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SPANYOL EDZŐ IRÁNYÍTJA
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát

Cikkünk a 2. oldalon

Pokorni Zoltán Fóton,
Gyurcsány Ferenc Gödön
találkozott szimpatizánsaival
Tudósításunk a 4. oldalon

A Dunakeszi Kinizsi Futsal csapatának szakmai irányítását a román válogatott spanyol szövetségi kapitánya, Tomas Rivera Amoros vette át, aki a klubbal november
16-án írta alá a 2013 május végéig szóló szerződését. A világ egyik legkiválóbb
szakembere a román nemzeti válogatottal az idei Európa-bajnokságon a negyed
döntőig menetelt, előtte 2010-ben ő irányíthatta a futsal világválogatottat is. Az
NB II-es Kinizsi új vezetőedzője vasárnap délelőtt sajtó nyilvános edzésen mutatkozott be, aki a Dunakanyar Régió kérdésére elmondta: jó esélyt lát arra, hogy Dunakeszi feljusson az NB I-be.
Cikkünk a 7. oldalon

Cikkünk a 8. oldalon

Fotó: Sport365

FEKE PÁL borban is a minőséget kínálja
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Lakossági fórumon
A VÁROS LEGFONTOSABB DOLGAIRÓL
A folyamatos párbeszéd, a vélemények kölcsönös megismerése az egyik alappillére az eredményes képviselői munkának – mondta Mokánszky Zoltán alpolgármester, a váci 7. számú választókörzet kereszténydemokrata önkormányzati képviselője a nagy érdeklődés mellett megtartott soros lakossági fórumán. A Király Endre
Szakközépiskola patinás épületének kultúrterme zsúfolásig megtelt az érdeklődő polgárokkal, akiket Vác aktuális várospolitikai kérdéseiről Fördős Attila polgármester, a település közbiztonsági helyzetéről pedig dr. Nagy László váci rendőrkapitány tájékoztatta.

A

sem teljesítette – mondta Espár
Péter, aki hozzátette: nyolc év alatt
három miniszterrel és két államtitkárral leveleztek. Hiába volt aláírt szerződés, az ország gazdasági
helyzete miatt – úgy tűnik - a közeljövőben sem lesz rá forrás.

választókörzetben hos�szú évek óta megoldásra
vár a Deákvári fasor és
a Telep utca kereszteződésébe tervezett körforgalmi csomópont megépítése, amit folyamatosan szorgalmaz a városi önkormányzat – mondta bevezetőjében
Mokánszky Zoltán, aki ismét aláhúzta azt a közismert tényt, hogy a
beruházás megvalósítása túlmutat
a körzet és Vác hatáskörén, mivel a
Kosdi út állami tulajdonban van.
A fórumon Espár Péter, a hivatal
főmérnöki irodájának vezetője elmondta: a körforgalmi csomópont
tervezése már 2004-ben megkezdődött, ám a négyágú csomópontba érkező utak között van állami
is. Emiatt a források elnyeréséért
országos pályázatokon indult az
önkormányzat. A 60 millió forintos
beruházás költségvetéséhez 2009ben 36 millió forintot nyert a város.
A következő évben aláírásra került

A Telep utcában mutatkozó vízelvezetési problémával összefüggésben Mokánszky Zoltán úgy fogalmazott: Sajnos az egész város csatorna-hálózata rászorulna a teljes
körű cserére, de ennek milliárdos
költségére jelenleg nincs forrása a
városnak. Ezért igyekeznek lokálisan kezelni a felmerülő gondokat.

az a megállapodásban, melyben az
állam vállalta a ráeső költségeket,
de az elmúlt évek során ezt még-

Mint fogalmazott minden törekvése az, hogy a választókörzet megőrizze hangulatos családi övezetes

Csak az állammal
együtt lehet
megépíteni a Kosdi
úti körforgalmi
csomópontot

arculatát. Idén is szépítették a körzetet, gondozták a zöldfelületeket,
fákat ültettek. – Ezért csak olyan
ingatlanfejlesztést, beruházást támogatok, ami nem veszélyezteti a
családi házas jelleget, az itt élők
nyugalmát – mondta határozottan,
aki ezúttal is kijelentette: továbbra sem támogatja, hogy a belvárosi kettes főút forgalmát Deákváron
keresztül vigyék fel a 2/A-ra.
A kulturált lakókörnyezet fenntartása érdekében kérte a családi
házak tulajdonosait, hogy gyűjtsék
össze a lehullott faleveleket, amit
a város elszállíttat. A város pénzügyi lehetőségeinek függvényében – a lakók felvetésére – vállalta,
hogy a reformátustemető környékén lévő utca pár száz méteres szakaszán megoldják a közvilágítást.
A sáros, földutat pedig igyekeznek
„legalább” zúzott kővel leborítani –
ígérte el felszólalónak.

vel indul a Váci Járási Hivatal, akik
közül 44 munkatárs a polgármesteri hivatalból kerül(t) át az új közigazgatási intézménybe – ismertette a polgármester.
Fördős Attila a változásokról
szólva elmondta, hogy megszűnnek a normatívák, melyeket a feladat finanszírozás vált fel. – Az önkormányzat bevételeiből 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a várost, amely közel 160
millió forint bevételi kiesést jelent
számunkra. Jövő évtől megszűnik
a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó (SZJA)
helyben maradó része, amiből Vácnak idén 466 millió forint bevétele
származott.

