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XVI. évfolyam 2. szám

ÖN MIT VÁR 2014-TŐL?

– kérdeztük a polgármesterektől
Mint közismert célegyenesbe fordult a 2010-2014-es önkormányzati ciklus, ősszel lejár a képviselők és a polgármesterek négy esztendőre elnyert
mandátuma. A települések életét irányító képviselő-testületek és polgármesterek a negyedik munkával teli esztendőt kezdték meg január 1-jén. Ön milyen reményekkel, tervekkel, elképzelésekkel vág neki a 2014-es esztendőnek? – kérdeztük előző lapszámunkban régiónk öt településének elöljárójától. Ezúttal a Váctól északra elterülő Duna menti települések polgármestereinek kínáltuk fel lapunk sajtónyilvánosságát, mellyel Nagymaros és Verőce első számú vezetője élt.

Petrovics László, Nagymaros polgármestere:
A közösség boldogulása a fontos
2013 a változás éve volt. Jó
néhány olyan kormányintézkedés történt, mely lehetővé tette az önkormányzatok
többségének, hogy megfelelő működést tudjanak produkálni megfelelő finanszírozásból. Na nem kell arra gondolni, hogy végre dőzsölhetünk, de egy szerény, kiegyensúlyozott működés lehetővé
vált anélkül, hogy az önkormányzatoknak működési hitelt kellene felvenni. Emellett
a fejlesztési lehetőségek is
szinte mindenhova eljutottak
valamilyen formában. Nagymaroson sem panaszkodhatunk, mert a korábbi évek
tervei több területen megva-

lósulhattak. Csak a nagyobbakat említve elkészült az árvízvédelmi gát kétharmada,
a településközpont felújításának második üteme, a leginkább veszélyeztetett hegyi utcánk csapadékvíz elvezetése,
és öt önkormányzati tulajdonú középület felújítása. Közel
kétmilliárd épült be Nagymarosra.
2014-re és persze az azt követő évekre is hasonló ütemű
fejlődést várok. Sok megvalósítandó tervünk van a település fejlesztésére, munkahelyek teremtésére, illetve fenntartható fejlődést eredményező projektekre. Mindezek
mellett nagyon jó irányt vett

az önkormányzati utak felújítására szánt feladatfinanszírozás, végre (sok tíz év után)
tervezni lehet a belterületi
utak tematikus felújítását is.
Remélem a tendencia a további évekre is megmarad, és
továbbra is fejlődést kulturált
életteret tudunk biztosítani
közösségünk számára.

Bethlen Farkas, Verőce polgármestere:
Furcsa a Világ!
Mint polgármester az elmúlt évben átéltem a Kormány Önkormányzatok irányába tett gesztusát, miszerint átvállalta a települések
adósságait.
Engem szüleim és nagyszüleim arra tanítottak, hogy addig nyújtózkodj, amíg takaród ér!! Én az elmúlt ciklusokban eszerint vezettem Verőce települést. Fejlődtünk
szépen, de mindig ügyeltem,
hogy tartalékunk legyen!
Tőlünk a szigorú gazdálkodás eredményeképpen nem
vett át adósságot a kormány.
Ezért gondolom, hogy furcsa a világ, hisz aki eladósodik, megváltják az adósság-

tól, aki szigorúan gazdálkodik, nem kap semmit. A 2014es költségvetést is megfelelő
tartalékkal fogadjuk el és jut
pénz fejlesztésekre, alapítványok, egyesületek és a kultúra támogatására.
Például 2014. március 23án 12.00 órakor megrendezzük az Ima Magyarországért, Dr Papp Lajos szívsebész professzor barátommal, illetve július 5-12-ig 12
ország részvételével Huszár
lovasíjász, gyalogíjász, népzene, néptánc találkozót
szervezünk, mely rendezvényekre várunk mindenkit
szeretettel.
Ezekkel a gondolatokkal

kívánok a Dunakanyar lakóinak nagyon boldog 2014.
évet.

ÁPRILIS 6-ÁN VÁLASZT AZ ORSZÁG
Április 6-ára írta ki az országgyűlési képviselőválasztást Áder János köztársasági elnök, a jogszabályok szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás megtartására. A választás kitűzésével hivatalosan még nem kezdődött meg a kampány, mert az a választást megelőző 50. napon, azaz február 15-én indul.

M

integy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak február 7-e után
kell kézhez kapnia a névjegyzékbe
való felvételről szóló értesítést, a
"kopogtatócédulát". (A kopogtatócédula nem ajánlószelvény, utóbbi intézmény az új választási rendszerben megszűnt, helyette ajánlóíveken lehet majd ajánlásokat gyűjteni.)
Aki nem kapja meg az értesítőt, a
jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti. A jegyző ekkor új szelvényt állít ki.
Az egyéni választókerületekben
a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben
lakó választópolgár ajánlása szükséges. A jelöltek március 3-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási bizottságnál kell
leadniuk. A választási bizottság
dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.
Országos listát az a párt állíthat,
amely legalább kilenc megyében és
a fővárosban, legalább 27 egyéni
választókerületben önálló jelöltet
állított. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez
a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb 1500
ajánlás szükséges.
Az országos listákat legkésőbb
március 4-én kell bejelenteni a
Nemzeti Választási Bizottságnál.

Szavazhatnak a nem
magyarországi lakhellyel
rendelkező magyarok
Az idei országgyűlési választás újdonsága, hogy a nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárok is szavazhatnak, nekik március 22-ig kell felvetetniük
magukat a névjegyzékbe a Nemzeti
Választási Irodánál (NVI).
A külhoni választópolgároknak
a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot.
A választó a szavazatát tartalmazó
borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre,
vagy a magyarországi szavazásra
rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési
egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el az NVI-hez. Ebben az esetben a szavazatnak április 5-én éjfélig meg kell érkeznie. A választás napján külföldön tartózkodó
választópolgárok Magyarország
nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 29-ig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország
egy másik településén élni kíván a
választójogával, április 4-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Fontos változás, hogy a
mostani választáson az átjelentke-

zők a lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak. (Korábban annak a választókerületnek
a jelöltjeire szavazhattak, ahová átjelentkeztek.)

