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Szent István-napi ünnepség Vácon

A hagyományoknak megfelelően idén is a Konstantin téri Szent István szobornál emlékezett a város államalapító királyunkra. Az eseményen a Himnusz
eléneklése után dr. Beer Miklós megyéspüspök, Vác díszpolgára ünnepi beszédében Szent István alakjának és történelmi tetteinek felidézése mellett
napjainkra is vonatkoztatva követendőként említette a magyarság összetartását szorgalmazó tevékenységét.
címe ennek a könyvnek, hogy: Kard
és Kasza. a végén azt írja: ezt a hazát a kard szerezte meg, de a kasza,
a becsületes munka tartotta meg.”
Az ünnepi beszédet követően
Hulitka Róbert káplán megáldotta és megszentelése az új kenyeret.
A városi ünnepség folytatásaként
Fördős Attila polgármester átadta
Varga László zeneigazgatónak, a
váci székesegyház karnagyának a
Vác Város Díszpolgára kitüntetést.
Ezt követően Vác egyéni Pro Urbe
Díját vehette át dr. Csécs Ilona belgyógyász, Meláth Attila baptista
lelkész és Mikulai Dániel, a Váci
Reménység titkára. Közösségi Pro
Urbe-díjban részesült a Vendégvárók Váci Egyesülete.
A díjazottak nevében Varga László fejezte ki köszönetét: „Minden kitüntetett nevében köszönöm az elismerést, a kitüntetéseket Vác Város képviselő-testületének. A magam nevében csak annyit szeretnék
ehhez hozzátenni, hogy igen, igen
megtisztelve érzem magamat, azonban az én tevékenységem és ennek
minden területe, hogy úgy mondjam
csapatmunka. Tudjátok nagyon jól,
sokan vagytok itt, akikkel ismerjük
és szeretjük egymást.”
Az ünnepség Szent István szobrának a megkoszorúzásával folytatódott. Az államalapító király emlékművének talapzatánál elsőként a
városi önkormányzat vezetői, majd

„Szent István egyszerre jelenti számára a hitet és a magyarságot,
amely az egyetlen út volt ahhoz,
hogy megmaradjunk Európa közepén – mondta a váci megyéspüspök,
aki ünnepi gondolatait így folytatta: - A Szent Istváni örökségben két
fontos gondolatot érzek. Az egyik,
hogy a hitéből megtanulta a testvériséget testvérként fogadott el mindenkit és összefogta a magyarságot és befogadott mindenkit, aki jó
szándékkal jött hozzánk. A másik
pedig, hogy a bencés szerzeteseken
keresztül megtanította a népünket
a becsületes munkára. Wass Albertnek van egy kedves könyve, végigviszi a magyar történelmet, az a

a történelmi egyházak képviselői
helyezték el a tisztelet koszorúit,
őket követték a városban működő
a politikai pártok és a civil közösségek, a tanuló ifjúság képviselői, a
város polgárai.
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget, melyen közreműködött Farkas Pál karnagy
vezetésével a Váci Szimfonikus Zenekar, Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese,
Karánsebessy Balázs néptáncos
és a Váczi Néptáncegyüttes, illetve
a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.
Az augusztus 20-i ünnepség végén a Szent Anna Karitász tagjai a
megszentelt kenyérrel kínálták a jelenlévőket.
A szerk.

VÁCI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS:

Aktuális kérdésekkel kampányolt a baloldal közös jelöltje
Az MSZP, a Demokratikus Koalíció váci szervezete és a helyi Belvárosi Érdekvédelmi Kör közös sajtótájékoztatót tartott augusztus 16-án, a késő esti órában a főtéren. Az időközi önkormányzati választáson - a helyi baloldal közös támogatásával - induló Terényi Attila képviselő-jelölt mellett kampányolt Tóbiás József országgyűlési képviselő, az MSZP Pest-megyei elnöke és Niedermüller Péter, a DK alelnöke is.

A

szocialisták városi elnöke, dr. Bóth János bevezető gondolatai után
Terényi Attila arról beszélt, hogy a helyi polgárokkal
konzultálva számos problémát vetettek fel, melyek megoldását szorgalmazzák. A képviselő-jelölt példaként említette a Március 15. téren emelkedő „pengefalat”, amely
közelségében tartották a sajtótájékoztatót. Mint mondta az egykori
épület együttesből csak a homlokzati fal maradt meg, amely életveszélyes, amit többször kinyilvánított az önkormányzat is. „Azonnali megoldást kérünk és követelünk,
mert a fal bármikor leomolhat” –
jelentette ki Terényi Attila, aki az
önkormányzattól a mélygarázs
térfelszínének megnyitása érdekében hozott testületi döntéshez hasonló eljárást szorgalmazott. Azt
kérik, hogy az önkormányzat kötelezze kényszerfelújításra a műemlékvédelem alatt álló ingatlan tulajdonosát.
A másik felvetése ugyancsak a
főteret érintette: felidézte, hogy a
sokat vitatott I. Világháborús emlékmű felállítását a baloldal is támogatta.
- Az a felvetésünk, hogy ebben
az ügyben, mint minden ügyben
döntsön a nép. Olyan fontos em-

- Én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon fontos üzenet, nem csak
Vácnak, nem csak ennek a körzetnek, hanem általában az országnak, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben a baloldal, a
demokratikus ellenzék képes helyi
szinten is összefogni és képes országos szinten is összefogni – hangoztatta Niedermüller Péter, Demokratikus Koalíció alelnöke.

bereket is szeretnék megemlíteni,
akik sajnos már nincsenek közöttünk, mint például Makovecz Imre
úr, aki azt mondta, hogy igen, valóban fontos ez az emlékmű, azonban nem itt a téren, ne itt kerüljön
elhelyezésre. Beer Miklós megyéspüspök úr is támogatásáról biztosított bennünket, mely szerint engedélyezi, sőt, jóváhagyja, hogy a
Konstantin tér környékén kerüljön
felállításra ez az emlékmű mind
kegyeleti, mind egyéb okokból –
jelentette ki Terényi Attila.
A baloldal közös képviselő-jelöltje kitért a főtéren zajló, általa hétvégi randalírozásoknak nevezett esetekre, amelyeknél, mint
korábbi rendőrtiszt, hiányolja a
megfelelő intézkedéseket. Tóbiás József, az MSZP Pest-megyei elnöke úgy fogalmazott, a helyzetet
nem tiltással, hanem megértéssel
és alternatívák kidolgozásával kell
megoldani.
- És ehhez egy olyan jelöltre van
szükség, aki tudja, hogy hogyan
lehet egy rendet és a biztonságot
egyidejűleg biztosítani a hétköznapokban, hogyan lehet egy tér
életében, az itt élőknek a hétköznapjaiban azt a biztonságot megteremteni úgy, hogy az alkalmas szórakozási lehetőségek, az alterna-

(Vetési)

tív területek is kiépüljenek egy városban, hogy erre legyen érzékenysége a városnak – fogalmazott az
MSZP pártigazgatója.
Tóbiás József szerint szeptember
8-án a választók arról küldhetnek
jelzést, hogy nem akarnak olyan
irányítást, ahol az önkormányzat a
saját hatalmi érdekeivel foglalkozik, nem pedig a város jövőjével.
Niedermüller Péter, a DK alelnöke szerint ezek az apró lépések
vezethetnek majd el a 2014-es változáshoz.

