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Cikkünk a 8. oldalonCikkünk a 7. oldalon

Tudósításunk a 4. oldalon

Cikkünk a 2. oldalon

Pokorni Zoltán Fóton, 
Gyurcsány Ferenc Gödön 

találkozott szimpatizánsaival

Lakossági fórum Vácott:
a város legfontosabb dolgairól

SPANYOL EDZŐ IRÁNYÍTJA 
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát

A Dunakeszi Kinizsi Futsal csapatának szakmai irányítását a román válogatott spa-
nyol szövetségi kapitánya, Tomas Rivera Amoros vette át, aki a klubbal november 
16-án írta alá a 2013 május végéig szóló szerződését. A világ egyik legkiválóbb 
szakembere a román nemzeti válogatottal az idei Európa-bajnokságon a negyed 
döntőig menetelt, előtte 2010-ben ő irányíthatta a futsal világválogatottat is. Az 
NB II-es Kinizsi új vezetőedzője vasárnap délelőtt sajtó nyilvános edzésen mutat-
kozott be, aki a Dunakanyar Régió kérdésére elmondta: jó esélyt lát arra, hogy Du-
nakeszi feljusson az NB I-be.

FEKE PÁL borban is a minőséget kínálja



2 XIV. évfolyam 21. számDunakanyar Régió

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Lakossági fórumon  
A VÁROS LEGFONTOSABB DOLGAIRÓL
A folyamatos párbeszéd, a vélemények kölcsönös megismerése az egyik alappillére az eredményes képviselői munkának – mondta Mokánszky Zoltán alpolgármes-
ter, a váci 7. számú választókörzet kereszténydemokrata önkormányzati képviselője a nagy érdeklődés mellett megtartott soros lakossági fórumán. A Király Endre 
Szakközépiskola patinás épületének kultúrterme zsúfolásig megtelt az érdeklődő polgárokkal, akiket Vác aktuális várospolitikai kérdéseiről Fördős Attila polgár-
mester, a település közbiztonsági helyzetéről pedig dr. Nagy László váci rendőrkapitány tájékoztatta.

A 
választókörzetben hosz-
szú évek óta megoldásra 
vár a Deákvári fasor és 
a Telep utca keresztező-

désébe tervezett körforgalmi cso-
mópont megépítése, amit folyama-
tosan szorgalmaz a városi önkor-
mányzat – mondta bevezetőjében 
Mokánszky Zoltán, aki ismét alá-
húzta azt a közismert tényt, hogy a 
beruházás megvalósítása túlmutat 
a körzet és Vác hatáskörén, mivel a 
Kosdi út állami tulajdonban van. 

A fórumon Espár Péter, a hivatal 
főmérnöki irodájának vezetője el-
mondta: a körforgalmi csomópont 
tervezése már 2004-ben megkez-
dődött, ám a négyágú csomópont-
ba érkező utak között van állami 
is. Emiatt a források elnyeréséért 
országos pályázatokon indult az 
önkormányzat. A 60 millió forintos 
beruházás költségvetéséhez 2009-
ben 36 millió forintot nyert a város. 
A következő évben aláírásra került 

az a megállapodásban, melyben az 
állam vállalta a ráeső költségeket, 
de az elmúlt évek során ezt még-

sem teljesítette – mondta Espár 
Péter, aki hozzátette: nyolc év alatt 
három miniszterrel és két államtit-
kárral leveleztek. Hiába volt alá-
írt szerződés, az ország gazdasági 
helyzete miatt – úgy tűnik - a közel-
jövőben sem lesz rá forrás. 

Csak az állammal 
együtt lehet 

megépíteni a Kosdi 
úti körforgalmi 

csomópontot

A Telep utcában mutatkozó vízel-
vezetési problémával összefüggés-
ben Mokánszky Zoltán úgy fogal-
mazott: Sajnos az egész város csa-
torna-hálózata rászorulna a teljes 
körű cserére, de ennek milliárdos 
költségére jelenleg nincs forrása a 
városnak. Ezért igyekeznek lokáli-
san kezelni a felmerülő gondokat. 

Mint fogalmazott minden törekvé-
se az, hogy a választókörzet meg-
őrizze hangulatos családi övezetes 

arculatát. Idén is szépítették a kör-
zetet, gondozták a zöldfelületeket, 
fákat ültettek. – Ezért csak olyan 
ingatlanfejlesztést, beruházást tá-
mogatok, ami nem veszélyezteti a 
családi házas jelleget, az itt élők 
nyugalmát – mondta határozottan, 
aki ezúttal is kijelentette: tovább-
ra sem támogatja, hogy a belváro-
si kettes főút forgalmát Deákváron 
keresztül vigyék fel a 2/A-ra.

A kulturált lakókörnyezet fenn-
tartása érdekében kérte a családi 
házak tulajdonosait, hogy gyűjtsék 
össze a lehullott faleveleket, amit 
a város elszállíttat. A város pénz-
ügyi lehetőségeinek függvényé-
ben – a lakók felvetésére – vállalta, 
hogy a reformátustemető környé-
kén lévő utca pár száz méteres sza-
kaszán megoldják a közvilágítást. 
A sáros, földutat pedig igyekeznek 
„legalább” zúzott kővel leborítani – 
ígérte el felszólalónak. 

A rendszerváltozáskor 
sem volt ilyen mértékű 

reform

Fördős Attila polgármester sze-
rint az idei esztendő Vác gazdasági 
életének talán legnehezebb idősza-
ka, hiszen a korábbi bevételek felé-
re csökkentek miközben a kötelező 
feladatok ellátását biztosító norma-
tívának felét sem fedezte az állam. 
A jövő év még nehezebbnek ígérke-
zik, hiszen az egymilliárd forintot 
igénylő városüzemeltetési (700 mil-
lió) és a teljes közművelődési fel-
adatok (332 millió) ellátására mind-
össze 94 millió forintot ad az állam. 

A hiányt a 6 milliárdos önkor-
mányzati vagyon egy részének ér-
tékesítéséből vagy hitelből igye-
keznek pótolni – mondta a pol-
gármester, aki azt is nyomatékosí-
totta, hogy a beruházásokkal, fej-
lesztésekkel megakadályozzák az 
értékvesztést. 

Bejelentette, hogy a legoptimáli-
sabban jártak el a Jávorszky Ödön 
Kórház állami tulajdonba adásá-
val. A 2,5 milliárdos rekonstrukci-
óba befizetett 500 millió forint ön-
rész - közvetett úton – megtérül a 
színvonalasabb szolgáltatásokban 
– mondta azzal a kiegészítéssel, 
hogy az állam átvállalta a felgyü-
lemlett adósságot is. 

Tavasszal befejezték az egymil-
liárd 50 millió forint összköltségű 
Fő utca II. programot, melyből 450 
milliót vállalt a város. 

Fördős Attila szerint a rendszer-
változáskor sem volt ilyen mértékű 
reform, mint ami napjainkban zaj-
lik, melynek részeként 2013. janu-
ár 1-től megkezdik működésüket a 
járási hivatalok. Ez érinti a polgár-
mesteri hivatalt is, hiszen a felada-
tok átadásával a 131 fős létszámból 
csak 51 személyt alkalmazhatnak a 
központi előirányzat szerint. A tár-
gyalásoknak köszönhetően 66 fő-

vel indul a Váci Járási Hivatal, akik 
közül 44 munkatárs a polgármeste-
ri hivatalból kerül(t) át az új köz-
igazgatási intézménybe  – ismertet-
te a polgármester. 

Fördős Attila a változásokról 
szólva elmondta, hogy megszűn-
nek a normatívák, melyeket a fel-
adat finanszírozás vált fel. – Az ön-
kormányzat bevételeiből 2013. ja-
nuár 1-től a gépjárműadóból be-
folyt bevételnek csak a 40%-a il-
leti meg a várost, amely közel 160 
millió forint bevételi kiesést jelent 
számunkra. Jövő évtől megszűnik 
a helyi önkormányzatokat megille-
tő személyi jövedelemadó (SZJA) 
helyben maradó része, amiből Vác-
nak idén 466 millió forint bevétele 
származott. 