Az országgyűlési képviselők választása a tavalyi törvénymódosítás miatt már csak egyfordulós. A választópolgárok azonban

93 országgyűlési mandátum sorsa
dől el. Az új országgyűlés 199 fős
lesz.
Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, hanem
nemzetiségük listájára voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az
Országgyűlésbe.
Az országgyűlési képviselők vá-

a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak
arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106
van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy az
országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán

lasztásán az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot (relatív többség)
kapta. Azok a szavazatok, amelyeket olyan jelöltre adtak le, aki végül
nem szerzett mandátumot egyéni
választókerületben, töredékszavazatnak minősülnek, ezeket az or-

Két szavazatot adhatunk le

szágos listás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe.
Új szabály, hogy töredékszavazatnak minősül (és a pártlistán érvényesül) a győztes jelölt minden
olyan szavazata is, amely már nem
volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel
növelt szavazatainak kivonása után
fennmaradó szavazatszám.
Az országos listáról kiadható
mandátumoknál tehát figyelembe
veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a
pártlistára leadott voksokat. Nem
szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el (küszöb), valamint
az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél
több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.
A választás egyéni választókerületi eredményét a külképviseleteken illetve levélben leadott szavazatok hazaszállítását és megszámlálását követően, várhatóan április 12-ig állapítják meg, az országos
listás eredményt pedig várhatóan
április 25-ig.
Az alkotmány szerint az új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök hívja össze - a választást követő harminc napon belüli időpontra -, a miniszterelnököt
a köztársasági elnök javaslatára az
Országgyűlés tagjai többségének
szavazatával választja.
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A Magyar Kultúra Napja

Rangos programokkal ünnepelt Vác
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

O

rszágszerte – így régiónkban is – színvonalas programokkal tisztelegtek a helyi
önkormányzatok, kulturális és művelődési intézmények e jeles évfordulón, a magyar kultúra ezeréves
örökbecsű értékei, fényesen csillogó kincsei előtt. Kölcsey Ferenc közel kétszáz éve írt nemzet egyesítő csodálatos költeménye Erkel Ferenc zenéjével lélekemelő katarzist
jelent mindannyiunk számára, ha
felcsendül jeles ünnepeinken.
Vác, a Kultúra Magyar Városa
e megtisztelő elismeréshez méltó
rendezvény-sorozattal tisztelget a
Himnusz születésének évfordulója előtt. Már a Magyar Kultúra Napja előestéjén, kedden rangos programmal örvendeztette meg az ér-

Jordán Tamás
deklődő váci polgárokat, a régióban élő irodalmat, verset kedvelő
közönséget a Kossuth-díjas Jordán
Tamás színvonalas műsorával. A
Nemzeti Színház egykori, a szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi igazgatója Széllel szemben poénok és poémák című édes-bús
előadásával szerzett maradandó élményt a hallgatóságnak.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett események sorából idén sem hiányozhatott a kiállítás. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Fiatal
Képzőművészek Stúdiójának tagja,
Adorján Attila festőművész február 28-ig látható tárlatát Németh Ár-

Szvorák Katalin, Kossuth-, és
Liszt-díjas énekművész
pád festőművész nyitotta meg január 22-én este hat órakor a Madách
Imre Művelődési Központban.
A város központi ünnepségét
ugyancsak tegnap, január 22-én
rendezték a Madách Imre Művelődési Központ és Vác Város Önkormányzatának közös szervezésében.
A kulturális intézmény zsúfolásig megtelt színháztermében megjelent Bábiné Szottfried Gabriella, Vác országgyűlési képviselője,
Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, Fördős Attila, Vác város
polgármestere, a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán, több egyházi méltóság, a képviselő-testület számos tagja.
Az este hét órakor kezdődött gálaműsor dr. Schmuczer Istvánné,
Vác Város Önkormányzat Művelődési – Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottsága elnökének ünnepi beszédével vette kezdetét, aki méltatta
a nemzet életét meghatározó Himnusz évszázadokon átívelő jelentőségét, amely erősíti az egyén hazafias kötődését a magyar nemzethez, a határon innen és túlélő közösségek összetartozását.
A Himnusz közös eléneklése után
Szvorák Katalin, Kossuth- és Lisztdíjas énekművész, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint Incze József,
Őze Lajos és Kabos Gyula díjas
színművész, az Új Színház tagja lépett színpadra, akinek előadásában
József Attila, Radnóti Miklós, Ady

Endre, Vörösmarty versei hangzottak el.
A Népművészet Ifjú Mestere, Röpülj páva, és Kodály Zoltán díjjal is
büszkélkedő Szvorák Katalin előadásában népénekeket, népdalokat
hallhatott a közönség. A kulturális, irodalmi műsorban közreműködött Brusznyai Margit vezetésével
a Serenus kórus.
A nagysikerű műsor után adták
át a városi kitüntetéseket. Elsőként
„Közművelődést segítő munkáért”
oklevél átadására került sor, melyet az önkormányzat MűvelődésiOktatási és Ifjúsági-Sport Bizottsága Laczkó Tiborné levéltári kezelőnek adományozta. Vác Város Levéltárának munkatársa 33 éve dolgozik közgyűjteményben, előbb a váci
könyvtárban, majd 1986 óta a Pest
Megyei Levéltár Váci Osztályán. Kiemelkedő szerepe volt a 2004-ben
önállósodó, városi intézménnyé
váló levéltár ügyviteli, gazdasági,
pénzügyi és szakkönyvtári feladatainak gyakorlati kidolgozásában

A váci művésztanár a magyar
régizenei élet meghatározó alakja. Művészeti vezetője a Sonora
Hungarica Consort együttesnek,
mellyel főként barokk műveket játszanak, emellett alapítója és vezetője a Sebastian Consortnak, melyben
a középkortól a kortárs zenéig terjedő íven valósítja meg művészi elképzeléseit. Elnöke a régizene magyarországi népszerűsítésére és támogatására létrehozott Consort Zenei Alapítványnak, művészeti vezetője az alapítvány által szervezett
Börzsöny Barokk Napok régizenei
fesztiválnak. Fellépéseit magas művészi színvonal jellemzi, előadásmódja érzékeny, stílusos. Előadásait jó néhány CD felvétel őrzi, kutatómunkája eredményeként megjelent
szerkesztésében egy furulya kottagyűjtemény is. Rendszeres közreműködője a helyi kulturális rendezvényeknek, és számos váci intézményt, szervezetet támogat fellépéseivel. Zenepedagógiai munkássága
ugyancsak példamutató. Több mint

A Himnusz eredeti kézirata
és megvalósításában. A kitüntetést
dr. Schmuczer Istvánné, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke,
Mohácsiné Dim Rita, Vác Város Önkormányzata Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály osztályvezetője
és Mokánszky Zoltán alpolgármester adta át.
Vác Város Képviselő-testülete
2007-ben alapított díjat a kiemelkedő alkotóművészeti munka elismerésére, megalapította a „Vác Város
Művészeti Díja” kitüntetést. Vác Város Képviselő-testülete a „Vác Város Művészeti-díja” kitüntetést
2014-ben Lachegyi Imre furulyaművésznek adományozta.

két évtizede a váci Bartók Béla Zeneiskola tanára, tanít a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolában és a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában is.
A kitüntetést Mokánszky Zoltán
alpolgármester adta át.
A képviselő-testület döntése
alapján 2014-ben Iványi Károlyné,
a Madách Imre Művelődési Központ korábbi igazgatója, népművelő vehette át a „Vác Város Művelődéséért” díjat.
A közelmúltban nyugállományba vonult szakember mintegy 30
évet töltött a közművelődés szolgálatában. 2000-ben érkezett a Ma-