Terényi Attila (jobbról) és támogatói
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MAGYARNAK LENNI EURÓPÁBAN

Nincsen magyarság európaiság nélkül, de nincs európaiság sem magyarság nélkül, mondta a Szent István-napi ünnepség szónoka a dunakeszi evangélikus templomban és gyülekezeti termében tartott megemlékezésen, amely az ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Az ünnepi istentiszteletet Chikán
Katalin evangélikus lelkész, Szőke Attila Szilárd református lelkész és Kozsuch Zsolt katolikus plébános celebrálta. A templomból a gyülekezeti terembe vonultak a vendégek, ahol dr. Tuzson Bence jogász tartott ünnepi beszédet.

A

z ökumenikus istentisztelet keretében Kozsuch
Zsolt, a Szent Mihály
templom plébánosa arról beszélt, hogy – bár
az állam és az egyház különvált –
együtt ünnepel állam és egyház,
ami nem is történhet másképpen,
mivel a magyarság sokat köszönhet
azoknak a vezetőknek, akik hittek
Istenben. Volt idő, amikor csak István királyról beszéltek, pedig István egyrészt államférfi, másrészt
szent volt, az Isten embere. A kettő
összetartozik, nem választható el
egymástól. Hitt Istenben, a kegyelem működött benne, és ennek gyümölcsei az ő tettei. Azért lett szent,
mert hite áthatotta az életét.
Államférfi volt, vezetői erényekkel, szilárd alapokra, krisztusi erkölcsre építkezett. Felismerte a különféle népek összetartozásának erejét, fiának, Imrének
írt„Intelmek”-ben is hangsúlyozta,
hogy az az ország, amely csak egy
nyelvet beszél, gyenge és sebezhető. István volt az első olyan politikus, aki megálmodta az egyesült
Európát. A magyar állam történelme tulajdonképpen egy szent családdal kezdődik, amelynek tagjai Szent István, Boldog Gizella és
Szent Imre. Ez azt a jézusi üzenetet közvetíti, hogy nem homokra,
hanem sziklára kell építkezni, és
ezt a család életében kell elkezdeni. Van múltunk, bízhatunk a jövő-

kat ünnepeljük, arra is emlékezni
kell, hogy Szent István olyan stabil értékekre alapította államunkat, amelyek képesek voltak az országot európai szintre emelni. Viharos évszázadaink során ezt az államalapítást többször meg kellett
ismételni, a tatárjárást követően,
a török időkben, 1848-ban és 1867ben, az első és a második világháború után, 1956-ban, 1990-ben.
Azok, akik az új államalapításokon
munkálkodtak, a Szent István-i alapokra építkeztek: egyszerre európai és sajátosan magyar értékekre.
Dr. Tuzson Bence

ben, és Szent Istvántól meg tanulhatjuk szeretni a családot, népet,
nemzetet, hazát, templomot, Istent
– fejezte be beszédét Kozsuch Zsolt
plébános, aki az Evangélikus Kamarakórus műsora után megáldotta és megszentelte az új kenyeret.
A Himnusz eléneklése után az ünnepség résztvevői a templomból a
gyülekezeti terembe vonultak, ahol
a vendégek köszöntése után Gallai
Judit és kamarazenekara ünnepi
zenei összeállítása csendült fel.
Petri Dávid - Szent István erényei című, ismeretlen szerző versének - szavalata után Dr. Tuzson
Bence jogász ünnepi beszédét azzal a kijelentéssel kezdte: Nincsen
magyarság európaiság nélkül, de

nincs európaiság sem magyarság
nélkül, majd arról szólt, hogy amikor több mint ezer éves államun-

Bár mindig voltak, akik a magyar
értékeket igyekeztek lehántani az
európai értékekről, de sajátos ma-

gyar értékek nélkül nincs magyarság. Beszédét dr. Tuzson Bence azzal fejezte be, hogy ezeket az értékeket fontos megőrizni, gyarapítani, és gyermekeinknek, unokáinknak továbbadni.
Az ünnepség végén Dióssi Csaba polgármester a Városi Önkormányzat nevében elismerő szavakkal és virágcsokorral köszönte meg
Chikán Katalin evangélikus lelkésznek – mint a városi ünnepség
házigazdájának – hogy Dunakeszi
az idei esztendőben is méltóképpen
ünnepelte a legnagyobb állami ünnepünket.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

TANÉVKEZDÉS – Életbe lép
a köznevelési törvény számos változása

Elindul a pedagógus-életpálya új rendszere, átlagosan 34 százalékkal nő a pedagógus munkakörben dolgozók bére, bevezetik felmenő rendszerben az
erkölcstan, illetve a hittan oktatását, az általános iskolákban délután 4 óráig foglalkozásokat kell biztosítani - ezek az új köznevelési törvény szeptember 1-jén életbe lépő legfontosabb változásai – közölte az MTI. A változások közül néhányat az alábbiakban közlünk.

A

köznevelési törvény e héten elfogadott módosításával a pedagógus-életpálya rendszere és a béremelés már
az idei tanévkezdéskor kiterjed majd a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra. A változtatás része az új típusú
munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítása is. A többlettanítással járó óradíjak ennek kapcsán megszűnnek, és speciálisan a pedagógiai munkára kidolgozott értékelési és minősítési rendszer lép be.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfői expozéjában hangsúlyozta:
a javaslat biztosítja, hogy ne legyen többféle bér- és illetményszámítási rendszer. A
módosítás költségvetési többletigénye az
idén 32,5 milliárd forint, jövőre 152,9 milliárd forint.
A 2011-ben tervezett bér 60 százalékát kapják most az érintettek, ez átlagosan 34 százalékos bérnövekedést jelent. A
kormany.hu oldalon közzétett táblázat szerint főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér 157,8 százalékával számolva a bérek 154 644 és 293 824 forint közöttiek. Egyetemi végzettséggel a mindenkori
minimálbér 172,9 százalékával számolva az
alsó határ 169 442, a felső pedig 321 940 forint. A pótlékokat tartalmazó táblázat sze-

