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Megerősítették
Vác és Ipolyság
testvérvárosi
kapcsolatát
Tudósításunk a 2. oldalon

Göd a környezetbarát
megoldásra
koncentrál
Írásunk a 4. oldalon

Hivatalosan is
elkezdődött
a kampány
Összeállításunk a 4-5. oldalon

Az új hivatal már 266 féle ügyben tudja
kiszolgálni a környék polgárait

Szijjártó Péterék
veretlenül jutottak fel
a csúcsra
Cikkünk a 8. oldalon
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Újra megerősítették: tíz éves a baráti
kapcsolat Vác és Ipolyság között
Előbb a szlovákiai Ipolyságon, majd Vácott nagyszabású ünnepségek keretében erősítették meg a tíz évvel ezelőtt aláírt testvérvárosi kapcsolatokat. Ebből az alkalomból nyilatkozatot fogadtak el, amely kimondja: a települések vezetői, polgárai a jó szomszédság és az együttműködés, a közös múlt és a
tisztelet alapján mindent megtesznek a baráti kapcsolatok fejlesztéséért.

A

Határon innen, határon túl
című kiállítással nyitották
meg Ipolyságon a Váccal kötött testvérvárosi szerződés aláírásának 10. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepséget csütörtökön.
Lőwy János, Ipolyság polgármestere szerint a váci önkormányzat nagyon pozitívan állt hozzá a
testvérvárosi szerződéshez, és ennek köszönhetően széles körben
együttműködhetett a két város. Az
ünnepségen is a két település szoros együttműködését méltatta.
– Meggyőződésem, hogy a mindenkori vezetés, Vác és Ipolyság
vezetése mindent meg fog tenni
azért, hogy ez az együttműködés
továbbra is gyümölcsöző legyen –
mondta.
Fördős Attila, Vác polgármestere úgy véli, a 10 éves kapcsolat ma már túlmutat a kulturális
és intézményi szintű együttműködésen, hisz a határon átnyúló
magyar-magyar kapcsolat sokkal

D

r. Bóth János – a Madách
Imre Művelődési Központ
sikertelen igazgatói pályázatára utalva – kijelentette, hogy a városvezetés kénytelen volt reagálni
korábbi felvetéseire, amely emiatt
korrekciót hajtott végre. Mint ismeretes, a szocialista politikus korábban kifogásolta, hogy a többszöri sikertelen pályáztatás után késlekedtek az új kiírással. Dr. Bóth János
szerint a kialakult helyzetben az
intézményvezető jogkört gyakorló
Fördős Attila polgármester „bábáskodhat” az intézményben. A „túldimenzionált” összeférhetetlenség
sem ad érdemi magyarázatot arra,
hogy nincs megbízott vezetője sem
az intézménynek – hangsúlyozta az
MSZP önkormányzati frakcióvezetője, aki úgy fogalmazott: „Rámegy
lassan egy nagy intézmény stabilitása, mintha szándékos lenne ez a

többet jelent egy aláírt szerződésnél. Ugyanakkor rámutatott, hogy
a gazdasági lehetőségek kiaknázása egy új irányvonal lehet a térségek számára.
A pénteki váci ünnepségen a két
település polgármestere ünnepélyesen ismét aláírta és ezzel meg is
erősítette a testvérvárosi kapcsolatot tartalmazó szerződést. Majd
valamennyi, a ceremónián megjelent szlovák és váci helyi képviselő, illetve a két település együttműködésében jelentős szerepet vállaló polgár aláírta azt a nyilatkozatot, amely hitet tesz a barátság további fejlesztése mellett.
A rendezvény a Váci Dunakanyar Színházban ért véget, ahol a
szlovákiai testvérvárosból érkező
művészeti csoportok mutatkoztak
be. Felléptek: az Amedeus Trió, a
Musica Aurea Vegyeskar és Szőlősy
Gipsy Band.

K ép és szöveg:

Furucz A nita

Fördős Attila és Lőwy János aláírásukkal is megerősítették a testvérvárosi együttműködés meghosszabítását

Szocialista bírálat és javaslat
A nyilvánosságnak van még ereje. Ezzel a mondattal kezdte dr. Bóth János frakcióvezető a
február 17-én tartott MSZP sajtótájékoztatót. A politikus szerint a helyi média által biztosított nyilvánosság tette lehetővé, hogy a város érdekében megfogalmazott kritikái ügyében
előrelépés történhessen. Kiss Zsolt képviselőjelölt pedig azt javasolta, hogy Jancsó Miklósról nevezzenek el utcát Vácott, de beszélt a közelgő választás kampánytémáiról is.
törekvés, valószínűleg, hogy erősítse „zsebszínháza” pozícióját.”.
Bóth János szerint idővel botrány
lesz abból is, hogy a mélygarázs térfelszínének jelenleg nincs használatbavételi engedménye, és kifogásolta azt is, hogy a tavalyi árvíz tetőzését figyelembe véve a tervezett Duna-parti mobilgát magassága nem elegendő. A frakcióvezető
szerint a szerződésben továbbra is
tisztázatlanok az uszoda sátortete-

jének tulajdonviszonyai, de hiányolta a választ a Városimázs Kft. gazdasági stabilitásának megteremtésével kapcsolatban feltett kérdéseire is.
A politikus a város költségvetéséről azt mondta: az előző évihez képest közel egy milliárddal zsugorodik, a vállalkozóknál nőtt az adóterhelés, a feladatfinanszírozásra
pedig a forráshiány jellemző.
Kiss Zsolt bejelentette: városi

képviselőként több javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé. Javasolja, hogy a közelmúltban elhunyt
– váci születési – Jancsó Miklós
Kossuth-díjas filmrendezőről nevezzék el a Szilassy utca vasúttal
párhuzamos szakaszát. – Központi helyen található, ráadásul az utcanév változtatás semmilyen plusz
adminisztrációt és kellemetlenséget nem okoz a lakosságnak és a cégeknek sem – mondta Kiss Zsolt.

Az ESTV Híradója beszámolt arról is; Kiss Zsolt szeretné elérni,
hogy Vác induljon a Magyar Dal Fővárosa címért, hiszen - mint mondta, ez jelentős reklámértékkel bír és
a városban minden feltétel - zeneiskola, tehetséges előadók, kulturális háttér - adott ehhez. A képviselő
hozzátette, hogy a költségvetés beterjesztésénél szorgalmazni fogja a
panelprogram újraindítását, valamint a külterületek felzárkóztatását, a közvilágítás és az utak állapotának javítását. Az országgyűlési képviselő-jelölt a sajtótájékoztató végén felhívta a figyelmet arra,
hogy megindult a regisztrált jelöltek és szervezetek részére az aláírásgyűjtés, amit az Összefogás
2014 támogatói a váci Zrínyi utca
9-ben, Szobon pedig az ÁFÉSZ irodájában is leadhatnak.
A szerk.

