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Összefog
a Magyar Csapat
Tudósításunk a 2. oldalon

A Magyar Kultúra
Napja Gödön
Írásunk a 3. oldalon

50 milliós fejlesztés
a dunakeszi SZTK-ban
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Írásunk a 4. oldalon

A magyar csodaló alagi
búcsúztatóján megjelent
Mikóczy Zoltán tulajdonos
társaságában Tuzson Bence
országgyűlési képviselőjelöt,
Dióssi Csaba Dunakeszi
polgármestere és
Erdész Zoltán alpolgármester
Cikkünk a 6. oldalon

Újabb megrendelés
a Bombardiernek
Cikkünk a 4. oldalon

Schirilla
Dunakeszinél úszott
a Dunában
Cikkünk a 8. oldalon
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Összefog és megvédi
a rezsicsökkentést a Magyar Csapat!
A „minden bokorból most is visszaköszönő” Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont és Mesterházy Attilát az ígéreteik ellenére végrehajtott sorozatos áremelések és megszorítások miatt zavarták el a választók négy évvel ezelőtt - mondta Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője Dunakeszin, a rezsifórumon.
„A tavaszi országgyűlési választás
tétje az, hogy folytatódhat-e a rezsicsökkentés politikája, a családok,
munkavállalók, idősek támogatása.
Vagyis, tovább tudnunk- e haladni a
megkezdett úton” – mondta köszöntő beszédében Tuzson Bence a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. Majd hozzátette: „Mindenkire szükség van ahhoz, hogy végleg le tudjunk számolni a múlt elhibázott politikájával,
Gyurcsány Ferenc örökségével, és
meg tudjuk védeni az elmúlt 4 évben elért eredményeinket. Ezért
kérek mindenkit, hogy csatlakozzon a Magyar Csapathoz, a cselek-

vő magyarok közösségéhez, amely
kiáll a rezsicsökkentés mellett, ös�szefog és megvédi Magyarországot.”- hangsúlyozta Tuzson Bence
országgyűlési képviselőjelölt.
A zsúfolásig megtelt művelődési házban, több min 400 résztvevő
előtt az est vendége Rogán Antal
úgy fogalmazott: „A baloldali kormányok egyebek mellett eltörölték
az otthonteremtő lakáshiteleket,
és „belezavarták” a magyar családokat a devizahitelbe”. Majd azt
mondta, hogy a Gyurcsány - koalíció 7 fő bűnt követett el a magyar
emberek és családok ellen.
„A szocialisták elvettek egy havi

nyugdíjat és egy havi bért, 15 alkalommal emelték a rezsiköltségeket. Bevezették a vizitdíjat, elvettek egy évnyi GYES-t, megduplázták a munkanélküliséget, és nokiás
dobozokban hordták szét a közvagyont”.- hangsúlyozta Rogán Antal.
A frakcióvezető kiemelte, 2010-ben
hazugságokkal teli költségvetést
örökölt a mostani kormány, amely
azt a fő célt tűzte maga elé, hogy ne
a családok, hanem a bankok, valamint az extraprofitot bezsebelő és
azt az országból jórészt kimenekítő
multik fizessék meg az elhibázott
privatizáció árát.
A fórumon a rezsicsökkentéssel
kapcsolatban elhangzott, hogy a
magyar családok eddig 240 milliárd forintot takarítottak meg a lakossági energiaárak mérséklésével. Egy átlagos háztartásnak ez
havi 10-15 ezer forint megtakarítást jelent. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte továbbá, hogy azért
van szükség a rezsicsökkentésre,
mert a magyarok fizették az Európai Unió legdrágább gázárát és a
második legmagasabb áramárát.
A rezsicsökkentés megvédésre pedig azért van szükség, mert sokak
érdekét sérti. Támadja Brüsszel, az
újjáalakult Gyurcsány-koalíció, és
a külföldi közműcégek.
„A kormány intézkedései erőteljes
támadásra sarkallták Brüsszelt, így

Három polgármesterjelölt indul
a fóti időközi választáson
Három polgármesterjelöltre lehet
voksolni Fóton március 2-án, a megismételt időközi választáson.
A 19 ezer lakosú Fóton azért kellett időközi
voksolást kiírni, mert a fideszes Cselőtei
Erzsébet tavaly szeptemberben lemondott mind polgármesteri
posztjáról, mind pedig az 1-es
választókerületben szerzett
egyéni mandátumáról.
A november 24-én, 29,1
százalékos részvétellel lebonyolított voksoláson öt
polgármesterjelölt indult,
közülük a legtöbb szavazatot, 1116-ot (25 százalék) Takács István, az akkori ellenzéki összefogás jelöltje kapta, a második helyen
a település egyik alpolgármestere, a független Bartos Sándor végzett
954 vokssal (21,4 százalék). A harmadik helyre Németh József független jelölt futott be 920
szavazattal (20,6 százalék). Őt követte Földi Pál János, a Civil Összefogás a Fótiakért
Egyesület jelöltje 885 szavazattal (19,8 százalék). Vargha Nóra Mária, a Magyar Liberális Párt jelöltje 583 voksot (13 százalék) szerzett. Az 1-es számú választókerületben - ahol
nyolcan indultak a mandátumért - a független
Varga József Csongorra szavaztak a legtöbben, 180-an.
A szavazók egy részének szervezett szállításával összefüggő jogorvoslati-, illetve felülvizsgálati kérelmek alapján a Budapest Környéki Törvényszék december elején megsem-

misítette a fóti voksolás eredményét és a teljes választási eljárás megismétlését írta elő.
A március 2-ára kiírt megismételt polgármester- és képviselő-választás jelöltállítási
határideje január 31-én délután 4 órakor járt
le, így már lehet tudni, hogy kik indulnak a
két posztért- tájékoztatta Annus Krisztina,
a helyi választási iroda tagja hétfőn az
MTI-t.
A polgármesterségért hárman szállnak ringbe: Bartos
Sándor
alpolgármester
(független), a polgármesteri posztról 2010-ben távozó Mádly Zsolt (független) és a novemberi
győztes, Takács István,
az MSZP, az Együtt, a
PM, a DK és az MLP közös jelöltje.
Az 1-es számú egyéni választókerületben novemberben rajthoz állt nyolc jelölt közül négyen visszaléptek - derül ki a
pénteken lezárult jelöltállítás adataiból.
A képviselőségért is indul Mádly Zsolt, rajta kívül Fábry Bélára (ellenzéki összefogás),
Madaras Ádámra (független), Sándor Istvánra (Jobbik) és a novemberi győztes Varga
József Csongorra (független) lehet majd szavazni. A tavalyi fóti időközi választás után a
megyei főügyészség indítványára a választás
rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt
nyomozás is indult, amely jelenleg is tart - közölte az MTI érdeklődésére hétfőn Beluzsárné
Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Rogán Antal és Tuzson Bence Dunakeszin is kiállt a rezsicsökkentés mellett

a 2011-es Békemenetre is szükség
volt ahhoz, hogy a kormány elleni
támadást ki tudjuk védeni” – mondta a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: „amikor 2012 végén azt találtuk mondani, hogy túl sok a magyarországi emberek által fizetett rezsi”,
újabb támadás kezdődött a Tavaresjelentés formájában, de ezt is sikerült visszaverni. A rezsicsökkentés
megvédésére határozott kormányra
van szüksége az országnak” – hangsúlyozta. Beszédét azzal zárta, hogy
a Gyurcsány-kormányoknak volt

nyolc évük, hogy bizonyítsanak, de
nem tették, ezért nem érdemelnek
még egy esélyt.
„Ahhoz, hogy folytatódhasson a
családok érdekeit szem előtt tartó munka, a „valós veszélyt” jelentő Gyurcsány Ferencet nem szabad engedni visszatérni. Nem szabad engedni, hogy visszatérjenek
a hatalomba, hogy Gyurcsány még
egyszer tönkretegye az országot”. emelte ki Rogán Antal.

