és minőségben történő biztosítása.

A 2015-ös év nagy kihívás elé állí-
totta Magyarországot, és egész 
Európát. Az országunkon átha-
ladó bevándorló-áradat próbára 

tette a teljes magyar lakosságot, és erősnek 
találtattunk. Megmutattuk, hogy mi ma-
gyarok egységesek tudunk lenni, és ezzel 
Európa elé is követendő példát tudunk állí-
tani. Fontos feladatunk, hogy ezt az egysé-
get – Magyarország egységét, a Kárpát-me-
dencei magyarság, a világmagyarság egy-
ségét – tovább építsük. Meggyőződésem 
az, hogy ebben is sikeresek leszünk, mert 
össznemzeti ügyünket szolgáljuk!

Az illegális bevándorlás okozta kihívások 
mellett azonban a magyar kormánynak si-
került minden olyan feladatot megvalósíta-
nia, amely segíti a magyar családokat, to-
vább javítja a lakosság életkörülményeit. 
Méltán lehetünk büszkék például a Csalá-
di Otthonteremtési Kedvezmény bevezeté-
sére, amelynek elsődleges célja, hogy min-
den fiatal családnak saját otthona legyen. A 
kormány rászorulók támogatása iránti el-
kötelezettségét mutatja, hogy az idei évtől 
már nemcsak iskolaidőben, hanem az isko-
lai szünetekben is gondoskodunk a gyerme-
kek étkeztetéséről. 

Nehéz év áll mögöttünk, itt az ideje, hogy 
az adventi várakozás időszakában  megpi-
henjünk, feltöltődjünk. Töltsük szeretteink 
körében, teremtsük meg annak a lehetősé-

gét, hogy békés, nyugodt és szeretetteljes le-
gyen a karácsonyunk. Ezen gondolatokkal 
kívánok mindenkinek áldott ünnepeket!

Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő

Fidesz-KDNP Pest megye 5. számú 
választókerület

A DMRV Zrt. az Európai Unió támo-
gatási programjának köszönhető-
en a Környezet és Energia Operatív 
Program című konstrukció kerete-

in belül sikeresen pályázott a "Duna Balparti 
Regionális Vízellátó rendszer Fót és térsége 
biztonságos ivóvízellátásának javítása" pro-
jekttel, melyet a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003 azo-
nosító számon támogatott. 

A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás segítségével 
valósult meg, a megítélt vissza nem téríten-
dő hozzájárulás nettó összege 684 126 794 
Ft, mely a kivitelezési költségek 81,96%-a. A 
közel kilencszáz millió Ft összköltségű pro-
jekt a Fóti térségben jelentkezett ivóvíztöbb-
let-igényt hivatott kielégíteni az előírások-
nak megfelelő minőségű és mennyiségű ivó-
vízzel.

Fót és térsége egészséges ivóvízzel való el-
látása a helyi vízbázisokról hosszú távon nem 
volt már biztosítható. Fóton a veszélyeztetett 
vízbázisok feladása miatt az elveszített víz-
nyerő kapacitást más vízbázisról kellett pótol-
ni. A Gödön található vízbázis volt a legköze-

lebbi alkalmas víznyerő hely, ahol a termelés 
növelhető volt a fóti víztermelő kapacitás pót-
lása végett.

A Gödi Regionális Vízmű fejlesztést igé-
nyelt a megnövekedett vízigény ellátása céljá-
ból, illetve a megfelelő működéshez a duna-
keszi medencét közvetlenül tölteni képes ve-
zetékrendszer és gépház kiépítésére is szükség 
volt. Ennek megfelelően a május végén meg-
kezdődött kivitelezési tevékenységek során a 
Gödi Vízmű területén az alábbi rekonstrukci-
ós és fejlesztési munkákat hajtották végre: 

- 11 db figyelőkút és 20 db új, nagyátmérő-
jű víztermelő kút megépítése, melyek vízter-
melő kapacitása 6 000 m3/nap, a hozzátarto-
zó gépészettel; 

- 8 985 fm DN300 mm átmérőjű vízvezeték 
kiépítése és 717 fm gyűjtőcső hálózat lefekte-
tése; 

- az ivóvízminőségi követelmények telje-
sítése érdekében új vas- és mangántalanító 
technológia és fertőtlenítő eljárás került kifej-
lesztésre és beépítésre.

Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek 
a regionális és helyi fejlesztési tervek célkitű-
zéseinek.
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Murányi Levente, Bibok Piroska, Wittner Mária
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Tel.: 06/20-465-1961, 06/70-942-0806, 06/1-293-1759 

Gérecz Attila szobrot 
avattak Dunakeszin 

A költő, a forradalmár, a válogatott kerettag öttusázó Gérecz Attila emberi 
helytállása, alkotói teljesítménye előtt immár szoborral is tiszteleg a hálás 
útókor, melyet a Kesző Népe helyi időszaki kiadvány szerkesztősége kez-
deményezett. A dunakeszi újság pályázatára 11 alkotás érkezett, közülük 
- a szakmai zsűri előterjesztése alapján - a városi képviselő-testület Bibok 
Piroska szobrászművész alkotását hirdette ki nyertesnek, melyet decem-
ber 12-én avatták fel a Vértanúk terén.