rint intézményvezetőknek
főiskolai végzettséggel
123 715, egyetemi végzettséggel 135 554 forint jár.
Az osztályfőnöki, kollégiumban
c sopor t vezet ői
pótlék 46 393, illetve 50 833 forint
lehet. A két kategóriában a munkaközösség-vezetői
pótlék 15 464, illetve
16 944, míg az intézményvezető-helyettesi
61 858, illetve 67 777 forint
lesz.
A módosítás rendelkezik arról is,
hogy az oktatásért felelős miniszter által köthető köznevelési szerződés érvényességi ideje a jelenlegi 5 évről 1-5
évre változna, segítve ezzel a rugalmas átalakulásokhoz szükséges alkalmazkodást.
Az elfogadott változtatás lehetőséget
teremt arra is, hogy a helyi közösségek
érdekeinek képviselete megvalósuljon
az iskolákban az intézményi tanácsokon keresztül. Ezekben a szülők és az

önkormányzatok képviselői
is jelen lennének.
Szeptemberben lép
életbe az általános
iskolában 16 óráig
szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás.
A törvény szerint
az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat,
17
óráig pedig felügyeletet kell biztosítani.
A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon
részt venni. Ezek a szabályok
minden évfolyamra vonatkoznak.
A mindennapos testnevelésben részt vevők köre újabb évfolyamokkal bővül: az 1.,
5., és 9. osztályosok mellett az idén a 2., a 6.,
és a 10. évfolyamra járók részére is kötelezően meg kell szervezni.
A tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az első évfolyamtól kezdve felmenő
rendszerben.
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ISKOLAÉPÍTÉSI TERVEK GÖDÖN

A megnövekedett tanulói létszám elodázhatatlanná teszi a harmadik iskola építését
A Dunakanyar egyik legkedveltebb települése Göd, melyet rendkívül vonzó adottságainak köszönhetően az elmúlt két évtizedben nagyon sok új otthonteremtő család választott lakóhelyének. Napjainkra a közel 20 ezres városban szűkösnek bizonyult az egyébként jó színvonalú iskolarendszer. Markó
József polgármester szerint az 1600 diák számára az oktatás kulturált infrastruktúrájának biztosítása elodázhatatlanná teszi egy új iskola építését,
melyhez a szakminisztérium segítségét kérték.

Markó József polgármester
sürgetőnek tartja
az új iskola építését

- Göd városa a magyar települések
közül azon kevesek közé tartozik,
melyekben folyamatosan nő a lakosság létszáma és ezzel párhuzamosan az iskolai férőhelyek iránti
igény is. A város a ’90-es évek elején 12500 lakossal bírt, jelenleg
közelíti a 19 ezret. A szomszédos
Sződ-Nevelek település rész két alkalommal is népszavazáson fejez-

te ki, hogy közigazgatásilag Gödhöz kíván csatlakozni – tájékoztat
a változásról Markó József. A polgármester elmondta, hogy a 2014es önkormányzati választásokon
már Göd része lesz ez a terület is,
amely újabb 850 fős lakosság növekedéssel jár majd.
- A városnak két, jó színvonalú,
elismert és jó hírű iskolája van,
melyek a környékbeli településekről is vonzották a diákokat. A két
intézményben jelenleg 1600 diák
tanul. Ugyan az állam átvette a
KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) kezelésébe az iskolákat, de az önkormányzat nagyon
jó kapcsolatban áll az intézmén�nyel és továbbra is kiemelt feladatának tartja a gödi gyermekek iskoláztatását, a jó körülmények további biztosításában való részvételt – hangsúlyozza Markó József
polgármester az önkormányzat eltökéltségét.
A kialakult helyzet elemzéseként
és az előttük tornyosuló feladat
megoldásaként beszámolt arról is,
hogy az idei tanévkezdésnél már
jelentkező tanterem hiányt szervezéssel, és egy nagyobb családi

A város iskoláiban magas szinvonalú a zenei,- művészeti oktatás

ház megvásárlásával, valamint annak átalakításával sikerült elhárítani. - Már az előző években is hasonló megoldást voltunk kénytelenek alkalmazni, az átmeneti időszakra úgynevezett forfa épületet
állítottunk be a rendszerbe, amely
sajnos napjainkra leromlott állapotba került. Ez a mostani megoldás is csak erős kompromisszumokkal és átmenetileg fogadható
el – húzta alá a polgármester, aki

határozottan állítja, hogy a kialakult helyzet megoldásának a kulcsa egy új iskola építése lehet.
- A meglevő iskolák bővítése felmerült ugyan gondolatként, de a
területek szűkössége miatt az egy
főre jutó terület a szabványnak, a
törvényben előírt felületnek már
most sem éri el a felét sem. A lakókörnyezetben lévő iskolák környékén a gépjárműforgalom tovább
nem növelhető. A város lakóterüle-

teinek elhelyezkedése egyértelműen egy harmadik iskola megépítését indokolja. A szakemberek szerint egy 2x8 osztályos iskola lenne indokolt. A helyzet megoldása
érdekében a városi önkormányzat vezetése kéréssel fordult dr.
Balogh Zoltán miniszter úr és dr.
Hoffman Rózsa államtitkár as�szonyhoz, akiktől állami segítséget kért a beruházás anyagi forrásainak megteremtésében. Az új iskola építéséhez a legoptimálisabb
helyszín az Oázis lakópark környéke lehetne. Saját forrásokból a település nem tudja megoldani ezt a
jelentős beruházást, de egy ésszerű önrészt a cél, a gödi családok
gyermekeinek kulturált, 21. századi igényeket kiszolgáló iskola
felépítése érdekében a képviselőtestület minden bizonnyal felvállalna – jelentette ki Markó József
polgármester, aki külön kiemelte a Dunakeszi Tankerület vezetője, Eich László rendkívül aktív és
segítő együttműködését, aki teljes
szakmai meggyőződésével támogatja a gödiek iskolaépítését.

Kissé eldugva, láthatatlanul, távolabb a
nagy országos vasúti áramlatoktól, magyarországi méretekkel nézve óriás beruházás bontakozott ki
Verőce és Vác között.