Dávid Szonja

Fotó: Ligeti Edina

Van esély a kormányváltásra
– állítja Kiss Zsolt
Erről beszélt Kiss Zsolt, a demokratikus ellenzék, az összefogás közös
országgyűlési képviselőjelöltje sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett
Juhász Béla, az Együtt- a Korszakváltók Pártja választókerületi elnöke
és Krauze István, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke is.
Kiss Zsolt szerint az elmúlt négy év bebizonyította, hogy „Orbán Viktor és
a Fidesz-KdNP méltatlanná vált az emberek bizalmára. Az Orbán-kormánynak ugyanis az elmúlt négy
évben egyetlen olyan intézkedése sem volt, ami a közjót szolgálta volna. Ellenkezőleg: minden intézkedésük
kizárólag a közpénzekről,
azok lenyúlásáról szólt saját haverjaik, klientúrájuk
számára”
„Vittek mindent, ami útjukba került” – mondta a
szocialista politikus, aki
szerint a 3000 milliárdos
magánnyugdíj megtakarításokat éppúgy, mint a gazdálkodók talpa alól a földet, de
vitték a trafikokat is.
„A rokkantnyugdíjasokat

megalázták, elvették a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, miközben képtelenek voltak munkahelyet
teremteni” – mondta példaként, majd arról szólt, hogy
„félmillió
honfitársunkat
külföldre kényszerítették és
csak a Horthy-rendszerhez
mérhető nagyságú lett a szegénység Magyarországon.”

Szinte nem volt hónap,
hogy sunyi trükkökkel valamilyen adót ne vezettek
volna be, és még az ÁFÁ-t is
27%-ra emelték. Az alapvető
élelmiszerek ára csaknem
30%-kal emelkedett.
„Ne engedjük, hogy ez a
gátlástalan rezsim tovább
működhessen, összefogással ennek véget vethetünk
április 6-án” – szólít ös�szefogásra Kiss Zsolt. „A
demokratikus ellenzék jelöltjei készek és képesek a
változtatásra, a választók
méltó képviseletére. Igazságot fogunk szolgáltatni
minden sérelemért, visszaadjuk mindenkinek az évtizedek során megszerzett,
de a Fidesz által elvett jogokat.” – emelte ki a képviselőjelölt.

(MTI)
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A Magyar Kultúra Napja

Városi ünnepség Gödön
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére január 22-én hagyományosan műsorral és díjátadással egybekötött ünnepséget rendezett Göd Város Önkormányzata a Dunaparti Nyaralóházak színháztermében. A nagy számban megjelent közönséget – köztük Markó
József polgármestert, Dr. Pintér György alpolgármestert, Dr. Szinay József címzetes
főjegyzőt, Bíró Attilát, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét, valamint Tuzson Bence választókerületi elnököt – Pálfai Kinga műsorvezető köszöntötte.

A

Himnusz eléneklése után
a Gaude kórus Pászti
Miklós "Csángó-magyar szerelmi dalok" című népdalrapszódiáját adta elő Utassy Ferenc vezényletével. Ezt követően Markó József mondta el
ünnepi köszöntőjét.

kek hangzottak el Szabóné
Réz Katalin és Duhonyiné
Baráth Mónika óvodapedagógusok betanításában,
majd Kemény Gábor a távollévő költő "Valaki jár a fák
hegyén" című költeményét
adta elő.

Mindannyian a kultúráért dolgozunk, sokan közvetlenül, a város vezetése pedig e munkához megteremti a feltételeket, szögezte le
bevezetőjében a polgármester. A továbbiakban megemlékezett Kölcsey Ferencről,
aki 1823-ban e napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt, amely öt évvel később
jelent meg nyomtatásban,
majd 1844-ben egy pályázaton Erkel Ferenc megzenésített Himnusza nyerte el
az első díjat. Éneklése vagy
meghallgatása mindig jó alkalom arra, hogy átérezzük
mi a hazaszeretet, mi a nemzet, mi a szabadság. A nemzeti jelképek közé a zászlóval és a címerrel együtt 1990ben került be. A kultúra napjainkban is nagyon fontos a
kis- és nagyközösségek számára egyaránt, a hagyományaink, gyökereink ápolása
a kultúra nélkül nem képzelhető el. Így tudjuk megtartani magyarságunkat, a nemzetet, mondotta. "A legfontosabb, hogy a kultúra egésze
a közjót szolgálja", majd befejezésül hozzátette: "Az ünnep
jó alkalom arra is, hogy a kultúra területén a szakemberek
egész évben végzett nagyszerű munkáját megköszönjük
és ezt elismerésekkel kifejezésre is juttassuk."
Az ünnepség díszvendégeként meghívott Kányádi
Sándor Kossuth-díjas költő egészségi állapota miatt
nem tudott megjelenni, így
Kemény Gábor, a Piarista
Szakiskola, Gimnázium és
Kollégium tanára olvasta fel
a költő "A vers az, amit mondani kell" című írását, majd
elmondta a "Távolodóban"
című költeményt.
A Kastély Központi Óvoda
kicsinyeinek kedves műsorában gyermekdalok és éne-

A múlt év szeptemberében alakult meg Gödön a
Dunavirág néptáncegyüttes,
melynek felnőtt csoportja ez alkalommal lépett először színpadra s mutatta be
IKAROS című nagy sikert aratott műsorát Karánsebessy
Balázs és Czinóber Klára
betanításában, Horti Zoltán
mesélő közreműködésével,
valamint Horváth Balázs és
zenekara kíséretében.
Ezzel a műsorszámmal befejeződött az ünnepség első
része s a következőkben
Markó József és Dr. Pintér
György átadták a város pedagógiai, kulturális és művészeti díjait.
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos
tanárai közül helyezett volt
Farkas Ilona és Cservenák
Henrietta. Az Év pedagógusa címet Hindelsné Kőszegi
Zsuzsanna matematika szakos tanárnő nyerte el. Kiváló pedagógiai érzékkel 37 éve
tanítja szaktárgya ismereteire a diákokat. Emellett több
mint 20 évig volt a matematikai munkaközösség vezetője. Szakmai meglátásai kiválóak.
A Huzella Tivadar Általános Iskola alsó tagozatos tanítói közül Badinszkyné Lénárd Viktória és Bíróné
Balla Kriszta ért el helyezést. Az Év pedagógusa elismerést Arany-Tóth Ágnes vehette át. Több mint húsz éve
tanít iskolájában, ahol egykor
diák volt. Új hagyományokat
teremt, a régieket ápolja. Tanítványait versenyekre készíti fel, és velük versenyeket is
nyer.
A Kincsem Óvoda pedagógusai közül Kocsis Katalin
és Tolnai Katalin ért el helyezést. A rangos díjat Sallai
Gabriella kapta, aki 24 éve

