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Kötetlen beszélgetés
az egyházi vezetőkkel

E

bben az évben már másodszor fogadta villás reggelin a váci egyházi vezetőket Fördős Attila polgármester és a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán. A kötetlen
beszélgetésen jelen volt a város jegyzője, Deákné dr. Szarka Anita is.
A hétfőn tartott találkozó elején a városvezető a szobájában üdvözölte az egyházak vezetőit. Elmondta: tájékoztatást szeretne nyújtani Vác jelenlegi helyzetéről és kíváncsi az egyházi
vezetők véleményére, problémáikra is. 				
Furucz A nita
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A Dunakanyar hajóközlekedésének
visszaállítását szeretnék elérni
A Dunakanyar hajóközlekedésének visszaállítását szeretnék elérni a térség önkormányzatai - írja az MTI.

A

kormány több tagjához levelet juttatott el 11 település polgármestere és
a Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány, amelyben azt kérik,
hogy a kormány éljen a Mahart
PassNave
Személyhajózási
Kft többségi tulajdonrészének megvásárlásával
megnyílt lehetőséggel,
és kezdje meg a Dunakanyar menetrend
szerinti
személyhajózásának újjászervezését. Az aláírók szerint a Dunakanyarhoz
méltatlan turisztikai érdeksérelemmel jár, hogy a
Mahart PassNave 1980
óta fokozatosan csökkentette a hajójáratokat, 2010ben felszámolták a BudapestNagymaros járatot, valamint a még közlekedő Budapest-Esztergom járat által elérhető Dömös és Zebegény hajóállomást
megszüntették.

A térség polgármesterei szerint a Dunakanyar személyhajózásának elsorvasztása ellentmond a Duna-stratégiának, miközben a
térség egyik legnagyobb turisztikai attrakciója lehetne a Duna menti kerékpárút -,település- és szolgáltatásfejlesztések
összekapcsolása a kerékpárszállítást lehetővé tevő hajóközlekedéssel.
A dokumentum aláírói javasolják, hogy
elsősorban a Szentendrei-Dunaágban állítsák vissza a hajóállomásokat, és hosszú
távon foglalkozzanak
az elöregedett hajópark
felújításával, a közúti forgalommal menetidőben és
tarifában versenyképes hajóforgalom megszervezésével.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt október közepén 750 millió forintért vásárolta meg a Mahart PassNave Személyhajózási
Kft 51 százalékos tulajdonrészét.

Milyen év volt 2013 Göd életében?
Idén volt 14 éve, hogy Göd városi rangot kapott. A városi rang elnyerése nagy kihívásokat jelentett. A gödi lakosok igényes emberek. Többnyire Budapesten dolgoznak, adót fizetnek és szeretnék, ha lakhelyük ennek megfelelő kényelmet nyújtana.

A

Túljutottunk az iskolák állami kézbe vételén, lényeges probléma nem is volt, kiváló
partnerre leltünk a tankerületi igazgató úrban. A járási hivatalok kialakítása sem járt
a gödiek számára hátránnyal, kitűnő a kapcsolatunk a járás vezetőivel, szakembereivel. Az okmányiroda Gödön maradt, a jövőben kormányablakká fejlődik.
A kormány térítésmentesen adta tulajdonunkba a közel 2 hektáros Duna parti volt
BM üdülőt, fél évszázados vágyunk teljesült
ezzel, közel milliárdos vagyont kaptunk,
rajtunk áll, hogy töltjük meg tartalommal.
Építés alatt áll a 100 fős új óvodánk, tavas�szal átadásra kerül, segítségével továbbra
is biztosítani tudjuk minden gödi gyerek részére az óvodai ellátást 3-6 éves kor között.
Az idei árvíz gond nélkül vonult le, példás volt az együttműködés civilek és hatóságok között. Az egyre növekvő vízszintek
miatt kezdeményeztük a gátak vizsgálatát,
az esetleges magasítás lehetőségét.
Nyáron két szabad strandot üzemeltettünk, ezeknek sok látogatója van, kevés településen lehet legálisan fürdeni a Dunában, pedig a víz minősége nagyon jó.
Januártól saját nonprofit cégünkkel old-

zon dolgozunk, hogy a fejlődés folyamatos legyen, a szolgáltatások pedig jó színvonalúak. Jelentős adósságunk volt, ami a rossz forint hitelek átváltásából és a svájci frank árfolyamváltozásából eredt. Ez a teher lekerült a vállunkról, mivel a kormány az adósság 50 %-át már
átvállalta, a másik 50 % pedig folyamatban
van. Azt gondolják sokan, akkor most itt a
lehetőség, áll a pénz a kasszában. Azonban
éppen a kertvárosi jelleg miatt, viszonylag
kevés az adófizető vállalkozás, kevés a jelentősebb méretű ipar, nincsenek nagy bevásárló központok. A legnagyobb adózónk,
a Samsung, termékváltásra kényszerül, kevesebb adót fog fizetni, reményeink szerint
csak átmenetileg. A lakosokat pedig nem
szeretnénk a jelenleginél nagyobb adómértékkel terhelni.
Azon kevés városok közé tartozunk, ahol
folyamatos a lakosság növekedése. Jövő
ősszel csatlakozik hozzánk Sződ –Nevelek, ezzel az amúgy is növekvő lakosság
840 fővel nő majd. Az új lakosok ellátásához újabb, amúgy is már esedékes háziorvosi körzetet és fogorvosi körzetet kell kialakítanunk.

K

juk meg a hulladékszállítást, korrekt lakossági díjakkal és jó szolgáltatási színvonallal.
Sikeres közbeszerzési eljárások eredményeképpen jelentősen csökkenteni tudjuk az étkeztetések térítési díjait, helyben is hozzájárulva a rezsicsökkentéshez.
A Településellátó Szervezet, a Bölcsőde és
a Családsegítő intézményeknél vezetőváltás
volt, az új vezetők eddigi munkája pozitív
változásokat eredményezett.
Egyre bővülő kínálattal jelentkezik a Gödi
Körkép és a helyi televízió, szolgálva a kisebb és nagyobb közösségek tájékoztatását
a helyi eseményekről, a civil szféra sokszínű aktivitásáról, az önkormányzat által kezelt ügyekről.
Beindítottuk egy helyi piac működését, a
kezdeti lépések bíztatóak, tavasszal növekvő érdeklődésre számítunk.
Köszönetet mondok az év során végzett sikeres munkáért a képviselőknek, a városi
alkalmazottaknak, a tevékeny civil szervezeteknek és polgároknak.
Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok Nekik és a régió minden polgárának!
M arkó József
Göd város polgármestere

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

arácsony közeledtével jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra.
Az adventi időszakban újra felfedezzük azokat az értékeket, amelyekről
rohanó hétköznapjainkban hajlamosak
vagyunk megfeledkezni. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a családunkkal együtt
töltött időre, felöltöztetjük lelkünket
és otthonunkat, hogy méltóképp fogadhassuk az ünnepet. Vegyük magunkhoz
a karácsony fényeit, folytassuk hagyományainkat, építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban is.
A Dunakeszi Járási Hivatal nevében
meghitt ünnepeket, áldott Karácsonyt
és valamennyi álmukat beteljesítő,
egészséget hozó békés, boldog új esztendőt kívánok!
Bíró Attila
hivatalvezető
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Ferenc pápa
kalauzol Betlehembe
Amikor megtudtuk, hogy az új pápa Assisi Szent Ferenc nevét
választotta, sejteni lehetett, hogy ennek a név-választásnak üzenete van. Azóta pedig meggyőződhettünk róla, hogy nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy a szegénység problémáját
fel ne említse. Assisi Szent Ferenc nem beleszületett a szegénységbe, hanem önként vállalta. Hitének küzdelmes fejlődése során jutott el a betlehemi történetben Isten emberszerető jóságának felismerésére. Neki köszönhetjük a kedves-játékos „Betlehemet”. Ábrázolni akarta, átélhetővé akarta tenni a szobrocskák segítségével Jézus Krisztus születésének csodáját.