A

z előzmények közismertek: mintegy három éve lassúmenetet léptettek érvénybe Vác és
Verőce között a bal vágány
mintegy 800 méteres szakaszán, miután a három vágányt tekintélyes magasságban hordozó földmű a kitartó dunai áztató árvizek következtében megadta magát
és a töltésoldal csúszni kezdett a Duna felé. A lassúmenet egy évig volt érvényben,
ezután a vágányt kizárták
a forgalomból, ez a szakasz
egyvágányúvá vált. Megtehették, hiszen menetrend
szerint ezen a szakaszon nincsen vonattalálkozás, a zónázók Vácon kereszteznek.
Két éve a lassúmenetet a
jobb vágányra is kiterjesztették. A kialakult helyzetben jelentős változást hozott
az a döntés, amely kimondta
a váci vasútállomás és környezete rekonstrukcióját. Az
átépítés minden bizonnyal
jelentős hatással lesz a ma
még egy vonalon közlekedő
vonatok menetrendjére.

A hibaforrások kiküszöbölése, és annak a lehetőség,
hogy a vonattalálkozásokat
esetleg a nyíltvonalra helyezik át, meggyorsította Verőce és Vác között a beruházást, melynek a tervezett befejezése 2013 augusztus vége
lett volna. Ezt a tervet azonban a nyár eleji dunai árvíz
keresztülhúzta, aminek következtében a munkaterületet csak bő egy hónap késéssel sikerült birtokba venni. Ezen a szakaszon a 12-es
út is víz alatt állt, a víztükör
egészen a vasúti töltés aljáig ért. Az út és a vasút között
talajdepóniákat illetve talajnyerő helyeket kellett kialakítani, ezért volt fontos,
hogy az árvíz utáni talajkonszolidáció megtörténjen.
A fővállalkozó, a Gradex
Mérnöki és Szolgáltató Kft.
többszörösen kipróbált módszerekkel rendelkezik töltésépítés és talajstabilizáció területén, melyek alkalmazását most élesben követhetik végig a lépésben elhaladó vonatokból kitekintve az

utasok. A pálya alépítménye
már készen van, a hengerelt
zúzottkő alá a geotextil és
az elcsúszást megakadályozó műanyagrács (geocella) is
bekerült.
Jelenleg a töltésoldal kialakítását végzik, egymás
felett lépcsőzetesen kialakított támfalakkal fogják meg
a töltésoldalt. A támfalak
építése a teljes töltésoldal
hosszában folyik, csupán
egy helyen szakítja meg az
ideiglenes feljárórámpa, melyen a munkagépek a töltéskoronát megközelíthetik. Az
ívben elnyúló építési terület
jól belátható, rendkívül impozáns látvány. És ami külön öröm: a nyers szerkezeteket elemes műkő-burkolattal látják el, hiszen a Duna-kanyar egy fontos, jól
látható pontjáról van szó.
Kíváncsian várjuk, hogyan
fog egymáshoz csatlakozni
az e szakasznak karaktert
adó, magas, boltozott útátjáró és az újonnan épülő támfal – írta Zöldi Péter, az iho.
hu-n megjelent cikkben.
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A 2013-as ajánlattal most igazán
megéri az Invitelt választani
Egy fárasztó nap után mindannyian szeretünk a tévé előtt kikapcsolódni, ezért
fontos, hogy olyan tévécsatornákra fizessünk elő, amelyek az egész családot
szórakoztatják. Az internet sebességét is érdemes úgy kiválasztani, hogy az kiszolgálja a család minden tagjának igényét és a vonalas telefonunkkal pedig úgy
tudjunk beszélgetni, hogy ne kelljen a perceket számolni.

Az Ipress Center lett a Váci
NKSE névadó szponzora
1+1 milliós támogatás váci iskolának és óvodának
A Váci Női Kézilabda Sportegyesület névadó szponzorává vált a szintén váci székhelyű Ipress Center Hungary Kft. nyomdaipari központ. Így a következő szezonban már Ipress Center Vác NKSE néven indul a csapat a bajnokságokban, illetve
egy nemzetközi kupa is a vállalat nevéhez kötődik. A múlt heti sajtótájékoztatón
a váci cég vezetője azt is bejelentette, hogy egy+egy millió forinttal támogatnak
egy helyi óvodát és az általuk kiírt pályázat nyertes iskoláját.

M

egújult alapokkal indulhat a szezonnak a Váci NKSE: a Vácott működő
Ipress Center vált a váci női kézilabdacsapat névadó szponzorává, és közben az
új játékosok mellett Konkoly Csaba személyében új vezetőedzővel kezdte meg a felkészülést az idényre a csapat.
„Nagyon fontos volt, hogy még a szezon előtt
rendezzük sorainkat, mind ami a materiális
hátteret, mind ami a csapatot illeti. Nagy segítséget kapunk az Ipress Centertől, hogy megfelelő magabiztossággal vághassunk a versenyszezonnak.” - fogalmazott Kirsner Erika, az
Ipress Center Vác NKSE elnöke.
„A város méltán büszke a csapatára, amely
országszerte ismertté teszi a települést. Kiemelt jelentőségű a helyi vállalatok által nyújtott támogatás, és ebben példaértékű az Ipress
Center, amely nem az amúgy is befizetendő
Társasági Adó terhére, hanem saját megtermelt jövedelméből segíti a csapatot. Ez jól példázza a város lakóinak erejét az összefogásban.” - húzta alá Fördős Attila, Vác polgármestere. A város két alpolgármestere közül Pető
Tibor a sport nevelő erejét, míg Mokánszky
Zoltán a fiatalok iránti elkötelezettség fontosságát emelte ki megszólalásában.
„Vállalatunk, az Ipress Center Kft. számára a
legfontosabb kiindulási pontok a tisztességes
verseny és a csapatjáték, valamint a felelősség
a jövő generációiért. Ezért különösen kézenfekvő volt egy olyan országosan is kiemelkedő
csapat támogatása, amelynek teljesítménye, tevékenysége jól illeszkedik a vállalatunk képviselte értékekhez.” - mutatott rá Lakatos Viktor,
az Ipress Center Kft. ügyvezetője.
Konkoly Csaba, a csapat új vezetőedzője
szerint sikeres volt a felkészülés, és terveik
szerint egy új korszak nyitánya lehet ez a szezon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapatépítés egy hosszú távú folyamat, ami nem
azonnal hoz gyümölcsöt.

Szabja személyre tévécsatornáit
Ahány tagja van egy családnak, általában
annyiféle tévécsatornát szeretnének nézni.
Egy figyelmes szolgáltatónál a tévécsatornáinkat különböző tematikus minicsomagokkal
bővíthetjük annak megfelelően, hogy inkább
sportközvetítésekből, gyerekműsorokból,
idegen nyelvű csatornákból vagy természetfilmekből szeretnénk többet.
Ha IPTV-előfizetésünk van, a legkedveltebb
műsorokat HD-ban nézhetjük, és akkor sem
kerülünk zavarba, ha két program üti egymást
időben vagy nem tudunk otthon lenni, amikor
a kedvenc sorozatunk kezdődik. A legtöbb
csatornát néhány napig visszanézhetjük, az
élő adást megállíthatjuk, visszatekerhetjük, a
fontosabb műsorokat rögzíthetjük is – és majd
megnézzük, amikor időnk lesz rá.