Az ünnepségen első-
ként Wittner Mária, 
’56-os szabadsághar-

cos, egykori országgyűlési 
képviselő Gérecz Attila Ka-
rácsonyi ének a börtönben 
című versét mondta el, me-
lyet a költő 1955 decemberé-
ben Márianosztrán írt:

Szürke falakon túl, messze, 
gyertyák gyúlnak,/Ünnepi 
harangok imára kondulnak./
Komor szájunk szélén kese-
rű vonások/– Hallod, Názá-
reti?/Súlyosak a láncok… Az 
56-os tevékenységéért halál-
raítélt Wittner Mária, Duna-
keszi díszpolgára megrendí-
tő hitelességgel tolmácsolta 
sorstársa, Gérecz Attila vers-
be foglalt jajkiáltását, mely-
nek történelmi szálait Mu-
rányi Levente, 1956-os sza-
badságharcos, az 56-os Pes-
ti Srácok Intézet igazgatója 
fedte fel. Beszédét egy kivá-
ló francia történész munkás-
ságának méltatásával kezd-
te, aki 1975-ben egyik ösz-
szegző elemzésében az ’56-os 
magyar forradalmat az 1789-
es francia forradalomhoz ha-
sonlította.

 A Dunakeszin, értelmisé-
gi családba született Gérecz 
Attila 1944 őszén a nagy-
váradi magyar királyi Gá-
bor Áron Honvéd Tüzérsé-
gi Hadapródiskola tanuló-
ja lett. 1945-ben az iskolával 
nyugatra ment, ahol a német-
országi Friedrichshafenben 
francia hadifogságba esett. - 
Hazájába 1946. október 23-
án érkezett – hangsúlyozta 
a dátum sorsszerűségét Mu-
rányi Levente. - A budapesti 
Kölcsey Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett 1948-ban, 
ám egyetemre nem mehetett 
mérnök apja első világhábo-

rús vitézi címe miatt. Több 
helyen megfordult, vasesz-
tergályos tanuló lett, aktívan 
sportolt. Tehetségét, elszánt-
ságát jól bizonyítja, hogy 19 
éves korában már tagja volt 
az öttusa válogatott keretnek. 
Úszásban és lovaglásban is a 
legjobbak közé tartozott. De 
mégsem tudták megbocsáta-
ni apja múltját, és azt, hogy ő 
pedig hadapródiskolába járt 
a Horthy rendszerben, tár-
saival tartotta a kapcsolatot, 
s ezért összeesküvés vádjá-
val 1950. december 8-án le-
tartóztatták és 15 év fegyház-
ra ítélték. Társai közül négyet 
halálra ítéltek, hármat kivé-
geztek. A váci börtönbe vit-
ték, ahol a verselés mellett né-
met, angol és francia költők 
verseit is fordította. Gérecz 
Attila bátorságáról és sporto-
lói teljesítményéről árulkodik 
az is, hogy az 1953-as nagy 
dunai áradás idején a vízzel 
elöntött váci börtönből ki-
szökve a folyóban úszva me-
nekült…

-  Ez a zseniális írói tehet-
ség, ez a fantasztikus sport-
ember, ha tovább élhetett vol-
na, milyen csodákat hozha-
tott volna létre az elmúlt 86 év 
alatt – osztotta meg a hallga-
tósággal költőinek ható gon-
dolatát Murányi Levente. – S 
amikor 1956. október 30-án 
a forradalmárok többedma-
gával kiengedik a Gyűjtőfog-
házból, részt vesz az Író Szö-
vetség tevékenységében, majd 
beáll a forradalmi harcosok 
közé. 1956. november 7-én 
– megint egy jellegzetes dá-
tum – elveszítettük őt a Ró-
kus kápolnánál vívott harc-
ban – mondta szomorúan. – 
A rázúduló sorozat elvette az 
életét, megfosztotta az alko-

tás gyönyörűségétől. Amikor 
Gérecz Attilára emlékezünk, 
nagyon fontos tudni azt is, 
hogy 1956 a magyar nemzet 
egyik legdicsőbb pillanata, 
mert megrengette a kommu-
nista rendszert. A szoborral 
egy csodálatos emberre emlé-
keznek, aki tehetségét és éle-
tét áldozta a magyar szabad-
ságért – mondta Murányi Le-
vente, aki azt kérte; soha ne 
feledjük ’56 hőseit.

Ezt követően Babják An-
namária és Vincze József 
előadásában Gérecz Attila 
megzenésített versei hang-
zottak el.    