Közterületen
csökkentek
a rablások
A több mint két órás lakossági
fórum résztvevőit dr. Nagy László
rendőrkapitány arról tájékoztatta,
hogy a rendőrség is az átalakulás
időszakát éli, ami alól Vác sem kivétel. Jó hírként közölte: a váci és
a szobi járás területén élő lakosság közbiztonságát vigyázó rendőrkapitányság 22 új státuszt kapott a megnövekedett feladatok
ellátásához.
A térség közbiztonsági helyzetét elemezve megállapítható, hogy
2011-hez képest stagnálás jellemzi. Tény, hogy 3 %-al emelkedett a

A rendszerváltozáskor
sem volt ilyen mértékű
reform
Fördős Attila polgármester szerint az idei esztendő Vác gazdasági
életének talán legnehezebb időszaka, hiszen a korábbi bevételek felére csökkentek miközben a kötelező
feladatok ellátását biztosító normatívának felét sem fedezte az állam.
A jövő év még nehezebbnek ígérkezik, hiszen az egymilliárd forintot
igénylő városüzemeltetési (700 millió) és a teljes közművelődési feladatok (332 millió) ellátására mindössze 94 millió forintot ad az állam.
A hiányt a 6 milliárdos önkormányzati vagyon egy részének értékesítéséből vagy hitelből igyekeznek pótolni – mondta a polgármester, aki azt is nyomatékosította, hogy a beruházásokkal, fejlesztésekkel megakadályozzák az
értékvesztést.
Bejelentette, hogy a legoptimálisabban jártak el a Jávorszky Ödön
Kórház állami tulajdonba adásával. A 2,5 milliárdos rekonstrukcióba befizetett 500 millió forint önrész - közvetett úton – megtérül a
színvonalasabb szolgáltatásokban
– mondta azzal a kiegészítéssel,
hogy az állam átvállalta a felgyülemlett adósságot is.
Tavasszal befejezték az egymilliárd 50 millió forint összköltségű
Fő utca II. programot, melyből 450
milliót vállalt a város.
Fördős Attila szerint a rendszerváltozáskor sem volt ilyen mértékű
reform, mint ami napjainkban zajlik, melynek részeként 2013. január 1-től megkezdik működésüket a
járási hivatalok. Ez érinti a polgármesteri hivatalt is, hiszen a feladatok átadásával a 131 fős létszámból
csak 51 személyt alkalmazhatnak a
központi előirányzat szerint. A tárgyalásoknak köszönhetően 66 fő-

Azt még nem tudjuk, hogy az így
elvont SZJA-ból általános jellegű
támogatásként mennyit kapunk
vissza – mondta. – A 2013. január
1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a
települési önkormányzatot. Ez a
döntés közel 160 millió forinttal
kurtítja meg jövőre a város bevételi forrásait. Vácnak át kell vennie a
Tragor Ignácz Múzeumot, a 46 millió forintos költségvetéséhez csak
20 milliót ad az állam – tájékoztatta a lakókat Fördős Attila, aki szerint a váciak terhei nem növelhetők tovább, de az is tény, hogy éves
szinten nem tud 360 millió forintot
szemétdíjra fizetni a város.
Keresik az ésszerű megoldást
mondta – miközben ostorozta az
előző önkormányzat döntését,
amely a csörögi lerakó helyett a
„méregdrága” regionális társasággal kötött szerződést.
A nagy cégeknél látok esélyt az
építményadó növelésére, de a lakossági ingatlanadó bevezetését
továbbra sem támogatom, inkább
lemondanék – jelentette ki Fördős
Attila polgármester, aki azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy az
önkormányzat az idei évet egymilliárd mínusszal kezdte, és annyival
is zárja.

betörések, lopások aránya, elszaporodtak a besurranások, ami azzal is magyarázható, hogy a lakosság nem elég elővigyázatos. Negyedével csökkent a közterületen elkövetett rablások száma, ami a
rendőrkapitány reményei szerint
még jobban visszaszorul az utcán
szolgálatot teljesítő rendőri jelenlétnek és a Földváry térem, Deákváron és Kisvácon nyitott körzeti
megbízott iroda működésének köszönhetően.
Dr. Nagy László nem titkolta,
hogy a váci vasútállomás közelében lévő – kevésbé ellenőrizhető –
utcában megszaporodtak a gépjárműlopások. – „Képbe” került egy
budapesti, gödi, gödöllői és váci
gyökerekkel rendelkező elkövetői
csoport, melynek felszámolásán
dolgozunk” – jelentette ki a rendőrkapitány, aki – kérdésekre válaszolva – kifejtette: jelentősen vis�sza lehetne szorítani a fémlopásokat, ha a jogszabályok szigorítanák
a felvásárlás feltételeit, kontrollálni lehetne az átadó személyét. A
város vezetőihez hasonlóan egyetért annak a férfinek a javaslatával,
aki a polgárőrség megszervezését
szorgalmazza a Lajos-telepen.
Vetési Imre
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Negyven DDC ösztöndíjas vette át oklevelét Vácott
Tehetséges általános és középiskolai diákokat támogat a Duna-Dráva Cement Kft.
A váci cementgyárat működtető vállalat alapítványa, a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány, immár nyolcadik éve, összesen évi 3 millió forinttal támogat
olyan váci diákokat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményükkel bizonyítottak már más területeken is. Az idei évben a Duna-Dráva Cement Kft. irodaépületének földszinti előadótermében rendezett ünnepségen 12 általános és 28 középiskolás diák vehette át oklevelét a DDC vezetőitől és a kuratórium tagjaitól.

S

övér Ferenc, a DDC gazdasági vezérigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: „Nagy örömmel tölt el,
hogy idén is támogatni tudjuk a
környék fiataljait tehetségük kibontakoztatásában. Közismert a
gazdasági válságnak a hazai építőiparra gyakorolt hatása, de az
kevéssé, hogy stabil nagyvállalatokat, így cégünket is, történelmi
mélypontra taszít a megrendelések és a fizetőképes kereslet hiánya. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj olyan célt
szolgál, amire még a legnehezebb
időkben is érdemes áldozni. Hiszünk abban, hogy céltudatosság,
elkötelezett, kitartó munka vezethet csak eredményre, és emiatt
példaként is tekintünk a jövő tehetségeire, akik a gazdasági, szellemi haladás zálogai”.
A piacvezető cementgyártó támogatását azok a fiatalok nyerhetik el, akik kimagasló tehetségnek
ígérkeznek egy területen, és emellett iskolai teljesítményük is kiegyensúlyozottan jó. A pályázaton
nyertes tanulók a szorgalmi időszak alatt ösztöndíjban részesülnek, amit a képességeik kibontakoztatásához és a maguk által kitűzött cél eléréséhez használhat-