Fördős Attila és Pető Tibor cáfolja dr. Bóth János kijelentéseit

F

ördős Attila szerint az MSZP-nél „elakadt a tű” és ugyanazokat mondogatják, ráadásul útszéli stílusban próbálják meg lejáratni a konzervatív városvezetést.
A váci polgármester ezt többek között arra a
nyomdai anyagra reagálva mondta, amelyet
a napokban juttatott el az MSZP váci elnöksége a postaládákba. Egyúttal Pető Tibor alpolgármester is reflektált dr. Bóth János legutóbbi sajtótájékoztatójára. A fideszes alpolgármester úgy látja, dr. Bóth János nem tudja
feldolgozni, hogy a konzervatív városvezetés
jobban teljesít, amely abban is megmutatkozik, hogy az uszoda sátortetejét fél áron sikerült megvalósítani.
Fördős Attila kérdésként vetette fel, hogy
az MSZP tagsága tud-e azokról a szóróanyagokról, amelyeket rendszeresen juttatnak el a
lakossághoz, vagy azok kifejezetten dr. Bóth
Jánoshoz, illetve a hozzá kötődő háttértanácsadókhoz kapcsolhatók. A polgármester gyalázkodónak nevezte a sajtóterméket,
amely – mint mondta - nemcsak lejárató célzattal készült, hanem valótlanságokat is tar-

talmaz. A választási ígéretek teljesítésével
kapcsolatban kiemelte: a programban a legnehezebben megvalósítható célokat tűzték
ki maguk elé, amelyek akkor születtek még,
amikor sejteni sem lehetett, hogy a reformok
hogyan befolyásolják a város költségvetését.
- Aki azt mondja, 2010-ben tudta, hogy olyan
közigazgatási reform lesz, hogy feladat finanszírozás lesz, hogy a költségvetésünk 15 milliárdról 5 milliárdra esik vissza, hogy az adóbevételeink gyakorlatilag felére csökkennek,
az hazudik. Tehát, aki azt mondja, hogy ezt
2010-ben látta az hazudik. Következésképpen
mi egy új helyzettel álltunk szembe, ráadásul,
ahogy mondtam, 1 milliárd forintos hiánnyal
vettük át a költségvetést és három befejezetlen beruházással, melyeket hogyha nem fejeztünk volna be, akkor a projekteknek a visszafizetési kötelezettsége is előállt volna. Tehát
egy sokkal nehezebb helyzetbe került volna az
önkormányzat – hangsúlyozta a polgármester,
akinek szakmai érveit szó szerint közölte az
ESTV Híradója.
Fördős Attila reagálva a szocialisták leg-

utóbbi sajtótájékoztatójára, kiemelte: a Madách Imre Művelődési Központ élére nem tudott a testület személyt választani, a képviselők nem jutottak konszenzusra, ezért botorság őt egy személyben felelőssé tenni.
Másrészt hozzátette: nem ő dönti el a jogszerűségét egy pályázatnak, hanem az előírások, azoknak figyelembetartása pedig a jegyző feladata. A költségvetéssel kapcsolatban
kiemelte még: a város pénzügyi tervét nem
a polgármester készíti el, hanem a hivatal
adó- és pénzügyi osztálya, tehát ugyanazok
a személyek, akik dr. Bóth János polgármestersége alatt is elkészítették a költségvetést.
Szakmai előterjesztés kerül a képviselők elé,
melyről ők döntenek.
A fideszes alpolgármester szerint az árvízi
mobilgáttal kapcsolatos nyilatkozat –miszerint miattuk nem lesz elég magas a védelmi
rendszer - ismét a tények elferdítése. Ugyanis
- mondta Pető Tibor, a mértékadó árvízszintet nem a váci tetőzéshez, hanem a nemzetközi egyezményekhez igazítják, amely meghatározza a gát magasságát. Az alpolgármes-

ter egyúttal arra emlékeztetett, hogy a tervek
a szocialista időszakban készültek, a kivitelezés költségeit viszont már ők lobbizták ki
az államtól. Pető Tibor szerint dr. Bóth János
nem képes szembe nézni azzal, hogy a konzervatív városvezetés jobban teljesít, mint az
ő idejében.
„Csak pocskondiázni tud. Korábban polgármestersége idején sem a város érdekét
nézte, hanem azt nézte, hogy hogyan lehet
támogatni a korházi kiszervezéseket és beindítani ott a „pénzszivattyút”, hogyan lehet
olyan mélygarázs beruházást ebbe a városba hozni, amely pénzügyileg soha nem fog a
városnak megtérülni. Gyanítom, hogy ott is
egyéb motivációk kellettek, hogy a háttérben
meghúzódjanak. Most sem a város érdekét
nézi, olyan beruházásokat támogat, amit már
számtalanszor bebizonyítottunk, hogy sokkal jobb megoldást talált ki ez a városvezetés, mint az ő idejében volt. Ékes példája a sátortető ahol 160 milliót fizetett ki a várossal
és a végén nem szerzett tulajdont ez város.” –
húzta alá Pető Tibor alpolgármester.
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Megújult Kormányablak várja a lakosságot a váci dr. Csányi László körúton. Az egyablakos ügyintézés legújabb helyszínét Bíró Marcell, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára adta át február 18-án Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottal közösen. „A Kormányablakok a közigazgatás átalakításának hírnökei”– mondta a megnyitón az államtitkár.

Ü

nnepélyes keretek között
adták át a felújított Kormányablakot február 18-án
Vácott. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott a Pest megyei kormányablakok átadásának
negyedik állomásán arra emlékeztetett, az ügyfelek számára érezhető javulást hoz az egyablakos ügyintézési rendszer, hiszen az egységes arculattal, jól megközelíthető
helyszíneken nyíló kormányablakokban a gyorsaság mellett az ügyfelekkel szembeni kedvesség is elengedhetetlen.
Bíró Marcell közigazgatási államtitkár beszédében elmondta, ahhoz, hogy az ügyintézők megfelelő felkészültséggel várhassák az állampolgárokat, szükség volt a közigazgatás személyi állományának
megújítására is. „A külcsín mellett legalább ennyire fontos a belbecs is, ezért a kormányablakokban dolgozók a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kaptak szakirányú
továbbképzést.” – tette hozzá az államtitkár.
Bábiné Szottfried Gabriella –
Göd, Sződliget, Vác - országgyűlési képviselője a megnyitón hangsúlyozta, az elmúlt három évben a váciak megszokták és megszerették
az egyablakos ügyintézést „Bízunk
benne, hogy a megújult, kibővült

ügykörökkel működő új Kormányablak is az itt élők megelégedésére szolgál majd.” Harrach Péter –
mint mondta nem képviselő-jelöltként nyilatkozik, mert akkor a többi jelöltet is megilletné a nyilvánosság, hanem - a környező települések
országgyűlési képviselőjeként köszönte meg a fejlesztést, és kiemelte, az elmúlt majdnem négy évben a
kormány azért dolgozott, hogy egy
rendezetlen világból teremtsen rendezettet. „A közigazgatás átalakítása is ebbe a sorba tartozik.” Fördős
Attila, Vác polgármestere a megnyitó napját a szolgáltatások rendszerében való továbblépés alkalmának

nevezte. „Az új hivatal már 266 féle
ügyben tudja kiszolgálni a környék
polgárait. El lehet jönni ide nyugdíjbiztosítási kérdésben, egészségbiztosítási kérdésben, családtámogatási kérdésben, családi pótlék
ügyében, honosítási kérelemmel és
sok minden egyébbel. Az, hogy egy
városnak a hangulata milyen, az
nagyban függ attól, hogy a településen belül és annak környezetében
milyen szolgáltatások működnek.
És különösen esik hangsúllyal, akkor, amikor az állami szervek szolgáltatásáról van szó.” – fogalmazott
Vác polgármestere.
A megnyitóbeszédeket követően

átvágták a nemzeti színű szalagot,
ezzel hivatalosan is átadva az ügyfeleknek a kibővített kormányablakot, amely egyébként a megnyitással egy időben átvehette a Családbarát Munkahely címet is.
Az elmúlt hetekben Pest megyében Vecsésen, Százhalombattán,
Budaörsön, és most Vácott nyílt
Kormányablak. A négy új kormányablak mind könnyen elérhető helyszínen, egységes módon, egységes
arculattal, informatikai támogatással és nyitva tartással teszi lehetővé
az ország minden polgára számára
közigazgatási ügyeik intézését.