Gérecz Attila szobrát Mu-
rányi Levente és Varga Zoltán 
Péter, a Pest Megyei Közgyű-
lés Jobbikos tagja, a szervezet 
dunakeszi elnöke leplezte le.

Wittner Mária – mielőtt 
felolvasta Gérecz Attila Bol-
dog Özséb himnusz című 
versét, melyet 1955-ben Vá-
con írt – arról beszélt, hogy 
az a költő, akinek ma szobrot 
emeltek, második Petőfi lehe-
tett volna…

Az ünnepi rendezvény záró 
aktusaként Wittner Mária és 
Murányi Levente megkoszo-
rúzta Gérecz Attila mellszob-
rát. Az ünnepséget Dióssi 
Csaba polgármester mellett 
a város több díszpolgára, szá-
mos civilszervezet képviselői, 
és Kövesdi Károly 56-os du-
nakeszi szabadságharcos is 
megtisztelte jelenlétével.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Ebben a panorámában gyönyörködhetnek 
a zebegényi vendégház vendégei

Dr. Thoma Csaba, Dióssi Csaba, dr. Jerebák Zoltán

A Dunakeszi Járási Hivatal minden munkatársa nevében 
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok 

a járás valamennyi polgárának!
dr. Bíró Attila hivatalvezető

Dunakeszi: január elsejétől 
bővül a helyi autóbuszjáratok 

szolgáltatási területe

Az év egyik legjobb 
szálláshelye zebegényi

A Michelin új logisztikai 
központot avat Vácott

December 10-én Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere és a TESCO-
GLOBAL Zrt. képviselője, dr. Jerebák Zoltán aláírta a 2016. január elsejé-
től életbe lépő kibővített helyi buszmenetrendről szóló megállapodást. Az 
aláíráskor jelen volt dr. Thoma Csaba képviselő is, aki a képviselő-testület 
megbízásából kidolgozta az új koncepciót.

Kiosztották az Év szállása 2015 verseny díjait: több mint 300 ezer vendég-
értékelés és 60 ezer szavazat, valamint a szakmai zsűri véleménye alap-
ján az idén a négycsillagos superior Hotel Kapitány Sümeg vehette át az 
Év Szállásának járó elismerést - közölte a versenyt elindító Szallas.hu por-
tál az MTI-vel.

December 8-án adták át a Michelin új logisztikai központját. A Beruházás 
7 millió euróból valósul meg, és a teljes bővítés 2016-ban fejeződik be.

Október első két he-
tében véleményez-
te a lakosság az új 

városi menetrend terveze-
tet, amelyet a képviselő-tes-
tület megbízása alapján dr. 
Thoma Csaba tanácsnok, és 
a Lakosságszolgálati osztály 

munkatársai állítottak ösz-
sze. A lakossági vélemények 
beépítésével kialakított vég-
leges menetrend, a koráb-
ban jelzett időpontnál egy 
hónappal hamarabb, 2016. 
január elsején lép életbe.

Az eddigiekhez ké-

pest 60% - kal bővül a he-
lyi buszközlekedés, aminek 
köszönhetően az Önkor-
mányzat egy sokkal széle-
sebb körű közlekedési lefe-
dettséget biztosít a lakosság 
részére. Az eddigiekhez ké-
pest újdonság, hogy a helyi 
tömegközlekedés működte-
tésének finanszírozásában 
az Auchan mellett részt vál-
lal a TESCO - Global Áru-
házak Zrt is. A két Tesco 
áruházat összekötő buszjá-
rat így szintén a vonalháló-
zat részévé válik. Az új me-
netrend kialakításakor kü-
lön figyelembe lett véve a 
vasárnapi közlekedés és a 
Révdülő területének bevo-
nása. A helyi buszjárat to-
vábbra is ingyenes lesz a la-
kosság számára.

A kibővített új menetrend 
a www.dunakeszi.hu webol-
dalon megtekinthető.

Az Év turisztikai telepü-
lése a verseny történe-
tében immár második 

alkalommal Hajdúszobosz-
ló lett, míg az Év Turisztikai 
Attrakciója címet a miskolc-
tapolcai Avalon Park nyerte. 
A Szallas.hu szállásközvetítő 
portál immár harmadik alka-
lommal adta át a magyar turiz-

mus legkiemelkedőbb minősé-
gi díjait.

A közlemény kiemeli: az idei 
verseny megmutatta, hogy az 
évről évre bővülő belföldi tu-
rizmus előnyeit azok a szál-
láshelyek tudják igazán kiél-
vezni, amelyek programturiz-
musban és régiófejlesztésben 
is gondolkodnak. Az Év Szál-

lása fődíjat elnyerő Hotel Ka-
pitány Sümeg a vár üzemelte-
tésével a térség turisztikai me-
nedzselésében is szerepet vál-
lal, többletbevételt hozva ezzel 
az egész régiónak.