nak fel. A nyertes pályázók közül
többen a sport terén jeleskednek:
van a díjazott diákok között országos egypár és kétpár evezős bajnok, ifjúsági világbajnoki helyezett, úszó tehetség, kajak válogatott kerettag. Más díjazottak zenei téren teljesítenek kiemelkedően: hárfa-, hegedű- és énekművész
is részesül ösztöndíjban idén. Többen pedig az országos tanulmányi
versenyeken – kémia, matematika,
nyelvi - elért kimagasló eredményeikkel nyerték el a kuratórium
támogatását.
Az eseményen az alapítvány kuratóriuma nevében Nagy László, kuratóriumi tag is felszólalt,
aki a nehéz időkben való összefogás, támogatás jelentőségét emelte ki. Majd Révész Éva szavait tolmácsolva hangsúlyozta a tehetséggondozás társadalmi jelentőségét:
„A tehetség korai felismerésének
nincs addig semmi jelentősége,
míg a tehetség védelme nem válik
társadalmunk egyik céljává, míg
a nemzet tehetségeseinek nem
nyújtunk alkalmat szellemi és erkölcsi javaik kifejtésére és értékesítésére. Mi értelme lenne annak,
hogy a tálentumokat korán felismerjük, kiválasszuk és kiműveljük, ha aztán nem gondoskodunk
arról, hogy olyan helyet foglal-

hassanak el, mely képességüknek
legjobban megfelel.” A rendezvény
mottójának szánt gondolat felidézése után a DDC szinte egyedülálló ösztöndíj rendszeréről beszélt,
melynek keretében az elmúlt 8 évben több mint 300 diákot támogatott mintegy 24 millió forinttal.
A vállalat honlapján közzétett
kiírásnak megfelelően, 2012. október 12-ig nyújthatták be pályázatukat azon Vác közigazgatási területén működő általános és középiskolák legalább 7. osztályos tanu-

lói, akik az elmúlt tanévet legalább
4,5-ös tanulmányi eredménnyel
zárták, és emellett tehetségükkel,
illetve elért eredményeikkel kitűnnek társaik közül. Az általános

iskolások számára havi
6000 forintos, a középiskolás diákoknak pedig 8000 forintos ösztöndíjat folyósít a vállalat 10 hónapon keresztül. Az Alapítvány az
elbírálás során a diákokat tanító pedagógusok szakértelmére is támaszkodott, így a díjazottak eredményeiről, ígéretes fejlődéséről, a tanárok által készített
írásbeli jellemzést is figyelembe

vette munkája során a kuratórium. Az elnyert ösztöndíjat tanúsító oklevelet Szarkándi János, a
Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója adta a kiemelkedő
teljesítményt elért diákoknak.
A rendezvény a díjazottak zenei,
irodalmi összeállításával és táncbemutatójával zárult, melyet a
Földváry Károly és az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak
képzőművészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás koronázott meg.
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Gyurcsány Ferenc:

XIV. évfolyam 21. szám

Pokorni Zoltán:

Sokak lelkében a másikkal szembeni
gyűlölet a politizálás forrása

A pedagógus óraszámot csak
a bérrel együtt méltányos megemelni

Jelentős rendőri erők biztosították a gödi József Attila Művelődési Ház előtti területet
péntek délután, ahol a Jobbik dunakeszi, gödi és váci szimpatizánsai tiltakoztak az intézmény színháztermében fórumot tartó Gyurcsány Ferenc ellen. Miközben a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke a demokrácia csorbulásáról, a sajtószabadság megtépázásáról, a választási törvény módosításáról beszélt, addig a forgalom
elől elzárt Alagút utca elején a rendőrök sorfala között a zászlókkal és transparensekkel
kivonuló tiltakozók folyamatosan Gyurcsány Ferenc nevét skandálták.

Szeptembertől csak akkor méltányos bevezetni – a pedagógusi életpálya modell részeként - a megemelt pedagógus óraszámot, ha ezzel párhuzamosan a magasabb jövedelmet is biztosítja a kormány – jelentette ki Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának fideszes elnöke péntek délután egy fóti
sajtótájékoztatón.

A

zsúfolásig telt színházteremben a demokratikus erők összefogását szorgalmazta Gyurcsány Ferenc, aki szerint az
Együtt 2014-ben tömörülőknek minden szavazóra szükségük van a kétharmados siker érdekében. Ebben az összefogásban vállal szerepet
a DK is, amelynek ma közel 200 ezer támogatója van Magyarországon – mondta a párt elnöke,
aki úgy véli, lényegesen többen vannak, de sokan nem merik nyíltan vállalni véleményüket.
Bírálta a választási törvény módosítását, a
választókerületek átrajzolását, az egy fordulós
választás bevezetését, az előzetes regisztrációt, amely mint fogalmazott: „százezreket akar
távol tartani a választásoktól”. Nem ért egyet
a határon túl élő magyarok szavazati jogával,
mert annak kell döntenie Magyarország politikájáról, aki életvitelszerűen itt él, itt adózik
– jelentette ki. „Nagy tragédia az országnak,
nagy tragédia azoknak, akik a szomszédos állam fennhatósága alá kerültek. Mégis azt gondolom, hogy a helyes megoldás az, amit Európa
nálunk már szerencsésebb fele korán megélt,
engedni magyarnak lenni a magyart Szlovákiában, Erdélyben, a Délvidéken. Használhassa nyelvét, legyenek közösségei, legyen önkormányzata, autonómiája, mindaz járjon neki,
amely jár egy erős nemzetnek. Ha ez így van,
akkor az nem feszültséget teremt, hanem megoldást hoz.” – mondta.
Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus ellenzék és a kis pártok versenyhelyzetét csökkenti, hogy csak a közterületen és az állami
köztévében lehet politikai kampányt megjelentetni. Sérelmezte, hogy az internetes portálokon és a kereskedelmi televíziókban nem ismertethetik politikai üzeneteiket.
Ostorozta azt a javaslatot is, hogy csak az
a párt képviseltetheti magát a helyi szavazatszámláló bizottságban, amely két delegáltat tud küldeni egy bizottságba. Bejelentette,
hogy pártjuk a Parlament köré vont élőlánccal tiltakozik a választási törvény ellen, a szabad választás feltételeinek megteremtése érdekében.
Legfontosabb személyes politikai ambíciója,
hogy a mai demokratikus ellenzék kétharmados győzelmet arasson a 2014-es választáson
a Demokratikus Koalícióval összefogva. Pártját egy leginkább szókimondó, olyan demokratikus pártnak tartja, amely nem „hajlandó udvarolni”, csak olyan kijelentéseket tenni, amit
a választópolgár hallani szeretne. „Csak azt
mondom, amiben hiszek, csak akkor lesz erős
a demokrácia, ha a politikus nem udvarol a választónak, aki viszont nem hisz el minden ostobaságot a politikusnak. Így jöhet létre egy
erős, stabil Magyarország. Ezért dolgozom. Én
nem kormánytag szeretnék lenni, hanem felépíteni az összefogás pártját, amely a parlament-