Fotó: KesziPress

Sikeres váciakat
köszöntöttek

Február 10-én délután köszönetnyilvánító fogadásra látta vendégül a városvezetés az elmúlt esztendőben országos és megyei elismerésben részesülő váci személyeket a Városházán.

A

z utóbbi években hagyománnyá vált, hogy
a város vezetői külön
is elismerésben részesítik a sikeres váciakat. Fördős Attila polgármester gratulált és
mondott köszönetet azoknak
a városunkban élő, vagy itt
tanuló, dolgozó, sportoló személynek, közösségnek, egyesületnek és oktató-nevelő intézménynek, akik/amelyek tevékenységét a városon túl is
elismerték, munkájuk, eredményeik révén különböző
szintű kitüntetésben, díjazásban részesültek. A városvezető kiemelte annak fontosságát, hogy egy adott település
sikeres polgárai egymással
megismerkedve beszélhessék
át tapasztalataikat, megoszthassák élményeiket.
A polgármesteri köszöntő után Smál Gábor szavalata következett. Ezt követően Fördős Attila polgármester Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán alpolgármesterrel közösen adta át az emléklapokat
és a város jutalmát.
Az ünnepség polgármesteri
pohárköszöntővel és állófogadással ért véget.

Fotó: KesziPress
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járt svájci küldöttség környezetvédelmi
Új látogatóközpont és A Gödön
tanulmányt készít a magyar város részére
tanösvény Királyréten „Itt sokan, sokat tesznek

Megnyitotta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság új látogatóközpontját
és tanösvényét Királyréten. Az erdei iskolából látogatóközponttá továbbfejlesztett ökoturisztikai intézményt Rácz András helyettes államtitkár és
Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja adta át.

A

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési
Program 2007-2013 keretében megvalósult projekt során természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztését hajtották végre Királyréten és az Ipolyvölgyben. A Hegyen-völgyön
elnevezést viselő projektben
a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szlovák partnere az Ipoly Unió (Ipelska
Unia) volt.
A 2012 októberében indult
beruházás
projektzáróján
Rácz András, a magyarországi nemzeti parkigazgatóságokat felügyelő Vidékfejlesztési Minisztérium természetés környezetmegőrzésért felelős helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet,
hogy a látogatóközpontok kapuszemlélettel jönnek létre:
bejáratok egy-egy tájegységhez, amelyről információkat
adnak, bemutatják természeti és kulturális örökségét. A
helyettes államtitkár kiemelte, hogy az 571 nyilvántartott
ökoturisztikai
létesítmény
több mint felét részben vagy
egészben a tíz nemzeti parkigazgatóság üzemelteti, programjaikon, létesítményeikben 1,4 millió regisztrált látogató fordul meg évente.
Rácz András kitért arra is,
hogy már találkozni lehet a
nemzeti parki termékekkel,
a tavaly bevezetett nemzeti parki védjegy egyik célja,
hogy támogassa azokat a he-

lyi termékeket, termelőket,
szolgáltatásokat, akik helyi
alapanyagokból, helyi munkaerővel állítják elő termékeiket. "Egy év alatt 96 gazdálkodó 220 terméke nyerte

völgy természeti értékeinek
együttes bemutatása és a látogatók által okozott környezeti terhelés csökkentése volt.
A most befejezett fel-

a tisztább jövőért”

Göd városa még tavaly elnyerte a svájci testvérvárosával, a francia-svájci
Mothey-jel "Svájci-magyar együttműködés a tisztább holnapért" címmel
a Svájci-Magyar Együttműködési Program egy pályázatát. Az elnyert támogatás alapján még 2013 őszén a gödiek jártak testvérvárosukban, míg
most, február elején a svájciak érkeztek a Dunamenti városba. Az elnyert
pályázat ugyanis lehetővé teszi, hogy a svájciak által elkészítendő tanulmány alapján még környezetbarátabbá tegyék Gödöt.

A

el a védjegyjogosultságot" tette hozzá.
Tarnai Richárd, Pest megye
kormánymegbízottja
emlékeztetett arra, hogy a
kormány néhány hónappal
ezelőtt meghirdette a turistaházak hálózatának a felújítását. Mint mondta, az államnak abban van felelőssége, hogy a lehetőséget adja
meg mindenkinek a természet megismeréséhez, az élményhez.
A beruházás révén az eddig
csak bejelentkezéssel működő erdei iskola olyan látogatóközponttá vált, amely a várakozások szerint megtöbbszörözheti az évi hatezer fős
látogatói számot. A pályázat
célja a Börzsöny és az Ipoly-

újítások bemutatása után
Harrach Péter országgyűlési képviselő, Tarnai Richárd
kormánymegbízott,
Rácz
András helyettes államtitkár
valamint Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója adta át az
erdei iskolából kialakított új
látogatóközpontot.
A pályázatnak köszönhetően a magyar területen
egyebek mellett fogadóteret
alakítottak ki a királyréti erdei iskola épületében, interaktív kiállítás jött létre, az
Ipolyerdő Zrt. támogatásával
új interaktív természetvédelmi tanösvényt hoztak létre,
és bővült a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kiadványainak sora.

z emberiség környezeti rombolása immár
sokadszor érezhető,
hisz most már évek óta tart
az a tendencia, hogy évszakok tűnnek el, és a természet
különböző válaszai – például
tomboló viharok, különböző
katasztrófák – azért lassan
ráébresztettek
mindenkit
arra, ha nem teszünk a bolygónkért valamit, bizony nagyon rossz vége lehet a felelőtlen magatartásunknak.
Nos, éppen ezért örvendetes, hogyha kis lépést, de lépést tett például a környezet megóvása érdekében
Göd városa is: a "Svájci-magyar együttműködés a tisz-

gödiek megismerhessük testvérvárosunk rendkívül, korszerű, hatékony és jól szervezett hulladékkezelési gyakorlatát, illetve, hogy a svájciak átadhassák e témában a
tapasztalataikat” – jelentette
ki dr. Pintér György.
Göd alpolgármestere azt is
elmondta, hogy az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy
a gödiek megismerhessék
testvérvárosuk rendkívül,
korszerű, hatékony és jól
szervezett hulladékkezelési gyakorlatát, illetve, hogy a
svájciak átadhassák e témában a tapasztalataikat. Mégpedig egy általuk megírt tanulmány formájában.