Idén a szállásadó seregszem-
le egyik legerősebb mezőnye az 
apartman, vendégház kategó-
ria volt, melyben a zsűri három 
szakmai díjat adott át: a rusz-
tikus stílusú mátrakeresztesi 
Templomvölgy Resortnak, a 
természet közeli Natura Hill 
Zebegénynek és az Év Inno-
vatív Szálláshelyének járó kü-
löndíjat is elnyerő monoszlói 
Liszkay Borkúriának. A díja-
zott szálláshelyek kategóriái jól 
mutatják a vendégigények át-
alakulását. Az apartmanok ma 
már nemcsak az olcsóbb szál-
láshelyet kereső családok és a 
hátizsákos turisták célpontjai, 
hanem az egyedi hangulatra és 
miliőre vágyóké is.

A Natura Hill Vendégház és 
Étterem a Dunakanyar talán 
legszebb részén, a festői szép-
ségű Zebegény volt szőlőhe-
gyén helyezkedik el a Duna fö-
lött, a Börzsöny kapujában.

A Michelin európai lo-
gisztikai modernizá-
ciója révén 2016. ja-

nuár 1-től új feladatokat lát el 
a vállalat váci logisztikai köz-
pontja. Ennek érdekében idén 
új iroda épült, és 30 000 m²-re 
bővült az üzemcsarnok terü-
lete a telephelyen, mely Cseh-
országtól Albániáig, Ausztri-
ától Bulgáriáig 15 ország ab-
roncs kiszállítását fogja irá-
nyítani a régióban.

Az új központ a jövő évtől 
a vállalat valamennyi euró-
pai gyárából fogad majd ab-
roncsokat. A gyorsan for-
gó, komplex készlet a külön-
böző piacok és vevői igények 
még jobb, gyorsabb és haté-
konyabb kiszolgálását teszi 
lehetővé.

„A váci központ a Miche-
lin egyik európai elosztó köz-
pontja lett. Ez egy rendkívül 
összetett működést igénylő 
feladat. Kivételesen széles a 
termékválasztékunk, az 5-6 
kg-os személyabroncsoktól a 
kisteher-, teher- és mezőgaz-
dasági abroncsokon át a leg-
nagyobb, több mint 1 ton-
nás földmunkagép abron-

csokig több mint 3000 fajta 
termékkel dolgozunk. A bő-
vülésnek köszönhetően a ko-
rábbi forgalom a jövő évtől 
megháromszorozódik a te-
lephelyen.” - mondta Szabó 
Róbert, a Michelin váci lo-
gisztikai központjának veze-
tője a megnyitón.

A Michelin Csoport 1996 
óra számos tevékenységet vé-
gez Magyarországon, négy 
telephelyen. A váci logiszti-
kai központ szoros kapcso-
latban áll a nyíregyházi sze-
mélyabroncs gyárral, mely 
nagyteljesítményű abroncso-

kat gyárt csúcskategóriás, 
sport és szupersport jármű-
vekre és városi terepjárók-
ra. A gyár bővítése folyamat-
ban van, a 40 millió eurós be-
ruházást márciusban jelen-
tette be a vállalat. A szintén 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Tuzséron lévő Michelin 
telephely abroncsgyártáshoz 
használt nyersanyagot forgal-
maz. Budapesten a Michelin 
közép- és dél- európai régió-
jának kereskedelmi irodája és 
a belépő kategóriájú termé-
kek gyártását és értékesítését 
irányító egység működik.
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A polgármester adta át a karácsonyi ajándékot

Takács Nikolas

Sokan voltak kíváncsiak 
a Coca Cola karavánra 
és Takács Nikolasra

ADNI JÓ!

Kedd délután megérkezett Dunakeszi főterére a Coca Cola Karácsonyi Kara-
ván, amely iránt óriási volt az érdeklődés. A késő esti órákban is hosszú sor 
kígyózott a kamionra vezető emelkedőn, hogy az ünnepi díszbe öltöztetett or-
szágjáró fedélzetén a látogatók elkészíttessék a közös fotókat a Mikulással 
és karácsonyi ajándékként ikonikus Coca Cola tárgyakat vásárolhassanak.

Lapunk megjelenését követően már csak egy hét van hátra karácsony szentestéjéig, 
amikor a fenyőfa csillogó díszei, s a gyertyák libbenő lángjai örömfényekkel töltik meg 
a szobát s az egymást köszöntő, egymásnak meglepetéseket tartogató családtagokat.

A legendás Mikulás(ok) 
pedig nemcsak vidá-
mabbá tették az ün-

nepi készülődést, hanem a 
Magyar Vöröskereszt ön-
kénteseivel együtt segítsé-
get nyújtottak a nehézsor-
sú családoknak, hiszen a 
Coca Cola minden vásár-
lás után 200 forinttal támo-
gatja a Magyar Vöröskereszt 
munkáját. Ráadásul Duna-

keszi Város Önkormányza-
tával együttműködve a kari-
tatív szervezet tartós élelmi-
szereket is gyűjtött a kamion 
szomszédságában elhelye-
zett vöröskeresztes házikó-
ban.