ben egy nyugatos, polgári, balközép mentalitást képvisel.”
A rendezvényen a kérdések között két bekiabálás is elhangzott, az egyik a 2006-os eseményekkel összefüggésben azt kérdezte: „Van
képe ide jönni?” A másik pedig egy fiatal nőtől hangzott el, aki a hátsó sorokból idézte
Gyurcsány Ferenc elhíresült öszödi kijelentését, majd jobbikos köszöntéssel zárta vélemény nyilvánítását.
A volt miniszterelnök válaszában kifejtette,
sajnos nagyon sok ember lelkében a másikkal
szembeni indulat és a gyűlölet a politizálás forrása. „Lehet kérdezni polgári módon is, kulturáltan, Ady Endre, Petőfi Sándor, József Attila és Márai Sándor nyelvén, meg lehet kérdezni
alpári, indulatos stílusban is. Én olyan országban szeretnék élni, melyben az a természetes,
hogy egymással méltóságteljesen, normálisan
beszélünk.” – mondta visszafogottan, majd azzal folytatta, hogy miért mondta azt, hogy: „ez a
….. ország”, mert imádom, szeretem. Legalább
annyira, mint a magyar költészet nagyjai, akik
hol megátalkodottnak, hol romlottnak, hol elveszejtendőnek gondolják szeretett hazájukat… Az érte való szeretet, szenvedélyes aggódás nyert kifejezést ebben, aki ezt nem érti, az
olvasson magyar irodalmat.”
A 2006 októberében történt eseményekkel
összefüggésben tett kijelentésre így reagált:
„Nem volt szemkilövetés. Egyetlen eljárás sem
állapította meg, hogy bárki szemkilövetésre
adott volna parancsot. Én sem tettem. Ha ön
ezt állítja, akkor hazudik, ha hazudik, akkor
nem tisztességes – mondta az őt bíráló férfinek
Gyurcsány Ferenc, aki sajnálatát fejezte ki,
hogy az összecsapásokban megsérült 320 civil
és 387 rendőr.
Vetési Imre

A

politikus Dióssi Csaba, Pest megye 3. számú
választókerületének fideszes országgyűlési
képviselő vendégeként látogatott Fótra, aki mielőtt a párt
aktivistáinak zártkörű tanácskozásán részt vett, előtte a helyi sajtó képviselőivel találkozott a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.
A sajtótájékoztatót megnyitó Dióssi Csaba elmondta, hogy
a párt rendszeres kapcsolatot
tart fenn a választópolgárokkal, akiket nemcsak levélben
keresnek meg, hanem időnként
a Fidesz egy-egy prominens
képviselője személyesen is konzultál velük az aktuális kérdésekről. Napjainkban jelentős átalakulás zajlik a magyar
közigazgatásban, az oktatásés egészségügyben, melynek
széles körű megismerését segíti Pokorni Zoltán látogatása is,
aki az első Orbán kormányban
három évig miniszterként irányította az oktatási tárcát, napjainkban is Fidesz vezető oktatáspolitikusa, a főváros II. kerületének polgármestere.
- A Fidesz elnökségének tagjai, a kormányban dolgozó miniszterek, politikai államtitkárok az elmúlt évhez hasonlóan idén ősszel is több száz
rendezvényen találkoznak országszerte a párt tagjaival,
szimpatizánsaival
zártkörű
rendezvényeken. De nincsenek nagy titkaink – húzta alá
Pokorni Zoltán, aki hozzátette:
- Mindegyik előtt találkozunk a
helyi sajtó képviselőivel, hogy
az általuk felvetett kérdésekre
válaszolhassunk. A politikus
leszögezte ez nem választási
kampány, hanem egy olyan fórum, melyen a bonyolult, konfliktusokkal terhelt kérdéseket
is meg lehet vitatni.
Majd arról beszélt, hogy a legjobb szándékok ellenére is előfordulnak konfliktusok abban
a hatalmas munkában, amel�lyel átalakítják az oktatási, az
önkormányzati, az egészségügyi rendszert, létrehozzák a
járási hivatalokat. Az új választókerületi rendszer, a választási törvény módosítása, adótörvények és az ország költségvetésének kialakítása is jelentős
energiákat emészt fel. - Az információ sosem elég, mindent
lehet jobban és részletesebben
megvilágítani, megmagyarázni
a döntés hátterét és okát. Ezek
a találkozók arra is szolgálnak,
hogy mi, akik ezeket a döntéseket meghozzuk, megtudjuk, mit
gondolnak erről saját híveink.
Hol kell ezeket javítani, igazítani, korrigálni, hogy a visszacsatolások időben megtörténjenek
– hallhattuk a politikustól.
A sajtótájékoztatón számos
kérdés került terítékre, melyek
közül arra a felvetésre, hogy a
2013. január 1-től állami fenn-

tartásban működő iskolák
igazgatói megőrzik-e pozíciójukat vagy pályázniuk kell, határozott volt a válasz. – A megyei
fenntartású intézményektől eltérően nem kell pályázniuk,
megmaradnak beosztásukban
– jelentette ki Pokorni Zoltán,
aki megerősítette, hogy a városi fenntartású intézményeknél minden hivatalban lévő
igazgató folytatja megbízatását, és amikor lejár a mandátuma, akkor pályáztatják meg az
igazgatói pozíciót. - A fenntartó változása miatt indokolatlan
lenne, hiszen az igazgatók általában jól végzik a munkájukat.
Nem lenne egészséges, és semmi nem indokolja, hogy az országban egy időben cserélőd-