Azt még nem tudjuk, hogy az így 
elvont SZJA-ból általános jellegű 
támogatásként mennyit kapunk 
vissza – mondta. – A 2013. január 
1-től a gépjárműadóból befolyt be-
vételnek csak a 40%-a illeti meg a 
települési önkormányzatot. Ez a 
döntés közel 160 millió forinttal 
kurtítja meg jövőre a város bevéte-
li forrásait. Vácnak át kell vennie a 
Tragor Ignácz Múzeumot, a 46 mil-
lió forintos költségvetéséhez csak 
20 milliót ad az állam – tájékoztat-
ta a lakókat Fördős Attila, aki sze-
rint a váciak terhei nem növelhe-
tők tovább, de az is tény, hogy éves 
szinten nem tud 360 millió forintot 
szemétdíjra fizetni a város. 

Keresik az ésszerű megoldást 
mondta – miközben ostorozta az 
előző önkormányzat döntését, 
amely a csörögi lerakó helyett a 
„méregdrága” regionális társaság-
gal kötött szerződést. 

A nagy cégeknél látok esélyt az 
építményadó növelésére, de a la-
kossági ingatlanadó bevezetését 
továbbra sem támogatom, inkább 
lemondanék – jelentette ki Fördős 
Attila polgármester, aki azt is meg-
osztotta a hallgatósággal, hogy az 
önkormányzat az idei évet egymil-
liárd mínusszal kezdte, és annyival 
is zárja. 

Közterületen 
csökkentek 
a rablások

A több mint két órás lakossági 
fórum résztvevőit dr. Nagy László 
rendőrkapitány arról tájékoztatta, 
hogy a rendőrség is az átalakulás 
időszakát éli, ami alól Vác sem ki-
vétel. Jó hírként közölte: a váci és 
a szobi járás területén élő lakos-
ság közbiztonságát vigyázó rend-
őrkapitányság 22 új státuszt ka-
pott a megnövekedett feladatok 
ellátásához. 

A térség közbiztonsági helyze-
tét elemezve megállapítható, hogy 
2011-hez képest stagnálás jellem-
zi. Tény, hogy 3 %-al emelkedett a 

betörések, lopások aránya, elsza-
porodtak a besurranások, ami az-
zal is magyarázható, hogy a lakos-
ság nem elég elővigyázatos. Negye-
dével csökkent a közterületen el-
követett rablások száma, ami a 
rendőrkapitány reményei szerint 
még jobban visszaszorul az utcán 
szolgálatot teljesítő rendőri jelen-
létnek és a Földváry térem, Deák-
váron és Kisvácon nyitott körzeti 
megbízott iroda működésének kö-
szönhetően. 

Dr. Nagy László nem titkolta, 
hogy a váci vasútállomás közelé-
ben lévő – kevésbé ellenőrizhető – 
utcában megszaporodtak a gépjár-
műlopások. – „Képbe” került egy 
budapesti, gödi, gödöllői és váci 
gyökerekkel rendelkező elkövetői 
csoport, melynek felszámolásán 
dolgozunk” – jelentette ki a rend-
őrkapitány, aki – kérdésekre vála-
szolva – kifejtette: jelentősen visz-
sza lehetne szorítani a fémlopáso-
kat, ha a jogszabályok szigorítanák 
a felvásárlás feltételeit, kontrollál-
ni lehetne az átadó személyét. A 
város vezetőihez hasonlóan egyet-
ért annak a férfinek a javaslatával, 
aki a polgárőrség megszervezését 
szorgalmazza a Lajos-telepen. 

VetéSi imre
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Tehetséges általános és középiskolai diákokat támogat a Duna-Dráva Cement Kft.
Negyven DDC ösztöndíjas vette át oklevelét Vácott
A váci cementgyárat működtető vállalat alapítványa, a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány, immár nyolcadik éve, összesen évi 3 millió forinttal támogat 
olyan váci diákokat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményükkel bizonyítottak már más területeken is. Az idei évben a Duna-Dráva Cement Kft. iroda-
épületének földszinti előadótermében rendezett ünnepségen 12 általános és 28 középiskolás diák vehette át oklevelét a DDC vezetőitől és a kuratórium tagjaitól.

S
övér Ferenc, a DDC gaz-
dasági vezérigazgatója kö-
szöntőjében hangsúlyoz-
ta: „Nagy örömmel tölt el, 

hogy idén is támogatni tudjuk a 
környék fiataljait tehetségük ki-
bontakoztatásában. Közismert a 
gazdasági válságnak a hazai épí-
tőiparra gyakorolt hatása, de az 
kevéssé, hogy stabil nagyvállala-
tokat, így cégünket is, történelmi 
mélypontra taszít a megrendelé-
sek és a fizetőképes kereslet hiá-
nya.  Ennek ellenére úgy döntöt-
tünk, hogy a „Duna-Dráva a Te-
hetségekért” ösztöndíj olyan célt 
szolgál, amire még a legnehezebb 
időkben is érdemes áldozni.  Hi-
szünk abban, hogy céltudatosság, 
elkötelezett, kitartó munka vezet-
het csak eredményre, és emiatt 
példaként is tekintünk a jövő te-
hetségeire, akik a gazdasági, szel-
lemi haladás zálogai”.

A piacvezető cementgyártó tá-
mogatását azok a fiatalok nyerhe-
tik el, akik kimagasló tehetségnek 
ígérkeznek egy területen, és emel-
lett iskolai teljesítményük is ki-
egyensúlyozottan jó. A pályázaton 
nyertes tanulók a szorgalmi idő-
szak alatt ösztöndíjban részesül-
nek, amit a képességeik kibonta-
koztatásához és a maguk által ki-
tűzött cél eléréséhez használhat-

nak fel. A nyertes pályázók közül 
többen a sport terén jeleskednek: 
van a díjazott diákok között orszá-
gos egypár és kétpár evezős baj-
nok, ifjúsági világbajnoki helye-
zett, úszó tehetség, kajak váloga-
tott kerettag. Más díjazottak ze-
nei téren teljesítenek kiemelkedő-
en: hárfa-, hegedű- és énekművész 
is részesül ösztöndíjban idén. Töb-
ben pedig az országos tanulmányi 
versenyeken – kémia, matematika, 
nyelvi - elért kimagasló eredmé-
nyeikkel nyerték el a kuratórium 
támogatását. 

Az eseményen az alapítvány ku-
ratóriuma nevében Nagy Lász-
ló, kuratóriumi tag is felszólalt, 
aki a nehéz időkben való összefo-
gás, támogatás jelentőségét emel-
te ki. Majd Révész Éva szavait tol-
mácsolva hangsúlyozta a tehetség-
gondozás társadalmi jelentőségét: 
„A tehetség korai felismerésének 
nincs addig semmi jelentősége, 
míg a tehetség védelme nem válik 
társadalmunk egyik céljává, míg 
a nemzet tehetségeseinek nem 
nyújtunk alkalmat szellemi és er-
kölcsi javaik kifejtésére és értéke-
sítésére. Mi értelme lenne annak, 
hogy a tálentumokat korán felis-
merjük, kiválasszuk és kiművel-
jük, ha aztán nem gondoskodunk 
arról, hogy olyan helyet foglal-

hassanak el, mely képességüknek 
legjobban megfelel.” A rendezvény 
mottójának szánt gondolat felidé-
zése után a DDC szinte egyedülál-
ló ösztöndíj rendszeréről beszélt, 
melynek keretében az elmúlt 8 év-
ben több mint 300 diákot támoga-
tott mintegy 24 millió forinttal.