Kiss Zsolt: számoljanak velünk

Minden szavazat számít!
Változást, kormányváltást szeretnének Pest megye 4-es számú választókerületében élők is. Ez derül ki azokból a támogató aláírásokból, amelyekkel lehetővé tették, hogy az összefogás jelöltjeként hivatalosan is indulhassak az parlamenti választáson – írja sajtóközleményében Kiss Zsolt,
az Összefogás országgyűlési képviselő-jelöltje, aki köszönetét fejezi ki támogatóinak, a sikeres aláírásgyűjtés résztvevőinek.
„Világosan látszik, hogy sokan vagyunk, akik úgy gondolják, hogy április 6-án le
lehet és le kell váltani az Orbán-rezsimet. Véget kell vetni
annak a politikának, amelynek eredménye nincs, csak
súlyos következményei.
Az elmúlt négy év alatt növekedett a munkanélküliség,
ijesztő méreteket öltött a szegénység, megállíthatatlanul
folyik a kivándorlás. Elvették az emberek jövőképét!
Akik aláírásukat adták,
nem csak engem, de másokat is erősítettek abban,
hogy nem szabad félni! Bátran, határozottan szembe
kell szállni minden olyan kísérlettel, amely eszközökben

nem válogatva, minden áron
hatalomban akarja tartani
az Orbán-rezsim haszonélvezőit. Be fogjuk bizonyítani,
hogy csak erőszakosak, de
nem erősek!
A támogató aláírások
gyűjtését folytatjuk a következő napokban is. Arra törekszünk, hogy az összefogás aktivistái mindenkihez
eljussanak. Minden szavazat, minden vélemény számít. Megtalálnak bennünket választókerületem településein, mint eddig is ott
leszünk „minden kilométerkőnél” standjainkkal. Számítunk Önökre, számoljanak
velünk!” – olvasható Kiss
Zsolt közleményében.

Göd város önkormányzati delegációja tavaly a vendéglátó svájci
testvérváros vezetőivel konzultált a környezetbarát technológia
meghonosításának lehetőségéről

tább holnapért" címmel még
tavaly elnyerte a Dunamenti
település a svájci testvérvárosával, a francia-svájci
Mothey-jel a Svájci-Magyar
Együttműködési Program
egy pályázatát.
„Ez lehetővé teszi, hogy mi,

„Küldöttségünk tavaly őszi
svájci útja után most e projekt keretében február 4. és
8. között svájci testvérvárosunk, Monthey hét fős delegációja volt városunk vendége.
A svájci szakemberek gödi
látogatása szakmai és tar-

Dr. Pintér György
alpolgármester

talmas kulturális programokat egyaránt tartalmazott.
Így a már kilenc éve élő partnerség a korábbi protokolláris és kulturális kapcsolatok
után egy jól működő szakmai elemmel is kibővült. A
svájci szakemberek ugyanis
javaslatot tesznek arra, hogy
szerintük
településünkön
milyen fejlesztések, fejlesztési irányok lehetségesek a
hulladékgazdálkodás területén” – árulta el a gödi alpolgármester.
Dr. Pintér György szerint
Göd városa csak nyerhet ezzel a projekttel.
„Minden ötlet – legyen az
bármilyen hasznos és jó –
pont annyit ér, amennyit a
gyakorlatban megvalósítanak belőle. Éppen emiatt
mondom azt, hogy nálunk ez
a projekt sikeres lesz, ugyanis a gödiek már bizonyították, az átlagnál környezettudatosabbak, illetve igencsak
fegyelmezettek a szelektív
hulladékgyűjtésben. Ugyanis itt sokan és sokat tesznek
a tisztább jövőért” – fogalmazott az alpolgármester.
- molnár K ép forrása:
Gödi Körkép

Fördős Attila polgármestert
beválasztották a KDNP váci elnökségébe

A

2010-es önkormányzati választáson a
polgármesteri széket elnyerő Fördős
Attila 2014. február elejéig „csak” állandó
meghívottként vett részt a KDNP váci elnökségének tanácskozásain, a kisebbik
kormányzó párt szakmapolitikai rendezvényein. A város első emberét a közeli napokban beválasztották a Kereszténydemokra
Néppárt elnöksége – jelentette be dr. Áfra

Tamás elnök és Kriksz István elnökségi tag, önkormányzati képviselő. Mint az
a február 17-i sajtótájékoztatón elhangzott
Fördős Attila Gozmány Gabriellát váltotta
az ötfős elnökségben, aki a 2010-es választáson a kampányfőnöki feladatokat látta el
a KDNP-ben. Rajtuk kívül Cseledy András
és Kámory Katalin tagja még a párt vezető politikai grémiumának.
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Hivatalosan is
elkezdődött
a kampány
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Fizetett politikai hirdetés

Február 15-én szombaton hivatalosan megkezdődött az
országgyűlési képviselő- választási kampány. Az új választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás napján, a voksolás befejezéséig tart.

A

z új jogszabály szerint kampánytevékenység minden
olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására, vagy annak megkísérlése, kampányeszköz
pedig például a plakát, a választók jelölt vagy jelölőszervezet
által közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai
hirdetés, valamint a választási gyűlés. Nem minősül viszont
választási kampánynak a választási szervek tevékenysége,
és az állampolgárok közötti személyes kommunikáció.
Rekordgyorsasággal gyűlnek az ajánlások a FIDESZKDNP jelölteknek
Február 17-től két héten át gyűjtik a pártok a támogató aláírásokat az április 6-i választásokra. A jelölteknek ajánlóíveken kell az induláshoz szükséges 500 érvényes aláírást ös�szegyűjteniük március 3-ig. Mindössze egynapi gyűjtés után,
sorban adják le a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltjei az ajánlásokat a helyi választási irodánál. Tuzson Bence
a Fidesz - Pest megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje két nap alatt 2325 ajánlást gyűjtött
össze.

Rekordszámú támogató
aláírás Harrach Péternek,
a Fidesz-KDNP jelöltjének
Harrach Péter immár hivatalosan is a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje Pest megye 4. választókerületében, miután rekord gyorsasággal
rekordszámú támogatás gyűlt össze részére már az első napon. A helyi
Fidesz-KDNP pártszövetség történetében is ez minden idők legsikeresebb
ajánlásgyűjtése - derült ki a pártszövetség helyi vezetőinek szerdán délelőtt
Vácott tartott sajtótájékoztatóján.

Harrach Péter Pető Tibor és Fördős Attila társaságában jelentette be az aláírásgyűjtés sikerét

- Köszönjük a megtisztelő bizalmat a választóknak, illetve természetesen köszönettel tartozunk az önkénteseknek, vagyis a választókerületben és konkrétan városunkban is egyre erősebb Magyar
Csapat tagjainak - hangzott
el a sajtótájékoztatóján. - A
rekordszámú önkéntes és rekord gyorsaságú sikeres aláírásgyűjtés is jelzi, hogy mindenki egyre inkább érzi itt
Pest megyében is, hogy mi a
választások tétje.
A sajtótájékoztatón megfogalmazódott: a tét az, hogy
a választópolgárok hagyják-e, hogy visszatérjen a

Gyurcsány-koalíció, amely
nyolc éves regnálása idején
a családokat sorozatos megszorításokkal sújtotta, és vezetőik nyilatkozatai alapján
ugyanezt a politikát folytatnák, eltörölve a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a gyed-extrát, ezzel veszélybe sodorva az eddig elért eredményeket.
- Az aláírások gyűjtését
természetesen
folytatjuk,
mert minden választópolgárnak szeretnénk biztosítani a
lehetőséget, hogy kifejezze
támogatását a Fidesz-KDNP
szövetség mellett. Mindenkihez szeretnénk eljutni és tá-

mogatását kérni a további
munkához, hogy folytathassuk a rezsicsökkentést, támogathassuk a családokat,
megvédhessük a nyugdíjakat és tovább munkahelyeket teremthessünk - emelték
ki a pártszövetség helyi vezetői.
Elmondták: önkénteseik,
jelöltjeik a következő napokban, hetekben minden környékbeli városba, minden
községbe, minden házhoz elmennek és a közterületeken
felállított standokon is folytatják az aláírásgyűjtést, a
közvetlen párbeszédet a választókkal.