ségvetési törvénytervezetben
73 milliárd forintot tervezett
be a kormány, amely szeptemberre, októberre és novemberre nyújtana fedezetet a megemelt bérekre. – A decemberi bért 2014. januárban kell kifizetni. Tehát három hónapról
van szó. Folynak az IMF tárgyalások, a vita elég rejtélyes,
a nemzetközi szervezet kételyeit hangoztatja, hogy nem jól
számoltunk, s ezért szerintük
nem fér bele ez a 73 milliárd forint a 2013. évi költségvetésbe.
A kormány úgy gondolja,
hogy jól számol. Szerintem is
a kabinet látja jól a dolgokat,
de hát az IMF az erősebb, az ő
pénzét akarjuk a magunk biztonságáért egyfajta védőháló-

ne minden igazgató – mondta
az Országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának fideszes elnöke.
A korábbiakhoz képest több
szakfelügyelet lesz, hiszen a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK), mint az
állami iskolák fenntartója, a
maga hálózatán belül kontrollálja a szakmai munka színvonalát, míg az Oktatási Hivatal
ettől függetlenül hívja életre
a pedagógusok teljesítményét
mérő és értékelő rendszert. Erre azért van szükség, mert
Magyarországon nemcsak állami iskolák, hanem egyházi
és alapítványi intézmények is
vannak. Az nem lenne egészséges, ha az egyik fenntartó ellenőrizné a másikat. Az,
hogy melyik lesz a hangsúlyosabb, melyik felel majd meg
annak az egykori szaktanácsadói, szakfelügyelői rendszernek, ezt most elég nehéz megmondani, mert ketté válik. Az
egyik a fenntartó, a maga célkitűzésit, elvárásait kéri majd
számon az iskoláktól, a másik
a pedagógusi előmenetelhez
szükséges pedagógus értékelést fogja végezni. De azt mindegyik intézményben. Az első
inkább egy segítő, támogató, a
második pedig egy sokkal keményebb következményekkel
járó ellenőrző rendszer lesz.
Mind a kettőre szükség van –
hangsúlyozta Pokorni Zoltán.
Pedagógus életpálya modell
bevezetésével összefüggésben
elmondta, hogy a jövő évi költ-

ként az ország fölé húzni. Éppen ezért azt mondtuk, függesszük fel, de ha az év közepén úgy látjuk, hogy nekünk
volt igazunk, mi láttuk jól a
gazdasági növekedést, akkor
szeptemberben elindítjuk a pedagógusi életpálya modellt –
jelentette ki Pokorni Zoltán.
- Ha mégsem – folytatta - akkor viszont szerintem egy május körüli döntéssel fel kell
függeszteni a szeptembertől emelkedő pedagógus óraszámokat, hiszen az életpálya
nemcsak béremelésről szól, hanem a munkaidő új szabályozásáról, illetve egy ellenőrzöttebb, garantáltabb minőségről
is. Az nem járható, hogy előírjuk a tanároknak, hogy 32 órát
bent legyenek az iskolában, és
minimum 26 órát tanítsanak a
mostani 22 órával szemben. Jelenleg a túlórában ellátott tanórák után pótlékot kapnak,
ami átlagosan a jövedelmük 1520 százalékát teszi ki. Ha megemeljük az óraszámokat, akkor
ezt a túlóra pénzt nem kapják
meg, s ha nem emeljük mellette a jövedelmüket, akkor a jövedelmük szeptembertől csökken. Ez helytelen lenne. A két
dolgot csak egyszerre lehet elindítani, vagy egyszerre lehet felfüggeszteni, mert különkülön nem lenne méltányos –
mondta határozottan Pokorni
Zoltán, aki szerint a kormánynak a döntést a jövő első felében ennek fényében kell majd
meghoznia.
Vetési Imre
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EGYÜTT, KÖZÖSEN KOSDÉRT
László Zoltán és négy képviselőjelölt együtt akar tenni a faluért
László Zoltán két éve irányítja sikeres polgármesterként Kosdot, ahol, mint mondta, számos barátra, segítőre tett szert, akik nem nézték, hogy
kívülről jött vagy mi a pártállása, vallása. Csak az motiválta őket, hogy kimozdítsák a falut az „állóvízből”, közös összefogással élhetőbbé formálják, elindítsák a fejlődés útján Kosdot. Az elmúlt két esztendő azt bizonyítja, hogy sok partnert találtak a településfejlesztő munkához, de
vannak, akik ezt a tevékenységet nem nézték jó szemmel. Most, a november 25-i időközi választáson azzal a négyfős csapattal indul, amelynek tagjai, ha nem is látványosan, igazi „szürke eminenciásként” eddig is segítették munkáját, akik az eltelt két év során már bizonyították,
hogy tenni akarnak a faluért.

László Zoltán:
– Két év alatt többet teljesítettünk, mint amennyit beszéltünk
róla, és a két év tanulsága, hogy
javítanunk kell a kommunikációt. Sok más településsel szemben,
Kosdnak megtakarításai vannak,
számos pályázat önrészét is képesek voltunk fedezni, a felvett hitellel pedig jól tudtunk gazdálkodni. Sikeres és nyereséges volt az
önkormányzat vállalkozása is. A
megtermelt nyereséget visszaforgattuk, Kosdon az utóbbi két évben
pl. nem emeltük a gyermekétkeztetés díját.
Nagy eredmény, hogy megtízszereztük a közmunkások számát, az
idén 41 fő dolgozik a községben,
közülük 8 nyolcórás foglalkoztatásban. 41 családnak adtunk túlélési esélyt ebben a nehéz időszakban, úgy, hogy a lehetőségeket teljes egészében kihasználtuk. Ahelyett, hogy alkalmaztunk volna
valakit, inkább több közmunkásnak adtunk munkalehetőséget.
Van olyan család, amelynek csak
mi nyújtunk megélhetést. Dolgoznak közmunkásaink az óvodában,
az iskolában, a polgármesteri hivatalban, és tudatosan az állam által
preferált területekre koncentráltunk.
Nagy erőfeszítéseket tettünk a
belvíz-elvezetés megoldására, közmunkásokkal és saját szállítóeszközzel megtisztítottuk a vízelvezetőárkokat több mint hat kilométer hosszban, mintegy 45 millió forint értékben, amelyből közel 10
milliós értéket képvisel az elvég-