A vállalat honlapján közzétett 
kiírásnak megfelelően, 2012. októ-
ber 12-ig nyújthatták be pályáza-
tukat azon Vác közigazgatási terü-
letén működő általános és közép-
iskolák legalább 7. osztályos tanu-

lói, akik az elmúlt tanévet legalább 
4,5-ös tanulmányi eredménnyel 
zárták, és emellett tehetségükkel, 
illetve elért eredményeikkel ki-
tűnnek társaik közül. Az általános 

iskolások számára havi 
6000 forintos, a közép-
iskolás diákoknak pe-
dig 8000 forintos ösz-
töndíjat folyósít a válla-
lat 10 hónapon keresz-
tül. Az Alapítvány az 
elbírálás során a diáko-

kat tanító pedagógusok szakértel-
mére is támaszkodott, így a díja-
zottak eredményeiről, ígéretes fej-
lődéséről, a tanárok által készített 
írásbeli jellemzést is figyelembe 

vette munkája során a kuratóri-
um.  Az elnyert ösztöndíjat tanú-
sító oklevelet Szarkándi János, a 
Duna-Dráva Cement Kft. elnök-ve-
zérigazgatója adta a kiemelkedő 
teljesítményt elért diákoknak. 

A rendezvény a díjazottak zenei, 
irodalmi összeállításával és tánc-
bemutatójával zárult, melyet a 
Földváry Károly és az Árpád Feje-
delem Általános Iskola tanulóinak 
képzőművészeti alkotásaiból nyílt 
kiállítás koronázott meg.
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A zsúfolásig telt színházteremben a de-
mokratikus erők összefogását szorgal-
mazta Gyurcsány Ferenc, aki szerint az 

Együtt 2014-ben tömörülőknek minden szava-
zóra szükségük van a kétharmados siker érde-
kében. Ebben az összefogásban vállal szerepet 
a DK is, amelynek ma közel 200 ezer támogató-
ja van Magyarországon – mondta a párt elnöke, 
aki úgy véli, lényegesen többen vannak, de so-
kan nem merik nyíltan vállalni véleményüket. 

Bírálta a választási törvény módosítását, a 
választókerületek átrajzolását, az egy fordulós 
választás bevezetését, az előzetes regisztráci-
ót, amely mint fogalmazott: „százezreket akar 
távol tartani a választásoktól”. Nem ért egyet 
a határon túl élő magyarok szavazati jogával, 
mert annak kell döntenie Magyarország poli-
tikájáról, aki életvitelszerűen itt él, itt adózik 
– jelentette ki. „Nagy tragédia az országnak, 
nagy tragédia azoknak, akik a szomszédos ál-
lam fennhatósága alá kerültek. Mégis azt gon-
dolom, hogy a helyes megoldás az, amit Európa 
nálunk már szerencsésebb fele korán megélt, 
engedni magyarnak lenni a magyart Szlová-
kiában, Erdélyben, a Délvidéken. Használhas-
sa nyelvét, legyenek közösségei, legyen önkor-
mányzata, autonómiája, mindaz járjon neki, 
amely jár egy erős nemzetnek. Ha ez így van, 
akkor az nem feszültséget teremt, hanem meg-
oldást hoz.” – mondta.

 Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus el-
lenzék és a kis pártok versenyhelyzetét csök-
kenti, hogy csak a közterületen és az állami 
köztévében lehet politikai kampányt megje-
lentetni. Sérelmezte, hogy az internetes portál-
okon és a kereskedelmi televíziókban nem is-
mertethetik politikai üzeneteiket. 

Ostorozta azt a javaslatot is, hogy csak az 
a párt képviseltetheti magát a helyi szava-
zatszámláló bizottságban, amely két delegál-
tat tud küldeni egy bizottságba. Bejelentette, 
hogy pártjuk a Parlament köré vont élőlánc-
cal tiltakozik a választási törvény ellen, a sza-
bad választás feltételeinek megteremtése ér-
dekében. 

Legfontosabb személyes politikai ambíciója, 
hogy a mai demokratikus ellenzék kétharma-
dos győzelmet arasson a 2014-es választáson 
a Demokratikus Koalícióval összefogva. Párt-
ját egy leginkább szókimondó, olyan demokra-
tikus pártnak tartja, amely nem „hajlandó ud-
varolni”, csak olyan kijelentéseket tenni, amit 
a választópolgár hallani szeretne. „Csak azt 
mondom, amiben hiszek, csak akkor lesz erős 
a demokrácia, ha a politikus nem udvarol a vá-
lasztónak, aki viszont nem hisz el minden os-
tobaságot a politikusnak. Így jöhet létre egy 
erős, stabil Magyarország. Ezért dolgozom. Én 
nem kormánytag szeretnék lenni, hanem felépí-
teni az összefogás pártját, amely a parlament-

ben egy nyugatos, polgári, balközép mentali-
tást képvisel.” 

A rendezvényen a kérdések között két beki-
abálás is elhangzott, az egyik a 2006-os ese-
ményekkel összefüggésben azt kérdezte: „Van 
képe ide jönni?” A másik pedig egy fiatal nő-
től hangzott el, aki a hátsó sorokból idézte 
Gyurcsány Ferenc elhíresült öszödi kijelen-
tését, majd jobbikos köszöntéssel zárta véle-
mény nyilvánítását.  

A volt miniszterelnök válaszában kifejtette, 
sajnos nagyon sok ember lelkében a másikkal 
szembeni indulat és a gyűlölet a politizálás for-
rása. „Lehet kérdezni polgári módon is, kultu-
ráltan, Ady Endre, Petőfi Sándor, József Atti-
la és Márai Sándor nyelvén, meg lehet kérdezni 
alpári, indulatos stílusban is. Én olyan ország-
ban szeretnék élni, melyben az a természetes, 
hogy egymással méltóságteljesen, normálisan 
beszélünk.” – mondta visszafogottan, majd az-
zal folytatta, hogy miért mondta azt, hogy: „ez a 
….. ország”, mert imádom, szeretem. Legalább 
annyira, mint a magyar költészet nagyjai, akik 
hol megátalkodottnak, hol romlottnak, hol el-
veszejtendőnek gondolják szeretett hazáju-
kat… Az érte való szeretet, szenvedélyes aggó-
dás nyert kifejezést ebben, aki ezt nem érti, az 
olvasson magyar irodalmat.”

A 2006 októberében történt eseményekkel 
összefüggésben tett kijelentésre így reagált: 
„Nem volt szemkilövetés. Egyetlen eljárás sem 
állapította meg, hogy bárki szemkilövetésre 
adott volna parancsot. Én sem tettem. Ha ön 
ezt állítja, akkor hazudik, ha hazudik, akkor 
nem tisztességes – mondta az őt bíráló férfinek 
Gyurcsány Ferenc, aki sajnálatát fejezte ki, 
hogy az összecsapásokban megsérült 320 civil 
és 387 rendőr. 

VetéSi imre

A politikus Dióssi Csa-
ba, Pest megye 3. szá-
mú választókerület-

ének fideszes országgyűlési 
képviselő vendégeként látoga-
tott Fótra, aki mielőtt a párt 
aktivistáinak zártkörű tanács-
kozásán részt vett, előtte a he-
lyi sajtó képviselőivel találko-
zott a Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Házban.  

A sajtótájékoztatót megnyi-
tó Dióssi Csaba elmondta, hogy 
a párt rendszeres kapcsolatot 
tart fenn a választópolgárok-
kal, akiket nemcsak levélben 
keresnek meg, hanem időnként 
a Fidesz egy-egy prominens 
képviselője személyesen is kon-
zultál velük az aktuális kér-
désekről. Napjainkban jelen-
tős átalakulás zajlik a magyar 
közigazgatásban, az oktatás- 
és egészségügyben, melynek 
széles körű megismerését segí-
ti Pokorni Zoltán látogatása is, 
aki az első Orbán kormányban 
három évig miniszterként irá-
nyította az oktatási tárcát, nap-
jainkban is Fidesz vezető okta-
táspolitikusa, a főváros II. ke-
rületének polgármestere. 

- A Fidesz elnökségének tag-
jai, a kormányban dolgozó mi-
niszterek, politikai államtit-
károk az elmúlt évhez hason-
lóan idén ősszel is több száz 
rendezvényen találkoznak or-
szágszerte a párt tagjaival, 
szimpatizánsaival zártkörű 
rendezvényeken. De nincse-
nek nagy titkaink – húzta alá 
Pokorni Zoltán, aki hozzátette: 
- Mindegyik előtt találkozunk a 
helyi sajtó képviselőivel, hogy 
az általuk felvetett kérdésekre 
válaszolhassunk. A politikus 
leszögezte ez nem választási 
kampány, hanem egy olyan fó-
rum, melyen a bonyolult, konf-
liktusokkal terhelt kérdéseket 
is meg lehet vitatni. 