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

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

Megjelenik
kéthetente,

31 000
példányban.
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SZÖRÉNYI LEVENTE vágyakról,
sikerekről és a szőlőmetszés szabadságáról
Szinte egy gombostűt sem lehetett volna leejteni február 13-án este Vácott, a Credo-házban, annyian voltak kíváncsiak a hosszú évekig a püspöki
székhelyen szolgáló, jelenleg ceglédi kanonok-plébános Bokros Levente és vendége, Szörényi Levente beszélgetésére. Az est elején a házigazda körbe indított egy fotót, amely a Kortársaink című talk-show sorozat egy tizenhat évvel ezelőtti eseményén készült róluk, kettőjükről. Mi tagadás, azóta
sok víz lefolyt a Dunán, bőven volt hát miről szót ejteniük az 1998 óta eltelt időszakból is, de természetesen a sokkal régebbi időkre visszautaló kérdéseket sem kerülték meg.

B

okros
Levente
egyik kérdése arra
vonatkozott, hogyan került kapcsolatba Szörényi

Levente a szőlészettel-borászattal. - Azon gondolkodva,
hogy mit is hagyhatnék örökül Őrs fiamra, egyszer csak
megfordult a fejemben, hogy

Ajándék zongora
a Radnóti Miklós
Gimnáziumnak

M

a már köztudott
Dunakeszin, hogy
Kállay Gyulának,
a város polgárának köszönhetően egy-egy új zongorával lett gazdagabb a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola és a
VOKE József Attila Művelődési Központ. A tiszteletre méltó adományozó Dunakeszin
született, itt nőtt fel, felesége
is a város szülötte volt. 1956
novemberében családjával
elhagyta az országot, Kanadában telepedtek le, ahol sikeres életutat járt be, majd
három éve feleségével hazaköltözött. Régről ismerte dr. Domoszlai Erzsébetet, a zeneiskola számos tehetséget útjára bocsátó zongoratanárát, így értesült arról, hogy a tanintézményben
és a művelődési központban
egyaránt meglehetősen régiek, elhasználtak a zongorák. A zenét egész életében
szerette – egyik fia Kanadában magán zeneiskolát vezet
– így jutott arra az elhatáro-

(balról)
Varga Tibor,
Andrási Anikó
énektanár,
dr. Domoszlai
Erzsébet és
Kállay Gyula.
A zongoránál
Bán Balázs
negyedéves
zeneiskolai
növendék

zásra, hogy új hangszereket
vásárol. Ezek már az intézményekben vannak, március 17-én a zeneiskolában, 29én a művelődési központban
megrendezik a hangszeravató koncerteket. Február 17én újabb örömteli eseményre
került sor. Kállay Gyula sokáig titokban tartott terve is
megvalósult, a Radnóti Miklós Gimnáziumot is „meglepte” egy koncertzongorával,
melyet a fent jelzett napon
szállítottak a tanintézménybe. Varga Tibor igazgató elmondta, hogy az iskola számára nem remélt, nagyszerű ajándékot kaptak, melyet
már a „kicsomagolás” után
néhány zeneiskolás növendék meg is szólaltatott. Megtudtuk azt is, hogy március
7-én rendezik meg az ünnepélyes hangszeravatót a gimnáziumban tanuló zeneiskolás zongoristák közreműködésével.
K atona M. István
A szerző felvétele

egy földbirtok értékálló lehet.
Keresni kezdtem a lehetőségeket, mígnem a Balaton-felvidéken felfedeztem egy elvadult ős szőlőst, területén ro-

mos présházzal, és mivel az
ingatlan eladó volt, ráadásul
hihetetlenül kedvező áron,
hát megvásároltam. Aztán új
ültetvényt telepítettem, olaszrizling és juhfark terem a tőkéken. Kezdetben csak a magam örömére készítettem borokat, de óhatatlanul eljött az
idő, amikor kezdett érdekelni, mit szólnak a nedűimhez a
szakemberek, és ma már sok
arany-, ezüst- és bronzéremmel büszkélkedhetek. Időközben borház is épült a birtokon, részben a saját, Kós Károly inspirálta terveim alapján,
hiszen rajongásig tisztelem
az építőművészetét - mesélte
szemmel látható lelkesedéssel Szörényi Levente.
Hozzátette: valójában az is
serkentette a szőlészet-borászatra, hogy a színpadi jelenléttől visszavonulva ne csak
úgy egyszerűen lerogyjon, hanem továbbra is legyen értékteremtő feladata, csak részben már egészen más jellegű.
- Mert szőlőt művelni értékteremtő foglalatosság, a szabad

ég alatt a tőkék között hajlongva kicsit a jó isten munkatársának, túlzóbban fogalmazva afféle félistennek érezheti magát az ember, hiszen
rajta is múlik, hogy a szüret
után milyen nedűt tud készíteni. Ráadásul nekem a jólesően
fárasztó bíbelődés közben igazán felpörögnek a gondolataim, ez pedig visszahat a zenei
munkásságomra is, ami most
már kevésbé a reflektorfényben, de azért mégiscsak szakadatlanul tovább folytatódik.
Jól van ez így, örülök, hogy rátaláltam erre a feladatra - ös�szegzett a zeneszerző.
Bokros Levente - valószínűleg a hallgatóság többségében
szintén ott motoszkáló kérdést megfogalmazva - kíváncsi volt arra is, van-e még valamilyen vágya Szörényi Leventének.
- Talán meglepő lesz, amit
most mondok, de a szó klas�szikus értelmében valójában soha nem vágytam semmire. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon jó érzés, ha

újabb és újabb fontos kihívások elé kerül az ember, mert
boldogsággal töltheti el, amikor valamit sikerül a lehető
legjobban megoldania. Remélem, bőven várnak még rám
ilyen feladatok.
Természetesen nem lehetett megkerülni azt sem, hogy
Szörényi Levente is a sokak
szerint a rendszerváltás reményét először megcsillantó
István a király című rock-operát tartja-e a fő művének.
- Szerzői oldalról az Attila,
Isten kardja című művemet
jobbnak tartom, de melyik alkotót ne töltené el boldogsággal, ha van olyan műve, amelyik már az életében klasszikussá válik. Márpedig az István a királyról ez a közvélekedés, amihez én hozzáteszem:
ráadásul merem azt gondolni,
hogy olyan mű, amelyet nem
lehet ide vagy oda tolni, tönkretenni, hanem minden értelmezést vagy akár félreértelmezést elbír.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cservenák Péter

A MOSOLYGÓS ÉLET TITKA

Napjainkban nem tartozik a divatos megnevezések közé, ha valakiről azt mondjuk, jó szakmunkás. A celeb
világban többet ér az a siker, ami gyorsan jön, de ugyanolyan gyorsan el is illan. Pedig egy jó szakmunkás,
legyen az villanyszerelő, lakatos, hegesztő, kőműves, vagy éppen asztalos, aki hivatását teljes odaadással
végzi, akár évtizedeken át tartó megbecsülés birtoklója lehet.