zett munka. Ugyanakkor pályázatot készítettünk elő egy 240-250
milliós beruházásra, amely a település további egyharmadán oldaná meg a csapadékvíz-elvezetést.
Amint kiírják a pályázatot, mi kész
tervet nyújtunk be. A közösségi
élet is fellendült, támogatjuk a hagyományőrző egyesületet, a sikeres vegyeskarunkat, és az új vezetés új lendületet adott a sportegyesületnek is, amelynek már hatvan
tagja van. Megújul a futballpálya,
amely terveink szerint az iskolai
sport lehetőségeit is növeli, és tömegsport-rendezvényeknek is helyet ad majd.
Nagy siker volt az uniós pályázaton elnyert pénzből megvalósított
testvértelepülési találkozó, amelynek keretében lengyel és szlovákiai küldöttségeket, gyerekeket fogadtunk. Megmaradtak a kapcsolatok, leveleznek egymással, sőt,
egy lengyel család már vissza is látogatott hozzánk. És az sem elhanyagolható, hogy a támogatás egyharmada helyben maradt, mivel a
szállást, élelmezést helyben biztosítottuk.
Végül, úgy gondolom, hogy a falu
lakosságának nem két, hanem négy
év elteltével kell elszámolnom az
elvégzett munkáról.

Dudás István:
– Harminc évet dolgoztam vállalkozóként, itt is volt málnásom.
Nemrég idehoztuk a vállalkozásunkat Kosdra, építünk egy pékműhelyt, ami ha elkészült, még a
gépek, berendezések hiányoznak,
öt-hat embernek ad majd munkát.
Személy szerint én is tudnék tenni a faluért, beszélgettem az emberekkel, például, lehetne segíteni az orvosi rendelő, a művelődési
ház felújításában. Szeretek valamit

tenni a közösségért, eddig is közösségi ember voltam, dolgoztam a
köz javáért.
Úgy gondolom, hogy ha az emberek látják, megmozdul valami, akkor csatlakoznak, és kialakítható olyan kollektíva, amely összefog a faluért. Látom, hogy az utóbbi két évben mozdult meg valami
a faluban.
Én a gazdasági részét vállalom a
munkának, nyilván értek hozzá, ha
minden vállalkozásom működik,
de próbálok más területen is szervezni. Nem számít, ki honnan jött,
nem önös érdek vezérel ötünket,
hanem, hogy elmozdulás, fejlődés
legyen Kosdon.

Vígh Eszter:
– Szociális munkásként elsősorban az ellátórendszerben szeretnék javulást elérni. Arra fogok törekedni, hogy a szociális ellátás,
az idősek ellátása minél teljesebb
körű legyen, fontos, hogy megtaláljuk a forrást a házi segítségnyújtás biztosításához is. Úgy tudom,
ez önkormányzati feladat, ezt fenn
kell tartani, megfelelő jelzőrendszerrel együtt.
Először a rászorulók felmérésére
lenne szükség, hogy tudjuk, hány
idősnek, hány gyereknek kell a segítség. Ebben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociális munkás
hallgatói gyakorlatként segíthetnének, a felmérés eredményeként
pedig a szociális hálót kellene felállítani.
Hasonlóan fontosnak tartom,
a sport mellett, egészségnevelő

programok elindítását, a felnőtteknek egészségmegőrző jellegű programokat, ebben helyi lakosok is
tudnának segíteni, és vannak tornatermeink. Az adottságok megvannak ahhoz, hogy fellendítsük a
turisztikát, kirándulásokat, kerékpártúrát szervezzünk, kínáljunk
ilyen lehetőségeket is.

Erki László:
– Tizenkét éve lakom Kosdon, és
ugyanannyi ideje ismerem László
Zoltánt is. Két évvel ezelőtt már indultam az önkormányzati választáson, most újra megpróbálom. Sokat foglalkoztam emberekkel, ismerem az önkormányzati munkát,
a hivatásom kapcsán sok önkormányzattal kerültem kapcsolatba. Az utolsó nyolc évet a katasztrófavédelemben töltöttem, ennek
kapcsán foglalkoztam az árvízvédelemmel is. Van tapasztalatom
a közbiztonsági kérdésekben és a
kommunikációban is.
Meggyőződésem, hogy a tősgyökeres és a beköltözött kosdiakat is
össze lehet fogni, hiszen az önkormányzati parcellázás nyújtotta lehetőséggel sokan éltek, költöztek
ide Pestről, Vácról is, nem szabad
különbséget tenni. Ha mindenki
teszi a dolgát, össze lehet fogni a
falut, mert nemcsak az anyagiakon, hanem a kollektíván is múlik
a fejlődés.
Úgy döntöttünk, hogy öten együtt
képviselünk egy azonos irányt,
olyan csapatot alkotunk, amelyben jól ki tudjuk egymást egészíteni. Együtt, közösen Kosdért!

Zombori Márk Ádám:
– A nyomdaiparban, a reklámszakmában dolgozom, s ha nem is
függ össze a szakmámmal, mi, a feleségemmel indítottuk el az élelmiszerlavina programot. Kosdi Ön-
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kéntesek segítségével megtermelt
zöldséget osztottunk szét, miután
500 ezer forint értékben nyertünk
vetőburgonyát, vetőmagot, az önkormányzat pedig 1,6 hektárt biztosított az ültetésre. A palántázásban egy helyi vállalkozó segített. A
termésből, a közel hét tonna burgonyából, a paradicsomból, paprikából elsősorban azok kaptak, akik
örökbe fogadtak sorokat, megművelték. Juttattunk a rászorulóknak
is, akik koruk, állapotuk miatt nem
tudtak részt venni a munkában. Mivel volt érdeklődés, képviselőként
is szeretném ezt a programot folytatni, ha nem nyerünk pályázaton,
akkor más forrást találni.
Az is fontos, hogy saját terményekkel segítsük a gyermekintézményi étkeztetést. Képviselőként
nagyobb súly helyeznék a kommunikációra, a közbiztonság javítása érdekében, hogy például, idegenek ne szedjék le mások a termését, újraindítanám a polgárőrséget. Fontosnak tartom a jó csapatmunkát…
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XIV. évfolyam 21. szám

Karácsonyi ajándékok – idén az Inviteltől
Anna (38) fia, Tomi kamasz lett, így nem könnyű a kedvére tenni. Ahogy az esztergomi családanya fogalmaz: – Sportot űz abból, hogy ő legyen az okosabb,
és hogy megmutassa, mennyire le vagyunk maradva a férjemmel. Ma például azzal froclizott, hogy a felnőttek többsége digitálisan analfabéta.