Majd arról beszélt, hogy a leg-
jobb szándékok ellenére is elő-
fordulnak konfliktusok abban 
a hatalmas munkában, amely-
lyel átalakítják az oktatási, az 
önkormányzati, az egészség-
ügyi rendszert, létrehozzák a 
járási hivatalokat. Az új válasz-
tókerületi rendszer, a választá-
si törvény módosítása, adótör-
vények és az ország költségve-
tésének kialakítása is jelentős 
energiákat emészt fel.  - Az in-
formáció sosem elég, mindent 
lehet jobban és részletesebben 
megvilágítani, megmagyarázni 
a döntés hátterét és okát. Ezek 
a találkozók arra is szolgálnak, 
hogy mi, akik ezeket a döntése-
ket meghozzuk, megtudjuk, mit 
gondolnak erről saját híveink. 
Hol kell ezeket javítani, igazíta-
ni, korrigálni, hogy a visszacsa-
tolások időben megtörténjenek 
– hallhattuk a politikustól. 

A sajtótájékoztatón számos 
kérdés került terítékre, melyek 
közül arra a felvetésre, hogy a 
2013. január 1-től állami fenn-

tartásban működő iskolák 
igazgatói megőrzik-e pozícióju-
kat vagy pályázniuk kell, hatá-
rozott volt a válasz. – A megyei 
fenntartású intézményektől el-
térően nem kell pályázniuk, 
megmaradnak beosztásukban 
– jelentette ki Pokorni Zoltán, 
aki megerősítette, hogy a vá-
rosi fenntartású intézmények-
nél minden hivatalban lévő 
igazgató folytatja megbízatá-
sát, és amikor lejár a mandátu-
ma, akkor pályáztatják meg az 
igazgatói pozíciót. - A fenntar-
tó változása miatt indokolatlan 
lenne, hiszen az igazgatók álta-
lában jól végzik a munkájukat. 
Nem lenne egészséges, és sem-
mi nem indokolja, hogy az or-
szágban egy időben cserélőd-

ne minden igazgató – mondta 
az Országgyűlés oktatási, tu-
dományos és kutatási bizott-
ságának fideszes elnöke.  

A korábbiakhoz képest több 
szakfelügyelet lesz, hiszen a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KIK), mint az 
állami iskolák fenntartója, a 
maga hálózatán belül kontrol-
lálja a szakmai munka színvo-
nalát, míg az Oktatási Hivatal 
ettől függetlenül hívja életre 
a pedagógusok teljesítményét 
mérő és értékelő rendszert. - 
Erre azért van szükség, mert 
Magyarországon nemcsak ál-
lami iskolák, hanem egyházi 
és alapítványi intézmények is 
vannak. Az nem lenne egész-
séges, ha az egyik fenntar-
tó ellenőrizné a másikat. Az, 
hogy melyik lesz a hangsúlyo-
sabb, melyik felel majd meg 
annak az egykori szaktanács-
adói, szakfelügyelői rendszer-
nek, ezt most elég nehéz meg-
mondani, mert ketté válik. Az 
egyik a fenntartó, a maga cél-
kitűzésit, elvárásait kéri majd 
számon az iskoláktól, a másik 
a pedagógusi előmenetelhez 
szükséges pedagógus értéke-
lést fogja végezni. De azt mind-
egyik intézményben. Az első 
inkább  egy segítő, támogató, a 
második pedig egy sokkal ke-
ményebb következményekkel 
járó ellenőrző rendszer lesz. 
Mind a kettőre szükség van – 
hangsúlyozta Pokorni Zoltán. 

Pedagógus életpálya modell 
bevezetésével összefüggésben 
elmondta, hogy a jövő évi költ-

ségvetési törvénytervezetben 
73 milliárd forintot tervezett 
be a kormány, amely szeptem-
berre, októberre és november-
re nyújtana fedezetet a meg-
emelt bérekre. – A decembe-
ri bért 2014. januárban kell ki-
fizetni. Tehát három hónapról 
van szó. Folynak az IMF tár-
gyalások, a vita elég rejtélyes, 
a nemzetközi szervezet kéte-
lyeit hangoztatja, hogy nem jól 
számoltunk, s ezért szerintük 
nem fér bele ez a 73 milliárd fo-
rint a 2013. évi költségvetésbe. 

A kormány úgy gondolja, 
hogy jól számol. Szerintem is 
a kabinet látja jól a dolgokat, 
de hát az IMF az erősebb, az ő 
pénzét akarjuk a magunk biz-
tonságáért egyfajta védőháló-

ként az ország fölé húzni. Ép-
pen ezért azt mondtuk, füg-
gesszük fel, de ha az év köze-
pén úgy látjuk, hogy nekünk 
volt igazunk, mi láttuk jól a 
gazdasági növekedést, akkor 
szeptemberben elindítjuk a pe-
dagógusi életpálya modellt – 
jelentette ki Pokorni Zoltán. 

- Ha mégsem – folytatta - ak-
kor viszont szerintem egy má-
jus körüli döntéssel fel kell 
függeszteni a szeptember-
től emelkedő pedagógus óra-
számokat, hiszen az életpálya 
nemcsak béremelésről szól, ha-
nem a munkaidő új szabályo-
zásáról, illetve egy ellenőrzöt-
tebb, garantáltabb minőségről 
is. Az nem járható, hogy előír-
juk a tanároknak, hogy 32 órát 
bent legyenek az iskolában, és 
minimum 26 órát tanítsanak a 
mostani 22 órával szemben.  Je-
lenleg a túlórában ellátott tan-
órák után pótlékot kapnak, 
ami átlagosan a jövedelmük 15-
20 százalékát teszi ki. Ha meg-
emeljük az óraszámokat, akkor 
ezt a túlóra pénzt nem kapják 
meg, s ha nem emeljük mellet-
te a jövedelmüket, akkor a jö-
vedelmük szeptembertől csök-
ken. Ez helytelen lenne. A két 
dolgot csak egyszerre lehet el-
indítani, vagy egyszerre le-
het felfüggeszteni, mert külön-
külön nem lenne méltányos – 
mondta határozottan Pokorni 
Zoltán, aki szerint a kormány-
nak a döntést a jövő első felé-
ben ennek fényében kell majd 
meghoznia.  

VetéSi imre

Jelentős rendőri erők biztosították a gödi József Attila Művelődési Ház előtti területet 
péntek délután, ahol a Jobbik dunakeszi, gödi és váci szimpatizánsai tiltakoztak az in-
tézmény színháztermében fórumot tartó Gyurcsány Ferenc ellen. Miközben a volt mi-
niszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke a demokrácia csorbulásáról, a sajtósza-
badság megtépázásáról, a választási törvény módosításáról beszélt, addig a forgalom 
elől elzárt Alagút utca elején a rendőrök sorfala között a zászlókkal és transparensekkel 
kivonuló tiltakozók folyamatosan Gyurcsány Ferenc nevét skandálták.

Szeptembertől csak akkor méltányos bevezetni – a pedagógusi életpálya modell ré-
szeként - a megemelt pedagógus óraszámot, ha ezzel párhuzamosan a magasabb jö-
vedelmet is biztosítja a kormány – jelentette ki Pokorni Zoltán, az Országgyűlés okta-
tási, tudományos és kutatási bizottságának fideszes elnöke péntek délután egy fóti 
sajtótájékoztatón.