Az összefogásnak köszön-
hetően tíz rászoruló he-
lyi család kapott karácsonyi 
ajándékot, melyet az akti-
vistákkal együtt Dióssi Csa-
ba polgármester adott át ré-
szükre.

A karaván része az adventi 
kézműves alkotóház, ahol a 

résztvevők karácsonyi aján-
dékokat készíthettek az idén 
100 éves Coca Cola kontúr-
palackból, melyhez az ünne-
pi csomagolást a Coca Cola 
biztosította.

A korcsolyapálya mellett 
felállított színpad környe-
zete az esti órákra megtelt 
az érdeklődő dunakesziek-
kel, hiszen a Coca Cola ren-
dezvény egyik különleges-

sége, hogy népszerű éneke-
sek műsorát élvezheti a he-
lyi közönség. A korábbi tájé-
koztatókban beharangozott 

kedvencek közül azonban 
„csak” Takács Nikolas érke-

zett meg a karavánnal, mivel 
Tóth Gabi – helyben szerzett 
információk szerint – beteg-
ség miatt nem tudott eljönni 
Dunakeszire. De az őt „he-
lyettesítő” Wolf Kati sem ér-
kezett meg – ugyancsak be-
tegség miatt.

Így egy, csak egy „legény 
volt talpon", Takács Nikolas, 
aki az őszi fellépéséhez ha-
sonlóan ezúttal is nagy si-
kert aratott a lelkes dunake-
sziek körében.

(Vetési)
Fotó: Pál Ildikó

Vannak nehéz sorsú csa-
ládok, akiknél a szere-
tet egymás felé sugár-

zó érzése mellett szerényebbek 
a fenyőfa alatt gazdára váró 
ajándékok. Dunakeszin ezek-
re a családokra egész évben fo-
lyamatos figyelmet fordítanak 
a Humán Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Alapellátás és 
Családsegítő Osztály munka-
társai.

Nincs ez másként a karácso-
nyi ünnepeket megelőző idő-
szakban sem. Évzáró rendez-
vénynek, előkarácsonynak is 
nevezhetjük azt az eseményt, 
melyre december 15-én került 

sor a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban. A köz-
pont szervezésében negyven 
gyermeket hívtak meg szüle-
ikkel együtt, hogy számukra 
meglepetésként ajándékcso-
magokkal kedveskedjenek.

– Az ajándékátadó ünnep-
séget évek óta megrendezzük, 
ám most az idén az Önkor-
mányzat által negyedszer meg-
hirdetett adománydoboz ak-
ció sikeres eredményeként lep-
hetjük meg a meghívott gyer-
mekeket – tudtuk meg Szabó-
né Ónodi Valériától, a Humán 
Szolgáltató Központ Önkor-
mányzati Biztosától. – Azo-
kat a családokat hívtuk meg, 
akiknek lényeges, hogy min-
den módon könnyebbé tegyük 
mindennapjaikat évközben is. 
Állandó kapcsolatban vannak 
velük családsegítő munkatár-
saink, s az ő segítségükkel a 
most átadására kerülő ajándé-
kok névre szólóak.

A program az immár három 

adventi gyertya meggyújtásá-
val, majd a Cakkumpakli Báb-

színház mulatságos előadásá-
val kezdődött. A gyerekek a jó-
kedvű szórakozás mellett oda-

odapillantgattak a szépen fel-
díszített fenyőfa alatt sorakozó 
csomagokra. Aztán persze el-
érkezett a várva várt pillanat s 
a rendezvényre érkezett Dióssi 
Csaba polgármester kedves 
szavak kíséretében osztotta ki 
a csemeték számára az ajándé-
kokat.

Természetesen azonnal el-
kezdődött az izgatott csomag-
bontás és előkerültek a játék-
autók, plüssállatok, társasjá-
tékok és egyéb meglepetések. 
Majd pedig Bese Botond és 
Dudinszky Zsombor vidám du-
dajátéka hívta táncba az öröm-
től sugárzó arcú gyerekeket, 
akiket finom falatok is vártak 
a megterített asztaloknál.

Katona M. István 
Fotó: Vörös István

Tisztelt Vendégeink!
A VOKE József Attila Művelődési Központ december 21 és január 4 között zárva tart. 
Ez idő alatt a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. fiókkönyvtára sem üzemel.
A téli szünet alatt a január 15-ei Újévi Koncertre munkanapokon munkaidőben a 
Tengerszem Travelben lehet jegyeket váltani (Fő út 24.).