Incze József
dách Imre Művelődési Központba,
ahol 2001-től általános igazgatóhelyettesként dolgozott, 2006-tól pedig vezette az intézményt. Gazdag,
sokrétű programot valósított meg,
a néptánctól a színházig, a kiállítások sorától a koncertekig, minden
korosztályt megszólítva, a műfajok
sokféleségét és minden művészeti
ágat bemutatva működtette a közösségi színteret. Munkatársaival csapatban gondolkodva, az ifjabb nemzedék szemléletét is formálva, eredményesen szervezte a „Ház” munkáját. Tevékenységét előrelátó, precíz
tervezés és megbízhatóság jellemezte. Korrekt együttműködő partnerként számíthattak rá a művelődési központ használói, a művészeti csoportok, egyesületek. Figyelmet fordított az intézmény megjelenésére, felszereltségére, érzékelhető
igényességgel törekedett a méltó,
kulturált környezet kialakítására.
Eredményeit több kollektív és egyéni kitüntetés is visszaigazolta.
A kitüntetést dr. Schmuczer
Istvánné szakbizottsági elnök,
Mokánszky Zoltán alpolgármester
és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető adta át.
A 25. Magyar Kultúra Napja váci
ünnepsége a Serenus Kórus műsorával folytatódott, melyben Kodály
Zoltán, Bárdos László és Liszt Ferenc kiemelkedő művei hangzottak
el, vezényelt Brusznyai Margit, zongorán kísért, Vidi Andrea.
Az ünnepi műsor a Szózat közös
eléneklésével zárult.

Visszalép Fóton a liberális polgármester–jelölt
Nem indul a március 2-án
tartandó
megismételt
fóti időközi választáson
a polgármesteri posztért
Vargha Nóra Mária, a Magyar Liberális Párt (MLP)
jelöltje, aki a november
24-ei voksoláson az utolsó helyen végzett – írta
az atv.hu.

A

november 24-én
tartott voksoláson a városvezetői székért induló
öt jelölt közül Takács István, az MSZP - Együtt-PM
– DK közös jelöltje lett a
befutó 25 százalékos eredménnyel. A második helyen a település egyik alpolgármestere, a független Bartos Sándor végzett
(21,4 százalék), a harmadik Németh József független jelölt lett (20,6 százalék).

Őt követte Földi Pál János, a Civil Összefogás a
Fótiakért Egyesület jelöltje (19,8 százalék), míg Vargha Nóra Mária, a Magyar
Liberális Párt színeiben
utolsóként került ki a megmérettetésből 13 százaléknyi szavazattal.
A Budapest Környéki
Törvényszék törvénysértésekre hivatkozva a múlt
év végén megsemmisítette
a választás eredményét, a
végzés szerint az egész vá-

lasztási eljárást meg kell
ismételni. Az új voksolást március 2-ára írták ki
Fóton. Az atv.hu-nak nyilatkozó Vargha Nóra Mária a visszalépésről hozott
döntését véglegesnek nevezte. Mint mondta, Fóton
nem változott semmi novemberhez képest, "országos szinten azonban igen".
Kérdésre válaszolva kifejtette, semmilyen megállapodást nem kötött a
korábbi győztessel, Takács Istvánnal, majd kö-

zölte: akárki lesz a polgármester, külsős bizottsági tagként törekedni fog
az együttműködésre vele.
Vargha Nóra Mária úgy fogalmazott: az MLP teljesen
ráhagyta a döntést. "Semmilyen nyomásgyakorlást
nem éreztem, a párt abszolút liberálisan viselkedett"- mondta a portálnak.
Boruzs András, a Magyar
Liberális Párt ügyvivője a
cikk szerint az atv.hu-nak
megerősítette: Vargha vis�szalépése nem része sem-

milyen politikai üzletnek.
"Nem kértünk ezért cserébe semmit" – mondta
Boruzs. Az MTI úgy tudja,
hogy Vargha Nóra Mária
hivatalosan még nem jelentette be visszalépését.
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ÉVNYITÓ VÁROSVEZETŐI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ:
Döntött a kormány: Vác 700 milliós adósságát átvállalja, a mélygarázst viszont nem

Az esztendő első sajtótájékoztatóján Vác polgármestere a város egyik legjelentősebb beruházásának aktuális helyzetéről nyilatkozott. Mint azt
Fördős Attila elmondta: a mélygarázzsal kapcsolatosan valamennyi szerződés előkészítésre került, majd decemberben rendkívüli testületi ülésen ezek
aláírására felhatalmazást kapott a városatyáktól. A jogszabályok szerint azon ezen aktus előtt ki kellett kérni a kormány engedélyét, mely a december
18-án tartott ülésen nem támogatott. Ezen döntés értelmében hitelfelvétellel a mélygarázsban városi tulajdont nem szerezhet az önkormányzat.

F

ördős Attila elmondta: a kormány döntésében minden bizonnyal
szerepet játszott, hogy az országban a bankok – többek
között a váci mélygarázst finanszírozó pénzintézet –
helyzete mozgásban, átalakulóban van, amelynek végkifejlete még bizonytalan.
Megérkezett viszont a Magyar Államkincstár adatkérése arra vonatkozóan, hogy
2013. december 31-i nappal milyen összegű bankokkal szembeni tartozása van
Vácnak. Az adatok véglegesítése még tart, ám úgy tűnik, nem lesz akadálya annak, hogy a mintegy 700 millió forintos hitelállományt –
amelybe nem tartoznak bele,
az amúgy a korábbiakhoz képest töredékére csökkent
egyéb szállítói tartozások –
a magyar állam 2014. február
végével konszolidálja.
A városvezető felidézte a
meglévő adósságállomány
kialakulását, melyre jelentős
hatással volt a felére csökkent adóbevételek aránya,

amely a 2010-es átadás-átvételkor egymilliárd hiányt
mutatott az akkori struktúra
működtetésében. Mint hangsúlyozta, ezt követően további adóbevétel csökkenés történt, például a korábban félmilliárdos túlfizetést eszközlő General Electric is távozott
Vácról. (Ezen túlfizetés kezelése a legutóbbi ÖNHIKI keretében történt tárgyalásokkal rendeződött.) Ellentétben az ezt megelőző önkormányzati ciklusokkal, 2010
végétől vagyonvesztés nem
történt. Ezért a város vezetése büszke az elmúlt esztendők gazdálkodására. Fördős
Attila reményei szerint 2014ben már enyhülhet a költségvetés szorítása, 200 millióval
nagyobb adóbevételre számítanak, és mintegy 100 millió kamattehertől is megszabadulhat a város, ha az állam
átvállalja az említett 700 millió forintos adósságot. A városvezető szerint a pozitív
változások közé tartozhat a
normatívák enyhe emelkedése. A bölcsődékben és óvo-

dákban dolgozók béremelése
viszont olyan plusz kiadással jár, amit az állami normatívák nem elégítenek ki.
Vác polgármestere bejelentette, hogy február 13-14-én
kulturális programsorozat
keretében erősítik meg Vác
tízéves testvérvárosi szerződését Ipolysággal. Az első
nap a szlovákiai városban
lesz ünnepség és adnak műsort a váci művészek, majd