Gyurcsány Ferenc: 
Sokak lelkében a másikkal szembeni 

gyűlölet a politizálás forrása

Pokorni Zoltán:  
A pedagógus óraszámot csak 

a bérrel együtt méltányos megemelni
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László Zoltán és négy képviselőjelölt együtt akar tenni a faluért

EGYÜTT, KÖZÖSEN KOSDÉRT
László Zoltán két éve irányítja sikeres polgármesterként Kosdot, ahol, mint mondta, számos barátra, segítőre tett szert, akik nem nézték, hogy 
kívülről jött vagy mi a pártállása, vallása. Csak az motiválta őket, hogy kimozdítsák a falut az „állóvízből”, közös összefogással élhetőbbé for-
málják, elindítsák a fejlődés útján Kosdot. Az elmúlt két esztendő azt bizonyítja, hogy sok partnert találtak a településfejlesztő munkához, de 
vannak, akik ezt a tevékenységet nem nézték jó szemmel. Most, a november 25-i időközi választáson azzal a négyfős csapattal indul, amely-
nek tagjai, ha nem is látványosan, igazi „szürke eminenciásként” eddig is segítették munkáját, akik az eltelt két év során már bizonyították, 
hogy tenni akarnak a faluért.

László Zoltán:

– Két év alatt többet teljesítet-
tünk, mint amennyit beszéltünk 
róla, és a két év tanulsága, hogy 
javítanunk kell a kommunikáci-
ót. Sok más településsel szemben, 
Kosdnak megtakarításai vannak, 
számos pályázat önrészét is képe-
sek voltunk fedezni, a felvett hi-
tellel pedig jól tudtunk gazdálkod-
ni. Sikeres és nyereséges volt az 
önkormányzat vállalkozása is. A 
megtermelt nyereséget visszafor-
gattuk, Kosdon az utóbbi két évben 
pl. nem emeltük a gyermekétkezte-
tés díját. 

Nagy eredmény, hogy megtízsze-
reztük a közmunkások számát, az 
idén 41 fő dolgozik a községben, 
közülük 8 nyolcórás foglalkozta-
tásban. 41 családnak adtunk túl-
élési esélyt ebben a nehéz időszak-
ban, úgy, hogy a lehetőségeket tel-
jes egészében kihasználtuk. Ahe-
lyett, hogy alkalmaztunk volna 
valakit, inkább több közmunkás-
nak adtunk munkalehetőséget. 
Van olyan család, amelynek csak 
mi nyújtunk megélhetést. Dolgoz-
nak közmunkásaink az óvodában, 
az iskolában, a polgármesteri hiva-
talban, és tudatosan az állam által 
preferált területekre koncentrál-
tunk. 

Nagy erőfeszítéseket tettünk a 
belvíz-elvezetés megoldására, köz-
munkásokkal és saját szállítóesz-
közzel megtisztítottuk a vízelve-
zetőárkokat több mint hat kilomé-
ter hosszban, mintegy 45 millió fo-
rint értékben, amelyből közel 10 
milliós értéket képvisel az elvég-

zett munka. Ugyanakkor pályáza-
tot készítettünk elő egy 240-250 
milliós beruházásra, amely a tele-
pülés további egyharmadán olda-
ná meg a csapadékvíz-elvezetést. 
Amint kiírják a pályázatot, mi kész 
tervet nyújtunk be. A közösségi 
élet is fellendült, támogatjuk a ha-
gyományőrző egyesületet, a sike-
res vegyeskarunkat, és az új veze-
tés új lendületet adott a sportegye-
sületnek is, amelynek már hatvan 
tagja van. Megújul a futballpálya, 
amely terveink szerint az iskolai 
sport lehetőségeit is növeli, és tö-
megsport-rendezvényeknek is he-
lyet ad majd. 

Nagy siker volt az uniós pályáza-
ton elnyert pénzből megvalósított 
testvértelepülési találkozó, amely-
nek keretében lengyel és szlováki-
ai küldöttségeket, gyerekeket fo-
gadtunk. Megmaradtak a kapcso-
latok, leveleznek egymással, sőt, 
egy lengyel család már vissza is lá-
togatott hozzánk. És az sem elha-
nyagolható, hogy a támogatás egy-
harmada helyben maradt, mivel a 
szállást, élelmezést helyben bizto-
sítottuk. 

Végül, úgy gondolom, hogy a falu 
lakosságának nem két, hanem négy 
év elteltével kell elszámolnom az 
elvégzett munkáról.

Zombori Márk Ádám:

– A nyomdaiparban, a reklám-
szakmában dolgozom, s ha nem is 
függ össze a szakmámmal, mi, a fe-
leségemmel indítottuk el az élelmi-
szerlavina programot. Kosdi Ön-

kéntesek segítségével megtermelt 
zöldséget osztottunk szét, miután 
500 ezer forint értékben nyertünk 
vetőburgonyát, vetőmagot, az ön-
kormányzat pedig 1,6 hektárt biz-
tosított az ültetésre. A palántázás-
ban egy helyi vállalkozó segített. A 
termésből, a közel hét tonna burgo-
nyából, a paradicsomból, papriká-
ból elsősorban azok kaptak, akik 
örökbe fogadtak sorokat, megmű-
velték. Juttattunk a rászorulóknak 
is, akik koruk, állapotuk miatt nem 
tudtak részt venni a munkában. Mi-
vel volt érdeklődés, képviselőként 
is szeretném ezt a programot foly-
tatni, ha nem nyerünk pályázaton, 
akkor más forrást találni. 

Az is fontos, hogy saját termé-
nyekkel segítsük a gyermekintéz-
ményi étkeztetést. Képviselőként 
nagyobb súly helyeznék a kommu-
nikációra, a közbiztonság javítá-
sa érdekében, hogy például, idege-
nek ne szedjék le mások a termé-
sét, újraindítanám a polgárőrsé-
get. Fontosnak tartom a jó csapat-
munkát…

Dudás István:

– Harminc évet dolgoztam vál-
lalkozóként, itt is volt málnásom. 
Nemrég idehoztuk a vállalkozá-
sunkat Kosdra, építünk egy pék-
műhelyt, ami ha elkészült, még a 
gépek, berendezések hiányoznak, 
öt-hat embernek ad majd munkát. 
Személy szerint én is tudnék ten-
ni a faluért, beszélgettem az em-
berekkel, például, lehetne segíte-
ni az orvosi rendelő, a művelődési 
ház felújításában. Szeretek valamit 

tenni a közösségért, eddig is kö-
zösségi ember voltam, dolgoztam a 
köz javáért. 

Úgy gondolom, hogy ha az embe-
rek látják, megmozdul valami, ak-
kor csatlakoznak, és kialakítha-
tó olyan kollektíva, amely össze-
fog a faluért. Látom, hogy az utób-
bi két évben mozdult meg valami 
a faluban. 

Én a gazdasági részét vállalom a 
munkának, nyilván értek hozzá, ha 
minden vállalkozásom működik, 
de próbálok más területen is szer-
vezni. Nem számít, ki honnan jött, 
nem önös érdek vezérel ötünket, 
hanem, hogy elmozdulás, fejlődés 
legyen Kosdon.

Vígh Eszter:

– Szociális munkásként elsősor-
ban az ellátórendszerben szeret-
nék javulást elérni. Arra fogok tö-
rekedni, hogy a szociális ellátás, 
az idősek ellátása minél teljesebb 
körű legyen, fontos, hogy megta-
láljuk a forrást a házi segítségnyúj-
tás biztosításához is. Úgy tudom, 
ez önkormányzati feladat, ezt fenn 
kell tartani, megfelelő jelzőrend-
szerrel együtt. 

Először a rászorulók felmérésére 
lenne szükség, hogy tudjuk, hány 
idősnek, hány gyereknek kell a se-
gítség. Ebben az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola szociális munkás 
hallgatói gyakorlatként segíthet-
nének, a felmérés eredményeként 
pedig a szociális hálót kellene fel-
állítani. 

Hasonlóan fontosnak tartom, 
a sport mellett, egészségnevelő 

programok elindítását, a felnőttek-
nek egészségmegőrző jellegű prog-
ramokat, ebben helyi lakosok is 
tudnának segíteni, és vannak tor-
natermeink. Az adottságok meg-
vannak ahhoz, hogy fellendítsük a 
turisztikát, kirándulásokat, kerék-
pártúrát szervezzünk, kínáljunk 
ilyen lehetőségeket is.