Boldog karácsonyi ünnepeket  és békés újesztendőt kívánnak a művelődési központ 
dolgozói!
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Aki stratégiailag legyőzte Nadalt…
A tenisz nagymestere, Craig O’Shannessy volt Dunakeszi vendége

Talán nem véletlen, hogy Craig O’Shannessyt a tenisz egyik, ha nem a legnagyobb startégájának tartják, ráadásul ok-
tatóként is világhírű. Megalkotta a saját online Brain Game Tennis foglalkozását, annak érdekében, hogy oktassa já-
tékosoknak, edzőknek és rajongóknak azokat a játéksémákat és nyerési százalékokat, amelyek uralják a sportágat.

Craig volt az első edző 
a világon, aki kifej-
lesztette a Dartfish 

Match Tagging nevű szoft-
vert, amellyel ábrázolni le-
het a tenisz meccseket, szét 
lehet bontani azokat külön-
leges játéksémákra elem-
zés céljából. Hogy ért a te-
niszhez, tán mindennél job-
ban bizonyítja, hogy idén 
Wimbledonban az általa ki-
dolgozott stratégiának kö-

szönhetően győzte le a né-
met Brown a korábbi kétsze-
res bajnokot, a spanyol Ra-
fael Nadalt.

Persze más is felfigyelt a 
képességeire, Roger Federer 
például azzal bízta meg, 
hogy a londoni világbajnok-
ság előtt elemezze ki a szá-
mára az összes ellenfele játé-
kát. A 34 éves svájci zseni – 
tán ennek is köszönhetően – 
egészen a döntőig jutott.

Craig O’Shannessy ha-
zánkban vállalkozott elő-
ször egy háromnapos elő-
adássorozatra, és november 
13-15. között Budapest mel-
lett Bogyó Tamás vezető-
edző meghívására a Nexon 
Dunakeszi Tenisz Klub pá-
lyán és azon kívül is meg-
próbálta átadni az ifjú te-
niszpalántáknak és edzőik-
nek, amit csak tud. Egy tel-
jesen egyedi szisztémában 

foglalkozott a gyerekekkel 
a pályán, óránkénti bontás-
ban, amikor is a nyerő tak-
tika kidolgozása és megva-
lósítása volt az elsődleges. 
Felügyelte a játszmákat, se-
gített a játékosoknak abban, 
hogy sikerrel használják a 
saját játékstílusaikban azo-
kat az egyéni és páros min-
tákat, amelyeket az utóbbi 
három nap alatt megismer-
hettek. M. L.

Taroltak a fiatal szentendrei 
úszók a XIX. Országos 

Rövidpályás Vidékbajnokságon
Negyven egyesület 269 kvalifi-
kált versenyzője nevezett 1810 
rajttal az idény főversenyére, a 
XIX. Országos Rövidpályás Vi-
dékbajnokságra, melyet szom-
baton rendeztek Kecskeméten. 
A színvonalra igazán nem lehe-
tett panasz, hiszen 14 új kor-
osztályos országos rekord szü-
letett, a lányok 84%-kal, a fiúk 
82%-kal értek el jobb időered-
ményeket a nevezési-legjobb 
eredményeiknél!

A bajnokságon 10 versenyzővel 
részt vett a szentendrei Hon-

véd Kossuth SE gárdája is ifj. Sza-
bó László vezetőedző kíséretében. 
Csapatunk az éremtáblázatban az 
előkelő V. helyen végzett: 8 arany-, 3 
ezüst-, 2 bronzéremmel. Az egyesü-
leti abszolút pontversenyben (ahol 
az 1-8. döntős helyezéseket pontoz-
zák) pedig a 9. helyezést értük el.

   Az OB egyik hőse a szentendrei 
Szabó Inez volt, aki 8 aranyérmet és 
két országos csúcsot úszott össze és 
kiemelkedő teljesítményével a baj-
nokságon jelenlévő MÚSZ képvise-
lőit (elnökségi tagok, ifi szövetségi 
kapitány, edzőbizottsági tagok, ver-
senybírók) is lenyűgözte! 

Ifj. Szabó László vezetőedző így 
értékelt: - Minden úszómat dicséret 
illeti a kiváló eredményekért, a 68 új 
egyéni rekordért és az őszi-téli felké-
szülésért! Minimum elvárásom a ta-
valyi (2014-es) statisztikák felülmú-
lása volt (2 ezüst-, 3 bronzérem és a 
csapatpontversenyben 29. helyezés)- 
ezt fényesen sikerült teljesíteni. 