tagja a nevelő testületnek.
Kreatív, folyamatosan fejleszti tudását. Saját készítésű fejlesztő játékokkal inspirálja a gyerekeket. Önzetlenül mentorálja a leendő, gyakorló óvodapedagógusokat.
A József Attila Művelődé-

si Ház és a Városi Könyvtár
munkatársai közül helyezett volt Kissné Csekő Erika művelődésszervező és
Árkosy Mónika feldolgozó
könyvtáros. A Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért díjat Hajtó Ilona gyermek könyvtárosnak ítélték
oda. Az intézményben 1998
óta dolgozik, a legkisebbektől a kamaszokig mindenkivel jó kontaktust teremt. Ő
indította el a kézműves foglalkozásokat, a "Bütyköldét".
Vetélkedőket szervez, és ő
vezeti a felnőtteknek az Internet tanfolyamot.
Az Önkormányzat a Közművelődési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatára megalapította az Alkotó- és Előadóművészi díjat.
Ez alkalommal az elismerést Vertel Andrea keramikusművész vehette át. Hazai és számos külföldi tárlaton ismerhette meg a közönség munkáit. Állandó kiállítása 2013 óta megtekinthető
a váci Danubius ház udvarán. Elsősorban figurális kerámiákat alkot. "Az ember érdekel, kapcsolatai, viszonya
önmagához, a másik emberhez, a világhoz", vallja. A város kulturális életében is önzetlenül részt vesz.
A díjátadással befejeződött
a Magyar Kultúra Napja alkalmából méltó módon megrendezett ünnepség.
Katona M. István
Fotó: Bea István és a szerző
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50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ
orvosi műszereket kapott a dunakeszi SZTK

Két évvel ezelőtt nagy átalakulások voltak az Szakorvosi Rendelőintézet életében. Az átszervezéskor jelentős lépéseket tett az önkormányzat az intézmény költségtakarékos gazdálkodása érdekében, melynek köszönhetően 50 millió forint értékű orvosi műszerek beszerzésére nyílt lehetősége a
városnak.

A

z önkormányzat jóvoltából egy-egy ultrahang került a kardiológiai, a hasi ultrahang diagnosztikai valamint a nőgyógyászati
osztályokra.
Emellett a mai igényeknek
megfelelően digitalizálták a
röntgengépeket, így nem kell
a drága és környezetszennyező filmeket használni, hiszen
a felvételek megjelennek az
orvosok monitorjain, szükség esetén pedig CD-n kiadhatóak pácienseknek.
A január végi átadó ünnepségen Dióssi Csaba polgármester örömmel tapasztalta
a szakorvosok - dr. Csorba
Gabriella és dr. Papp Marianna - elégedettségét, akik
szerint a fejlesztésnek köszönhetően „egy évtizednyit
lépett előre a korszerű tech-

nológia alkalmazásában az
SZTK”. - A fejlesztésre azért
nyílt lehetőség, mert sikerült ráállni egy olyan pályára, amikor is az intézmény
racionalizált működése nem
visz el olyan mértékű önkor-

mányzati támogatást, amit
korábban. Három évvel ezelőtt, az új önkormányzati
ciklus kezdetén, azt az ígéretet tettük, hogy azt a pénzt,
amit sikerül itt megspórolni a napi működés során, ab-

Hamarosan a váci főpostára is
be lehet jutni kerekesszékkel
Hamarosan már kerekesszékkel is be lehet majd jutni a váci főpostára,
ugyanis az európai uniós előírásoknak megfelelően 2013-ig minden középületet akadálymentesíteni kellett hazánkban. Az épület csomagkezelési pontját január elején már fel is szerelték egy emelőlifttel, ami a kerekes székesek ügyintézését könnyíti majd meg.

E

ddig a mozgáskorlátozottak csak segítséggel tudták intézni levél-, vagy csekk
feladásukat a főpostán. Bár az épület műemlékvédelme miatt az akadálymentesítést a főbejáratnál
nem tudták megoldani, de
amint megtörténik a csomagküldő résznél a lift
műszaki átadása, már
némi könnyebbséggel
tudják intézni ügyeiket
a kerekes székesek.
Mint azt a helyi televíziónak a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesületének társelnöke, Csiszár Attila elmondta: az a baj, hogy ez csak részben
biztosítja az egyenlő esélyhez való hozzáférést. Szerinte az is baj, hogy a liftet önál-

lóan nem tudják használni, így mindig segítségre szorulnak majd. A Magyar Posta Zrt szóvivője azt nyilatkozta a tévének,
hogy az akadálymentesítésre azért
a csomagkezelési pont bejáratánál került sor, mert az épület
helyi védettség alatt áll, így
a főbejáratnál nem tudták
ezt megoldani. Apáti-Tóth
Kata kiemelte: igény esetén a csomagátvételi helyen is biztosítanak a mozgáskorlátozottak számára csekkbefizetési lehetőséget.
Hogy a városban található másik két posta akadálymentesítésére mikor kerülhet sor, arra
nem tudtak választ adni az illetékesek.

Furucz A nita

ból mi eszközöket, műszereket fogunk vásárolni. Ahogyan ígértük, az ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően
megtakarított forrást az intézmény fejlesztésére fordítottuk, ugyanis fontos számunkra, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk kivizsgálni, gyógyítani a betegeket – mondta Dióssi Csaba
polgármester.
A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója szerint a fejlesztésnek köszönhetően tovább javul a
betegellátás mennyisége és
minősége is. - A következő 10
évben a képalkotó diagnosztikára nem lesz gondunk –
tette hozzá dr. Pál Miklós
igazgató főorvos.
Tuzson Bence területi fejlesztési biztosként azt hang-

súlyozta, hogy az önkormányzat támogatásának, a
röntgen készülékek korszerűsítésének köszönhetően
jelentősen javul a kistérség
– Dunakeszi, Göd, Fót – közel 85-90 ezer fős lakosságának egészségügyi ellátása,
kiszolgálása.

Az ünnepségen jelen volt
Erdész Zoltán alpolgármester is, aki korábban "levezényelte" az SZTK pénzügyi
gazdálkodásának, ésszerű
működtetésének kialakítását.
V. I.

Újabb Bombardier emeletes
motorvonatok Franciaországba
A Bombardier Transportation újabb 30 darab Regio 2N emeletes motorvonatot szállíthat a francia vasúttársaság (SNCF) részére. Az SNCF
megrendelése egy 2010-ben összesen 860 vonat szállítására vonatkozó keretszerződés részeként történt a francia régiók részére mintegy 277 millió euró értékben.