M

Nemzetiségi önkormányzatok
adventi műsora

A német és örmény nemzetiségi önkormányzatok Adventi Hangulatok című műsorának
adott otthont a dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola. A rendezvényen részt vett
Tuzson Bence területi fejlesztési biztos és Bocsák Istvánné önkormányzati képviselő. Kovács Gáborné igazgató asszony köszöntője után Dr. Mervald Anna, a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke többek között megfogalmazta: "Karácsony ünnepére szeretnénk
nem csak testben ünneplőbe öltözni, hanem lélekben is jobbá, nemesebbé, önzetlenebbé válni a szeretet által."

A

z iskola két tanulója meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát, majd kezdetét vette a műsor.
Elsőként a Bárdos Lajos Általános
Iskola Cantemus kórusának 18 tagja német karácsonyi dalokat adott
elő Kertészné Hidvégi Zsuzsa vezényletével és zongorakíséretével.
Őket követte Kulivár Simon, a Fazekas iskola ötödikes tanulója, aki
német nyelvű adventi verset adott
elő, majd Plesoczki Márton negyedikes tanuló, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendéke vibrafonon játszott.
A Szent István Általános Iskolában öt éve alakult Szent István
Gyermekei Zenés Bábtársulat han-

gulatos, kedves Betlehemes játékot mutatott be. Művészeti vezetőjük Juhász Terézia tanárnő. A kis
bábosok 3. 4. és 5. osztályos tanulók voltak.
Sólyomvári György, az örmény

nemzetiségi önkormányzat elnöke
beszédében felidézte a testület elmúlt évekbeli tevékenységét, majd
szólt az örmények karácsonyi szokásairól, kiemelve, hogy ez a nemzetiség január 6-án ünnepel, de a
diaszpórában élők egy része, elszakadva az örmény egyháztól, december 24-én tartja meg a karácsonyt.
Beszédét követően, a műsoros est befejezéseként a budapesti Örmény Katolikus templom kórusa liturgikus dalokat adott elő
Garaguly István vezetésével és orgonakíséretében. Így lett emlékezetes ez az est.

a is megmozgatja a gyerekek
fantáziáját a karácsonyfa alá
helyezve.
Megcsodáljuk a csuhéból, fából,
agyagból vagy akár papírból mintázott kedves „jelenetet”. Mi felnőttek gyakran elfelejtjük a gyermekkori karácsonyok önfeledt boldogságát. Túlságosan okosaknak gondoljuk magunkat. Nem vesszük
észre, hogy az élet csodája iránti
tiszteletünk is megkopik.
Ferenc pápa vissza akar vezetni
bennünket a forráshoz. Érzéken�nyé akar tenni Assisi Szent Ferenc
lelkületével a minket körülvevő világ valóságára.
Jézus Krisztus születése a nagy
szolidaritás üzenetét hordozza.
Őbenne Isten sorsközösséget vállal
azokkal, akiknek éppen most nincs
otthonuk, munkahelyük, családjuk, társuk, reménységük. A világ
ebből a szempontból semmit sem
változott.
Egyikünk sem tehet arról, hogy
hol született. Egyedül Isten választotta szabadon születésének helyét
és körülményeit. Egyértelmű üzenete ez mindnyájunknak: emberré csak úgy válhatunk, ha önként,
szeretetből felkaroljuk egymást.
Az intézményes gondoskodás csak

az elnagyolt-durva keretét adja ennek. Nekem is tennem kell valamit
egy családért, egy „másért”. Karácsonyra készülve Ferenc pápára
gondolok, aki a szegények pártjára
áll és őszinte hittel tekint Betlehem
felé. Próbálom követni őt. Meggyőződésem, hogy a megelégedettség békéje, a szív-öröm csak így lehet legnagyobb karácsonyi ajándékom.
Így kívánok áldott-boldog Karácsonyt!
Beer Miklós püspök

Köszönjük, hogy idén is
a Dunakanyar Régiót olvasták!
"
A szerkesztoség

K atona M. István

Inkubátorház épült Vácon

INNOVÁC az új vállalkozások segítője
A váci székhelyű Nova Inn Kft.
Európai Uniós támogatással
létrehozta Pest megye legújabb vállalkozói inkubátorházát. A projekt szóvivőjével,
Pöll Józseffel beszélgettünk.
– Miért döntött vállalkozásuk
éppen egy inkubátorház létrehozása mellett?
– Folyamatosan figyelemmel kísértük Vác és környéke
fejlődését, azokat a fejlesztési irányokat, melyek meghatározhatják a gazdaság helyi szereplőinek jövőjét és úgy ítéltük meg, hogy egy védett inkubációs teret és professzionális
támogatói csapatot biztosító
projekttel aktív szereplői, vagy
akár katalizátorai is lehetünk
ezeknek az innovációs folyamatoknak.

– Tapasztalatai alapján milyen álláspontot képvisel az Európai Unió az új inkubátorház
partnereit alkotó kis- és közepes vállalkozásokkal kapcsolatban?
– Az Európai Unió döntéshozói napjainkban számtalan
fórumon hangsúlyozzák, hogy
az induló kis- és közepes vállalkozások szerepe a gazdasági növekedés és versenyképesség szempontjából milyen
nagy jelentőségű. Ennek megfelelően természetesen támogatják azokat a kiváló projek-

teket, melyek az új vállalkozások számára szakmai támogatást és modern infrastruktúrát
biztosítanak.
– Miért pont erre a helyre
esett a választásuk?
– Egy olyan dinamikusan
fejlődő területen képzeltük el
az inkubátorházat, ahol több
induló vállalkozás találhatja
meg otthonát és üzleti partnereit. Ilyen fejlődő ipari terület
a Nádas utca Vácon.
– Milyen szolgáltatásokat kínál az INNOVÁC az érdeklődőknek?
Partnereink kezdő lépéseihez biztosítunk meghatározott ideig védett környezetet.
Célunk, hogy biztosítsuk a sikeres kezdés és megkapaszkodás esélyét. Csarnokot, műhelyt, irodát biztosítunk inno-

vatív kis- és közepes vállalkozások számára. A betelepülő
vállalkozások fejlődését irodai
és tanácsadói szolgáltatásokkal segítjük.
– Miben látja a projekt erősségeit?
– Azt gondolom, hogy az
INNOVÁC inkubátorház projekt legnagyobb erőssége, hogy
az egész folyamat során egy jól
átgondolt alapkoncepciót következetesen valósított meg.
A legszigorúbb feltételeknek
is megfelel az új épületkomplexum. A sokszor igen költséges hatósági előírások mellett

minden rendszer kialakítása az új vállalkozások érdekeit tartja szem előtt. Rugalmas
térelválasztó rendszert terveztünk annak érdekében,
hogy a betelepülők igényeinek
megfelelően tudjuk szeparálni
az irodatereket. A csarnokrészek minőségi padlózata, ipari kapui könnyű és hatékony
anyagmozgatást tesznek lehetővé. A tárgyalók kényelmesek, világosak, felszereltségük
minden igényt kielégít.
Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy az INNOVÁC
projekt valamennyi kollégájá-

nak nevében minden kedves
olvasónak békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánjak.
– Köszönöm a beszélgetést,
mi is hasonló boldog ünnepeket
kívánunk!
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Karácsonyra szeretettel