Erki László:

– Tizenkét éve lakom Kosdon, és 
ugyanannyi ideje ismerem László 
Zoltánt is. Két évvel ezelőtt már in-
dultam az önkormányzati válasz-
táson, most újra megpróbálom. So-
kat foglalkoztam emberekkel, is-
merem az önkormányzati munkát, 
a hivatásom kapcsán sok önkor-
mányzattal kerültem kapcsolat-
ba. Az utolsó nyolc évet a kataszt-
rófavédelemben töltöttem, ennek 
kapcsán foglalkoztam az árvízvé-
delemmel is. Van tapasztalatom 
a közbiztonsági kérdésekben és a 
kommunikációban is. 

Meggyőződésem, hogy a tősgyö-
keres és a beköltözött kosdiakat is 
össze lehet fogni, hiszen az önkor-
mányzati parcellázás nyújtotta le-
hetőséggel sokan éltek, költöztek 
ide Pestről, Vácról is, nem szabad 
különbséget tenni. Ha mindenki 
teszi a dolgát, össze lehet fogni a 
falut, mert nemcsak az anyagia-
kon, hanem a kollektíván is múlik 
a fejlődés. 

Úgy döntöttünk, hogy öten együtt 
képviselünk egy azonos irányt, 
olyan csapatot alkotunk, amely-
ben jól ki tudjuk egymást egészíte-
ni. Együtt, közösen Kosdért!  F
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Anna (38) fia, Tomi kamasz lett, így nem könnyű a kedvére tenni. Ahogy az esztergomi családanya fogalmaz: – Sportot űz abból, hogy ő legyen az okosabb, 
és hogy megmutassa, mennyire le vagyunk maradva a férjemmel. Ma például azzal froclizott, hogy a felnőttek többsége digitálisan analfabéta.

Karácsonyi ajándékok – idén az Inviteltől

Zoli, Tomi apja ezt jobban vi-
seli, mint Anna. Most is csak 
mosolygott, és elővette az 

Invitel új tájékoztatóját. Néhány 
perc múlva, amikor Tomi vissza-
jött, az apja már kérdezte is: 

– Kellene egy új TV előfizetés, 
szerinted milyet vegyünk? 

Tomi nyeglén válaszolt: 
– Mit tudom én. 
Erre az apja, kellő fontoskodás-

sal: 
– Azt hiszem, tudom a megol-

dást, InviTV-t veszünk. – Látszott, 
hogy Tomi még sohasem hallott 
róla, ezért Zoli folytatta: – Legin-
kább az tetszik az IPTV szolgál-
tatásban, hogy a műsorokat fel-
vehetjük, így ha nem vagyunk itt-
hon, akkor is megnézhetjük utó-
lag, de jó azért is, mert az adás 
bármikor megállítható. Tomikám, 
te például percenként rohansz ki 
a film alatt, ilyenkor megállítha-
tod, vagy akár vissza is tekerhe-
ted, emellett van egy csomó más 
extra funkció is.

– Jó, jó, apa, de te honnan tudod 
mindezt? 

– Az Invitel honlapján minden 
információ megtalálható, de el-
mentem a cég Telepontjába, ahol 
ki is próbálhattam az IPTV-t. 
Most már tudom, hogy ez a szol-
gáltatás a mi utcánkban is elérhe-
tő. Lényegében tíz perc alatt meg-
értettem, hogy ezt nekünk talál-

ták ki. Egyébként a weben keresz-
tül is megrendelhetjük, és köthe-
tünk hozzá internet - vagy telefon 
- előfizetést is. Utána számoltam, 
ez a csomag jobb, mint ami eddig 
volt.

Tomi csak nézett, de aztán gyor-
san kapcsolt: 

– Jó, de hány megás az internet? 
Az apja most nem jött zavarba: 
– Lehet akár 15-től 50 Mbit/s se-

bességű is, de szerintem nekünk 
bőven elég a 25 megás. Ez is hi-
hetetlen élmény lesz, mivel ilyen 
gyors internetet még sohasem 
használtunk.

– Hogyan lehet ilyen gyors? – 
kérdezte Tomi hitetlenkedve. 

Zoli nagyot sóhajtott, és adta to-
vább a szakértőt: 

– Az Invitel új optikai hálózatot 
épített ki, ettől ilyen jó az aján-
lat. Ráadásul most választhatunk 
egyet a Mixer csomagok szolgálta-
tásai közül, és három hónapig az 
internet, tévé vagy telefon havi dí-
ját a cég fizeti.

– Mondd, apa, mindez kará-
csonyra lesz?

– Ezt megvesszük most, de a 
karácsonyra is gondolok. Édes-
anyád végre megkaphatja a saját 
számítógépét. Az Invitel téli akci-
ójában most Samsung notebook 
is van, Windows 8-as operációs 
rendszerrel. Mindössze 21 990 fo-
rint a kezdő részlet, a havi rész-

let pedig 4490 forint. 24 hóna-
pon keresztül, kamatmentesen. 
Szerintem ezt is ki tudjuk gaz-
dálkodni. De az is lehet, hogy in-
kább egy Samsung Smart TV-t vá-
lasztunk közös családi ajándék-
nak. Ez a készülék internetre kap-
csolható. Lehet vele barangolni a 
weben, YouTube-videókat nézni, 
facebookozni is, de rengeteg egye-
di program és applikáció is tölt-
hető rá, akár az okostelefonokra. 
A jó hír pedig az, hogy most ez is 
kamatmentes részletre kapható.  
Tomi ámulattal nézett apjára, pe-
dig a saját karácsonyi meglepeté-
séről még nem is tudhatott. Mivel 
a nagyszülők is Mixer csomagra 
váltanak, így a szolgáltatás mellé 
Annáék végre megvehetik fiuknak 
az Xbox 360-ast. Ez a 250 GB-os 
játékkonzol még élethűbben kelti 
életre a játékokat. 

Ezt már Tomi szülei együtt kal-
kulálták ki. Az Xbox 360-as meg-
lehetősen komoly ajándék, amely 
az Invitel ajánlatában az új szol-
gáltatás mellé most mozgásérzé-
kelős Kinect kiegészítővel és há-
rom játékkal kamatmentes rész-
letre elvihető. 

A kezdő részlet 19 990 forint, és 
a 24 darab havi részlet 4190 forint. 
Tomi szülei biztosak abban, hogy 
az Invitel segítségével idén is bol-
dog és élményekkel teli karácso-
nyuk lesz.
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kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
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E gondolatokkal kö-
szöntötte a közön-
séget november 9-én 

Kárpáti Zoltánné igazga-
tó asszony abból az alka-
lomból, hogy ezúttal Czire 
Alpár székelykeresztúri fo-
tóművész Harangozó Ka-
talin által rendezett Hajna-
li beavatás című tárlatának 
megnyitójára került sor.    

Előbb az iskola Kicsinyek 
Kórusa énekelt Dászkál 
Dóra vezényletével, majd a 
Farkas Ferenc Művészeti Is-
kola növendékei közül Tóth 
Máté harsonán, Frech Haj-
nalka és Markovics Dániel 
zongorán játszott. 

Tárlatnyitójában Maczkay 
Zsaklin művészeti újság-
író, főszerkesztő az egysze-
rű erdélyi emberek minden-

napi, gyakran 
nem könnyű éle-
tének mozzana-
tait bemutató fo-
tókkal kapcso-
latban megállapította, hogy 
"megannyi régi ízeket idé-

ző falusi életkép néz vissza 
ránk a tablókról… A felvéte-
lek a pillanatok varázsáról, 
emberi összetartozásokról, 
a munka szépségről szól-
nak… A könyörtelenül pergő 
időt jelenítik meg a művész 
által megörökített gyönyö-
rű barázdákkal és ráncok-
kal szabdalt, ősz hajú arcok, 

munkában megfáradt, 
hajlott hátú anyókák, 
dolgos, megkérgese-
dett kézfejek". 

A lenyűgöző tájké-
pek pedig álomszőtte, 
sejtelmesen megvilá-
gított, erdőrészleteket, 
a naplemente vörösé-
től aranyszínűre fes-

tett nádakat, tó fölött 
lebegő hajnali párafüggönyt, 
lila levendulamezőt tárnak 
elénk oly módon, mintha il-
latát mi is éreznénk.           