Z

oli, Tomi apja ezt jobban viseli, mint Anna. Most is csak
mosolygott, és elővette az
Invitel új tájékoztatóját. Néhány
perc múlva, amikor Tomi visszajött, az apja már kérdezte is:
– Kellene egy új TV előfizetés,
szerinted milyet vegyünk?
Tomi nyeglén válaszolt:
– Mit tudom én.
Erre az apja, kellő fontoskodással:
– Azt hiszem, tudom a megoldást, InviTV-t veszünk. – Látszott,
hogy Tomi még sohasem hallott
róla, ezért Zoli folytatta: – Leginkább az tetszik az IPTV szolgáltatásban, hogy a műsorokat felvehetjük, így ha nem vagyunk itthon, akkor is megnézhetjük utólag, de jó azért is, mert az adás
bármikor megállítható. Tomikám,
te például percenként rohansz ki
a film alatt, ilyenkor megállíthatod, vagy akár vissza is tekerheted, emellett van egy csomó más
extra funkció is.
– Jó, jó, apa, de te honnan tudod
mindezt?
– Az Invitel honlapján minden
információ megtalálható, de elmentem a cég Telepontjába, ahol
ki is próbálhattam az IPTV-t.
Most már tudom, hogy ez a szolgáltatás a mi utcánkban is elérhető. Lényegében tíz perc alatt megértettem, hogy ezt nekünk talál-

ták ki. Egyébként a weben keresztül is megrendelhetjük, és köthetünk hozzá internet - vagy telefon
- előfizetést is. Utána számoltam,
ez a csomag jobb, mint ami eddig
volt.
Tomi csak nézett, de aztán gyorsan kapcsolt:
– Jó, de hány megás az internet?
Az apja most nem jött zavarba:
– Lehet akár 15-től 50 Mbit/s sebességű is, de szerintem nekünk
bőven elég a 25 megás. Ez is hihetetlen élmény lesz, mivel ilyen
gyors internetet még sohasem
használtunk.
– Hogyan lehet ilyen gyors? –
kérdezte Tomi hitetlenkedve.
Zoli nagyot sóhajtott, és adta tovább a szakértőt:
– Az Invitel új optikai hálózatot
épített ki, ettől ilyen jó az ajánlat. Ráadásul most választhatunk
egyet a Mixer csomagok szolgáltatásai közül, és három hónapig az
internet, tévé vagy telefon havi díját a cég fizeti.
– Mondd, apa, mindez karácsonyra lesz?
– Ezt megvesszük most, de a
karácsonyra is gondolok. Édesanyád végre megkaphatja a saját
számítógépét. Az Invitel téli akciójában most Samsung notebook
is van, Windows 8-as operációs
rendszerrel. Mindössze 21 990 forint a kezdő részlet, a havi rész-

let pedig 4490 forint. 24 hónapon keresztül, kamatmentesen.
Szerintem ezt is ki tudjuk gazdálkodni. De az is lehet, hogy inkább egy Samsung Smart TV-t választunk közös családi ajándéknak. Ez a készülék internetre kapcsolható. Lehet vele barangolni a
weben, YouTube-videókat nézni,
facebookozni is, de rengeteg egyedi program és applikáció is tölthető rá, akár az okostelefonokra.
A jó hír pedig az, hogy most ez is
kamatmentes részletre kapható.
Tomi ámulattal nézett apjára, pedig a saját karácsonyi meglepetéséről még nem is tudhatott. Mivel
a nagyszülők is Mixer csomagra
váltanak, így a szolgáltatás mellé
Annáék végre megvehetik fiuknak
az Xbox 360-ast. Ez a 250 GB-os
játékkonzol még élethűbben kelti
életre a játékokat.
Ezt már Tomi szülei együtt kalkulálták ki. Az Xbox 360-as meglehetősen komoly ajándék, amely
az Invitel ajánlatában az új szolgáltatás mellé most mozgásérzékelős Kinect kiegészítővel és három játékkal kamatmentes részletre elvihető.
A kezdő részlet 19 990 forint, és
a 24 darab havi részlet 4190 forint.
Tomi szülei biztosak abban, hogy
az Invitel segítségével idén is boldog és élményekkel teli karácsonyuk lesz.

Fotótárlat a Kőrösi iskolában
Joggal nevezhető a kultúra egyik városi "fellegvárának" a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola. Az elmúlt harminc évben megszámlálhatatlanul sok alkotó művésszel, tudóssal, íróval találkozhattak itt az érdeklődők. Színvonalas, igényes és
emlékezetes kiállításaik iránti élénk közönségérdeklődés is jelezte, hogy a vizuális kultúra mennyire fontos mindennapi életünkben.

E

gondolatokkal
köszöntötte a közönséget november 9-én
Kárpáti Zoltánné igazgató asszony abból az alkalomból, hogy ezúttal Czire
Alpár székelykeresztúri fotóművész Harangozó Katalin által rendezett Hajnali beavatás című tárlatának
megnyitójára került sor.
Előbb az iskola Kicsinyek
Kórusa énekelt Dászkál
Dóra vezényletével, majd a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei közül Tóth
Máté harsonán, Frech Hajnalka és Markovics Dániel
zongorán játszott.
Tárlatnyitójában Maczkay
Zsaklin művészeti újságíró, főszerkesztő az egyszerű erdélyi emberek minden-

napi,
gyakran
nem könnyű életének mozzanatait bemutató fotókkal kapcsolatban megállapította, hogy
"megannyi régi ízeket idé-

ző falusi életkép néz vissza
ránk a tablókról… A felvételek a pillanatok varázsáról,
emberi összetartozásokról,
a munka szépségről szólnak… A könyörtelenül pergő
időt jelenítik meg a művész
által megörökített gyönyörű barázdákkal és ráncokkal szabdalt, ősz hajú arcok,
munkában megfáradt,
hajlott hátú anyókák,
dolgos, megkérgesedett kézfejek".
A lenyűgöző tájképek pedig álomszőtte,
sejtelmesen megvilágított, erdőrészleteket,
a naplemente vörösétől aranyszínűre festett nádakat, tó fölött
lebegő hajnali párafüggönyt,
lila levendulamezőt tárnak
elénk oly módon, mintha illatát mi is éreznénk.
Ezt követően a közönség
meghallgatta Czire Alpár
önvallomását alkotói módszeréről, munkássága titkairól. Többek között elmondta, hogy utazásai során mindig megpróbál elfogultság és
előítélet nélkül közelíteni a
tájhoz, a vidékhez, az emberekhez.
K atona M. István
Fotók: K esziPress
és a Szerző