Az elmúlt év karácsonyához hasonlóan a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár idén is különleges meglepetéssel készült a Dunakeszin élő nagycsaládosok számára. Az önkormányzat által indított ajándékdoboz akció
keretében könyvcsomagokat állítottunk össze, és adtunk át szép díszcsomagolásban az arra rászoruló gyermekeknek és szüleiknek.

A

z ajándékcsomagokban szereplő könyveket egész évben gyűjtöttük, amire
előzetesen felhívást tettünk közzé könyvtárunkban, honlapunkon és a médiában is. Ös�szesen 30 családot tudtunk megajándékozni.
Igyekeztünk személyessé tenni az ajándékokat, mert minden csomagba olyan könyveket
tettünk, amik névre szólóak voltak; előzetesen ugyanis felvettük a kapcsolatot a Dunakeszi Nagycsaládos Egyesület vezetőjével,
Iklódy-Szathmáry Eszterrel, aki tájékoztatott bennünket a családok létszámáról és a
gyermekek életkoráról. Az olvasóktól kapott

ajándékkönyveket kiegészítettük a könyvtár
vásárlási keretéből vásárolt könyvekkel. Nagyon örülünk annak, hogy pár könyvvel szebbé tehettük az ünnepet, és reméljük, hogy a
jövőben is módunkban lesz ugyanígy tenni.
A sikeres könyvgyűjtő akciót a jövő évben is
folytatjuk, és ehhez kérjük majd továbbra is
az olvasóink segítségét!
Szeretnénk, hogy a karácsonyi könyvajándékozás szép hagyománya fennmaradhasson
könyvtárunk karitatív tevékenységeként.
Lenkei Valéria

Jótékonysági adomány a Földváry iskolának

A

váci szocialisták nagysikerű jótékonysági Katalin bált rendeztek novemberben, melynek a több mint 50 ezer forint fölötti tiszta bevételét a Földváry Károly Általános Iskola Alapítványának december 20-

A

án adják át. Az MSZP Nőtagozatának képviselői a karácsonyi ajándékot az iskola tárgyi
eszközeinek javítására nyújtják át az alapítványnak, melyet az iskola diákjai színes kulturális műsorral köszönnek meg.

A Rotary Klub is segít

Váci Rotary Klub képviselői a város főterén gyűjtöttek adományokat a rászorulóknak. A belváros adventi vásárának színes forgatagában ott voltak a rászorulókat

önzetlenül támogató rotarysok, akik az adományozókat és a klub tevékenysége iránt érdeklődőket finom süteményekkel és zamatos
forralt borral kínálták.

Így készül a klasszikus zserbó
Hozzávalók:
•
35 dkg liszt
•
20 dkg vaj
•
15 dkg darált dió
•
15 dkg + 2 evőkanál porcukor
•
1 tojás
•
1 dl tej
•
1 dkg élesztő
•
1 tortabevonó

•
•
•

csipetnyi sütőpor
baracklekvár
1 evőkanál olaj

A liszthez keverd hozzá a sütőport, és morzsold el benne a vajat. A tejben futtasd fel az
élesztőt, majd add hozzá a lisztet, a tojást, a
15 dkg porcukrot és egy evőkanál olajat.
A tésztából készíts három gombócot, az
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Együtt karácsonykor is
A közelgő ünnepeket megelőzően az Együtt 2014 - PM váci csoportja is
szeretné kivenni részét abból a jótékonysági – jótékonykodási akciósorozatból, pontosabban a segítség és szolidaritás megannyi gesztusából,
ami a Karácsonyt hazánkban körüllengi – írta lapunkhoz eljuttatott közleményben dr. Jakab Zoltán és Weisz György.
„A kereszténység tanításai
létünk
értékrendszerének
fontos, talán leginkább meghatározó pillérei. Köszönetet mondunk mindazoknak a
honfitársainknak, akik ezeket az adományokat rendelkezésre bocsátották, összegyűjtötték, válogatták, elhozták, mert Ők mind - mind
ezen értékrendszer szellemében cselekedtek!
Ezekben a napokban szerte hazánkban sok ilyen és hasonló eseményre kerül sor,
van, ahol ételt osztanak, meleg ruhát, cipőt, élelmiszer
csomagokat
adományoznak a rászorulóknak. A magyar szolidáris nép és ez nagyon jó! A magyarok ezt kivétel nélkül szívesen, szeretettel teszik.
Nos, mi lehet ebből a szí-

vélyes magatartásból a számunkra talán leginkább
hasznosítható következtetés?
Talán az, hogy a jótékonykodás soha nem fog megszűnni és ez így is van rendjén. Tegyünk a jövőben, az ország
építésében, felvirágoztatásában még többet és jobban
azért, hogy mind kevesebben
szoruljanak adományokra,
támogatásra.

Amin munkálkodnunk kell
az az, hogy lehetőség szerint
mindenki saját munkája, sikeressége révén élvezhesse
annak gyümölcseit!
Amit a mi pártunk akar az
nem más, mint egyre Többen és Többen segíthessünk
egyre Kevesebbeken!” – zárja
közleményét a két politikus,
akik mindenkinek BOLDOG
KARÁCSONYT kívánnak.

180 hátrányos helyzetű gyermek
karácsonyát varázsolta örömtelibbé
az ADNI JÓ facebook csoport
Újszerű és egyben megható eseményre kerül sor december 19-én délelőtt – lapunk megjelenésével egy időben - az „ünnepi díszbe” öltöztetett
kisváci fenyőfa alatt. Itt kerül(t)sor az ADNI JÓ facebook oldal által kezdeményezett karitatív akció értékelésére és egyben az adományok egy részének átadására is.