Ezt követően a közönség 
meghallgatta Czire Alpár 
önvallomását alkotói mód-
szeréről, munkássága titka-
iról. Többek között elmond-
ta, hogy utazásai során min-
dig megpróbál elfogultság és 
előítélet nélkül közelíteni a 
tájhoz, a vidékhez, az embe-
rekhez.

katona m. iStVán

Fotók: keSzipreSS 
éS a Szerző

Fotótárlat a Kőrösi iskolában
Joggal nevezhető a kultúra egyik városi "fellegvárának" a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola. Az elmúlt harminc évben megszámlálhatatlanul sok alkotó mű-
vésszel, tudóssal, íróval találkozhattak itt az érdeklődők. Színvonalas, igényes és 
emlékezetes kiállításaik iránti élénk közönségérdeklődés is jelezte, hogy a vizuá-
lis kultúra mennyire fontos mindennapi életünkben. 

Az Esztergomban elérhető, személyre szóló akciós ajánlatokról, 
szolgáltatásokról érdeklődjön Telepontunkban  

(Esztergom, Petőfi Sándor u. 31.),  
illetve hívja ingyenes telefonszámunkat: 06-33-401-167. 

A Vácon elérhető ajánlatokról érdeklődjön helyi 
Telepontunkban, Vácon, a Széchenyi utca 34-ben.
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- Az előttünk álló változások, a közoktatás és a közigazgatás átalakítása vezető témává lett pedagó-
gusaink életében – fogalmazott az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Kistérségi Pedagógiai 
Napok nyitó előadásában Cs. Bíró Attila, a házigazda Dunakeszi Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 
Osztályának vezetője. 

A Junior Príma és az Artisjus díjas színész-énekes új önálló nagylemeze és új zenekarának élő kon-
certje sok meglepetést tartogat a közönségnek.

Az átalakítás időszakát 
éli a közoktatás is

Feke Pál borban is a minőséget kínálja

Sellei Zoltán Városi Versmondó Verseny

A Radnóti Miklós Gim-
názium zsúfolásig 
megtelt aulájának 

közönségét a jövő év január-
jától várható változásokról, 
s az ezzel összefüggésben 
idén megteendő lépésekről 
tájékoztatta. Hangsúlyozta, 
a jelenlegi fenntartó önkor-
mányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az 
átállás minél zökkenő men-
tesebben történjen meg, s 

az új szisztéma előnyeit a le-
hető leghamarabb élvezhes-
sék a gyerekek, a szülők és 
a pedagógusok.

Ezt követően dr. Duró 
Zsuzsa egyetemi okta-
tó tartott előadást az óvo-
da és iskola közötti átme-
net pedagógiai-pszicholó-
giai kérdéseiről, majd dr. 
Bodó Márton, a NAT titká-
ra adott kimerítő tájékozta-
tást a kistérség pedagógu-

sainak a kerettantervek he-
lyi adaptációjáról. Koháry 
Orsolya közoktatási szak-
értő előadásában az újon-
nan életbe lépő köznevelé-
si törvény tanárokra gyako-
rolt hatásáról fejtette ki vé-
leményét.

Az ebédszünetet követően 
két szekcióban folytatódott 
a szakmai munka. Az intéz-
ményvezetőknek Petróczi 
Gábor közoktatási szakértő 

beszélt az új tanév új kihívá-
sairól, hogy milyen feladato-
kat ró a köznevelési törvény 
és annak végrehajtási rende-
lete az intézmények vezetői-
re. A munkaközösség-veze-
tők számára tartott szekció-
ülésen Miskolci Szilvia köz-
oktatási szakértő segítségé-
vel a kerettanterv és a helyi 
tanterv összefüggéseit jár-
ták körbe a megjelentek.

l. a.

Sokat dolgoztunk Se-
bestyén Áron zene-
szerző barátommal 

legújabb nagylemezemen, 
amely eredményeként egy 
igazán különleges, mély ér-
zésű album jött létre. Az 
egyszerre lírai és modern 
hangzásvilágú lemez és a 
ráépülő koncert fontos sze-
repet játszik az életemben. 

Az albumon olyan dalokat 
hallhatnak tőlem, amelye-
ket korábban nem énekel-
tem. Egyaránt helyet kaptak 
kiváló magyar zeneszerzők, 
szövegírók művei, és új, sa-
ját dalok is. Egy férfi-nő 

közti kapcsolat olyan sok-
féle lehet. A lemez ezt meg-
mutatva tart tükröt mind-
annyiunk elé és szól emberi 
viszonyokról, szerelemről, 
családról, szenvedélyről. 

Az elmúlt néhány évben a 
színház mellett életem fon-
tos részévé vált a borászat 
is. Aztán évekkel ezelőtt a 
színház egyszer csak hozta 
Egert, Eger hozta a barát-
ságot és ez a barátság hoz-
ta nekem a borászat és a 
borászok igazi világát. Az 
egyik „könnyesre neve-
tős” este Csabával és Gé-
zával „szabadította rám 

ezt a kedves figurát a hódot, 
akivel örök szövetséget kö-
töttem. Paul&Hód . Az első 
Paul&Hód bort az egri bor-
vidék egyik legismertebb 
borászával, Bolyki János-
sal készítettük el. A CD és 
a bor „Az első harapás” né-
ven, a Paul&Hód  termék-
család két bevezető tagja-
ként elérhető exkluzív dísz-

dobozban együtt, valamint 
külön-külön is.

Az új CD és a termékek 
decemberben már meg-
vásárolhatók – nyilatkoz-
ta lapunknak Feke Pál, a 
Dunakeszin élő népszerű 
színész-énekes.

A Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár 2012-
ben is meghirdeti a 

városunk neves előadómű-
vészéről elnevezett Vers-
mondó Versenyt

A nevezés feltételei: a ver-
senyre azok a Dunakeszin 
élő, (illetve itt dolgozó vagy 
tanuló) amatőr versmondók 
jelentkezhetnek, akik betöl-
tötték 16. életévüket.

A versmondó egy szaba-
don választott magyar költő 
versével jelentkezhet. 

Jelentkezési határidő: 
2012. november 29. csü-
törtök 18 óra

Nevezési lap kérhető a Köl-
csey Ferenc Városi Könyv-
tárban, (Dunakeszi, Kossuth 

L. u. 6.) illetve az 1. Sz. Fiók-
könyvtárban, (Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) valamint 
letölthető a könyvtár hon-
lapjáról. /www.dkvk.hu/

A nevezési lapon kérjük 
megadni: a jelentkező ne-
vét, születési évét, elérhe-
tőségét: levelezési cím, te-
lefon, e-mail, valamint a 
választott költő nevét és a 
vers címét.

A verseny díjazása: 

I. díj Sellei Zoltán özve-
gyének díja: 30.000 Ft érté-
kű könyvvásárlási lehető-
ség

II. díj Dunakeszi Vá-
ros Polgármesterének díja: 

25.000 Ft értékű könyvvá-
sárlási lehetőség

III. díj a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár díja: 20.000 
Ft értékű könyvvásárlási le-
hetőség

A zsűri további díjakat, ill. 
különdíjakat is megállapít-
hat.

A verseny szervezője: Köl-
csey Ferenc Városi Könyv-
tár 

Információ, szervezés: 
Németh Klára
06-27-341-853/1 mellék
e-mail: nk@mail.dkvk.hu
A verseny helyszíne: Köl-

csey Ferenc Városi Könyv-
tár Dunakeszi, Kossuth La-
jos u. 6.

A verseny időpontja: 
2012. december 8. szombat 
15 óra

Várjuk jelentkezését!

Peugeot Business 
modellek 

a PM VÁC-nál

22-30% 
árengedménnyel 
NOVEMBER 30-ig
(készletről és gyártásból 

történő értékesítés esetén is).
 

A részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben.