M

ostanáig kilenc régió
összesen 159 darabot
rendelt meg az Intercity,
regionális és elővárosi forgalomra egyaránt alkalmas Regio 2N motorvonatokból. Az új járművek szállítására várhatóan 2016 júniusa és 2017 áprilisa között kerül sor.
A különlegesen széles
kocsiszekrénynek, a széles
ajtóknak és folyosóknak,
a tágas előtereknek, valamint az 550 mm magas peronokról lépcső nélküli beszállási lehetőségnek köszönhetően a jármű egyszerűbb hozzáférhetőséget
biztosít.
A motorvonatot műszaki innovációk jellemzik a
megbízhatóság, rendelke-

zésre állás és fenntarthatóság terén, emellett az alacsonyabb energiafelhasználás következtében az üzemeltetése is gazdaságos. Az

új megrendelés keretében a
Regio 2N 200 km/h sebességű változatban, illetve
extra-hosszú, tíz kocsis változatban is készül.

Sikeres villamos alváz átadás

A Bombardier MÁV Kft. átadta a németországi Krefeld városa részére készülő,
2013-ban megrendelt első BOMBARDIER
FLEXITY Outlook villamos alvázkészletet. A Dunakeszin gyártott öt alvázból álló
szett még januárban kiszállításra kerül a
Bombardier Transportation bécsi üzemébe, ahol a villamost készre szerelik.

Ezzel párhuzamosan 2014 első hónapjában átadásra kerültek a Manchester
részére gyártott második háromrészes
BOMBARDIER FLEXITY Swift villamos
alvázai, valamint a Brüsszel számára készülő 108. BOMBARDIER FLEXITY Outlook villamos alvázai is.

Új MÁV fővizsga megrendelés
A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és a Bombardier
MÁV Kft. 2013. december végén szerződést kötött 83 darab, a MÁV-START Zrt.
által üzemeltetett különféle típusú vas-

úti személykocsi fővizsga munkáinak, valamint futó- és balesetes javításainak elvégzésére. A kocsik munkába vétele január elejétől kezdve folyamatosan zajlik.
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Eszperantó: a világ harmadik leggyakrabban beszélt nyelve

Ünnepeltek a váci eszperantó klub tagjai
A nyelvművelők szinte egybehangzóan vallják, hogy Európában az angol és a német nyelv után a legtöbben az eszperantót beszélik. A nemzetközi nyelv
ismertsége vitathatatlan, ám népszerűsége hullámzó, de ez mit sem von le az eszperantó megteremtőjének, Lazaro Ludoviko Zamenhof munkásságának sikeréből. Ő rá és az eszperantó hétköznapi jelentőségére emlékeztek meg a minap a váci Dunakanyar Eszperantó Csoport tagjai.

A

váci Madách Imre
Művelődési Központban rendezett rendkívül színvonalas ünnepségen
a klub tagjai verses, zenés
összeállítással tisztelegtek
a nyelv és az irodalom gyönyörű harmóniája, az embert
gazdagító kultúra szépsége
előtt.
Székelyhidi Ferenc megnyitó
gondolatai
után
Mokánszky Zoltán váci alpolgármester
eszperantó
nyelven üdvözölte az ünneplő csoport tagjait, akik előtt
– ezt követően - széles körű
áttekintést adott az eszperantó nyelv születésének történelmi hátteréről, a váci
csoport megalakulásnak kiemelkedő mozzanatairól.
- Korhű dokumentumok
igazolják, hogy 1909 januárjában hívták el Vácra ifjabb
Marik Ágostont, feleségét
és több budapesti eszperantistát, akik mintegy 45 váci
előtt tartottak előadást. Vácon ekkor megalakult egy
eszperantó csoport, az első
nagyobb eredmény 1935-ben
Bénik Gyula nevéhez fűződik, aki a magyar eszperantisták lapját adta ki Vácon –
fogalmazott az alpolgármester. – Ő nyomdász és fordító
volt – tette hozzá Mokánszky
Zoltán, aki elismeréssel beszélt a korszak nyelvművelőiről, az eszperantó iránt ér-

deklődők sokaságáról. – Ezt
az igényt jól mutatja az is; a
Váci Hírlap 1931-es évfolyamában megjelent, hogy abban az évben kétszer is hirdettek eszperantó nyelvtanfolyamot, ugyanis igény volt
rá – mondta Mokánszky Zoltán, aki így folytatta ünnepi beszédét: - Kovács Vince
dr. plébános, később címzetes püspök az egyik helyi újságban megjelent írásában
az eszperantót a legkatolikusabb gondolatnak nevezte 1937-ben. S ezt komolyan

Mokánszky Zoltán alpolgármester

is gondolta, mert a II. világháború és 1956 után ő volt
az, aki Vácon ujjászervezte a diktatúrák által szétvert
eszperantó mozgalmat. Szervezte azt, és tanította a nyelvet. 1966-ban felmerült az is,
hogy Vácon miért nincsen
eszperantó utca. 1971-ben
több országos folyóiratban is
megjelent, hogy Vác az eszperantó fellegvára – emlékezett a közelmúltra.
Majd arról beszélt az alpolgármester, hogy a Vácon
1909-ben megalakult eszperantó csoport tagjai a 70es évek közepén egy Kismaros melletti hegyen ideiglenes kilátót építettek a pesti
eszperantisták segítségével.
A hegy hivatalosan az Eszperantó-hegy, a kilátó pedig a Zamenhof kilátó nevet
kapta, ahol éveken keresztül többnapos nemzetközi
béke- és kulturális találkozókat rendeztek. Tagjaik évente részt vettek budapesti és
külföldi rendezvényeken, baráti kapcsolatokat létesítettek magyar és külföldi eszperantistákkal.
Mokánszky Zoltán befejezésül az eszperantó nyelv
létjogosultságát hangsúlyozta, melyet az is igazol, hogy
elismerik nyelvvizsgaként a
diploma megszerzésénél. –
A kormány idén 3 milliárd
forintot biztosít arra, hogy

azok a 35 év alatti fiatalok –
akiknek csak a nyelvvizsga
hiányzik a diploma megszerzéséhez – ingyenes nyelvtanfolyamon vehessenek részt.
Biztos vagyok benne, hogy
sokan jelentkeznek majd
eszperantó nyelvet tanulni,
és tovább bővül a váci eszperantó csoport létszáma –
mondta optimista hangon az
alpolgármester.
Csernák Mihályné, a váci
Dunakanyar
Eszperantó
Csoport klubvezető arról beszélt hogy a 70-es években
nagyon sok, ötven-hatvan fiatalnak és a pedagógus klub
tagjainak Ali Baharev tanította a nyelvet a váci gimnáziumban. - Nagyon sokan jártak közénk nyelvet tanulni,
akik részt vettek a programjainkon is. Sajnos a mostani
időszak nem igen kedvez az
eszperantónak, napjainkban
csak az angol és a német ér-

MÉG MINDIG NINCS IGAZGATÓJA
a váci Madách Imre Művelődési Központnak
Még mindig nem sikerült igazgatót választani a váci Madách Imre Művelődési Központ
élére. A január 23-i képviselőtestületi ülésen már harmadik alkalommal rugaszkodtak
neki a városanyák- és atyák, de ismét sikertelenül. És bár ketten pályáztak a posztra, a
testület már csak egy személy alkalmasságáról döntött.