A

DNI JÓ, különösen karácsony táján.
Adni szükséges is, hiszen sok a rászoruló, nélkülöző gyermek. Számukra
csomagolták szorgos kezek az adományozók
által felajánlottakat – írják sajtóközleményükben a szervezők.
Az akciók fő koordinátora, Gombás Ernő
közreműködésével többek között a váci Pacsirta utcai állami gondozásban élő hátrányos helyzetű gyerekek életminőségének javításához nyújtottak nagy segítséget. Adományaik többek között új ágyak, takarók, függönyök és karnisok, asztalterítők és székek, emellett természetesen
gyermekruhák és játékok is kerültek
az otthon ifjú lakóinak fenyőfája alá.
Az alig egy hónapja létrehozott közösségi oldal céljait támogató közösséghez a dunai árvízi védekezésben,
valamint a hajléktalanok számára
szervezett gyűjtésben is aktív szerepet
vállaló váci MSZP szervezet aktivistái
is csatlakoztak. Személyes közreműködésükkel jut el karácsonyig mintegy 180
váci hátrányos helyzetű gyermekhez az
ADNI JÓ által begyűjtött „cipős-doboznyi” ajándék.
A karitatív akcióban a „szeretetcsomagok” mellett a csoport egy zsáknyi

műanyagkupakot is átadott a váci Baba utcai
Bölcsőde „Együtt az ép gyermekekkel” alapítvány javára. A kupakok gyűjtése itt azonban nem ért véget, jövőre is folytatódik ezzel
segítve mindazokat, akiken a gyűjtő munkájukkal segíthetnek. Az ADNI JÓ oldal sem
szűnik meg, helyét jövő karácsonyig átveszi,
a TÉGY JÓT nevű oldal, ahol tavasszal számos új akció kerül meghirdetésre.
„A cipős-doboznyi szeretet akció sikere
nem jöhetett volna létre, ha nincs összefogás, ezért köszönet jár a Boronkay György
M ű - szaki Szakközépiskola és Gimnáziumnak, és munkatársuknak,
Csáfordi Ilonának, ALPA 2007
Bt-nek és Horváth Juliannának, a váci és a gödi ZUMBA
Dunakanyar klub valamennyi
bőkezű adakozójának. S mindazoknak
a barátoknak, volt kollégának, ismerős
és ismeretlen, névtelenségbe burkolózó
jó lelkű adakozónak, és a váci szocialisták aktivistáinak. Köszönet a dobozokat átvevő pontokon dolgozóknak,
és a váci piac két, az Anikó és Schobi
cipő boltjának a folyamatos cipősdoboz ellátásért” - írta a szervezők
képviseletében Gombás Ernő.

elsőt nyújtsd akkorára, mint a tepsi, terítsd bele, kend meg a baracklekvárral,
majd szórd meg a porcukorral elkevert dióval. Ezután takard be a második, kinyújtott tésztalappal, szurkáld meg egy villával, ezt is kend meg lekvárral, és szórd meg
dióval. A harmadik tésztalappal takard be
az egészet, szurkáld meg, majd egy óráig
hagyd kelni. Ezután előmelegített sütőben
süsd készre, ez körülbelül fél óra. Közben
olvaszd meg a tortabevonót, és vond be vele
a kész sütemény tetejét.
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Az összetartozás és a szeretet jegyében
Városi karácsonyi hangverseny

A hagyományos városi karácsonyi hangversenyt idén december 13-án 31. alkalommal rendezték meg a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Csoma Attilának, a művelődési központ igazgatójának bevezetője után Dióssi Csaba polgármester köszöntötte a közönséget, amely teljesen megtöltötte a nézőteret. Elmondta, hogy a ciklus elején megalakult önkormányzat céljai között fontos helyen szerepelt, hogy az itt élők körében kialakuljon
a közösséghez való tartozás. Legyenek büszkék arra, hogy Dunakeszin élnek, és az alvóváros helyett élettel teli településsé váljon városunk. Ezt a törekvést a Programiroda számtalan rendezvénnyel igyekszik szolgálni, köztük a nagy hagyománnyal bíró eseményekkel. Köszönetet mondott a fellépőknek, felkészítő tanároknak s a hangversenyt szervező Bárdos Lajos Általános Iskola tanári közösségének.

E

zt követően Tuzson
Bence területi fejlesztési biztos mondott
ünnepi beszédet. Felidézte
gyermekkori karácsonyait,
amikor nagypapája angyalhajat szórt szét a szobában,
jelezve, hogy az angyalkák és
a Jézuska meghozták az ajándékot. Olyan varázslatos volt
a hangulat, hogy megszűnt
a világ, megszűntek a gyertyák, az ajándékok, csak a
nagy-nagy családi szeretetet
érezték. "Változnak az idők,
változunk mi magunk is. Ma
már négygyermekes családapaként én vagyok, aki a szobában elhelyezi az angyalhajat, és én csengetek, hogy
jöjjenek a gyerekek. Látom
rajtuk azt az örömöt, amit

én éreztem annak idején, és
örömmel tölt el, hogy gyerekeimben azt a hatalmas szeretetet látom, amit én éreztem egykor" - mondta befejezésül Tuzson Bence.
A koncertet – melyet
Latinovics Zoltán konferált – a Dunakeszi Koncertfúvósok és a Farkas Ferenc
Ifjúsági Zenekar közös műsora nyitotta meg Tóth Ferenc és Szilágyi Szabolcs
karnagyok
vezényletével.
Őket követte a Bárdos iskola Kicsinyek Kórusa Altsach
Gergely vezetésével, majd
a Szakáll Lászlóné által vezényelt Harmonia Sacra kórusnak tapsolhatott a közönség. Kedves színfoltja volt
a koncertnek a Farkas Fe-

renc AMI és a Széchenyi István Általános Iskola összevont gyermek- és tanárkórusa, valamint a Piros Óvoda
Óvónői Kórusa Kosz Júlia
szólóénekével, Márkus Erzsébet és Dr. Gyombolainé
Kindler Edit vezényletével,
Plesoczkiné Vaitzer Adrienn zongorakíséretével.
Hagyományos fellépőként
nagy sikerrel énekelt a megújult MÁV Magyarság Férfikar Gyombolai Bálint vezényletével és gitárkíséretével. Igazi karácsonyi hangulatot teremtett a következő
műsorszám. Előbb Jánoshegyi Anna, a Zeneakadémia
magánének
tanszakának
hallgatója szólóénekében és
az őt kísérő Farkas Ferenc

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenekarának
előadásában gyönyörködhetett a közönség, majd a Bár-

dos iskola Cantemus kórusa gyertyafényes produkciója varázsolt elő méltósággal
teli hangulatot. Az alkalom-

hoz illő produkció Kertészné
Hidvégi Zsuzsa és Altsach
Gerely felkészítésének köszönhető.
A koncertet, melyen ismert és ismeretlen szerzők
karácsonyi hangulatot idéző művei hangzottak el hagyományosan az egyesített
kórus előadása zárta, majd
Horváthné Szentléleki Katalin, a Bárdos iskola igazgatója a következő szavakkal köszönt el a közönségtől: "Abban bízunk, hogy az
ének és zene szárnyán, közelebb kerülünk karácsony
örök ígéretéhez.
A szeretethez, az örömérzéshez, a reményhez."
K atona M. István
A szerző felvétele

Szlovák karácsony Vácott
Határtalan szeretet és öröm

A várakozás örömteli pillanataiban lépett a színpadra dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, melyet a közelgő karácsony meghitt hangulatát árasztó szeretet töltött meg. A váci Madách Imre Művelődési Központ színháztermében ünneplőbe öltözött szlovák és magyar nemzetiségű polgárok együtt ünnepelték a Szlovák karácsonyt, melynek fénypontjaként a nemzetközi hírű a dubnicai (Vágtölgyes) Vrsatec folklór együttes
tagjai maradandó élménnyel ajándékozták meg a közönséget.