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: 06-70-505-1177 
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A KEK-ben továbbjutott, az MK-ban kiesett a Váci NKSE

Időrendben haladva - a 
három mérkőzést hat 
nap alatt (!) kellett le-

játszania a váciaknak – elő-
ször Horvátország főváros-
ába utaztak Gulyás István 
tanítványai. A második leg-
jobb horvát női csapatnak 
számító HC Lokomotiva 
Zagreb meg is lepte a miein-
ket. A váciak ugyanis a mér-
kőzés folyamán nem egyszer 
mély gödörbe kerültek és a 
lelkes hazaiak 28-26 arány-
ban megnyerték az első ösz-
szecsapást. Így aztán érthe-
tően nem túl vidám hölgy-
koszorú utazott három nap 
múlva a hazai kupasorozat 
legjobb 16 közé jutásért ví-

vott fordulójának kereté-
ben megrendezett székesfe-
hérvári csatára. Ráadásul 
abban a csarnokban szinte 
egy évtizede nem sikerült 
nyernie váci női együttes-
nek. Most sem! 

A Vác bár sokáig vezetett, 
a legjobbjukat nélkülöző 
hazaiak a hajrában nagyobb 
lelkesedésüknek köszönhe-
tően fordítani tudtak, ideje-
korán kiejtve a legutóbb ku-
pabronzos váciakat (25-24).

Következett újabb három 
nap elteltével a váci KEK-
revans. A mieink ugyan 
gyorsan behozták a kétgó-
los hátrányt és pár perc el-
teltével már összesítésben 
is vezettek, az első negyed-
óra után okkal ijedtek meg a 
nézők a 6-6-os állás miatt. 

Szerencsére ezúttal az 

ügyesebb kacsókat vitték 
a pályára a váciak és nem 
egyszer sikerült többgólos 
sorozatot kialakítaniuk. 

A második félidőben pe-
dig fokozatosan nőtt a kü-
lönbség, és a magabiztos 
továbbjutás (29-20-as si-
ker után összesítésben 55-
48) láttán végre ismét szé-
les mosolyok közepette pa-
csizhatott csapat és szurko-
lótábora. 

A sorsolás szerint a nyolc 
közé jutásért a Váci NKSE 
a legjobb horvát együttes-
sel mérkőzik. A kaproncai 
Podravkával február első 
felében esedékes kétmecs-
cses párharc első felvoná-
sára idegenben kerül sor.

kereSzturi Gyula

Fotó: Fehér Viktor

A Duna-parti együt-
tes új mestere meg-
tekintette a Kinizsi 

múlt heti solymári mérkőzé-
sét, melyen Szijjártó Péterék 
fölényes, 8-2-es győzelmet 
arattak a listavezető Külker 
SC ellen. Az ott látott játék 
és az első, vasárnapi közös 
edzés után úgy nyilatkozott 
lapunknak Tomas Rivera 
Amoros: érzékelhető a játé-
kosok képessége közti kü-
lönbség, de így is alkalmas-
nak tartja a csapatot a felju-
tásra. 

A szakmai munkában szá-
mít a korábbi vezetőedző-
re, Fehér Zsoltra, akit játé-
kosként is az együttes egyik 
erősségének tart. 

A román és a spanyol futsal 
bajnoksághoz viszonyítva a 
magyar mezőnynek bőven 
van pótolni valója – mondta 
Tomas Rivera Amoros, aki 
szerint ebben az összevetés-
ben csak a győri csapat rúg-
hat labdába. – Nagyon nagy a 
különbség, amit az is mutat, 
hogy a spanyoloknál az első 
és a másodosztályban már 
15-17 éve profi csapatok sze-
repelnek – tette hozzá a mes-
ter, aki reményét fejezte ki, 
hogy munkájával hozzájárul 
a Kinizsi és a magyar futsal 
felemelkedéséhez.  

Vincze Ottó nagy megtisz-
teltetésnek tartja, hogy egy 
ilyen kvalitású profi szak-
ember elvállalta a csapat 
irányítását. – Az ő jelenléte 
nagy lehetőség mindannyi-
unk számára, sokat tanulha-
tunk tőle – mondta a magyar 
labdarúgás egyik kiválósá-
ga, aki szerint az első edzés 
után az is látszik, hogy „nem 
ördöngösségekről és csodák-
ról van szó, hanem egyszerű 
dolgokról, amiket nagysze-
rűen kell megoldani.” - Ha 
így dolgozunk, akkor az az 
eredményben is megmutat-
kozik. Amikor Barcelonában 
játszottam, és most, amikor 
egy hétig kint voltam az után-
pótlás csapatnál, megfigyel-
tem, hogy ott sem csodákat 
csinálnak a gyerekekkel, ha-
nem az alapvető gyakorlato-
kat csiszolják a tökéletessé-
gig. A mennyiség minősség-
gé, szórakoztató örömfoci-
vá formálódik. Ilyen játékkal 
szeretnénk megörvendeztet-
ni a Kinizsi lelkes közönsé-
gét, melynek buzdítása, lel-
kesedése már a bemelegítés-
kor magával ragad. Amikor 

a Fradiban játszottunk, ott 
volt ehhez hasonló hangulat. 
Öröm itt futballozni – mond-
ta Vincze Ottó. 

Fehér Zsolt, a csapat ed-
digi vezetőedzője nagyon 
sportszerűen nyilatkozott az 
új mester érkezéséről, akitől 
azt várják, hogy sokat lendít 
a csapaton. – Fejlődni szeret-
nénk, ezért van új edzőnk, 
ezért érkezett Tomas Rivera 
Amoros. Két éve jeleztem 
a vezetőségnek, ha eljön az 
az idő, amikor az én szak-
mai tudásom már nem bizo-
nyul elégnek, majd akkor – 
ha megtehetjük – olyan szak-
embert kérjünk fel a munká-
ra, aki új lendületet tud adni 
a csapatnak. Bízom az együt-
tes fejlődésében, a bajnokság 
megnyerésében. 

Szijjártó Péter csapatkapi-
tány, a dunakeszi futsal meg-
teremtője, „atyja” óriási lehe-
tőségnek tartja – nemcsak 
a Kinizsi, hanem a magyar 
futsal számára is – hogy Eu-
rópa egyik legjobb edzője itt 
van. – Ezzel az egész magyar 
futsal társadalom jól jár, so-
kat tanulhat tőle edzőnk, 
Fehér Zsolt is. A csapatka-
pitány a jövőbeni tervek és 

célok között elsőként a leg-
jobb eredmény elérését ne-
vezte meg. - Minden versenyt 
meg kell nyerni! Az én erede-
ti célkitűzésem az volt, érmet 
nyerjünk, mint tavaly. Hor-
váth Ferinek viszont van egy 
„megszorító érve”, hogy az ő 
vitrinjében már van minden-
féle érem, kupa, de NB II-es 
futsal aranyérme még nincs. 
Azt is szeretné begyűjteni. 
Úgyhogy innentől kezdve a 
dolog eldőlt – mondta sej-
telmes mosollyal az arcán 
Szijjártó Péter, aki szerint a 
Fradi elleni péntek esti rang-
adó nagyon komoly érzelme-
ket vált ki a játékosokban. 
– Remélem az új edzőnk-
nek köszönhetően meg tud-
juk lepni a Fradit, amely el-
len minden szinten megtisz-
telő játszani. Duplázott erő-
bedobással készülünk, óriási 
csata lesz, amely reménye-
ink szerint a Kinizsi győzel-
mét hozza. Abban biztos va-
gyok, hogy rajtunk és a kö-
zönségünkön nem fog múlni 
– mondta a csapatkapitány.

VetéSi imre

Míg a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) a választékból kellemes (értsd: verhető 
és közeli), a Magyar Kupába (MK) a lehető legerősebb ellenfelet – ráadásul az egymecs-
cses párharcot idegenben kellett megvívni – sorsolták a Váci NKSE számára. A mérleg 
felemás képet mutat.

Európában ugrás, 
itthon bukás

SPANYOL EDZŐ IRÁNYÍTJA 
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát

Az új vezetőedző, Tomas Rivera Amoros és  
a csapat két kiválósága: Vincze Ottó és Horváth Ferenc 

A csapatkapitány: Szijjártó Péter
Folytatás az 1. oldalról
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