Szabóné Laczi Sarolta jelenlegi
igazgatóhelyettes ugyanis személyi összeférhetetlenség miatt vis�szavonta a pályázatát. Erre a jegyző szólította őt fel, mivel az intézményben két családtagja is dolgozik és nincs már olyan rendelet,
amely lehetővé tenné az összeférhetetlenség alól való felmenthetőségét.
Végül a testület csak Palásti Bélát hallgatta meg, aki immáron
harmadszor adta be a pályázatát.
Ám a többség szavazatát most sem
sikerült megszereznie: nyolc támogató voks kellett volna a megválasztásához, de csak hetet kapott.
A közvilágítási projekt miatt alkotott rendeletet Vác Város Képviselőtestülete. Mint azt Pető Tibor alpolgármester bevezetőjében

jelezte, összesen 3260 lámpatestet cserélnek korszerűbbre a városban. Ám ezek közül többet újra
fel tudnak használni majd, olyan
területeken, ahol minden feltétel
adott, ám eddig nem volt közvilágítás.
A leszerelt nátriumos
lámpatestek közül
315 darab öt éven
belüli, ezek közül
kerülne felszerelésre 260 darab.
A többit értékesíteni kívánják,
így várhatóan 13
millió folyhat be
a kasszába, amit a
használt lámpák felszerelésére fordítanak
majd.
A váci testület elvi hozzájárulását adta a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium
és Kollégiumnak, hogy a fenntartói jogot szeptembertől a Baptista Szeretetszolgálat gyakorolhassa. Ezzel hozzájárultak ahhoz is,
hogy az iskola tovább használhas-

sa az épületet. A tanácskozáson
jelen volt az intézmény igazgatója
is, aki képviselői kérdésre sorolta
érveit az átadás mellett. A vezetőség minden váci egyházat felkeresett, hosszasan mérlegelte
a döntést, amely végül a baptistákra
esett.
A
január
29-i, szerdai
rendkív üli
ülésen ismét
téma volt a
Madách Imre
Művelődési
Központ vezetői pályázata. Az egyik előterjesztés szerint
– a várható szervezeti
változások miatt – hatályon kívül akarták helyezni a vezetői pályázat újbóli kiírását. Ez azonban
nem kapta meg a kellő számú szavazatot, így a kiírt pályázat érvényben maradt.

dekli a fiatalokat. Pedig elfogadják és nagyon-nagyon
egyszerű nyelv, amely jó alapot ad a többi nyelv tanulásához.
A Dunakanyar Eszperantisták Napja tiszteletére rendezett ünnepségen Újhelyi
Ferenc klubelnök az eszperantó nyelv jelentőségéről, a
világnyelvek sorában elfoglalt harmadik helyének fontosságát hangsúlyozta: - Független, mindenki számára
egyenjogú nyelvhasználatot
biztosító élő, semleges, nemzetközi nyelv. A világ minden táján találhatók emberek, akik valamilyen szinten
beszélik a nyelvet. Az eszperantó földrajzilag egységes
maradt, amit a nemzetközi
kongresszusoknak és az egységes oktatásnak köszönheti. Felügyeleti szerve az Eszperantó Akadémia. Sokan
nem is tudják mi az eszpe-

rantó, vagy sokan téves előítéleteken keresztül szereztek
tudomást róla, holott ma már
az idegen nyelvi vizsgabizottság előtt tett vizsgázók harmadik legnagyobb csoportját alkotja az angol és a német nyelv után.
Nagy János, a Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnöke örömét
fejte ki, hogy részt vehetett
az ünnepségen. Külön elismeréssel szólt a színvonalas
verses, zenés műsorról, az
eszperantó nyelvet népszerűsítő rendezvényről, az eszperantó nyelven felcsendülő
versek és dalok előadóiról.
Mint elmondta országszerte
tizenhárom tagszervezetük
működik, melyek minden
esztendőben megemlékeznek Zamenhofról, az eszperantó nyelv atyjáról.
Lindwurm Edit, az országos szövetség általános alelnöke hálás szívvel beszélt arról, hogy a váci eszperantisták baráti ünnepi műsorát
megtekinthette. – Különösen
tetszett az alpolgármester úr
beszéde, amelyből érződött,
hogy ismeri és nagyra becsüli a váci csoport és az országos eszperantó szövetség tevékenységét, a nyelvápolása és gazdagítása érdekében
tett erőfeszítéseit – mondta
elismerően.
Vetési Imre

Elhunyt Miskei Sándorné
volt önkormányzati képviselő
Hosszan tartó súlyos betegség után január 29-én
elhunyt Miskei Sándorné,
Vác Város Önkormányzat korábbi képviselője.
Miskei Sándorné az előző önkormányzati ciklusban a
Fidesz-KDNP listájáról jutott be a képviselő-testületbe, ahol éveken át
a Pénzügyi-Ellenőrzési Bizottság vezetőjeként is dolgozott. Földváry téri
lakosként nagyon sokat munkálkodott a terület érdekében.
Miskei Sándornét 2014. február 8-án 12 órakor a Vác alsóvárosi
temetőben a Református Egyház szertartása szerint helyezik örök
nyugalomra.
Emlékét megőrizzük.

Furucz A nita
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FEDEZŐ MÉNKÉNT FOLYTATJA OVERDOSE
Egy év alatt negyvenszer fedezhet

Fedező ménként folytatja a Bábolnai Nemzeti Ménesben Overdose. A kilencéves magyar versenyló kedden költözött át a dunakeszi Alagi Tréningközpontból Dióspusztára. A csodaló három évesen járt a csúcson, a világon a verhetetlenek mezőnyében a 11. helyet foglalta el, míg hazánkban a Kincsem
és Imperiál után a harmadik legeredményesebb ló. A szakemberek a számok és a tények tükrében állítják, hogy ha sérülése nem következik be, a világ legjobbja lehetett volna. A jövőben fedező ménként juthat fel a csúcsra, hiszen az egy éves szerződés időtartama alatt Overdose 40 lovat fedezhet,
aminek díja alkalmanként 3500 euró lesz.
akarták venni. Én pedig nem
akartam eladni. Így jött az a
gondolat, hogy legalább erre
az egy évre hazahozzuk a
Nemzeti Ménesbe.
– Hány alkalommal kell eleget tenni „férfiúi kötelességének”?
– Az első évben negyven
kancát fedezhet, mert vigyázunk rá, hogy ne legyen túlterhelve. A fokozatosságot betartva építjük fel fedezőmén
karrierjét.
– A korabeli hírek szerint világsikerének időszakában volt,
aki egymilliárd forintot is ajánlott érte. A későbbi nehéz pillanatokban gondolt arra, hogy talán mégis el kellett volna adni?
– Hát… – sóhajt egy nagyot.
- Amikor úgy éreztem, hogy el
kellett volna adni, utána mindig szembesültem az emberek szeretetteljes rajongásával, ami azt mondatja velem,

Fotó: Juszel Béla

A Kincsem Park által szervezett keddi búcsúztatáson Overdose tulajdonosa,
Mikóczy Zoltán, valamint
Budai Gyula, a bábolnai
ménesbirtokot január elsejétől vagyonkezelő Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
parlamenti államtitkára mellett ott volt a város polgármestere, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán alpolgármester és
Tuzson Bence területi fejlesztési biztos is. Számos szakember és civil rajongó – köztük Farkasházy Tivadar, az
Overdose-ról írt könyv szerzője, Száraz György, a Magyar Lovaregylet elnöke - jött
el Alagra, hogy a napfényben
és az európai hírű alagi homokban fürdőző csodalótól
elbúcsúzzon, elkészítse az
örök emlékül szolgáló értékes
fotót a galoppsport megmentőjeként kedvelt ménről.