D

r. Alt Gyula ünnepi
köszöntőjében örömét
fejezte ki, hogy a Szlovák karácsonyt minden esztendőben a béke, a szeretet, a
barátság és remény jegyében
rendezhetik meg, amely erős
kapocsként köti össze őket.
– Reménnyel tekintünk a jövőbe, bízva abban, hogy tovább tudjuk erősíteni szlovák
nemzetiségi öntudatunkat –
mondta.
Az elnök kedves szavakkal
köszöntötte az ünneplő közönséget, a meghívott közéleti személyiséget – köztük dr. Varga
Lajost, a Váci Egyházmegye
segédpüspökét, Gasparik Józsefet, Dubnica polgármesterét, Aszódi Csabát, az Országos
Szlovák Önkormányzat alelnökét, Fördős Attilát, Vác pol-

gármesterét -, valamint a folklór együttes tagjait.
Nagy sikert aratott dr. Varga Lajos, aki magyar és szlovák nyelven köszöntötte az
ünneplőket. A segédpüspök
örömmel és elismeréssel beszélt azokról, akik megőrzik
identitásukat, ápolják anyanyelvüket. Majd azt hangsúlyozta, hogy a környező nemzetekkel kialakult történelmi
a kapcsolatunk – reményeink
szerint - testvéri közösséget jelent mindannyiunk számára. A Megváltó születése -, aki felvette az emberi természetet és
hozzánk hasonlóvá vált - segítsen bennünket abban, hogy
mi is részt tudjunk venni egymás életében – fogalmazott az
egyházi személyiség, aki ezen
gondolatokkal kívánt minden-

kinek nagyon szép ünnepeket, majd meggyújtotta az első
gyertyát az adventi koszorún.
Őt követte Garparik József,
majd Aszódi Csaba, a negyedik gyertyát Fördős Attila lobbantotta fényre.
Dr. Alt Gyula az adventi
gyertyák fényénél arra kérte
a vendégeket: a jövő évi parlamenti és önkormányzati választásokon támogassák voksaikkal a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy
a lakosság bizalmából tovább
ápolhassák hagyományaikat,
újabb és újabb szlovák karácsonyi műsorral örvendeztethessék meg a közönséget.
A rövid ünnepi köszöntők
után közel két órán keresztül
élvezhették a nézők a Vršatec
folklór együttes magas színvonalú műsorát. A fiatal művészek káprázatos produkciója magával repítette a közönséget a zene és a tánc csodálatos világába. Briliáns zenei
előadás, virtuóz táncok, me-

lyek azonban nem nélkülözték a finoman „megfogalmazott” humort sem. Kifinomult
művészi stílusban és csodálatos népviseletben mutatták be
a szlovák tánckultúra gyöngyszemeit, melyet vastapssal ünnepelt a közönség.
A műsor végén Menczer

Sándorné, a Váci Szlovák Önkormányzat alelnöke mondott
köszönetet a magas színvonalú programért a művészeknek,
akik nagyon szép estével ajándékozták meg a közönséget.
Kijárt az elismerésből az Országos és a Pest megyei Szlovák Önkormányzatnak, vala-

mint Vác város Önkormányzatának a Szlovák karácsony
megrendezéséhez nyújtott támogatásáért.
Az ünnepség szép pillanata
volt, amikor Gasparik József,
Dubnica polgármestere nagyon boldog ünnepeket és jó
egészséget kívánt a nézőtéren
helyet foglalóknak. A testvérváros polgármesterének közvetlen hangvételű jókívánsága után dr. Alt Gyula egy hatalmas virágkosárral köszönte meg a káprázatos műsort a
Vršatec folklór együttes tagjainak. A szűnni nem akaró vastaps után az idei Szlovák karácsony a Csendes éj közös éneklésével zárult.
Vetési Imre
Fotó: K eszi Press

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

6

Művészettörténeti
különlegességek
Új Csontváry képek Vácon

Két nemrég felfedezett Csontváry képet mutattak be a váci Madách Imre Művelődési Központban.
Az alkotások eredetét Menyhárt László művészeti író szerint a festékanyag vizsgálat és a szakvélemények is igazolják. A „Városka a domboldalon” és a „Híd egy hegyi folyó fölött” címet viselő festmények bemutatójára a művész halálának 160. évfordulója alkalmából került sor, melyen előadást
tartott Pap Gábor művészettörténész professor is. A művelődési központ kamaratermében egyúttal
felavatták a Kossuth-díjas Gádor István hagyatékának újabb monumentális alkotását.

Menyhárt László

A

Városka a domboldalon, az első az ismert
Csontváry
képek
után, amelyet nemrég fedeztek fel. A második pedig a
„Híd egy hegyi folyó fölött”,
amelyet szintén az egyedi stílusa miatt világhírűvé
vált magyar festő munkájának tulajdonítanak. A bemutatón – melyet óriási érdeklődés övezett - a Csontváry
életútját hat éve kutató
Menyhárt László szenvedélyes szeretettel beszélt a
festményekről, aki szerint
a festékanyag vizsgálat egyértelműen bizonyítja, hogy a
képeket Csontváry Kosztka
Tivadar készítette.
A művészeti író kiemelte; száz évig azt sem tudták,
hogy Csontváry nem olajjal
festette képeit, pedig csak
komolyan kellett volna venni a festményeit. Menyhárt
László elmélyült elemzést
adott Csontváry személyiségéről, fényes tehetségéről,
morális nagyságáról, a világ
történéseit kristály tisztán
átlátó és képeiben megörökítő zsenialitásáról, kifinomult
intelligenciájáról. - Világosan
leírja, hogy nem lehet zseni,
aki nem ismeri a festék kémiáját. És neki minden sza-

va, amit ezzel kapcsolatban
írt azt komolyan kell venni,
mert magáról írta. Sokszor
már az ember megmosolyogja, mert látja, hogy a zseni
fogalmát önmagára méretezi. Azóta már anyagvizsgálatokkal pontosan ki lehet
mutatni, hogy ő egy egészen
speciális festékanyaggal dolgozott. Ezt egyébként – mellesleg mondom - el is vártuk tőle, hiszen ha a művészetében egészen különleges
volt, hát akkor pont a hordozóanyag tekintetében ne lett
volna az? – tette fel a kérdést
a művészeti író, aki a fenti állítást azzal is alátámasztotta, hogy Csontváry gyógyszerészként ismerte a kémiát.
Porfesték, enyv, alkohol
és só volt állítólag az összetétele Csontváry speciális
festékének, amelyet ő maga
készített. A festék óriási előnye volt a hagyományos olajhoz képest, hogy színeit tovább megtartotta és sokkal
ellenállóbb a környezeti behatásokkal szemben - állítja a szakértő, aki plasztikusan mutatta be a közönségnek, hogy Csontváry képein
nem csak a „látható” téma
szerepel, hanem számos rej-