Internetezzen biztonságosan
Ha többen is egyszerre interneteznek a családban, esetleg az asztali számítógép mellett notebook vagy okostelefon is van, akkor
a vezeték nélküli internet, a sávszélesség és a
megbízható kapcsolat nagyon fontossá válik.
Ha sokat használjuk a világhálót, akkor mindenképpen érdemes rákérdezni a szolgáltatónknál, hogyan tudjuk védeni a számítógépeinket az internetes vírusoktól, hiszen erre
ma már kedvező árú havidíjas megoldásban
is van lehetőség.

Beszéljen sokat, fizessen keveset
A névadó szponzori támogatás összegét a felek nem hozták nyilvánosságra, de a
szponzoráció mértéke a csapat teljesítményéhez igazodik: az összeg függ a hazai bajnokságon elért eredményességtől és a nemzetközi
kupákon való szerepléstől is.
Az Ipress Center elnevezésű nyomdai modellt tavaly hozták létre az elmúlt évek egyik
legkiemelkedőbb hazai nyomdai sikertörténetét jegyző, a váci IPG-t irányító Lakatos fivérek. Az Ipress Centerben a vállalatok a versengés helyett összefogásra építenek, összehangolva beszerzéseiket és megosztva a közösen
elvégezhető feladatok költségeit. Ez az együttes fellépés nagyságrendekkel javítja például
a nyugat-európai piacon való érvényesülés lehetőségét is.
Az Ipress Center Kft. bejelentette, a kézilabda támogatásán túl egymillió forintot fordít a
váci általános iskolák számára októberben kiírandó pályázatra, amelynek szabadon felhasználható keretét az az iskola nyeri meg, amely a
legjobb helyi közösségépítő programot találja
ki és valósítja meg. A vállalat a város vezetésével konzultálva további egymillió Ft adományt
juttat a váci Újhegyi úti óvodának.
Fotó: Polónyi István

A modern otthon okosan kialakított otthont
jelent, aminek az is része, hogy a költségeket
kordában tartjuk. Ha valaki szeret sokat beszélgetni telefonon, akkor egy jól megválasztott vonalas telefonelőfizetéssel sok pénzt takaríthat meg. Az Invitelnél a hálózaton belüli
díjmentes beszélgetésekkel – illetve a díjmentes hívásokat biztosító további extrákkal –
úgy érezhetjük, mintha családtagjaink, barátaink mellettünk ülnének a kanapén.

Legyen Öné az év fogása
Őszi kampányában az Invitel új ügyfeleinek 2013 Ft havidíjért kínálja az év végéig minden, legalább két szolgáltatást tartalmazó Invilág csomagját – 24 hónapos
határozott idejű szerződés esetén. Ez azt
jelenti, hogy aki most rendel például három szolgáltatást tartalmazó csomagot
– akár a legnagyobbat is –, az az év végéig mindössze 2013 Ft havidíjat fog fizetni,
2014. januártól pedig a csomaghoz tartozó
kedvezményes havi díjat. Aki fontolgatta
a váltást, annak érdemes most lépnie, hiszen már egy kisebb csomaggal is sokat
takaríthatunk meg, de ha eleve magasabb
sávszélességet és családi csatornákat tartalmazó csomagot választottunk volna,
akkor ez az ajánlat különösen megéri.
Kedvezményes ajánlataink feltételeiről, az azokhoz kapcsolódó
24 vagy 12 hónapos szerződéses időtartamról és a lakcímén elérhető szolgáltatásokról érdeklődjön telepontjainkban, weboldalunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon! Az előfizetői
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A fenti
díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Az Invitel Telepontja:
Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áruház)
Telefon: 06 27 303 344

A Muzsika Hídja Dunakeszin
Első alkalommal rendezte meg a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és a Kínában létrehozott Kultúra Határok Nélkül Alapítvány a Muzsika Hídja (The Bridge of Music)
elnevezésű nemzetközi ifjúsági hangszeres versenyt.

A

rendezvénynek augusztus elején a zeneiskola adott otthont s a résztvevő fiatal kínai és
magyar muzsikusok (utóbbiak a művészeti iskola növendékei) magas színvonalú játékukkal bizonyították felkészültségüket, tehetségüket.
Az eseményről szólva Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília, a művészeti iskola igazgatója,
a verseny elnöke, művészeti vezetője és a zsűri elnöke elmondta, hogy jó ideje tervezték már
azt, hogy az alapítvánnyal közösen rendeznek hangversenyt. A kínai zenepedagógusokat nagyon érdekli a zenetanításban nálunk általánossá vált Kodálymódszer, szeretnék hazájukban is meghonosítani. Az is tudott, hogy Kínában
az állam jelentősen támogatja a fiatalok
zenei képzését. A verseny szünetében
Belák Erzsébet zongoraművész, a zsűri
egyik tagja egy bemutató órát is tartott
a fiataloknak a Kodály-módszerről.
Az elnevezés szimbólum, azt jelenti,
hogy a zene nyelve a nagy távolságok ellenére is összekötő kapocs a különböző
népek között. Ezért is tervezik, hogy jövőre ismét megrendezik a versenyt, de
már több résztvevővel egy ennek megfelelő fővárosi helyszínen, tudtuk meg az
igazgató asszonytól.
K atona M. István

(A művészeti iskola igazgatói állására kiírt pályázatot Farkas Pál nyerte, aki 2013. augusztus 15-től irányítja az országos hírű intézményt.
Az iskolát közel két évtizedig vezető
Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília
nem indult a pályázaton. A szerk.)
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Minél korosabbak, annál kedveltebbek
Immár kilencedik alkalommal randevúztak a veterán
gépjárművek szerelmesei
Sződligeten. A hőn várt találkozóra augusztus 24-én,
szombaton került sor a Duna-parton. A matuzsálemi
kort megélt autócsodák
látványos felvonulása nagy
sikert aratott a község polgárai, az utakon közlekedő
gépjárművezetők és utazótársaik körében.