másnap Ipolyság delegációja
viszonozza a látogatást és a
kulturális előadást.
Újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette: a jelenlegi helyzetben hitelfelvétellel nem juthat a város tulajdonába a mélygarázs, ám az
önkormányzat
alapállása
nem változott: a város szeretne tulajdont szerezni a
mélygarázs beruházásban
és működtetni azt. Amennyi-

ben egyéb forrás, vagy ingatlan rendelkezésre állna, kormányengedély nélkül is létrejöhet a korábban előkészített
szerződés - ennek érdekében
folyamatos tárgyalásokban
és erős lobbi tevékenységben állnak a városvezetők –
hangzott el.
Fördős Attila kiemelte: a
város irányítói továbbra is a
váci emberek és elsősorban a
közszférában tevékenykedők
érdekében szeretnének kedvező lépéseket tenni. Ezért
az elképzelések szerint a korábban elvont cafeteria juttatásokat a közszférában teljes
mértékben visszavezetnék
és egy visszafogott nagyságrendű, konkrét elképzeléseket támogató eseti segítséget is szeretnének biztosítani a kulturális és sportélet
váci szervezeteinek, résztvevőinek.
Fördős Attila a Vácott folyó MÁV-beruházás kapcsán
megemlítette, hogy a parkolási gondok megoldása érdekében folytatott tárgyalások
nem vezettek eredményre. A

város által kidolgozott javaslatokra az ígéretek ellenére
sem történtek a MÁV részéről intézkedések, így várat
magára az általuk szóban felvázolt, az alsóvárosi megálló
környékén biztosítandó nagy
kapacitású parkoló kialakítása is. Mokánszky Zoltán
alpolgármester ehhez kapcsolódva megemlítette, hogy
a közlekedésben és a város
tisztaságában is súlyos gondokat okoznak a munkálatok. Több kérés figyelmen
kívül hagyása után a város
visszavonta bizonyos területeken a nehézgépjárművek
úthasználati engedélyét. Ezt
követően történt intézkedés
a beruházó általi napi szintű
úttakarítás érdekében.
Fördős Attila végül szólt
arról, hogy a Váci Zsidó Hitközség a Holokauszt Emlékmű építésére nyolcmillió forintos pályázati forrást nyert
el. Az önkormányzat vállalta, hogy a ravatalozó felújításának egymillió forintot el
nem érő költségét biztosítja.
A szerk.

Gödön nő a fedett buszvárók száma Egy héttel korábban vigadhatunk
Változik a Váci Világi Vigalom időpontja

A

képviselő-testület novemberben határozott arról, hogy az önkormányzat
újabb három buszmegállóban helyez
el fedett buszvárót. A felsőgödi Autópihenő
megállóban, a Vác felé közlekedő oldalon december 27-én adták át az elsőt, január végéig
pedig további két buszvárót állítanak az utasok szolgálatába.

Az egyik a Pesti út Budapest felé haladó oldalán a Pázmány Péter utcai megállóba kerül, a másik a Gólya falatozó előtti megállóba. Az új buszvárók a korábban kihelyezettekkel azonos kivitelűek, és helyben készülnek, a Piarista Szakképző Iskola műhelyében
– írja a Gödi Körkép.

Az idei esztendő első közös városvezetői sajtótájékoztatón jelentette be
Mokánszky Zoltán alpolgármester, hogy - igazodva a látogatók, a vendéglátó kereskedelmi egységek igényeihez, a régiós és országos kulturális rendezvények időpontjaihoz – egy héttel korábban rendezik meg a
Váci Világi Vigalom programjait.

30 millió visszafizetése miatt
aggódik az MSZP
A felelőtlenség előbb vagy utóbb megtermi gyümölcsét. Ezekkel a szavakkal kezdte az MSZP hétfői sajtótájékoztatóját dr. Bóth János frakcióvezető, utalva egy még 2012-ben kötött kölcsönszerződésre, mely az önkormányzat és az Alsóvárosi Református Misszió között jött létre.

A

templomépítésre kamatmentesen rendelkezésre bocsátott 30 millió forint
első részletét tavaly decemberben kellett
volna törleszteni a város felé, ez azonban
nem történt meg - hangsúlyozta az MSZP
váci vezetője.
Bóth János a város által biztosított 30
milliós kölcsön kapcsán kiemelte, hogy
a szerződés megkötése idején az önkormányzat is hitelekből gazdálkodott, így
érthetetlen, miért nem fogalmaztak meg
semmilyen visszafizetési biztosítékot az
összegre. A frakcióvezető szerint a kölcsönszerződéshez az illetékes egyházi fórum jóváhagyása is kellet volna, ez azonban elmaradt, így az előkészítetlenségből
adódó károkozás miatt felmerül a hűtlen
kezelés gyanúja - fogalmazott Bóth János
– adta hírül az ESTV Híradója.
- És itt az önkormányzati vezetésnek valamit lépni kell. Mert a nem cselekvés is
már személyes felelősséget vet fel, hogy
csak erről a vonatkozásról beszéljek, mert
az a 30 millió forint hiányozni fog a város
költségvetéséből - mondta

dr. Bóth János frakcióvezető. Bóth János
ezután az uszoda 33 méteres medencéjének
sátortetejével kapcsolatos szerződéseket
kifogásolta. Véleménye szerint a Városfejlesztő Kft-nek takargatnivalója lehet, mert
mint elmondta, az általa kikért szerződésmásolatokat a törvényben előírt határidőn
belül nem kapták meg, így az üggyel a bírósághoz fordulnak. Hozzátette, ez az eset
is azt bizonyítja, hogy a Holding létrehozása gyengítette a városi gazdálkodás átláthatóságát. Végül elmondta, hogy „Kiutat kínálunk” címmel reprezentatív felmérést készítenek a váci lakosság körében, amelynek
célja, hogy a megkérdezettek javaslatokkal
élhessenek és véleményt mondhassanak
akár városstratégiai kérdésekben is.
A sajtótájékoztató végén Kiss Zsolt országgyűlési képviselő-jelölt gyújtott gyertyát a második világháború után malenkij
robotra elhurcolt német ajkú, vagy német nevű áldozatok emlékére. A politikus
családi érintettségéről is beszélt, mint elmondta, apai nagyapja is az elhurcoltak
között volt.