tett alak és helyszín is, melyek a képet szemlélő számára csak bizonyos szögből
válnak láthatóvá. Ám ezek
jelentős üzenet hordoznak
magukban.
A „Napút” festőjéről Menyhárt László mellett Pap Gábor művészettörténész professzor tartott hasonlóan
nagy érdeklődéssel kísért
előadást. A két előadó több
mint három órás előadása Csontváry életének és művészetének elemzése közben - széles keresztmetszetét rajzolta fel az alkotó ember felelősségétől kezdve a
világ születésének sokszínű
értelmezésén át az igaz és
hamis proféták küzdelmén,
a művészet utólagos átértelmezésén keresztül, a magyarság világban betöltött
helyének és szerepének bemutatásig bezárólag.
A rendkívüli kulturális élménnyel felérő est Fördős
Attila polgármester köszöntőjével kezdődött, aki
örömét fejezte ki, hogy két
olyan személyiséget köszönthet előadóként, akiktől az elmúlt évtizedekben
sokat tanulhatott. Az esemény rangját emelte az is,
hogy a Csontrváry képek
bemutatása előtt felavatták a Gádor István hagyaték
újabb alkotását. Az „Életképek az 50-es, 60-as évekből”
címet viselő csempemozaik
a Kossuth-díjas keramikusművésznek a városban harmadikként kiállított nagyméretű alkotása.
- A mai nap különleges az
előadás mellett, hiszen felavathattuk Gádor István,
„Életképek az 50-es, 60-as
évekből” című monumentá-

lis munkáját. Ez azért is különleges, mert itt van az épület aulájában, Kovács Margit
Kossuth-díjas keramikus a
legnagyobb alkotása, „Dunakanyar művészete”címmel.
Az emeleten az ugyancsak
Kossuth-díjas keramikus,
Schrammel Imrének a „Föld
genezise„ című munkája. Azt
gondolom a három Kossuthdíjas keramikusnak az alkotása külön értéke ennek az
épületnek és a „Kultúra Magyar Városában” szerintem
mindenki megérzi ennek a
képnek az üzenetét - mondta megnyitójában Fördős Attila polgármester.
A Csontváry képeket az
előadást követően elszállították, a Gádor csempekép
azonban folyamatosan látható a művelődési központ
kamaratermében.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress
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INNOVÁC a startup
vállalkozások új otthona
Az Európai Unió döntéshozói napjainkban kiemelten foglalkoznak a kis- és közepes vállalkozások
fejlesztésével, piaci helyzetük és esélyeik javításával. Közép-kelet Európában a visegrádi hármak:
Csehország, Lengyelország és Magyarország járnak élen a piaci szereplők említett szegmensének
támogatásában.

A

professzionális tanácsadók és a vállalkozások
indítására tervezett infrastruktúra segítségével az erre a
célra létrehozott inkubátorházakban működő startup vállalkozások üzleti sikerei megsokszorozódnak. Ennek a sikernek az elérésében nyújt támogatást minden érdeklődőnek a
Nova Inn Kft. INNOVÁC projektje és inkubátorháza Vácon,
a Dunakanyar kapujában. Az
INNOVÁC inkubátorházban
nem csupán egy épületet vagy
épületrészt értékesítenek, hanem egy kiváló üzleti környezetet, inkubációs teret is.
A támogató, szolgáltató,
technológiai fejlődést segítő
inkubátorházban csarnokot,
műhelyt, irodát biztosítanak
átlagon felül innovatív kis- és
közepes vállalkozások számára. A betelepülő vállalkozások
fejlődését irodai és tanácsadói

szolgáltatások széles palettájával segítik. Olyan erőforrásokkal látják el a vállalkozókat,
amelyek javítják növekedésükés piaci sikerességük esélyeit, a
helyi- és regionális gazdaságba
történő beilleszkedésüket. Céljuk, hogy partnereik számára biztosítsák a tanulás, a sikeres kezdés és megkapaszkodás
esélyét. Stratégiai céljuk, hogy
a közeljövőben hagyományos
szolgáltatásaikat a virtuális,
fal nélküli inkubáció lehetőségével bővítsék.
Szeretnék, ha segítségükkel
vállalkozásaik és üzleti partnereik a digitális platformokat
használva kommunikálnának,
fejlődnének. INNOVÁC Vác
déli üzleti kapuja. Átgondolt
segítség nagy lehetőségekhez.

2014-ben is tisztelje meg
hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú
és legolvasottabb
színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!
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Több mint futsal

A Dunakeszi Kinizsi lehet az NB I meglepetés csapata
Alig három év alatt a honi futsal egyik legerősebb bázisává nőtte ki magát a Dunakeszi Kinizsi
Futsal Klub, amely ma már az NB I-es és az NB II-es férfi csapat mellett NB I-es női csapattal is büszkélkedhet. Az NB I meglepetés csapataként Kun Gáborék a 4. helyen zárták az őszi idényt, míg a
Szijjártó Péter csapatkapitány nevével fémjelzett együttes veretlenül vezeti az NB II Közép csoportját. A tervszerű utánpótlás nevelő munkának köszönhetően napjainkban már több mint száz gyerek
futsalozik a Kinizsiben, amely az ország legnagyszerűbb szurkolótáborát tudhatja maga mellett.

A

kik járnak a Dunakeszi Kinizsi mérkőzéseire, azok ódákat mesélnek a magával ragadó hangulatról. Vérbeli profi klubhoz méltóan szolgálják ki a közönséget,
amely a remek futsal mérkőzések mellett - a találkozók előtt és a játék szünetében – élvezheti
a színvonalas kulturális programok élményét,
no és Kundlya Zsófia tanárnő irányításával
az országos hírű pompon lánycsapat látványos
produkcióját. A szervezők még arra is figyelmet
fordítanak, hogy köszöntsék a születésnapjukat
ünneplő szurkolókat, vagy a közelgő karácsony
jegyében adományt gyűjtsenek a rászorulóknak. Az őszi bajnoki idény utolsó kettős hazai
mérkőzése előtt, december 13-án, a két csapatkapitány, Szijjártó Péter és Kun Gábor a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub nevében 350 ezer forint adományt adott át ünnepélyesen Kozsuch
Zsoltnak, a Szent Mihály templom plébánosának a nehéz sorsú emberek támogatására.
Ezúttal is fantasztikus volt a hangulat, a közönség gólokban gazdag találkozókat láthatott. Az NB I-es alakulat, Safar Tony (1) és
Kun Gábor (3) góljaival 4-2-re győzött
Rákosmenti FC ellen. Fehér Zsolt vezetőedző csapata 24 ponttal a 4. helyen
zárta az őszi bajnoki szezont. Az NB
II-es együttes a spanyol idegenlégiós
kiválóság, Illa Jordi (4) vezérletével
valóssággal kiütötte (15-7) a szomszéd Újpest TE együttesét. A fiatal Berki István ugyancsak négyszer zörgette meg az ellenfél hálóját, Horváth Ferenc rutinja ezúttal három gólt eredményezett. A
dunakeszi futsal „atyja”, a csapatkapitány Szijjártó Péter kétszer volt eredményes, az egykori NB I-es Szamosi Tamás
és a mindig elegánsan futsalozó
Szikora Levente egy-egy góllal járult a
csapat látványos győzelméhez, amely 37
ponttal úgy vezeti négy pont előnnyel a bajnokságot, hogy egy mérkőzéssel kevesebb játszott.
Örömmámorban úszott a Radnóti Gimnázium sportcsarnoka, felcsendült a Kinizsi induló,
az ultrák szűnni nem akaró síp- és dobszóval,
zászlók lengetésével ünnepelték kedvenceiket,
akikről készültek a különleges értéknek számító fényképek.
Fehér Zsoltot, a népszerű „Papát” csak percek múltán lehetet kiragadni a nézők ölelkező
koszorújából, aki nagyon boldog, hogy NB I-es
csapata a 4. helyen telel. A mester szerint egy
remek tavaszi szerepléssel, az NB I meglepetés
csapataként bekerülhetnek a final–fourba, amivel nagyon elégedettek lennének.
- Kik azok a játékosok, akik az őszi idényben a
hátukon vitték a csapatot?
- Én mindig csapatban gondolkodom, ezért
nem szívesen emelek ki senkit sem, ám látom,
hogy hajthatatlan vagy, ezért most kivételt teszek. Szóval, én azt szeretem, ha a CSAPATként
működünk, de azt mindannyian láttuk, hogy ebből a nagyszerű gárdából is kiemelkedett Tóth
Gyula, aki hétről-hétre remek formában védett. Nagyon sokat köszönhetünk a csapatkapitány Kun Gábornak, akinek minden mozdulata élményszámba megy. Már a nyolcadik éve
dolgozom vele együtt, de még nekem is tud kellemes meglepetést okozni virtuóz játékával. Sokat lendített a csapat játékán a „kisKoko”, Kovács István, akihez hasonlóan remekül teljesített Temesi Norbi is. Felsorolhatnám a teljes csapatot, de ez a négy ember az, aki nagyon
húzza a szekeret.
- Mindkét együttesed remek őszt zárt, hiszen
Kun Gáborék az NB I-ben a negyedik helyen tértek
téli pihenőre, míg Szijjártó Péterek az NB II Közép
csoportját veretlenül vezetik. Mindössze egy dön-