Külön öröm és ajándék számom-
ra Szabó Inez nemzetközi szintű 
teljesítménye; a két országos csúcs 
és a 8 bajnoki cím kiváló ajánlóle-
vél a magyar válogatottba való be-
hívóhoz…

Szabó Inez káprázatos teljesítmény 
mellett 50 m háton 3. Szabó Álmos

4x100m gyors 2. HKLSE 4:18.83 
(Szabó I-Szabó B-Szabó T-Bereg-
szászi E)

4x200m gyors 2. HKLSE 
9:23.71 (Beregszászi E-Szabó I- 
Szabó B-Szabó T)

4x100m vegyes 1. HKLSE 
4:49.30 (Szabó B-Szabó T-Szabó I- 
Beregszászi E)

 Sz. E.
www.dunakanyarregio.hu
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Háromszoros világ-, és Európa-bajnokként szeretné 
megnyerni 2017-ben a Küzdősportok Olimpiáját

Bordás Annamária:
 „A sportorvosom inkább 

a balettet javasolja nekem…”
Törékeny, csinos fiatal hölgy – aki hatalmas pofonokat oszt mindennap. Aki 
a babázás helyett inkább focizott gyermekkorában, mielőtt egy életre bele-
szeretett a küzdősportokba. Mára már a kick-box és a K1 világbajnoka, Eu-
rópa legjobbja. A foglalkozására nézve rendőr Bordás Annamária legfőbb 
célja, hogy kijusson a 2017-es Küzdősportok Olimpiájára.

Rendkívül büszkék a Dunake-
szi Rendőrkapitányság dol-
gozói, hiszen kolléganőjük, 

Bordás Annamária a világ jelenlegi 
legjobb kick-boxosa az 56 kilós ka-
tegóriában, mégpedig a kő-
kemény csatákat hozó full-
contact szakágban.

„Világ életemben a fiús 
sportágak vonzottak, 
ugyanis a küzdősportok 
előtt fociztam. Aztán az 
iskolában elindult egy 
taekwando-tanfolyam, 
és az első edzés után 
kiderült, ez egy élet-
re szóló szerelem. Pedig 
a sportorvosom minden al-
kalommal elmondja, inkább 
balettozzak” – árulta el An-
namária.

A fiatal csinos hölgy előbb 
az egyik legkeményebb ága-
zatban, a K1-ben lett világ-
bajnok, majd a kick-boxban 
mindkét nagy világszerve-
zetnél felért a csúcsra, míg 
az Európa-bajnokságokon 
szintén háromszor akasztot-
tak aranyérmet a nyakába.

„2003-ban már az első ver-
senyemet rögtön megnyer-
tem, és azóta is számos verse-
nyen diadalmaskodtam. Van 
egy kisebb szekrényem, ami 
telis-tele van már az érme-
immel és a kupáimmal, így 
rövidesen vagy vennem kell 
egy nagyobbat, vagy még egy 
ugyanolyat, hogy el tudjam 
helyezni a trófeáimat” – 
ecsetelte az egyenruhás 
amazon.

Annamáriára nagyon 
büszke a családja. Hatan 

vannak testvérek, három fiú és három 
lány, akik bíztatják, segítik, hogy mi-
nél eredményesebb legyen. Mindezt 
úgy, hogy a munkája miatt ő volt az 

egyetlen, aki elköltözött Csongrád 
megyei szülővárosából. Noha 

szinte már mindent elért a 
sportágában, amit csak 

egy sportoló elérhet, egy 
nagy álmát még szeretné 
megvalósítani.

„2017-ben rendezik 
meg a Küzdősportok 
Olimpiáját, amelyre 
mindenképpen szeret-
nék kijutni. Erre meg-

van minden esélyem, és a 
kvótát a jövő évi Európa-baj-
nokságon tudom megszerez-
ni. A kvalifikációhoz min-
denképpen nyernem kell, de 
regnáló Európa-bajnokként 
nem ijedek meg a feladattól” 
– jelentette ki határozottan 
Annamária.

A megközelítőleg 14 indu-
ló mellett azért még egy do-
loggal meg kell küzdenie. A 
súlyával.

„Az 56 kilósok között 
versenyzek, és egy-egy 
nagy torna előtt két-há-
rom hónappal már egy 
erős diétával elkezdem a 
súlyomat beállítani. Álta-
lában három-négy kilót 
kell leadnom, és az sem 
könnyíti meg a helyzete-
met, hogy a viadalokon, 
amíg versenyben va-
gyok, minden nap mér-
legelnem kell” – tette 

hozzá.
M. L.

Pest megye legjobb sportolóit 
köszöntötték a Megyeházán

Minden kedves Olvasónknak 
szeretetteljes ünnepeket, 

békés, boldog újesztendőt kívánunk. 
A Dunakanyar Régió Szerkesztősége

Folytatás a címlapról

Általános iskolás korosztályban AZ ÉV LEG-
EREDMÉNYESEBB PEST MEGYEI iskolája

III. DÍJ elismerésben részesítette a Szent-
endrei Szent András Katolikus Általános Is-
kolát.

Az iskola tanulói torna sportágban érték el 
sikereiket az országos diákolimpián. Az iskola 
igazgatója: Bukovszkiné Csoba Zsuzsa

Testnevelői: Selmeczi Tamás, Szűcsné Galánfi 
Villő, Mitróné Sergő Virág.