A nagy sikerrel zárult tavalyi Váci Világi Vigalom rendezvénysorozatot
a székesegyházban nyitotta meg Fördős Attila polgármester

– Számtalan kérés érkezett felénk, melyekben azt fogalmazták meg: úgy építsük fel a
váci vigalmi rendezvény-sorozatot, hogy az
ne egy időben kerül megrendezésre országos és regionális fesztiválokkal, rendezvényekkel. A régiónkban sorra kerülő programok egymást követve egy olyan kulturális
kínálatot adjanak, melyek mindegyikét élvezhesse az érdeklődő közönség – mondta
az alpolgármester. Mokánszky Zoltán szerint az a jó döntés, ha a rendezvények egy
füzérben kínálják programjaikat, mindenki
élvezheti az Esztergomi Kulturális Napok, a
Visegrádi Palotajátékok és a Váci Világi Vigalom színes kulturális, gazdag gasztronó-

miai kínálatát, megtekinthetik a mogyoródi Forma I-es versenyt, ellátogathatnak a
Kapolcsi Napokra is.
A hagyományos háromnapos rendezvénysorozat ezúttal is a Váci Városimázs
Kft. szervezésében valósul majd meg. Az alpolgármester kiemelte: ezúttal is szeretnének színvonalas, minden igényt kielégítő kínálatot nyújtani az idelátogató sok ezer érdeklődőnek.
A korábbiakhoz képest idén egy héttel korábban, július 18-19-20-i hétvégén kerülnek
megrendezésre az országos népszerűségnek
örvendő Váci Világi Vigalom programjai.
V. I.
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NŐK 40 PROGRAM

Dunakeszi Város Önkormányzata is csatlakozott a programhoz
A Nemzetgazdasági Minisztérium a tavalyi évben az álláskereső nők 40 éves
szolgálati jogviszonyának megszerzését elősegítő központi munkaerő-piaci
program indításáról döntött. A program célja az álláskeresőként nyilvántartott
és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzésének elősegítése.

A

Nők40 program azokat a nőket, édesanyákat segíti,
akik korai életszakaszban, akár már 16-17 évesen elkezdtek dolgozni. A program
a munka mellett a gyermekvállalással töltött éveket is
elismeri, ezért a részt vevő
nők szolgálati idejébe gyermekenként további két év
számít bele.
A programban részt vehetnek:
• A 60. életévüket betöltött álláskereső nők jogosultsági idejükre való tekintet
nélkül
• az 55. életévüket betöltött álláskereső
nők esetében azok, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek
A pályázáshoz közvetlenül a támogatás
előtt legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresői státusz megléte szükséges.
Dunakeszi Város Önkormányzatának célja, hogy azoknak a nőknek, akik közel áll-

nak ahhoz, hogy megszerezzék a 40 év
munkaviszonyt, segítséget nyújtson az elhelyezkedésben.
A programba történő bevonás határideje: 2014. április 30., így azoknak is lehetőségük van bekapcsolódni
a programba, akik még nem
regisztrált munkakeresők.
Ők minél hamarabb keressék fel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Dunakeszi Munkaügyi Kirendeltségét.
Amennyiben kérdése van a programmal
kapcsolatban, vagy jelentkezni szeretne, keresse fel Jancsó Tamás személyzeti ügyintézőt.
Telefonszám: 06 27 542 864, email cím:
jancso.tamas@dunakeszi.hu
Szabó K atalin
Dunakeszi Város

Önkormányzat szóvivője

A málenkij robot áldozataira
emlékeztek Kismaroson
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Újabb támogatás
a családoknak

A gyed extra a nők, az édesanyák megbecsüléséről szól
Az év elején életbe lépett új családtámogatási forma több intézkedést foglal magába.
„A Gyed extra ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, és kedvezőbb feltételeket biztosít a kisgyermekes anyák munkába állásához”- mondta Tuzson Bence területi fejlesztési biztos, majd hozzátette; „A gyes és gyed folyósítása mellett újra vállalható munka a gyermek
egyéves kora után. Vagyis, ha az anyukák akarnak, akkor dolgozhatnak, és jogosultak maradnak
a gyedre, gyesre. A juttatást továbbra is megkapják a gyerek két, illetve három éves koráig. Második gyermek születése esetén pedig dupla gyedet
kap az édesanya.”
A gyed extra másik eleme a diplomás gyed, amely azoknak nyújt segítséget, akik
felsőoktatási tanulmányaik közben vállalnak gyermeket. Ha az édesanya felsőoktatási alapképzésben vesz részt, akkor a gyes mellett jár számára a minimálbér alapján kiszámolt gyed. A mester vagy doktori képzésben résztevő anyukát pedig a diplomás minimálbér alapján számított gyed illeti meg.
A munkavédelmi akcióterv kibővítése három- vagy többgyermekes anyákat, illetve
munkaadójukat érinti. Ennek lényege, hogy a munkavédelmi akciótervben már meglévő hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két évvel kiterjeszti
a Kormány. Így a negyedik és ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után. Emellett az egy- és kétgyermekeseket érintő hasonló munkaadói kedvezmények is megmaradnak.
„A gyed extra a nők, az édesanyák iránti megbecsülésről szól. A jövőben nem kell
az anyáknak választaniuk a munka, vagy a tanulás és a gyermeknevelés között.”hangsúlyozta Tuzson Bence területi fejlesztési biztos. 
(X)

Harrach Péter helyezett el
koszorút az áldozatok
emlékére

Három település összefogásával – Zebegény, Nagymaros, Kismaros - tartottak szentmisét a málenkij robotra elhurcoltak emlékére január 12-én,
vasárnap Kismaroson. A Beer Miklós megyéspüspök által celebrált szentmisén az egyházi vezető a megbékélés fontosságát hangsúlyozta.

A

mise végén először
Poldauf Gábor, a település polgármestere emlékezett vissza a málenkij robot
alatt történtekre, és azokra, akik nem térhettek soha
haza a hadifogságból.
– 1945. január 2-án Kismarost is elérte ez a kollektív
megtorlás. Vittek bárkit, akit
munkára alkalmasnak láttak, mindegy volt, hogy német-e vagy sem. R-rel végződik a neve valakinek? Akkor
a szovjetek szerint már német volt… Amikor egy települést elfoglaltak, a begyűjtések azonnal megindultak.
A falvakban a kiszemelteket
a nagyobb helyi középületekben gyűjtötték össze, vagy
mint itt nálunk Kismaroson
is, a főteret övező házakban,
a Müller házban, a Herth házban. Útjavításra fogtok men-

ni, mondták nekik, kis munkára, málenkij robotra. Azt,
hogy a Szovjetunióba, s hogy
hónapokra, évekre, nem
mondta senki sem. Ingyen
rabszolgamunka volt ez, kollektív büntetés – mondta.
Harrach Péter országgyűlési képviselő is azokat a pillanatokat idézte fel, amelyeket a három településről elhurcoltak élhettek át.
– A kényszermunkán tengődők soha nem feledkeztek

meg arról, hogy egy közösség tagjaiként vannak ott,
így nem csupán saját túlélésükért tettek, hanem társaikat is segítették. Magatartásuk azt üzeni a mának, a
hazatért keveseknek, illetve
hozzátartozóiknak és minden családnak: egymás felé
kell fordulnunk – mondta.
A megemlékezés végül az
elhurcoltak emléktáblájának
megkoszorúzásával ért véget.
Furucz A nita