P

élda erre a Gödön élő
Vízer József műbútorasztalos mester, aki
édesapja nyomdokaiba lépve, 1960 óta egyre magasabb
színvonalon, művészi szinten műveli hivatását. Keze
alól remekek sora, ujjá varázsolt antik bútorok sokasága
került ki hazai megrendelők
és nagykövetségek számára
egyaránt.
A mesterről már többször
megemlékeztünk lapunkban
is. Hogy most ismét megkerestük, annak oka az, hogy
április 14-16. között immár
hetedik alkalommal rendezik meg a Szakma Sztár Fesztivált a HUNGEXPO területén. Ennek keretében zajlik
majd a Szakma Kiváló Tanulója, valamint a Szakmai Tanulmányi Verseny döntője.
Mindkét megmérettetésen
38 szakma országos bajnokát
keresik s feltehetően azok a
fiatalok, akik a döntőig eljutnak, választott hivatásuk magas szintű művelői lesznek. A
legjobb asztalosok kiválasztásában Vízer Józsefnek fontos szerepe van, mivel negyedik éve zsűrizi a jelentkezők
elméleti felkészültségét és
gyakorlati tudását. Örömmel
venné, ha a szülők a pályaválasztás előtt álló gyermekeikkel elmennének a fesztiválra,

megismerkedni az ott bemutatott szakmák sokszínű világával.
A verseny mottója: „A jó
szakma felér egy diplomával!” A diploma, életműve
ismeretében, kijárt volna a
mesternek, ám ő ezt sajátos
formában 50 év késéssel kapta meg. Ugyanis annak idején
hiába jelentkezett, „egyéb”
származása miatt nem lehetett egyetemi polgár. A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mérnöki Kar Tanácsa kiemelkedő szakmai munkássága
és a faipari szakoktatásban
végzett több évtizedes lelkiismeretes tevékenysége alapján címzetes faipari hallgató elismerést adományozott,
ami felhatalmazza mindazon jogokkal, melyekkel az
egyetem polgárai rendelkeznek. Ez az elismerés önmagáért beszél, s ma már többet ér számára, mint a diploma. És még valamire büszke.
Miután Újpesten volt a műhelye, nyugdíjba vonulása után
Gödre költözött s a múlt évben mégis Vácon vehetett át
életpályája elismeréseként
egy Emléklapot Fördős Attila polgármestertől.
– Amennyire lehet, most
is támogatom a szakképzést, például úgy, hogy a versenyre jelentkezőket segítem

a felkészülésben, mondta.
– Nemrégiben eljöttek hozzám fiatalok az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolából tanácsot kérni, a szakmáról beszélgetni.
Másnap felhívott telefonon a
szaktanáruk s azt kérdezte,
hogy mit műveltem a gyerekekkel, megtáltosodtak, teljesen fellelkesedtek. Kérte,
hogy a többi gyerekkel is beszélgessek az iskolában. Ahol
egyébként minden tanév vé-

munkáját a legjobbnak ítéli a
szakmai kollégium. A díj felét egyébiránt felajánlottam a
Kazinczy verseny helyi győztesének, mert a kiváló szakmai felkészültség mellett fontosnak tartom a szép magyar
beszéd elsajátítását is.
– Ha a fiatal egy jó és általa
kedvelt szakmát választ, boldog lesz. Teremtő munkát végez, megkapja a jövedelmezőségét, amiből meg tud élni és
mosolygós lesz az élete – fo-

A váci vezetők is elismerték a műbútorasztalos mester
sikeres tevékenységét

gén, az édesapám, Vízer József nevével – 100. születésnapja tiszteletére – létrehozott díjjal jutalmazom azt a
végzős diákot, akinek vizsga-

galmazott Vízer József. Szavai hitelét saját életpályája,
hivatásában elért sikerei adják.
K atona M. István
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Március 8-án indul az V. Dunakanyar
Hangja Tehetségkutató Énekverseny

Immár az V. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny indul március 8-án a dunakeszi József
Attila Művelődési központban, melyet idén is támogat Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Programiroda is.

R

égiónk határain túl is
ismert tehetségkutató
versenysorozat egyik
legnagyobb felfedezettje a városunkban élő Kováts Vera,
aki az X-Factorban nyújtott
teljesítménye alapján országszerte sok-sok ezer rajongót
szerzett magának.
A minap tartott sajtótájékoztatón a rendezvény ötletgazdája és főszervezője,
Wernke Ádám köszönetét és
örömét fejezte ki, hogy Dunakeszi ezúttal is befogadta a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő tehetségkutató énekversenyt.
Az idei rendezvény fővédnöke Tuzson Bence területi
fejlesztési biztos, aki a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy
a Dunakanyar Hangja rendezvénysorozat jó példája
az összefogásnak, hiszen a
versenyre az ország minden
pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek versenyzők
a családjukkal, barátaikkal
együtt. A résztvevők számára ez a verseny akár egy előadói karrier kezdetét is jelentheti, a közönség számára
pedig kiváló szórakozást, kellemes kikapcsolódást nyújt a
rohanó hétköznapok között.
Tuzson Bence örömét fejezte ki, hogy az ilyen rendezvényeknek köszönhetően még

szorosabbá fűződik az itt
élők közötti kapcsolat és még
színesebbé válik a közösségi
kulturális élet. Mint mondta:
akkor épül a magyar társadalom és Dunakeszi közössége

nöke Patkó Béla Kiki énekes,
előadóművész, az Első Emelet zenekar frontembere.
Kiki elmondta, hogy azért
állt újra a Dunakanyar Hangja verseny mellé, mert tavaly

A rendezvény fővédnöke
a szervezők és a zsűri tagjainak társaságában

is, ha ezek a kis közösségek
egyre erősebbek.
A verseny szakmai nívóját
jól jelzi, hogy az ötfős zsűriben olyan kiválóságok vállaltak szerepet, mint Farkas Pál
karmester, Dunakeszi Zeneiskolájának igazgatója, Kullai
Timi, énekes, a Megasztár
egyik felfedezettje, Toldi Tamás, művészeti díjas énekes,
dalszövegíró, Karacs Miklós,
énekes, zenész, a Csomópont
Tehetséggondozó Program
vezetője, valamint a zsűri el-

is nagyon jól érezte magát ebben a csapatban; lelkileg is
nagyon sokat adott neki ez
a valóban tiszta, barátságos
verseny, jó volt látni igazi tehetségeket, akik a jövő énekesei lehetnek és nagyon boldog, hogy a szervezők felkérték őt az idei verseny zsűri elnökének. Kiki végezetül a jelentkezőknek üzent, hogy ne
féljenek benevezni, bátran
jöjjenek, mutassák meg, mit
tudnak, akár saját dallal is lehet jelentkezni!