A

szabadtéri színpaddal, éttermekkel és
sportcentrummal övezett gyönyörű Duna-parti panorámás területre egymás után gördültek be a korabeli autó különlegességek,
melyek még napjainkban is
nagy népszerűségnek örvendenek. A 20 ezer négyzetméteres vízparti zöldterületen felsorakozott autókat és
motorokat egésznap az érdeklődők sokasága vette körül, akik között ott voltak a
vérprofi autósok és azok is,

akiket „csak” a több évtizedes járművek egyedi formáira, belső kialakításukra, no
és a hangjukra voltak kíváncsiak.
- Rendkívül jól sikerült
a kilencedik autós találkozó, melyen idén kétszer an�nyian voltak, mint tavaly –
mondta elégedetten a rendezvény megálmodója, a település jelenlegi polgármestere, Juhász Béla. - Bár egy
kicsit aggódtam az új időpont miatt, amely ráadásul
munkanap – mondta a mo-

tor nyergében ülve a főszervező, mielőtt felvezette volna
a konvojt a településen. – A
korábbi években mindig májusban találkoztunk, és mindig elkapott bennünket egyegy kiadós eső. Utólag számunkra is bebizonyosodott,
hogy komolyan kell venni a
Medárd nappal kapcsolatos
népi megfigyeléseket. Tanulva - a saját bőrünkön is megtapasztalt - bölcsességből,
idén ezért augusztus 24-én
rendeztük meg a veterán autók találkozóját. A jubileu-

mi, X. találkozónak jövőre is
augusztus utolsó hetében ad
otthont Sződliget – árulta el
Juhász Béla, akitől megtudhattuk, hogy az idei nemzetközi találkozón 78 autó és 27
motor vett részt.
Az autócsodák esztétikai
élménye mellett a közönség
élvezettel figyelhette a veterán olimpia izgalmakban és a
technikai felkészültség próbatételében bővelkedő versenyszámait, melyek között
volt gyújtógyertyával célba
dobó verseny, legoautó ös�szeépítése. De abban is versengtek az autósok, hogy ki
tud bekötött szemmel szlalomozni a bóják között rádió-távirányítással.
A Dakar Autósiskola KRESZ
teszt
versenyt
szervezett, melynek egyik tanulsága az volt, hogy
célszerű az ismeretek felfrissítése, mert kiderült:
bizony nem mindenki
menne át egy KRESZ vizsgán.

Nagy visszhangra talált
a Veterán Fórum kezdeményezése, amely az okmányaikat vesztett, rendezetlen tulajdonjogú veterán
korú járművek ismételt forgalomba helyezésének megkönnyítésére tett javaslatot, amit 270 autós és motoros írt alá.
A szervezők sikeres előkészítő munkáját dicséri, hogy az eredményh i rdetés
és a tombolahúzás után a
veterán autósok jó

hangulatú beszélgetése késő
estébe nyúlt. A Duna vize a
kivilágított hajók fényétől
tükröződött, amikor a IX.
Sződligeti Veterán Autóstalálkozó résztvevői azzal köszöntek el egymástól: Jövőre
veled, ugyanitt…
(Vetési)

Paradicsom fesztivál egy hagyomány újjáélesztése érdekében
Fót nemcsak Vörösmarty Mihály: Fóti dal című verséről, neves történelmi személyiségeket, írókat vendégül látó Fáy-présházról, a Károlyi-kastélyról, az Ybl Miklós
tervei alapján épült római katolikus templomáról, melybe maga Ferenc József császár is ellátogatott 1870-ben, a közkedvelt szüreti felvonulásokról híres, hanem a
hatalmas méretű gerezdes paradicsomáról is. Talán ma már kevesen tudják, hogy a települést egykoron Budapest veteményeskertjének nevezték, melyből a mutatós és finom paradicsomból exportra is jutott. A hagyományok újjáélesztése érdekében immár harmadik alkalommal rendezték meg a fóti Paradicsom fesztivált.

- Fótot 50-60 évvel ezelőtt úgy ismerték, mint a főváros zöldségeskertjét. Az itt élők többsége a híres gerezdes paradicsomtermesztést művelte, ez jelentette a családok számára a megélhetést. A fóti
paradicsom nagyon ízletes volt,
amely hatalmas méretéről, és arról vált leginkább ismertté, hogy
gerezdes volt. Ezt az igazán különleges gyümölcsöt az emberek
mellett nagyon kedvelték a konzervgyárak is. Sajnos napjainkban egyre kevesebb konyhakertet
látunk, előtérbe került a fóliázás,
a nagyüzemi termelés – mondta
tényszerűen a hétvégén rendezett
III. Fóti Paradicsom Fesztiválon
Pozderka Gábor alpolgármester.
– A régi szép hagyományt, a paradicsomtermesztést, a befőzést,
a kiskerti művelést szeretnénk újjáéleszteni a rendezvénnyel – foly-

tatta az alpolgármester, aki maga
is kivette részét a paradicsomfőzésből. – Örömmel tapasztaltuk,
hogy táptalajba hullott a gondolat, mert ma már egyre többen
termesztenek paradicsomot, amit
házilag fel is dolgoznak. Az
önkormányzat nemcsak
szorgalmazza, de a
maga sajátos eszközeivel igyekszik segíteni az őstermelők gazdálkodását,
terményeik piacra
juttatását. Ennek érdekében pl. ezen a helyszínen, a város központjában, a
Shell benzinkút melletti területre
tervezzük a termelői piac kialakítását, melyre nagyon nagy igény
van – hallhattuk a terveket. Az
alpolgármester elmondta, hogy a
rendezvény szervezésén túl az év

elején paradicsommagot kínáltak
fel a vállalkozó kedvű fótiaknak.
– Az akcióra nagyon sokan jelentkeztek, akik termelői naplóban
rögzítik a paradicsomtermesztés
folyamatait. Ez is és a mai élénk
érdeklődés is azt mutatja, hogy a fóti emberek számára fontos
a hagyományápolása, értekeink megbecsülése – mondta
elismerően Pozderka
Gábor alpolgármester.
A fesztivál forgatagában keveredtek a kulináris élvezeteket jelentő zöldség, - gyümölcsféleségek és a kulturális élményt kínáló programok.
Kicsik és nagyok egyaránt kedvükre szórakozhattak, de azok is
elégedettek lehettek, akik a heti
gyümölcsbevásárlás érdekében

keresték fel a fesztivált. Volt, aki
ízletes szilva, alma, bodza lekvárt,
bodza szörpöt, meggyes és bodza jam-ot kínált. Bartos Sándor
pl. egy hatalmas pulton kínálta az
egymás mellett sorakozó paprikát, a kertben termeszteszt paradicsomot, burgonyát és uborkát.
Csízik Melinda gerezdes paradicsomból rendezett be egy látványos standot, melyen feltálalt egy
narancsos-paradicsomos tortát,
és egyéb paradicsomos süteményeket. – Imádom a paradicsomot,
melyet számtalan formában dolgozok fel a háztartásban, mint pl. az
itt látható süteményként, de hasznosítom lecsóban vagy befőzöm –
mondta a fiatal hölgy, aki kolléganőivel együtt mutatta be, hogy milyen különlegességek készíthetők
a fóti gerezdes paradicsomból.
V. I.