"Dózi" nyergében Jaroslav Línekkel
– Ezekben a pillanatokban
hogyan gondol az elmúlt évekre, melyekben voltak gyönyörű
sikerek és szívszorítóan fájdalmas időszakok? – kérdeztük
Mikóczy Zoltántól.
– Már egy ideje letisztultak bennem a gondolatok és
az érzelmek, mert elfogadtam, hogy Overdose fedezőmén lesz. Korábban keveregtek bennem az érzések, amikor ki kellett mondani, hogy
nem erőltetjük tovább a versenyeztetését, jöhet a fedezőmén időszaka. Úgy terveztük,
hogy Németországban kezdi
el ezt a reményteljes időszakát, már meg volt a megállapodás, ám az utolsó pillanatban mégsem született meg a
szerződés, mert a lovat meg

így jó, ahogy alakultak a dolgok. Ezt a sztorit, ezt a fantasztikus történetet pénzen
megvenni nem lehet. Át kellett élni a maga szépségeivel
és nehézségeivel együtt. Ma
is vallom, az a lényeg, hogy
itt vagyunk, a ló egészséges
és elkezdhet egy olyan időszakot -, ami noha egy kicsit
másabb, mint a versenyzés,
nem annyira a csillogásról, a
rivaldafényről szól – aminek
azonban ugyancsak megvan
a maga értéke és szépsége.
– Évek múltán remélhetőleg
meglesz a gyümölcse is…
– Reméljük. Igazán majd
2017-ben, 2018-ban lesz mérhető, hiszen akkortól versenyezhetnek az első utódok, ami bizony még nagyon távol van.

– Amikor Overdose berobbant a magyar köztudatba, azt
mondták, hogy a csodaló és ön
a magyar lóversenyzés megmentője. Visszatekintve, hogyan látja, mennyivel segítették
a honi galoppsport újjáéledését,
felemelkedését?
– Ma már egyértelműen kijelenthetjük, hogy Overdose
mentette meg a lóversenyzést,
mert ha nincs az ő sikere, akkor a Kincsem Parkot privatizálták volna, ami a lóversenyzés szétesését hozta volna
magával. Most valami hasonlót élhetünk meg a tenyésztésben is, ami jelenleg sajnos
nagyon mélyen van. Overdose
ezen a területen is elhozhatja,
elindíthatja a felemelkedést
első csikóival.
– Van-e a tulajdonában olyan
versenyló, amely megközelíti
Overdose adottságait?
– Nálunk van Overdose
testvére, akiben óriási a bizodalmunk. Mondhatnánk azt,
ha csak Overdose képességeinek a 80 százalékát tudja, akkor már Opium Bullett is európai szintű versenyló lesz.
De ezt majd az elkövetkező
hónapok eredményei bizonyítják vagy nem.
– Egy korszak végével egy új
kezdődik. Mit érez, boldog vagy
elégedett?
– Mi tagadás, fáj a szívem,
én versenyben szeretem látni a
lovat. Ezt hozta az élet. Inkább
elégedett vagyok, mint boldog
– mondta Mikóczy Zoltán.
Dióssi Csaba polgármester is elismerően nyilatkozott
Overdose-ról és a versenyló felkészítését végző szakmai stábról. Kiemelte, hogy
a település életére, fejlődésére óriási hatással volt az 1891től Alagon működő tréningtelep, az itt dolgozó és élő zsokék, idomárok közössége.
– Overdose ezt a nagyszerű
hagyományt élesztette újjá,
ismét Alagra irányította a világ figyelmét. Az évtizedes sikeres munka elismerését fejezi ki, hogy a város címerében is megtalálható a ló. Jómagam is nagyon szeretem a
lóversenyzést, bízom benne,
hogy az élsport, az alagi lovak
sikere újabb lendületet hoz a
telep életében is, amihez minden segítséget megadunk.
Ott volt az eseményen Dallos
Gyula, örökös magyar bajnok
díjlovagló, Dunakeszi díszpolgára is, aki szerint Overdose
annak az örökös és gyönyörű eszmének a továbbvivője, amit 1891-ben Batthyányi
Elemér révén megalkottak. –
A lónak köszönhetően Alag és
Dunakeszi a világ egyik legkiváltságosabb településévé
vált – jelentette ki az egykori
olimpikon. – Az 1800-as évek
végén az országban egyedülálló fejlesztést hajtottak vég-

A kúriában tartott fogadáson Mikóczy Zoltán, Budai Gyula és Dallos Gyula
méltatta Overdose teljesítményét
re, megépült a víztorony, a vezetékes vízhálózat, építészeti
remekműként ma is álló kúriák sokasága. Ez a csodálatos
kultúra húzóerőként fejtette
ki hatását, amire ma is büszkén kell emlékeznünk, miként
arra is, hogy volt egy Kincsem,
egy Imperiál és most egy
Overdose. Vallom, hogy igenis
legyünk büszkék sikereinkre,
értékeinkre, amikből tovább
építkezhetünk – mondta szenvedélyesen Dallos Gyula.
Tuzson Bence szerint a lóversenyzés és a tréningtelep
Dunakeszi ikonja, amelytől
elválaszthatatlan Overdose.
– A magyar lóversenyzés évszázados tradíciójában kiemelt szerepe van Dunakeszinek, ami reményeink szerint így is marad. Törekednünk kell arra, hogy jelenleg nem a legjobb állapotban
lévő tréningtelep megújuljon. Ezt a megújulást, a lóversenysport felemelkedését segíti, ha olyan lovak születnek,
mint Overdose, amely felhívja
az emberek figyelmet a sportág fontosságára, a nemzet kiemelkedő hagyományaira, értékeire, ami unikumnak számít Magyarországon. Ha képesek vagyunk odafigyelni
rá, akkor ez a terület egyre híresebb lehet, sok embert, sok
turistát vonzhat hazánkba.
Budai Gyula államtitkár
szerint Overdose – többek között – azért lett nemzeti szimbólum, mert a magyar emberek ki vannak éhezve a sikerre. – Ezt a csodálatos lovat
rengetegen szeretik, legendákat mesélnek róla. A magyar
embereknek ilyen sikerekre
és szimbólumokra van szükségük. S ne felejtsük el, hogy
a magyar lovas nemzet.
Kifejtette, a kormány eltökélt célja, hogy a nagy állami létesítmények mellett a
kis helyi műhelyekben folyó
képzésekkel ledolgozza az el-