A málenkij robot kicsi munkát jelent. Ezt hajtogatták
a szovjet katonák, mikor a második világháború után
Magyarország több településéről elhurcolták a német
nevű lakosságot kényszermunkára. A 17 és 45 év közötti
férfiak és a 18 és 30 év közötti nők közül sokan nem tértek haza. Kismarosról, Nagymarosról és Zebegényből
több mint hatszázan kerültek fogságba.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu
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Változatlanul javasolt
az influenza elleni védőoltás

T

alán még lesz valódi
tél is, mindenesetre ez
az enyhe időjárás kedvez az influenzás megbetegedéseknek. Járványról pillanatnyilag nincs szó, és akik
követték a korábbi híradásokat, azok már november elsejétől kérhették a háziorvosoktól a védőoltást. Sokuknál, így például Dunakeszin
Dr. Varga Eszter háziorvosnál a sokévi átlagnak megfelelően a múlt év őszén megrendelt kétszáz adag oltóanyag szinte teljesen elfogyott. Ingyenesen beoltatták
magukat a 65 éven felüliek,
az egészségügyi és szociális
intézményekben dolgozók,
a várandós anyák valamint
a magas kockázatú, krónikus betegségekben szenvedők. Az oltás aktiválódásá-

XVI. évfolyam 2. szám

Erősítse télen is
immunrendszerét
egészséges táplálkozással!

A

hideg évszak magával hozza a különböző fertőző légúti betegségek hullámát: meghűlés, nátha, influenza. Immunrendszerünktől függ, hogy mennyire vagyunk ellenállók a kórokozókkal szemben,
és milyen gyorsan tudjuk leküzdeni a betegséget. Táplálkozásunkkal támogathatjuk immunrendszerünk működését.

Védelem a megfázás ellen
nak ideje két-három hét, s
egy évig védettséget nyújt,
így akik vállalták a védőoltást, idén már nem betegednek meg. Ha a jogosultak közül még jelentkeznek, az oltóanyagok igénylésére van
lehetőség. Egyébiránt, akik
nem tartoznak a fentebb fel-

soroltak körébe, ám szeretnék magukat védetté tenni
az influenza ellen, vényköteles hazai vagy külföldi oltóanyagot vásárolhatnak a
gyógyszertárakban 1-4 ezer
forint közötti áron.
K. M. I.

Napi ötszöri zöldség, illetve gyümölcs fogyasztásával kellő vitaminhoz juthat
a szervezete. Ha elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, a
vitaminkészítményeket nem
igényli szervezete - azokra
inkább vitaminhiány okozta megbetegedésekkor van
szükség. Immunrendszerünk védi szervezetünket a

antimikrobiális hatásuk is van, vagyis csökkentik a kórokozó mikroorganizmusok aktivitását és mennyiségét. Ne várjuk meg a betegséget! Legjobb a megelőzés, hogy szervezetünk mindig felkészült legyen, és a téli időszakban se betegedhessünk meg.
Mivel a nagykabátok alatt nem látszanak
annyira a felesleges kilók, mint például egy
nyári ruhában, hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, többet eszünk, és sokszor
egészségtelen ételeket. Ilyenkor is próbáljunk odafigyelni magunkra és csokoládé, sütemény helyett együnk meg inkább
egy narancsot, egy almát vagy
bármilyen más gyümölcsöt.

D-vitaminpótlás télen
Szervezetünk
D-vitamin
(kalciferol) igényének nagy
részét az a D-vitamin men�-

Magyar Kultúra Napja
Dunakeszin

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 2014. január 23-án, csütörtökön 18 órára A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából szervezett programjára. Vendégeink, a KÁVÉSZÜNET Együttes
tagjai megzenésített verseket adnak elő.

A

Kávészünet
együttest a Kultúra Fiatal
Nagyköveteiként is
emlegetik. A Csillag Születik című televíziós műsorban tűntek fel.
Nevük mára egyet jelent
a megzenésített versekkel;
ezt a kultúraközvetítő szerepvállalást komolyan gondolják a formáció alapítói:
Popovics György és Németh
Ferenc.
Olyan igényes könnyűzenei formába öntik a verseket, amely a mai fiatalok íz-

lésvilágának is kedves, de
örömet okoznak az óvodá-

soktól a nyugdíjasokig mindenkinek.
C s. M.

Januártól házhoz megy
a labor Sződligeten
Január 1-től bővítette szolgáltatásait a sződi és a sződligeti laboratóriumi
állomás. Sződön már három éve van lehetőség vér- és vizeletvételre, míg
Sződligeten tavaly márciustól vehetik ezt igénybe a lakosok. 2014-től azonban már újabb vizsgálatokat is kérhetnek a betegek a két településen.

A

sződligeti labor 2013 márciusa óta üzemel, ez idő alatt pedig közel 1200 beteget láttak el itt a szakemberek. Ennek
köszönhetően új szolgáltatást indítanak a településen, azért, hogy még hatékonyabban
térképezhessék fel a helyiek egészségi állapotát.
– Új szolgáltatást indítunk be. Azaz vállaljuk a vérnyomás, a vércukor, a koleszterin,
és a húgysav mérését, háznál természetesen,
nem kell bejönni a rendelőbe. Nincs más dolguk, mint ugyanazon a telefonszámon jelentkezni, amin laborra is bejelentkeznek, és mi
természetesen házhoz kimegyünk. Minden
hétfőn reggel 5 óra és 7 óra között – mondta
az ESTV Híradójának nyilatkozó Dávid Tamás laborvezető..
A komplett szolgáltatás ára 1500 forint.
Amennyiben a páciens csak a vércukor, a ko-

leszterin, vagy a húgysav mérésének egyikét
kívánja igénybe venni, azt esetenként 500 forintért teheti meg, míg a vérnyomásmérés ingyenes. A díjköteles vizsgálatok egyszerűen
elvégezhetők, és csupán pár csepp vér szükséges hozzájuk.
– Ezek a vizsgálatok 4-5 perc alatt megvannak, és ki tudjuk szűrni a helyszínen, hogy
ha valamilyen akut probléma merülne fel,
akkor mi már a helyszínen tudjuk értesíteni a beteg a háziorvosát, az orvosi ügyeletet,
vagy ne adj isten a mentőket, hogy ha nagy
akut elváltozást észlelünk – húzta alá Dávid
Tamás. .
2014-ben újabb változás, hogy idén a vérés vizeletvétel már 800 forintba kerül mind a
sződi, mind a sződligeti laborokban. A vizsgálatokra továbbra is a 06-30-962-9149-es telefonszámon lehet jelentkezni.