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) indul október elejétől
Dunakeszin, Vácon, Szentendrén.
Budapesten szeptember 14.-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon
és az uniós országokban is
(az oklevél több nyelvű)

ÁRA: 40.000 Ft (részlet fizetéssel).
Érdeklődni: 06-30/30-21-487
(nyilv.szám:007772012)

TÜZIFA

MEGRENDELHETŐ
2000-2400 Ft/q ÁRON

HASÍTVA - HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
(TÖLGY, CSER, GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD: 06-30-386-9436
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AZ ÉLŐVÉ VÁLT
NÉPTÁNC MESTEREI

A váci Szent István-napi ünnepség műsorában fellépett a Váczi Néptáncegyüttes is. A több mint tíz esztendős
társulat produkcióit sok-sok alkalommal láthatták már fenntartójuk, a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében. Emellett számos alkalommal szerepeltek különböző városi rendezvényeken s visszatérő szereplői a Váci Világi Vigalom programjainak.

M

űvészeti vezetőjük,
Karánsebessy Balázs a város valamikori néptánc csoportjában kezdett táncolni. Később
Dunakeszin, a Pál Mihály vezette Járom együttesben folytatta pályafutását, a következő állomás pedig a fővárosban, a Közgazdasági Egyetem tánccsoportja volt. Vezetőiktől, Jánossi Attilától
és Fehár Noémitől sokat tanult a táncművészet mélységeiről, ugyanakkor egyre határozottabban kialakult az
elképzelése a táncpedagógiáról, s úgy érezte, fontosabb
számára az alkotó tevékenység, a koreografálás, mint a
színpadi szólótánc. Bár ebben is jeleskedett, hiszen három éves táncmúlttal közönségdíjat nyert egy nemzetközi
Legényes versenyen.
Aztán eljött a nagy fordulat.
Visszahívták Vácra, ugyanis a korábbi társulat megszűnt, s maradt nyolc kisgyerek, és a kérés: alapítson
újat. Régi vágyának teljesülését vélte megvalósulni; olyan
együttest létrehozni, amelyik arról szól, amiről a mai
néptánc mozgalomnak szólnia kell. A munkát 2001 decemberében kezdte el. A Juhász Gyula Általános Iskola
testnevelő tanáraként dolgozott, és egy akkori városi ünnepségre egy osztályt betanított néptáncolni. A gyerekeknek tetszett a dolog, akkor
már "élt" a felkérés, így kerültek a művelődési központba, ahol aztán kolléganőjével,
Czinóber Klárával, majd feleségével, Karánsebessy Orsolyával "felépítették" a csapatot. Hamar elérték a száz
főt, jelenleg már összességében mintegy kétszázan járnak el az óvodás, alsó- és felső tagozatos, középiskolás és
ifjúsági csoportokba táncolni. Az együttes otthona kezdettől a művelődési központ,
ahol lehetőséget biztosítanak

műsoraik bemutatására és
szerveznek számukra külső
fellépéseket is. Munkájukat
ma már két egykori "kisiskolás" tanítványuk, Tőkés Imola és Prokoláb Regő is segíti.

Emlékezetes sikereik voltak. Első nagyobb szabású
előadásuk a Somogyban című
volt. Készítettek műsort palóc népszokásokról, és a művelődési központban mutatták be eddigi legnagyobb szabású produkciójukat, a Kármán József Fanni hagyományai című művéből (az első
magyar nyelvű regényből) készített táncdrámát. Most folynak az előkészületei az új,
Rátóti legényanya munkacímű előadásuknak.
Műhelymunkájuk
fontos
eleme, hogy a gyökerekig ismerjék meg a tanítványok a
különböző tájegységek táncait, s ha ezt már jól tudják,

szinte a sajátjukként újraformálják azt. Ettől tud élővé válni a néptánc a XXI. században, s talán ez a titka az
együttes töretlen népszerűségének is.
K atona M. István
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Növényiék egy zsák éremmel tértek haza a vébéről
Dunakeszin formálódik a grappling honi fellegvára

Növényi Norbert, az 1980-as moszkvai olimpia aranyérmese, a sokszoros magyar birkózóbajnok, aki később kick-boxban és MMA-ban is világbajnok lett,
újabb küzdősportban ért a csúcsra: a horvátországi harcművészeti vébén nála jóval fiatalabbak előtt, grapplingben lett első. A kiváló sportember nevével fémjelzett – Dunakeszin működő - Növényi Sportakadémia sportolói közül a birkózó válogatott egykori szövetségi kapitánya, Németh Sándor bronzérmet nyert, a fiatalok közül ifj. Növényi Norbert ezüst, ifj. Dióssi Zsolt bronzéremmel tért haza a világbajnokságról.

A

dunakeszi egyesület tagjain kívül a magyarok közül
Pogácsás Szabolcs arany-,
Laczkó Balázs és Bordán Dezső
ezüstérmes lett.
„Ha kicsit rövidebben akarnám
elmagyarázni mi a grappling, akkor azt mondanám, hogy az ókori olimpiák szabadfogású birkózásáról van szó. Magyarországon körülbelül tíz-tizenkét éve létezik a
sportág, és annak ellenére kezdik
el egyre többen űzni, hogy szinte
el van zárva a külvilágtól” – mutatta be a sportágat Növényi Norbert.
„Legnagyobb örömömre, a tizenöt esztendős fiam, Nono megszerezte az első korosztályos világbajnoki ezüstérmét. Jobban izgultam
a meccsei alatt, mint saját küzdelmeim alatt magamért, de ezt minden szülő pontosan érzi és tudja,

főleg az, akinek sportol a gyermeke. Ráadásul Dióssi Zsolt is ragyogóan szerepelt, aki kategóriájában
csak azért lett harmadik, mert egy
abszolút egyenlő meccsen még
nem hitte el azt, hogy megverheti
a világ legjobbjának tartott amerikait” – nyilatkozta a Dunakanyar
Régiónak a Dunakeszin élő és a
városban saját sportklubot vezető
56 éves Növényi Norbert.
„Biztos vagyok abban, hogy az
iskolaszezon beindulását követően megszalad majd a létszám.
Nyugodtan jöhetnek a gyerekek,
hiszen a szakma legjobbjaitól leshetik el a legfontosabb fogásokat.
A jiujicu alapjait a kétszeres Európa-bajnoktól, Dietz Gusztávtól, az
ökölvívást Almádi Lászlótól, míg
a birkózást tőlem és Németh Sándortól sajátíthatják el” – árulta el
Növényi Norbert.