múlt évtizedek hátrányait.
Ehhez kapcsolódik szervesen
a szeptembertől induló lovaskultúra-oktatás az általános
iskolákban.
Hangsúlyozta:
„igyekszünk azokat a feltételeket megteremteni, amelyek
a felzárkózást segítik”.
Alag jövőjét érintő kérdésünkre elmondta: - Szükség
van a rekonstrukcióra, újra
kell értékelni a versenysportban betöltött szerepét. Az
alagi tréningközpont jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank
tulajdonában van, de mint
ahogy 2014. január 1-jétől
Szilvásvárad, Bábolna és Me-

zőhegyes átkerült a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, azt
gondolom, itt is az megoldás,
ha Alag a minisztériumhoz
kerül, ami révén új, nagyobb
lendületet kaphat.
A politikusok és a szakemberek még hosszasan elemezték a magyar lóversenyzés jövőjét, miközben Jozef
Rosival tréner az Overdose-t
szállító kocsival elindult
Dióspusztára, ahol a galoppsport kedvelőinek reményei
szerint a kilenc éves mén
újabb csodálatos korszaka
veszi kezdetét…
Vetési Imre
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GYETVÁN CSABA,
az Érték-díjas műsorvezető

A már Budapesten élő, de Dunakeszihez ezer szállal kötődő Gyetván Csaba a minap ünnepélyes külsőségek között lezajlott, hagyományos Story Ötcsillag Díjátadó Gálán átvett és méltán megérdemelt
Érték-díja kapcsán adott interjút lapunknak, melyet az OzoneNetwork Hogyan készül? Megmutatjuk! című műsorának műsorvezetéséért kapott.
Az Érték-díj egy olyan elismerés, amellyel a Szinetár
Miklós, Huszti Péter, Halász Judit és Presser Gábor alkotta kuratórium
döntése alapján a Story
magazin azokat a művészeket ismeri el, akik nem
a kereskedelmi televíziók
legnépszerűbb műsoraiban szerepelnek, viszont
saját területükön kiemelkedőt alkottak az adott
esztendőben.

A

rra voltunk kíváncsiak,
milyen út vezetett idáig
és az életben mennyire
környezetbarát, illetve men�nyire aktív közreműködője e
terület fejlődésének.
– A Barátok Közt hozta meg
neked az igazi népszerűséget,
mivel foglalkoztál azóta?
– Barátok Közt életem egy
szép és fontos része volt, rajta keresztül kerültem kapcsolatba a televízióval és nem
mellékesen: az ott szerzett tapasztalatok remek alapot jelentettek később. A tanulás,
az iskola, szintén az alapok
lerakásában segítettek. Közgazdász végzettségem mellé a MTV Akadémia két éves,
diplomát adó képzését is elvégeztem. Itt televíziós műsorkészítést tanultam. Ami a
televíziós munkákat illeti: jelenleg is vezetek pénzügyi témájú stúdióbeszélgetéseket
a Parlament televízióban, de

korábban dolgoztam turisztikai, vagy érdekes mesterségeket bemutató magazinnál is.
– Mióta dolgozol az
OzoneNetwork televíziónál?
– Az OzoneNetwork televízióhoz 2012-ben kerültem,
a csatornát jellemző fiatalos
lendület nagyon tetszik. A tematikus,
ismeretterjesztő
adóké a jövő, a környezettudatossággal és a zöld szellemiséggel pedig igen könnyű
azonosulni. Ráadásul adottak a feltételek a magas szintű munkához.
– Mit érdemes tudni a Hogyan
készül? Megmutatjuk! című műsorról? Ki a célközönség?
– Azt tapasztalom, ez az a
terület, ami hét évestől hetven évesig bárki számára érdekes lehet. Akit nem hagy
hidegen a minket körülvevő
világ, azt ez a műsor sem fogja hidegen hagyni.

– A műsorban mindennapi
használati tárgyak, élelmiszerek előállítási folyamatát ismerhetjük meg. Tudnál példákat mondani?
– Nézzünk szét abban a helyiségben, ahol éppen tartózkodunk. Naponta számtalanszor felkapcsoljuk a villanyt.
De tudjuk, hogy készül a villanykörte? Azzal tisztában
vagyunk, hogy 8 perc a tészta
főzési ideje, de hogyan készül
a száraz tészta? Kimegyünk a
meccsre, de tudjuk, hogy készül a focilabda? Ha ezek közül csak egy kérdésre is nem
a válasz, érdemes követni a
műsort. A szakmai elismerés
egyébként duplán jól esett, hiszen nem csupán házigazdája
vagyok a műsornak, de a felelős szerkesztője is.
– Mi köt Dunakeszihez?
– Tényleg ezer szál. Itt éltem sokáig, éveken át fociztam a Vasutasban, itt

laknak a szüleim most is.
Hétvégente így rendszeresen
Dunakeszin vagyok, szerencsére közel van, Zuglóból,
ahol élek, 25 perc alatt ki lehet érni. A gyártelepi óvodába jártam, általános iskolás
pedig a Bárdosban voltam,
épp nemrég volt osztálytalálkozónk, nagyon jó érzés
volt visszatérni a suli falai
közé. A középiskola is a városhoz kötött, hisz a Radnóti gimnáziumba jártam és
csak ezután kerültem Budapestre. Szóval Dunakeszi
jó hely, mint ahogy az egész
Dunakanyar, Göddel, Váccal, Horánnyal, Szentendrével. Nyaranta legalább egyszer körbebringázom.
– Tervek a jövőre nézve?
– Egy ilyen elismerés pár
napig még csak örömet, büszkeséget, gratulációkat jelent,
utána viszont már mércét is.
Nyilván tartani kell a színvonalat, illetve még "pengébb"
műsorokat készíteni. A Hogyan készül mellett tavaly
egy új vonal is belépett: lehetőségem volt Sri Lankára
és Azerbajdzsánba is kiutazni forgatni. Az ilyen "road
movie" típusú műsorok szakmailag nagy kihívást jelentenek, remélem idén még több
helyre jutok majd el.
– Gratulálunk az elismeréshez! Köszönjük az interjút.

Fotó: Story

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel
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Megjelenik kéthetente,
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Félig már Dunakeszin él csinos barátnője miatt 2013 legeredményesebb magyar gyorsasági motorversenyzője

GYUTAI ADRIÁN: „A TOP 10-be
vágyom az Európa-bajnokságon”
Amikor 2012-ben megnyerte Közép-Európa legrangosabb bajnokságának, az Alpok-Adria sorozatnak a 125
köbcentis kategóriáját – Talmácsi Gábor 2007-es világbajnoki címe után az első nemzetközi bajnoki címet – már lehetett sejteni, hogy Gyutai Adrián tehetsége elvitathatatlan.