vírusokkal, baktériumokkal és a különböző kórokozókkal szemben. Azonban megfelelő működését különböző belső és külső tényezők is segítik. Ezért az immunrendszernek egészséges működéséhez szüksége van
esszenciális tápanyagokra, főleg vitaminokra és ásványi anyagokra.
Esszenciálisnak nevezzük azokat az anyagokat, amiket szervezetünk saját maga nem
tud előállítani, ezért csak különféle élelmiszerek fogyasztásával juthatunk hozzájuk.
Immunrendszerünk erősítését szolgálják a
gyümölcsök, zöldségek, hasznosak a hüvelyesek és a gabonafélék. Az ásványi anyagok
és a rostok épp olyan fontosak, mint a vitaminok. A növényi rostok számos védőfunkciót töltenek be a szervezetünkben. A másodlagos növényi anyagoknak pedig, mint amilyenek a karotinoidok vagy a flavonoidok,

nyiség fedezi, ami a bőrben termelődik napfény hatására, ezért a D-vitamin-hiány és hiánytünetek főként tavaszra jelentkezhetnek.
Télen megnő a D-vitaminban gazdag élelmiszerek fogyasztásának jelentősége. Hiánybetegség esetén, ha orvosa javasolja, szükség
lehet a D-vitamin táplálék kiegészítők formájában történő szedésére.
Ahhoz, hogy szervezete télen is kellően el legyen látva D-vitaminnal, rendszeresen kell
fogyasztania különféle halételeket. Mivel a
D-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé
tartozik, a szintén kiváló kalciferol forrásnak számító gombákat célszerű olajban sütve elkészíteni. Arra azonban ügyeljen, hogy
elkészítése során ne tegye ki 180oC-nál nagyobb hőnek, mert az étel elveszíti vitamintartalmát. Télen is tartózkodjon sokat a friss
levegőn, naponta legalább 30 percet!

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)

• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós nadrág
felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

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

31 000 példányban.

Látogassa honlapunkat is:

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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DÉTÁRI LAJOS VISSZATÉRT
DUNAKESZIRE

A hatvanegyszeres válogatott, az ötszörös világválogatott Détári Lajos a Kinizsi Futsal Klub meghívására visszatért Dunakeszire, ahol az ezredfordulón a másodosztályban szereplő Dunakeszi Vasutas NB I-es labdarúgó csapatával nagyszerű eredményeket ért el. Az NB II–es futsal bajnokság Dunakeszi Kinizsi-Dunatours Vác – rangadójának szünetében kérdeztük az egykori világklasszist.
– Milyen érzés volt ennyi év
után visszajönni Dunakeszire?
– Nagyon jóérzés, hiszen
remekül éreztem magam
itt, amit megalapozott az
is, hogy akkoriban az NB I
egyik legjobb, bajnokaspiráns csapata volt Dunakeszinek. A közönség nagyon
élvezte és értékelte azt a teljesítményt, amit az együttes
nyújtott. Szóval, szép emlékekkel gondolok Dunakeszire.
– A kezdőrúgás akár egy
szakmai munka kezdetét is jelenti Dunakeszin?
– Nem, nem. A mai látogatásom egyértelműen csak
a kezdőrúgásról szólt. Megmondom őszintén, hogy még
nem nagyon láttam NB I-es
és NB II-es futsal mérkőzést.
Nekem ez „kiesett”, mert külföldöm voltam, amikor hazánkban beindult a futsal.
Nagyon tetszik a Kinizsi játéka, örülök, hogy elfogadtam
a házigazdák meghívását.
– A futsal az igazán techni-

kás játékosoknak „fekszik”.
Olyanoknak, mint amilyen Ön
volt, aki virtuózként terelgette
a labdát. Nagyon élne a kispályán is…
– Hát, bizony – mosolyog,
miközben lazán megigazítja
nyakkendőjét. – A kispályán
különösen fontos a gyors
gondolkodás, a labdabiztosság, a mozgékonyság, a szituációk felismerése, az improvizációs készség, a gyors
passzok kivitelezése. No és
mindkét lábbal remekül kell
bánni a labdával, mert ennek
hiányában a futsalban nem
lehet érvényesülni.
– Mint mondta a futsalt kevésbé ismeri, nem úgy a nagypályás futballt. Ön hogyan látja a magyar labdarúgás jövőjét? Milyen kiút vezet a jelenlegi helyzetből a felemelkedés
felé?
– Nagyon nehéz ezt egy-két
mondatban megfogalmazni.
Hosszú távú tervre van szükség, amiben fontos szerepe
van az utánpótlás nevelésnek, az NB I színvonalának

években. Ezért mindenképpen változtatni kell.

és természetesen a mindezekre épülő válogatottnak.
– Ez azt jelenti, hogy Ön szerint új alapokra kell helyezni a
magyar labdarúgást?
– Az eredmények vagy inkább az eredménytelenség
azt mutatja, hogy valamit
nem jól csináltunk az elmúlt

Fák, virágok, fények
Évtizedek óta Vácott élő és alkotó Orvos András festőművész több évtizedes munkásságát összefoglaló kiállítás nyílt meg a váci művészek kiállító
termében, a Káptalan utcában lévő K16 Galériában.

A

több mint egy hónapig látható kiállítás
Orvos András több
évtizedes munkásságát öleli
fel, több korszakát fedezhetjük fel festészetében. Művészetének mindig is meghatározó eleme volt a rousseau-i
természetszeretet és a kiállítás címében ez a három szó:
fák, virágok, fények - összefoglalják művészi hitvallását. A virágképek rítusa évtizedeken át kísérte alkotói
tevékenységét, az erotikus
virágképek is tetten érhetők művészetében. Szemmel
láthatólag imádta környezetét, a váci Duna-partot, a
váci Ligetet és a mindezeket
körbe ölelő Börzsöny hegyeinek természeti szépségét. A
nyugalmat árasztó Duna vizét körbe ölelő fák „Orvos
András fényekkel” vannak
átszőve.
Egri József a Balaton fényeit, Orvos András a Duna
fényeit tudja lírai magasságokba emelni. Akinek van
füle meghallani a csendet,
van szeme meglátni a szépet, nem vonhatja ki magát
képeinek hatása alól. A természet rendjét, a természet
szépségét, annak folyton változó ritmusát, szépségét, annak minden vibráló rezdülését Isten adta tehetséggel és

– Sokan sokféleképpen vélekednek az okokról, vannak, akik legmarkánsabban
az edzők felelősségét vetik fel?
Edzőként osztja ezt a vélekedést?
– Én nem mondanám, hogy
csak az edzőkön múlik, hiszen a játékosok és a sportvezetők teljesítménye is kihat a csapat eredményességére. Ha ilyen egyszerű lenne az egész, akkor hoznánk
külföldről harminc edzőt,
akikkel a magyar labdarúgás ott lenne a világ élvonalában. Nem ez a megoldás.
Dolgozni kell, vannak tehetséges fiataljaink, meg kell találni azokat a „műhelyeket”,
ahol kinevelik, felépítik őket,
hiszen Gerán, Szalayn,
Dzsudzsákon és Husztin kívül a többiek nem játszanak
komoly, meghatározó együttesben. Csak a tudatos szakmai munka és az összefogás
vezethet sikerre.
Vetési Imre