A zsűri többi tagja is elismerően nyilatkozott az elmúlt négy verseny színvonaláról, és reményét fejezte
ki, hogy az ötödik, „a kis jubileumi” is magas színvonalú lesz, és több tehetséget is
köszönthetnek majd a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny színpadán.
A sajtótájékoztató végén a
rendezvény másik főszervezője, Loksa Levente összegezte
a versennyel kapcsolatos tudnivalókat, így többek között
elmondta, hogy a versenyre
bárki jelentkezhet, nincs korhatár, bármilyen dallal lehet
indulni, ugyanis műfaji megkötés sincs, sőt saját dallal
is lehet nevezni. A válogatás
március 8-án lesz a dunakeszi művelődési központban,
délután kettő órától, de a regisztráció miatt érdemes már
1-2 órával előbb megérkezni.
Aki szeretne jelentkezni az énekversenyre, az bővebb információt a www.
dunakanyarhangja.hu oldalon, vagy a facebook.com/
dunakanyarhangja oldalon
talál. Vajon ki lesz 2014 Dunakanyar Hangja???

Fotó: Molnár Tamás

fotoemlekek.hu

Neves művészek
a IV. Búzaszem Jótékonysági Bálon
Az idén tíz esztendős Búzaszem Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény negyedik alkalommal rendezi meg jótékonysági bálját március 1-jén, a gödi
Huzella Tornacsarnokban.

A

jótékonysági esemény
célja az országos szinten is egyedülálló, helyi társadalmi összefogással
és önkéntes munkával épülő
gödi Búzaszem Iskola (www.
buzaszem.hu) támogatása.
A nagyszabású esemény
szervezéséből, és az est
programjaiból az iskola teljes közössége kiveszi a részét. Szülők, pedagógusok, az iskolát
támogató alapítvány
munkatársai és a rendezvény lelkes, önzetlen támogatói összefognak azért, hogy a farsangi
időszak utolsó szombat estéjén a Búzaszem Bált választóknak, ismét felejthetetlen
élményben lehessen része.
Idén több neves előadóművész is csatlakozik a társasághoz. Dóra Áron, a Népművészet Ifjú Mestere, a Fölszállott a páva középdöntőse mellett – aki az iskola
népzenei tanszakának pedagógusa is – közreműködik
az est folyamán Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert;

Közéleti újság

a Hunyadi Quartett (Hunyadi László/ének, gitár, szaxofon; Juhász Attila/zongora;
Berdisz Tamás/dob; Frey
György/basszusgitár) és a
Fonogram-díjas zeneszerző,
énekes és kiváló muzsikus,
Szirtes Edina Mókus.
Remek program, fantasztikus zenészek, ízletes vacsora, tánc,
meglepetésműsor, tombola, és kedves társaság, szívélyes vendéglátás vár a résztvevőkre.
Kár volna kihagyni!
Az est folyamán a bár és a
tombola bevétele is az iskolát támogatja. A szervezők
árverezésre bocsájtanak egy
palack igazi ritkaságnak számító bort: Szörényi Levente pincéjéből egy 2001-es évjáratú Bácshegyi Olaszrizlinget, amely egyébként kereskedelmi forgalomban nem
található meg.
A helyszínen lehetőség lesz
téglajegyek megvásárlásával is támogatni az iskola továbbépítését.

A 2014. március 1-jén a
Huzella Tornacsarnokban
(2131. Göd Petőfi u. 49.) 19
órakor kezdődő jótékonysági estre a vacsorás belépőjegy ára 4000 Ft. A jegyek
február 21-ig kaphatóak az
iskola titkárságán (2131. Göd
Vécsei u. 1., hétköznaponként 8 és 16 óra között), illetve ellenértéküket átutalással
is lehet teljesíteni a 647005210024175-ös
bankszámlaszámra – ez esetben a közlemény rovatba írják a „Bál”
szót és a résztvevő(k) nevét
az ültetéshez.

További információk
Folyamatos hírek:
https://www.facebook.com/
events/584574938285273/
?fref=ts
email: bal@buzaszem.hu
telefon: 06 30 543 29 66
(hétfőtől-péntekig 8-16 óráig)
Sajtókapcsolat: V. Pálfai Kinga • vpalfaikinga@gmail.com
06 30 977 84 17
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Futsal: A Dunakeszi Kinizsi nyerte az NB II-es bajnokság Közép csoportját

Szijjártó Péterék veretlenül jutottak fel a csúcsra
A bajnokavatás örömteli hangulata töltötte meg hétfő este a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokát az Újpest elleni rangadón. Az ünneplésre jó oka
volt a hazai publikumnak, hiszen az NB II-es futsal bajnokság Közép csoportját vereség nélkül fölényesen vezető Dunakeszi Kinizsi együttese a szomszédvár legyőzősével – a hátra lévő két mérkőzés eredményétől függetlenül – már bajnoknak tudhatta magát.

S

zijjártó Péter csapatkapitány vezényletével hétről hétre látványos és eredményes produkciót bemutató alakulat a 2012/13-as bajnokság
megnyerése után idén is elhódította a bajnoki aranyérmet. Fehér Zsolt vezetőedző
együttese káprázatos teljesítménnyel ért fel a csúcsra,
hiszen 20 mérkőzésből 19szer győzött és mindössze
egyszer „botlott” egy döntetlen erejéig. Gólaránya is imponáló: 177-79, pontjainak
száma pedig 58. A Kinizsitől
csak a 2. helyen álló 48 pontos Dunatours Vác Futsal
SE rúgott több gólt. A váciak 183-65-ös gólaránnyal
büszkélkedhetnek.
A hétfő esti találkozón a
Kinizsi bajnokhoz méltó játékkal, 8-3-ra győzte le az
Újpesti FC-220 Volt együttesét. A mérkőzés után öröm-

A bajnokcsapat tagjai boldogan integetnek lelkes közönségüknek
mámorban úszott a lelátó,
a zsúfolt nézőtér közönsége felállva, a Kinizsi indulót énekelve ünnepelte kedvenceit. A játékosokhoz hasonlóan nagyon boldog volt
a csapat mestere, „Papa” is,
aki kétszeresen örült, hiszen az NB II-es csapata bajnoki aranyához a Kinizsi NB
I-es együttese szombathelyi
győzelmével gratulált.
A játékosok és a közönség
közös ünneplése közepette

nyilatkozott a Dunakanyar
Régiónak Fehér Zsolt vezetőedző.
- Szeretettel gratulálunk a
Kinizsi újabb bajnoki aranyérméhez, amely jól példázza,
hogy alig három év alatt a Dunakeszi Kinizsi a honi futsal
fellegvára lett. Az NB I-es csapat remekül szerepel a bajnokságban, az NB II-es együttes
idén is megnyerte a bajnokságot. Mi a siker titka?
- Köszönjük a gratulációt,

az elismerést. Hogy mi a siker titka? A munka. A teljesítmény és az elismerésre
méltó alázat, ahogyan a srácok dolgoznak és küzdenek
a Kinizsi sikeréért, akik a
napközbeni civil munkájuk
után jönnek edzeni, játszani. Ezt a példamutató helytállást emeltem ki a dicséretes közösségi szellem mellett az öltözőben mondott
gratulációmban. Ugyanilyen
elismerés illeti a nézőket is,

Vác – Székesfehérvár: félúton
Általában egy-egy labdajáték sportágban egy adott
bajnokság során kétszer találkozik A csapat B csapattal. Maximum – ha úgy hozza a sors - a hazai kupasorozatban megmérkőznek harmadszor is. No de,
egy évben hatszor…

N

em csodálkoznánk,
ha a magyar női kézilabda élvonalban szereplő Ipress Center-Vác trénere, Konkoly Csaba lassan
a Fehérvár KC együttesével
álmodna, és vice versa: az ottani edző, Pal Oldrup Jensen
is gyakran elmerengene a váciakon.
A történet még október közepén kezdődött, amikor az
alapszakasz első körének 9.
fordulójában a mieink Székesfehérvárra
látogattak.
Azzal a tudattal, hogy előtte
tíz évig (!) nem tudtak nyerni
a koronázó városban. Ezúttal azonban végre a váciakra
kerülhetett a korona, miután
az első percekben egy 6-0-ás
kezdéssel tudatták győzelmi
szándékukat. A végére is en�nyi maradt a különbség: az
IPC Vác 30-24-re nyert.