tetlent „engedtek” az ellenfelek. Költői a kérdés:
elégedett vagy a csapatok teljesítményével? – kérdeztem a mestert, aki ezen a találkozón játékosként is segítette csapatát.
- Tényleg költői – mondta hamiskásan, miközben megtörölte gyöngyöző homlokát. - Természetesen elégedett vagyok, hiszen amikor
három éve elindultunk a bajnokságban, akkor
az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy egy
jó baráti társaságként élvezzük a játékot. Igazi baráti közösséggé váltunk, amely sportsikereket eredményezett. Aki ismer, az tudja, hogy
nagyon eredmény centrikus vagyok. De azt én
sem gondoltam volna, hogy elsőként fogunk
zárni, ráadásul veretlenül. Sok munka van benne, mert az NB II-es csapatban mindenki mun-

Illa Jordi és Safar Tony
ka után jár edzésre, Horváth Feriék pl. Paksról,
Vincze Ottó és Illa Jordi Győrből. Mindenki alázattal végzi a feladatát, amit nem is lehet másként, mert csak így van eredménye.
- A játék iránti alázat mellett szembeötlő a játékosok kreativitása, akik nem ritkán pazar megoldásokkal szórakoztatják a közönséget. Ez az egy
egyik legszebb ajándék, amit karácsonyra kaphattak tőletek a szurkolók.
- Jól esik az elismerő szó. Köszönjük. Harmadik éve mindig telt ház előtt játszunk, ami
önmagáért beszél. Az öltőzőben is családias
hangulat van, mindenki becsüli, kedveli a másikat. De így is vannak meccsek, amikor nem
úgy jön ki a lépés, ahogy szeretnénk - mint pl. a
Rákosmenti FC ellen – de az biztos, hogy ezt a
csapatot mindenki imádni fogja, amíg én leszek
az edző. A csapat nevében köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindannyiuknak
boldog karácsonyt kívánok! – mondta a boldog
vezetőedző.
A román-magyar állampolgárságú Safar Tony
több külföldi csapatban is profiskodott. Legutóbb szülővárosához, Máramarosszigethez közeli román határ menti Berettyóújfaluban négy
és fél évig játszott. Így adta magát a kérdés:
- Nemzetközi összevetésben milyen a magyar
futsal?
- Úgy érzékelem, hogy fejlődik a futsal Magyarországon. Legutóbb majdnem öt évig Berettyóújfalun játszottam. Nemzetközi mércével
mérve az első időszakban nem volt erős a bajnokság, ám az utóbbi két évben sokat fejlődött
– értékelt a Kinizsi egyik kedvence, aki elmondta, hogy a „Berettyóban” is nagyon jól érezte magát, mert ott is szerették a játékát, ott is
nagy szurkolótábor van.

- Nagyon kedvel a Kinizsi szurkolótábora is, hiszen parádés góljaiddal és remek játékoddal elkápráztatod a nézőket. Ki ne emlékezne a YouTube közönségét is meghódító briliáns megoldásodra…
- Hát igen! – mondta széles mosollyal. – Nekem nagyon sokat jelent, ha érzem, hogy szeretnek. Örülök, hogy Dunakeszin is rövid időn
belül befogadtak, megkedveltek. A Kinizsi fantasztikus szurkolótáborának támogatása valóssággal repít bennünket. Mindig nagyon várjuk a találkozást velük – mondta Safar Tony, aki
elárulta, hogy a karácsonyi ünnepeket szülővárosában, Máramarosszigeten tölti családjával,
akik erősen ápolják a régi hagyományokat, karácsonyi szokásokat.
A klub másik idegenlégiósa, a magyar futsal
válogatott erőnléti edzője, Illa Jordi is remekül
érzi magát hazánkban, mert mint fogalmazott,
mindenki szeretettel és tártkarokkal fogadta.
A Kinizsi spanyol büszkesége arról szerényen
hallgatott, hogy ez a határtalan szeretet példaértékű sportteljesítményének köszönhető,
aki torreádorként küzd a csapatáért. Győzni akarásáért, káprázatos játékintelligenciájáért rajonganak a szurkolók.
Mérkőzés közben egyvégtében zúg a
Jordi! Jordi! Jordi! – éljenzés.
A mindig mosolygós játékos
is felkerekedik és elutazik szülővárosába, Barcelonába, hogy
családjával töltse a karácsonyi ünnepeket. – Már nagyon
várom, hogy együtt legyek szeretteimmel – hangoztatta a mérkőzés után. Illa Jordi kedvesen mesélt a spanyol karácsony hangulatáról, az adventi várakozás meghittségéről, az ünneplőbe öltözött utcák, terek
gyönyörű fényeiről, az ünnepi készülődésről. Mielőtt minden szurkolónak és lapunk
olvasóinak boldog ünnepet kívánt kérésünkre elárulta a család ünnepi menüjét. - Mandulaleves, sült hal, sült malac fenyőmagos vöröskáposztával, lesz sült pulyka, és természetesen
marcipános, kandírozott gyümölcsös édességek is – avatott be a család szokásaiba az örök
vidám Illa Jordi.
A szurkolók, a fiatalok egymás után készítették a közös fotót Szijjártó Péterrel, aki boldogan mondta: - Nagyon meg vagyok hatva,
hogy sportemberként is ennyien szeretnének
velem közös fényképen szerepelni. Tény, hogy
nagyszerű évet zártunk. Őszintén mondom,
nem gondoltam volna, hogy az a kis csapatunk,
amely barátságból van együtt, munka mellett
edz, ilyen remek eredményt produkálva az őszi
szezon végén toronymagasan vezesse az NB IIes bajnokságot – hangzottak a csapatkapitány
mondatai, aki hozzátette: - Három éve kőkeményen dolgozunk, beérett a munkánk, aminek
egyik gyümölcse a tavalyi aranyérmünk.
Szijjártó Péter azonban nagyon tárgyilagosan fogalmazott, amikor kijelentette: - Az biztos, mi nem a gyakori edzéseknek köszönhetjük a sikert -, mert azokra sajnos nincs időnk
a munka mellett -, hanem a barátságunknak, a
lelkesedésünknek, és a közönségünk biztatásának. Ezek jelentik számunkra a plusz motivációt. Óriási erőt ad nekünk, hogy az NB I-s mérkőzés után este kilenctől tizenegyig végig szurkolják a mi mérkőzésünket is.
A dunakeszi futsal „atyja” nagyon büszke
arra, hogy a felnőtt csapatok mellett több mint
száz fiatal futsalozik a klubban. – Ezt nagyon
jó látni, örülök, hogy a gyerekek közül ilyen sokan kedvelték meg ezt a remek játékot, akiknek
és szurkolóinknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánok az egész csapat nevében – hangzott
Szijjártó Péter jókívánsága.
Vetési Imre
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Madár a koszovói származású Elvir Muriqi ellen bokszol január 31-én