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

nagy művészi alázattal tárja
elénk. Műveiben kirándulást
tesz a Balaton partjára, lelkében és festészetében maradandó nyomot hagytak a
Magas-Tátra hegyei, annak
varázsa, égbe nyúló csúcsaival. Szemmel láthatólag lenyűgözi a természet misztikuma, itt szembesül Isten
tiszta világával, mely képeit
is átszövi azzal az áhítattal

melyet csörgedező patakokkal és az égbenyúló fenyőkkel tesz színessé és belső fényével, kisugárzásával átszövi azokat.
Mindezek több évtizedes
munkássága alatt születtek, folyamatosan gazdagította környezetét, és képeinek szépsége esztétikuma
mély nyomott hagyott mindazokban, akik valaha is találkoztak velük. Orvos András ma is reggeltől estig teszi a dolgát, fest és gazdagítja környezetét, szebbé teszi
életünket. Itt él köztünk, képei magukban hordozzák az
örök élet titkát. De vajon jól
érzi itt köztünk magát, kellő
megbecsülést kap környezetétől? Kérdezzük meg néha
tőle.
Papp László

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Az utolsó pillanatok kézilabdás krimije
Lehetett volna három, lehetett volna nulla – egy pont lett

Azt, hogy a kézilabdázás remek szórakozást és nagy izgalmakat nyújtó sportág, nem kell különösebben ecsetelni, hiszen jó példa erre az elmúlt
év végén lezajlott női világbajnokság, vagy a most folyó férfi kontinenstorna. Szerencsére térségünkben nem kell messzire menni a hasonló élményekért, házhoz hozza nekünk például a női élvonalban szereplő Ipress Center-Vác.

K

onkoly Csaba tanítványai legutóbbi két hazai bajnokijukon is infarktus közeli állapotba hozták az értük szorítókat. A felsőházi rájátszásba jutásért
folyó küzdelemben két legnagyobb riválisa, a Dunaújvárosi Kohász KA és az Érd
látogatott a forró hangulatú, teltházas váci sportcsarnokba. (Az előbbi csapat nevében a „KA” nem az ott játszók becézgetése, hanem a
„Kézilabda Akadémia” rövidítése. Persze, hogy ez men�nyire illik az előtte lévő „Kohász” megjelöléshez…)
A mieink csak kettős győzelemmel tarthatták volna meg a reményt az alapszakasz első négy helyének
megszerzésére. Sajnos, nem
lett belőle csak egy pont, de
a két végjáték izgalma megéri, hogy visszapörgessük a
történések filmjét.
2014. január 4. 19.24 perc
Harminc másodperccel a

Schirilla ismét
Dunakeszin
úszik

S

zeretettel
hívunk
minden érdeklődőt
február 1-jén vásárnap
14 órára a Dunakeszi
Révhez, ahol Schirilla
György, a „Nemzet Rozmárja” ismét bemutatva nem mindennapi képességeit megmártózik
a fagyos téli Dunában.
Az extrém sportteljesítménynek beillő produkciót tavaly a szakadó hóesés ellenére több
mint ezer érdeklődő kísérte figyelemmel, de
biztosak lehetünk abban, hogy idén is láthatunk valami újdonságot a Nemzet Rozmárjától. Schirillát várhatóan 14:30-kor viszi át egy
motorcsónak a Szürkősziget közelébe, partra
érkezése 15 óra magasságában várható a dunakeszi oldalon.
Az úszás előtt 14 órától bárki részt vehet
a bemelegítésben is,
azaz lehetőség van egy
együtt futásra is a sportolóval.
Kocogjunk együtt tehát Schirilla Gyurival és
szorítsunk neki közösen
úszása során!
(PRO)

lefújás előtt támad a vendég Dunaújváros. A mérkőzés egyik legjobbja, Bulath
Anita kerül lövőhelyzet-

be, ám bombáját a hazai kapus, Bíró Blanka földöntúli bravúrral lábbal védi a bal
alsó saroknál. A győztes gó-

lért mehet a Vác, előbb azonban Konkoly Csaba kér időt,
hogy fejtágítón vázolja a teendőket. Az újraindulást kö-

vetően azonban egy bejátszott labdát nem ér el az ellökdösött hazai játékos, a
síp pedig néma marad. A
labda az újvárosi kapushoz
csorog, aki indít. A ziccerben kapura törő vendégjátékos ellen szabálytalanság
– piros lap ide, időntúli hétméteres oda. Bulath ezt belövi, nyernek az igen alaposan megtámasztott sportdiplomáciával rendelkező
„kohászok”.
2014. január 18. 19.22 perc
Újabb vereség néz ki a váciaknak, hiszen az utolsó három percre háromgólos fórral lép be a vendég Érd. Jön
viszont Kamper Olívia és
gól, gól, gól. Döntetlen állásnál azonban 15 másodperccel a végső dudaszó előtt ismét vezető gólt dob az ellenfél. És már csak alig két
másodperc marad, amikor
a balátlövő helyéről szabaddobást kap a Vác. Konkoly Csaba most is időt kér

és felvázol. A hazaiak ezt
követően egy ötösfallal felkészítik a labdát Sandra
Nikcsevicsnek. (Aki amúgy
szinte a teljes mérkőzésen
csak védekezett, a váci akciók közben pedig a kispadnál edzője próbált önbizalmat csepegtetni belé.) A labdát birtokló váci most azonban elkezd emelkedni, majd
mikor már félő, hogy beverheti a buksiját a csarnok térelválasztó függönyébe, elereszt egy bombalövést (Fehér Viktor képén ez a pillanat). Amely nyílegyenesen
csapódik az érdi kapu jobb
alsó sarkába!
Ezzel a döntetlennel a Vác
ugyan minden bizonnyal elvesztette reményét az első
négy helyért vívandó felsőházi rájátszásra, ám talán
ezzel a slusszpoénnal nyert
egy önbizalmát visszaszerző, gólerős átlövőt.
K ereszturi Gyula

PETŐ TIBOR: Jelentős a szemléletváltozás a sporttámogatásokban
A váci sportegyesületektől
és civilközösségektől a gazdasági kényszer miatt korábban elvont támogatások 25
százalékos visszapótlásáról
beszélt az év eleji sajtótájékoztatón Pető Tibor. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármester kiemelte: a támogatások visszajuttatása
mellett jelentős előrelépést
jelentettek az infrastruktúra fejlesztések területén a
TAO-s támogatások.

szerkezetének fejlesztésére
szintén egy jelentős finanszírozást adott a város – mondta.
Majd arról beszélt, hogy a
férfi kézilabdázók nyertes
pályázatának segítségével
még ebben az évben átadandó új sportcsarnok mintegy
hetven milliós önrészének
előteremtésében is szerepet
vállal a város.
– Az uszoda sátortető-felújítással a vízilabda finanszí-

Az idei TAO támogatások
összesen 96 millió forint önrészt igényelnek az egyesületektől, amelynek biztosításából kiveszi részét az önkormányzat. Pető Tibor üdvözlendőnek tartja a sporttámogatásban
megjelenő
szemléletváltást, amely megmutatkozik az infrastruktúra fejlesztésekben.
B. Szentmártoni

rozása hosszú távon megoldódott. A sportcsarnok tető-
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