A díjat átvette: Tarján Ambrus az iskola pe-
dagógusa.

PEST MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVET-
SÉG középiskolás korosztályban AZ ÉV LEG-
EREDMÉNYESEBB PEST MEGYEI iskolája

II. DÍJ elismerésben részesítette a VÁCI MA-
DÁCH IMRE GIMNÁZIUMOT.

A gimnázium tanulói sikereiket atlétika, 
úszás, labdarúgás és kézilabda sportágban ér-
ték el.

Az iskola igazgatója: Horváth Edit
Testnevelői: Csernákné Quell Beáta, Csernák 

Károly, Csernok Gyula, Wágner Bálint, Steidl 
Anna.

A díjat átvette: Kovácsné Kóka Marianna 
igazgatóhelyettes.

I. DÍJ elismerésben részesítette a VÁCI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BORONKAY 
GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁ-
JÁT ÉS GIMNÁZIUMÁT.

Az iskola a Magyar Diáksport Szövetség 
pontversenyében a 323 pontot szerző iskola kö-
zül a 2014/2015. tanévben első helyen végzett 
az országban és Pest megyében egyaránt.

Szinte minden sportágban indultak, amit a 
Magyar Diáksport Szövetség meghirdetett. Az 
országos diákolimpián eredményesen szere-
peltek atlétikában, kéttusában, labdarúgásban, 
röplabdában, evezésben és úszásban.

Az iskola igazgatója: Fábián Gábor
Testnevelői: Pajor Ferencné, Borosné Paku 

Beáta, Karcag Ildikó, Nagy Péter, Maloviczki 
Sándor és Pelczéderné Bodnár Magdolna.

A díjat átvette: Pajor Ferencné testnevelő és 
munkaközösség vezetője.

A PEST MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVET-
SÉG középiskolás kategóriában AZ ÉV TEST-
NEVELŐJE elismerésben részesítette, Cser-
nákné Quell Beátát a Váci Madách Imre Gim-
názium testnevelőjét.

Csernákné Quell Beáta hosszú évek óta szer-
vezi, rendezi a kézilabda diákolimpia megyei 
döntőit. Tanítványai sikeresen szerepelnek az 
országos versenyeken különböző sportágakban.

Általános iskolás korosztályban AZ ÉV LEG-
JOBB PEST MEGYEI DIÁKSPORTOLÓJA

III. DÍJ elismerésben részesítette Kollár Esz-
ter karate versenyzőt, a Piramis SE tagját, a 
Szentendrei Szent András Katolikus Általános 
Iskola tanulóját. Kollár Eszter többszörös stílus 
válogatott kerettag. A 2015. évben több orszá-
gos bajnokságot nyert. A luxemburgi Európa 
Bajnokságon második helyen végzett.

Edzője: Tóth Attila

Utánpótlás korosztályban AZ ÉV LEGJOBB 
PEST MEGYEI CSAPATA elismerésben része-
sítette Bácskai Máté és Ács Kristóf  kétpáreve-
zősöket, a Vác Városi Evezős Club csapatát.

Bácskai Máté és Ács Kristóf 2015-ben három 
országos bajnokságot nyertek. Az Ifjúsági Eu-
rópa Bajnokságon IV., az Ifjúsági Világbajnok-
ságon III. helyezést értek el.

A kétpárevezős edzője: Mácsik Miklós
Az egyesület elnöke: Váczi Károly

Felnőtt korosztályban AZ ÉV LEGJOBB 
PEST MEGYEI CSAPATA kategóriában el-
ismerésben részesíti a VÁCI KÉZILABDA SE 
csapatát.

A 2014/2015-ös szezonban magabiztosan 
nyerte az NBI/B nyugati csoportját és másod-
osztályúként a Magyar Kupa négyes döntőjé-
be jutottak.

Jelenleg az NBI-es bajnokság ötödik helyén 
állnak.

Az egyesület elnöke: dr. Schoffer Attila
A csapat edzője: Zsiga Gyula
A díjat átvette: Zsiga Gyula vezetőedző.

Férfi felnőtt korosztályban AZ ÉV LEGJOBB 
PEST MEGYEI SPORTOLÓJA elismerésben 
részesítette Petró Ádám kajak-kenu versenyzőt, 
a Váci Kajak Kenu SE tagját.

Petró Ádám 2015-ben a maratoni világku-
pán kajak egyesben egy első és egy második 
helyet szerzett. A világbajnokságon ötödik, az 
Európa Bajnokságon első helyen ért célba.

Edzője: Babella László
Az egyesület elnöke: Horváth Réka

Szerkesztőségünk minden díjazottnak gra-
tulál, és további sikereket kíván!

Forrás: www.pestmegye.hu