Mégis ringbe lép Erdei Zsolt

Alaposan meglepett mindenkit a korábban két súlycsoportban is profi világbajnoki címet szerző Erdei Zsolt. A magyar ökölvívó ugyanis annak ellenére, hogy nemrég még kizárta, hogy nem lép kötelek közé azon
a január 31-i gálán, melyen a koszovói származású Elvir Muriqi lenne az
ellenfele, mégis megegyezett a promóterével, így vélhetően újra láthatjuk őt bokszolni.

N

os, nap mint nap változik a helyzet,
és jelenleg úgy tűnik, Erdei Zsolt
és a korábban állítólag nevetséges
ajánlatot tevő amerikai promótere, Lou
Di Bella mégis megegyezett egymással,
és a 39 éves magyar bunyós mégsem zárja le a pályafutását, és a meccsről először
a Sportklub Dodzsem című műsorában beszélt, ami azóta már a január 31-i gála hivatalos műsorában is szerepel.
„Noha még nem írtuk alá a szerződést,
de ma már azt mondom, egyáltalán nem lefutott a dolog, mégis összejöhet a találkozó. Már sikerült a promóteremmel mindenben megegyeznem, és én mindenképpen
azon vagyok, hogy létrejöjjön egy következő mérkőzés. A Muriqi elleni meccset Lou
DiBella ajánlotta. Azt szorgalmazom, hogy
a szorítóba léphessek ismét, hiszen ez a be-

fejezés, így ebben a formában, nem lenne
kerek” – jelentette ki Erdei Zsolt.
Nem véletlenül célzott a befejezetlen
múltra Madár, ugyanis legutóbb Monacóban bokszolt, ahol 33 győztes meccs után
elszenvedte első profi vereségét: az orosz
Gyenyisz Gracsov erősen vitatható pontozással nyert ellene. Mindenesetre Muriqi
eddigi mérlege tiszteletet parancsoló, még
akkor is, ha nagy neveket nem tudott legyőzni: negyven profi meccséből 35 esetben győzött, és ötször vesztesen hagyta el
a ringet.
A megegyezés mögött vélhetően az állhat, hogy Erdei anyagilag elérte, hogy a
meccsért megkapja azt az összeget, amit
szeretne – a Blikknek azt nyilatkozta erről,
a dupláját kérte az eredetileg ajánlottnál –,
így most már nem lehet akadálya az újabb
meccsnek.
Ám amíg véglegesen pont és aláírás kerül Erdei 35. meccsének szerződésére, addig is örülhet a 39 éves ökölvívó, ugyanis
ő is kivette a részét abból a jótékonysági
akcióból, amelynek keretein belül 87 millió
forint gyűlt össze a Katolikus Karitász javára. Az MTVA Jónak lenni jó! jótékonysági
kampányában ugyanis Madár egyik bokszkesztyűjét is sikerült elárverezni.
- molnár -

XV. évfolyam 26. szám

Eseménydús (fél)évet
zárt a Vác FC

Egy roppant nehezen induló, kétségekkel, gondokkal teli kezdet után őszi
bajnoki címmel befejeződő naptári esztendőt zárt évbúcsúztató összejövetelén a Vác FC.

A

helyi Aréna Étteremben megtartott
rendezvényen Orbán Levente klubigazgató köszöntötte a vezetőket, játékosokat és mindazokat, akik tevékeny
részt vállaltak munkájukkal abban, hogy ismét felívelő pályára kerülhetett a váci felnőtt labdarúgás.
John Marshall tulajdonos ezt követően
évértékelőjében kitért az elmúlt másfél esztendő problémákkal teli kezdeteire, a hos�szú, de sikeres útra, amellyel 2013 végére
egy megyebajnoki címre és feljutásra esélyes csapatot és annak versenyeztetését
biztosító hátteret tudtak kialakítani. Büszke volt arra a kitartásra, amellyel munkatársai és játékosai stabilizálták a helyzetet.
Mint mondta: jó úton haladnak a célok elérése felé és hangsúlyozta, hogy megérte
a fáradozást és a kemény munkát az, hogy
most gratulálni tud mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy további összetartással megvalósítható a magasabb osztályba való jutás.
Csank János mesteredző – Vác díszpolgára – a folytatásban példaértékűnek nevezte
az angol tulajdonos labdarúgáshoz és a váci
csapathoz való viszonyát. Kifejezte azt a véleményét, hogy a sportágban az utánpótlás
nevelés és a felnőtt futball csak közösen,
egymásra épülve haladhat előre. Játékosainak gratulált, hogy tudásuknak megfelelően sikeres szezonon jutottak túl (a Vác FC
jelenleg az Érd előtt egypontos előnnyel ve-

zeti a táblázatot a Pest megyei első osztályban – a szerk.), és hogy a folytatás is hasonlóan eredményes legyen „optimálisan nehéz” felkészülést ígért tanítványainak.
Ezt követően bejelentették, hogy Csank
János a váciak felterjesztésére a napokban
átveheti a Pest megye Labdarúgásáért kitüntetést, majd Pető Tibor alpolgármester –
a Vác Városi LSE elnöke – köszönte meg a
sikeres bajnoki sorozatot és kívánt győzelmekkel teli folytatást a tavaszi idényre.
Az évzárón a tulajdonos és a klubigazgató
párszavas jellemzés után ajándékokat adott
át a játékosoknak és segítőknek, végül a jelenlévők a vacsora elfogyasztása közben és
után kötetlen beszélgetéssel elevenítették
fel a veretlenül zárt 15 mérkőzés legfontosabb pillanatait.
K ereszturi Gyula
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