A Növényi Sportakadémia sportolói
káprázatos sikerekkel büszkélkedhetnek:
NÖVÉNYI NORBERT olimpiai bajnok
birkózó, 5 világbajnoki cím büszke tulajdonosa, grappling VB. I hely,
NÉMETH NYIBA SÁNDOR edző (198996 között a magyar birkózó válogatott szövetségi kapitánya, vezetőedzője) birkózásban olimpiai V. és
VIII., világbajnokság IV.VI. hely, veterán birkózó VB. 2 X II. hely, Világjátékok I. hely, Judo EB III. hely grappling:
VB. III. helyezés, veterán VB. 4 x I. helyezés, judo: EB. III. helyezés,
DIETZ GUSZTÁV edző: jiu-jitsu: EB. 2 x
I. helyezés, grappling: VB. I. helyezés,
IFJ. NÖVÉNYI NORBERT grappling: VB.
I. és II. helyezés,
IFJ. DIÓSSI CSABA grappling: világbajnoki III. és V. helyezés,
NÁNÁSI FATIME grappling: vb. I. és II.

Remekül rajtolt az NBI-ben a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata
A honi futsal rajongók népes tábora elismeréssel nyugtázta, hogy az NB II-ben játszott két bajnoki év után a Dunakeszi Kinizsi férfi csapata a
2012/13-as idényben produkált közönségvonzó játékával kivívta az NBI-es szereplés jogát.
A bajnoki rajt előtt, az NBI újoncának ügyvezetőjét, Andréka Domonkost kérdeztük a csapat
terveiről, elképzeléseiről.
- Szurkolóinkhoz hasonlóan
nagy öröm számunkra, hogy
a Dunakeszi Kinizsi Futsal
Klub az NB II-ben „eltöltött“
két év után a harmadik szezonját már a legmagasabb
osztályban, az NBI-ben kezdi – mondta az ügyvezető,
aki szerint rendkívül dicséretes, hogy a kemény szakmai munkának köszönhetően minden évben dobogós
helyen végeztek.
Az új bajnoki idényben
az NBI-ben kell helytállnia
a Dunakeszi Kinizsi Futsal
Klub csapának, melynek
életében egyik jelentős változás, hogy az együttes eddigi vezetőedzője a magyar
futsal válogatott szövetségi
kapitánya lett.
- Az új kihívások sikeres
megoldása érdekében a csapatot is újjáépítjük. Idő kell
ahhoz, amíg összeérik az új
csapat, beérik az munka,
amit a tavalyi szezon alatt
Tomas Rivera Amoros kezdett el. Mint ismert – klubunk számára is nagy elismerés – 2013. augusztus 22től szövetségi kapitányként
Sito mester irányítja a magyar futsal válogatottat. A
Sitotól tanult dolgokat Fehér
Zsolt jelenlegi vezetőedző viszi tovább, aki továbbra is
együtt dolgozik a spanyol
szakemberrel, mint az U21es válogatott edzője. Zsolt
tanul, figyeli mások munkáját és a játékosokat, hogy minél jobban fel tudja készíte-

ni a rábízott játékoskeretet
az NB I-es szereplésre. Tapasztalatim szerint minden
csapat több külföldi játékost is igazolt, de mi fontosabbnak tartjuk, hogy a fiatal, magyar tehetségeket karoljuk fel, hozzájárulva ezzel fejlődésükhöz. Akik komolyan veszik a felkészülést,
jól teljesítenek később akár
a válogatottba is bekerülhetnek. Mi Dunakeszin a jövő
futsalját építjük, mely biztos alapokon nyugszik. Lehetőséget adunk mindenkinek a feljődésre, amire jó példa Szenyita László, aki - az
U19-es csapatból felkerülve
a felnőtt keretbe – 18 évesen
már tavaly bemutatkozott
az NB II-ben. Az őszi bajnoki nyitányra az NB II-es bajnokcsapat kettévált, melyből
az alapítók - Szijjártó Péter, Szikora Levente, Benkő
Szilárd, Monspart László
– mellett Vincze Ottó, Horváth Ferenc és Szamosi Tamás egykori nagypályás válogatottak továbbra is ebben
az osztályban folytatják pályafutásukat. Ők is – bár a civil életben valamennyien felelősségteljes munkát végeznek - rendkívül sokat edzenek. Számukra is szeretnénk
lehetőséget adni, hogy kipróbálják magukat az NB I-ben –
számolt be a szakmai tervekről az ügyvezető.
Andréka Domonkos elmondta, hogy az NB I újoncaként a bajnokságot a me-

zőny első felében szeretnék
zárni. - Hosszútávú építkezést tervezünk utánpótlás és
a felnőtt csapataink szintjén
is. Ebben a bajnoki szezonban férfi és női NB I-es, férfi NB II-es és 8 utánpótlás
korosztályt indítunk a U8tól egészen a U19-ig bezárólag. Létszámunk 26 főről közel 150 főre nőtt, ami jól mutatja a klubban végzett szakmai munka sikerét, a futsal
térhódítását
Dunakeszin.
Az idei évtől kezdve heti 3
edzést, szakképzett edzőket biztosítunk a gyerekeknek is, így mindenkit, aki

Temesi Norbert, a Kinizsi első
NB I-es mérkőzésén három góllal
segítette csapata győzelmét

futsalozni szeretne tudunk
fogadni– emelte ki a sportvezető.
Legnagyobb
újdonságként a Csömörről átvett NB
I-es lányokat tartom, akik
szintén nagyon jó csapatot alkotnak. Őket a szurkolótábor kéthetente vasárnap este 19.00-tól láthatja
majd.
A
Dunakeszi
Kinizsi
Futsal Klub ügyvezetője külön hangsúlyozta, hogy az
új bajnoki idényben a tavalyi színvonalon szeretnének
teljesíteni, amely reményeik szerint továbbra is telt-

házas csarnokot jelent, ami
a magyar futsalban csak
Dunakeszin van.
A Fehér-alakulat remekül vette az első NBI-es akadályt, hiszen Safar Tonyék
magabiztos játékkal 7-2-re
nyertek Nagykátán Temesi
(3), Kun, Varga R., Fekete, Kovács góljával. A honi
futsal mezőnyben a legnagyobb szurkolótáborral rendelkező kedvencek az NBIben először szeptember 6-án
19 órakor Berettyóujfalu ellen lépnek pályára hazai környezetben.
Vetési Imre
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