T

avaly aztán végleg befutott, és a Superstock
600-as kategóriában
megnyerte a magyar bajnokságot, két nemzetközi sorozatban – az Alpok-Adria és
az IMRC – végzett az ös�szetett második helyén, ráadásként az Európa-bajnokságon a két pontot érő
14. helyen végzett. Nem véletlen, hogy a szezon zárását követően a MAMS gyorsasági Szakágának díjátadóján őt választották meg
2013 legeredményesebb ma-

gyar motorversenyzőjének.
„Versenyről versenyre fejlődtem, a motor beállításaival
is egyre előrébb kerültünk,
amit annak köszönhettem,
hogy sokat motorozhattam.
A szezon második felében
olyan eredményeket értem
el, amire a legszebb álmomban sem gondoltam. Az Alpok-Adria záró versenyhétvégéjén mindkét alkalommal én szereztem meg a pole
pozíciót, és mindkétszer a
dobogón zártam, míg a magyar bajnokikon és az IMRC

versenyin a pole pozíciók
mellett az utolsó 5 futamot
sikerült megnyernem. Ráadásként a spanyolországi
Albacete-ben rendezett Európa-bajnokságon is pontszerzőként zártam” – elevenítette fel Adrián.
A 23 éves motoros idén
nagy dobásra készül a hazai és a nemzetközi szintéren egyaránt. Marad a 600as kategóriában, és ha nem
jön közbe sérülés vagy technikai probléma, akár a tavalyi sikereit is felülmúlhatja.
„Az idei évemmel kapcsolatban még hátra van egykét tárgyalás a szponzoraimmal, és ezek ismeretében
hozzuk meg a szezonommal
kapcsolatos végső döntéseket. Az biztos, hogy maradok a hatszázas motoron, és
idén az Európa-bajnokság

lesz a főversenyem. Szeretnék a legjobb tízben végezni, és ennek érdekében már
december óta egy nagyon
kemény felkészülésen veszek részt. A főiskolai vizsgáim mellett napi kétszer
edzem, a lehetőségeim szerint krosszozom, hogy mire
a márciusi tesztek elkezdődnek, a lehető legjobb fizikai
állapotban legyek. Remélem
sikerül megfelelő eredményeket szállítanom, és méltóképpen képviselni Magyarországot a nemzetközi
futamokon” – jelentette ki
2013 legeredményesebb hazai motorversenyzője.
Noha Adrián Pakson született és ott is él, egyre több
időt tölt el Dunakeszin, ahol
csinos barátnője, Dóri lakik.
„Nagyon szeretek itt len-

ni, nagyon szép város Dunakeszi. Ha itt vagyok, rengeteget sétálunk, lemegyünk a
Duna partjára, illetve imádom az itteni éttermek kínálatát. Ja, és a városnak köszönhetem a legújabb hóbortomat, ugyanis ha péntekenként tehetem, már utazom is Dunakeszire, és a

helyszínen szurkolok a helyi
futsalcsapatnak. Fantasztikus a hangulat a meccseken,
ráadásul mind az első, mind
pedig a másodosztályú gárda nagyon jól játszik. Amit
pedig a spanyol Jordi tud a
labdával, az egészen lenyűgöző” – árulta el Adrián.
- molnár -

Schirilla Dunakeszinél úszott a Dunában
A „Nemzet rozmárja” szombaton ismét elkápráztatta
bátorságával és sportteljesítményével a dunakesziek százait, akiknek vastapsa közepette úszott az egyfokos Dunában. A téli folyó közepétől megtett több száz méter
hosszú táv végét már lubickolva és puszit dobálva tempózva teljesítette Schirilla
György.

A

délután fél háromra
tervezett úszás előtt
már jóval korábban
több százan sétáltak le a
Duna-partra, hogy szurkoljanak Schirilla György emberpróbáló sportteljesítményének sikeréért. A fagyos,
metsző szél és a februári hideg ellen meleg, téli ruhába
öltözött dunakesziek kíváncsi érdeklődéssel figyelték
a „Nemzet rozmárjának” bemelegítő futását a Duna-parti korzón, akivel fia rótta a
métereket. Míg Gyuri ráhangolódott az úszásra, addig a
városi Rotary Klub tagjai ízletes forró teával vendégelték meg a közönséget.
Schirilla György ezúttal is alaposan felkészült a
nem mindennapi attrakcióra: - Gyuri jó egészégnek örvend, remek genetikai adottságokkal rendelkezik, amint
édesapjától örökölt. A téli
úszás egy „átlag” ember számára végzetes lehet, hiszen
aki nem készül fel egy ilyen
rendkívüli próbatételre, annak megáll a szíve – jelentette ki a vízbe merülés előtt
dr. Gógucz Attila főorvos,
aki a búvárokkal együtt motorcsónakkal kísérte a Dunában „lubickoló” sportembert. - A szervezet regenerációját jól segíti az úszás
előtti bemelegítő futás, mint
ahogy utána az izmok alapos
„átdolgozása”. Gyurinál nem

lesz baj, hiszen nem először
úszik a téli, hideg Dunában.
Ő mindig felkészülten veti
magát a vízbe – hallhattuk a
főorvostól.

ségnek. A révnél Dióssi Csaba polgármester köszöntötte
és gratulált rendkívüli teljesítményéhez, akit a közönség
nagy örömére felkért, hogy jö-

S szerencsére nem is lett,
hiszen a „Nemzet rozmárja”
úgy szelte az egyfokos Duna
vizét, mintha egy forró nyári
napon tempózna. A part közelében már puszit dobált a
nem mindennapi produkciót vastapssal ünneplő közön-

vőre is jöjjön el Dunakeszire,
és „mártózzon” meg a téli Dunában. A város polgármestere
kiemelte: - Az önkormányzat
minden olyan rendezvényt támogat, amely hozzájárul a közösségteremtéséhez. Ráadásul, mi Dunakeszin nagyon

szeretjük a sportot - bár, amit
Gyuri művel az egy kicsit az
extrém kategóriába tartozik,
ami azonban komoly sportteljesítmény -, s ezért támogatjuk, és nagyon szurkolunk
neki.
A kamerák kereszttüzében
nyilatkozó Schirilla György
elmondta, hogy a testhőmérséklete 5-6 fokot csökkent. –
Ha nem jöttem volna ki egy
öt percen belül, akkor most
szédülnék, a légzésem is nehezebb lenne. De elég öreg
vagyok már ahhoz, hogy
felmérjem, Schirilla Gyuri
mennyit lehet bent a vízben
– mondta mosolyogva az ötvenkét éves sportember, aki
még legalább hat évig szeretne úszni a téli Dunában.
Hogy mennyire közönségvonzó és elismerésre méltó
Gyuri teljesítménye, azt jól
jelzi, hogy a tizenéves fiatalok
éppen úgy pacsiztak vele a
látványos téli attrakció után,
mint a nagymamák és nagypapák, vagy a forró teát kínáló Rotary Klub tagok, akikkel
hosszú percekig társalgott a
Duna-parti korzón egy száll
úszónadrágban sétálva.
A „Nemzet rozmárja” lapunk kérdésére megerősítette, hogy jövőre ismét elmerül
a téli folyóban Dunakeszinél
és Vácnál is, ahol a dunakesziekhez hasonló nagy szeretettel fogadja a közönség.
(Vetési)
Fotó: K esziPress
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