Az előző évben elért bajnoki helyezése alapján mindkét
csapat elindulhatott az EHF
Kupában is, ahol a fehérváriak egy izlandi, a váciak egy
holland riválist búcsúztattak. A legjobb nyolc közé jutásért azonban a sorsolás
szeszélye folytán a két magyar hölgykoszorú egymás
ellen lépett pályára. Az első
találkozóra február első napján került sor az FKC otthonában. A bajnokival ellentétben ezúttal a hazaiak vettek
repülőrajtot, miután az első
percekben dobott féltucat
góljukra csupán egyszer válaszolt a Vác. A lefújáskor
bizony örülhettek a mieink,
hogy megúszták egy 22-19-es
vereséggel, amely ledolgozhatónak tűnt az egy hét múlva következő visszavágón.
Remek hangulatban, or-

szágos tévéközvetítés keretében feszültek tehát harmadszor is egymásnak az
amazonok február 8-án délután a váci sportcsarnokban. Most nem robbantott
egyik fél sem a kezdeti percekben, előbb az FKC vezetett két góllal (összesítésben
már öttel), majd egy 7-1-e rohammal a hazaiak nem csak
ezen a mérkőzésen, hanem
összevetésben is fordítottak
(18. perc: 9-5, azaz egy gól
fór a Vácnak). Ám ezt köve-

tően a kihagyott ziccerek és
hétméteresek megbosszulták magukat és hiába ámulhatott az ország kézilabdás
közvéleménye egy 17 esztendős váci ifjú hölgy – Hámori
Konszuéla (Fehér Viktor fotóján kék mezben) – remeklésén, a lefújáskor ugyan 2524-re nyert a hazai csapat,
ám 46-44-el a fehérváriak jutottak a negyeddöntőbe.
Itt tartunk most, lapunk megjelenésekor. A két
együttes félúton tart a hatos párharcban: február 22én 16 órakor ismét tévéközvetítéssel és újra Vácott következik a második bajnoki hatvan perc, hogy aztán
majd az 5-8. helyért vívandó rájátszás során még kétszer összemérje tudását a
két hölgykoszorú.
Bízunk benne, hogy a hatos sorozat végén Konkoly
Csabának szebb álmai lesznek az ellenfélről, mint kollégájának a váciakról.

akik hétről-hétre megtöltik
a lelátót, tisztelnek és szeretnek minket. Nélkülük a
csapat nem tartana itt…
- Jól érzékelhető, remekül
sáfárkodsz a játékoskerettel,
hiszen számtalanszor előfordul, hogy a nagy „öregek” Horváth Feri, Vincze Ottó vagy a közönségkedvenc Jordi
Illa mellett stabil NB I-es játékosokat is szerepeltetsz az NB
II-es együttesben.
- Valóban, hiszen, amikor
elkezdődött a bajnokság, sokat gondolkodtunk rajta, mi
lehet a jó, hogyan tudunk
mindkét helyen jó eredményt elérni. A „kétfrontos” siker érdekében olyan
gazdasági társaságot alakítottunk, amely lehetővé teszi, hogy a játékosok mindkét osztályban szerepelhessenek. Ez a megoldás abban
is segít, hogy az eltiltásból
vagy a sérülésből visszatérő
játékos könnyebben „felpörögjön”, gyorsabban visszanyerje formáját. Remekül
működik, mindenki elfogadta, nincs sértődés, hiszen
valamennyien nagy megtiszteltetésnek tartják, hogy

ebben a csapatban játszhatnak.
- Szijjártó Péterék megnyerték az alapszakaszt. Hogyan
tovább, hiszen két NB I-es csapata nem lehet egy klubnak?
- Az alapszakasz után következik a rájátszás, melynek keretében a három NB
II-es csoport első két helyezettje körmérkőzéseken dönti a feljutás sorsát. Tény, hogy
a honi futsal bajnokság alapszabálya szerint egy klubnak
két csapata nem szerepelhet azonos osztályban. Ezzel
együtt mindent megteszünk
a rájátszásban, a jövőt meg
majd meglátjuk. Hamarosan
eldöntjük, hogy a következő
idényben indítunk-e csapatot az NB II-ben vagy csak az
NB I-re fókuszálunk. Az viszont biztos, hogy továbbra
is kiemelten foglalkozunk az
utánpótlás-neveléssel. Rengeteg tehetséges srác van
nálunk, ami köszönhető a
kiváló edző kollégák munkájának is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy bemutatkozhatott az NB I-ben az
a 17 éves Szenyita Lacika,
aki három éve bekopogtatott
az ajtón mondván; szeretne
futsalozni. De ilyen jó szívvel említhetem meg Szlifkát
és Botát is.
- Láthatóan elégedett edző,
boldog ember vagy.
- Természetesen, hiszen
harmadik éve nyerünk bajnoki érmet, amire büszke
vagyok és boldog, hogy a
Dunakeszi Kinizsi családhoz tartozom.
Vetési Imre

K ereszturi Gyula

Szkander:

Kovács Péter újabb sikerei

- Január 11-én országos versenyt rendeztek Kecskeméten, ahol nehézsúlyban indultam (95+) és jobb illetve
bal kézzel mindkét csoportban veretlenül, aranyérmes
lettem – számolt a sikerről
Kovács Péter, akinek ellenfele volt többek között Matz
István Master nehézsúlyú világbajnok is.
A versenyre ellátogatott a
világszövetség elnöke, a bolgár Assen Hadjitorov, aki ta-

valyi eredményei alapján átadta Kovács Péternek a 2013.
év legjobb magyar férfi felnőtt versenyzője díját.
A hazai verseny után Dunakeszi büszkesége február 1-én a Csehország béli
Brnóban rendezett Európa
Kupa versenyen a 95 kilósok
között jobb és bal kézzel egyaránt az első helyen végzett.
Érdekesség mindkét kategóriában 9-9 versenyző indult.
Az eddig 29 nemzetközi

aranyérmet begyűjtő Kovács
Péter legközelebb február
15-én Brescaban indul minkét kategóriában, ahol szeretné folytatni az év elején
elkezdett jó sorozatát.
- A nemzetközi színtér
után, április 12-én, Gödön
lesz az újabb megmérettetés a magyar bajnokságon,
melyre intenzíven készülök –
mondta a sportember.
Solymosi László
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