Az Esztergomban elérhető, személyre szóló akciós ajánlatokról,
szolgáltatásokról érdeklődjön Telepontunkban
(Esztergom, Petőfi Sándor u. 31.),
illetve hívja ingyenes telefonszámunkat: 06-33-401-167.
A Vácon elérhető ajánlatokról érdeklődjön helyi
Telepontunkban, Vácon, a Széchenyi utca 34-ben.
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Keszi-Press Kft.
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Vetési Imre
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Feke Pál borban is a minőséget kínálja
A Junior Príma és az Artisjus díjas színész-énekes új önálló nagylemeze és új zenekarának élő koncertje sok meglepetést tartogat a közönségnek.

S

okat dolgoztunk Sebestyén Áron zeneszerző
barátommal
legújabb nagylemezemen,
amely eredményeként egy
igazán különleges, mély érzésű album jött létre. Az
egyszerre lírai és modern
hangzásvilágú lemez és a
ráépülő koncert fontos szerepet játszik az életemben.
Az albumon olyan dalokat
hallhatnak tőlem, amelyeket korábban nem énekeltem. Egyaránt helyet kaptak
kiváló magyar zeneszerzők,
szövegírók művei, és új, saját dalok is. Egy férfi-nő

közti kapcsolat olyan sokféle lehet. A lemez ezt megmutatva tart tükröt mindannyiunk elé és szól emberi
viszonyokról, szerelemről,
családról, szenvedélyről.
Az elmúlt néhány évben a
színház mellett életem fontos részévé vált a borászat
is. Aztán évekkel ezelőtt a
színház egyszer csak hozta
Egert, Eger hozta a barátságot és ez a barátság hozta nekem a borászat és a
borászok igazi világát. Az
egyik „könnyesre nevetős” este Csabával és Gézával „szabadította rám

ezt a kedves figurát a hódot,
akivel örök szövetséget kötöttem. Paul&Hód . Az első
Paul&Hód bort az egri borvidék egyik legismertebb
borászával, Bolyki Jánossal készítettük el. A CD és
a bor „Az első harapás” néven, a Paul&Hód termékcsalád két bevezető tagjaként elérhető exkluzív dísz-

dobozban együtt, valamint
külön-külön is.
Az új CD és a termékek
decemberben már megvásárolhatók – nyilatkozta lapunknak Feke Pál, a
Dunakeszin élő népszerű
színész-énekes.

Az átalakítás időszakát
éli a közoktatás is
- Az előttünk álló változások, a közoktatás és a közigazgatás átalakítása vezető témává lett pedagógusaink életében – fogalmazott az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Kistérségi Pedagógiai
Napok nyitó előadásában Cs. Bíró Attila, a házigazda Dunakeszi Polgármesteri Hivatala Közszolgálati
Osztályának vezetője.

A

Radnóti Miklós Gimnázium
zsúfolásig
megtelt
aulájának
közönségét a jövő év januárjától várható változásokról,
s az ezzel összefüggésben
idén megteendő lépésekről
tájékoztatta. Hangsúlyozta,
a jelenlegi fenntartó önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy az
átállás minél zökkenő mentesebben történjen meg, s

az új szisztéma előnyeit a lehető leghamarabb élvezhessék a gyerekek, a szülők és
a pedagógusok.
Ezt követően dr. Duró
Zsuzsa egyetemi oktató tartott előadást az óvoda és iskola közötti átmenet pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, majd dr.
Bodó Márton, a NAT titkára adott kimerítő tájékoztatást a kistérség pedagógu-

sainak a kerettantervek helyi adaptációjáról. Koháry
Orsolya közoktatási szakértő előadásában az újonnan életbe lépő köznevelési törvény tanárokra gyakorolt hatásáról fejtette ki véleményét.
Az ebédszünetet követően
két szekcióban folytatódott
a szakmai munka. Az intézményvezetőknek Petróczi
Gábor közoktatási szakértő

beszélt az új tanév új kihívásairól, hogy milyen feladatokat ró a köznevelési törvény
és annak végrehajtási rendelete az intézmények vezetőire. A munkaközösség-vezetők számára tartott szekcióülésen Miskolci Szilvia közoktatási szakértő segítségével a kerettanterv és a helyi
tanterv összefüggéseit járták körbe a megjelentek.
L. A.

Sellei Zoltán Városi Versmondó Verseny

A

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2012ben is meghirdeti a
városunk neves előadóművészéről elnevezett Versmondó Versenyt
A nevezés feltételei: a versenyre azok a Dunakeszin
élő, (illetve itt dolgozó vagy
tanuló) amatőr versmondók
jelentkezhetnek, akik betöltötték 16. életévüket.
A versmondó egy szabadon választott magyar költő
versével jelentkezhet.
Jelentkezési határidő:
2012. november 29. csütörtök 18 óra
Nevezési lap kérhető a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, (Dunakeszi, Kossuth

L. u. 6.) illetve az 1. Sz. Fiókkönyvtárban, (Dunakeszi,
Állomás sétány 17.) valamint
letölthető a könyvtár honlapjáról. /www.dkvk.hu/
A nevezési lapon kérjük
megadni: a jelentkező nevét, születési évét, elérhetőségét: levelezési cím, telefon, e-mail, valamint a
választott költő nevét és a
vers címét.
A verseny díjazása:
I. díj Sellei Zoltán özvegyének díja: 30.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség
II. díj Dunakeszi Város Polgármesterének díja:

25.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség
III. díj a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár díja: 20.000
Ft értékű könyvvásárlási lehetőség

A verseny időpontja:
2012. december 8. szombat
15 óra
Várjuk jelentkezését!

A zsűri további díjakat, ill.
különdíjakat is megállapíthat.
A verseny szervezője: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Információ, szervezés:
Németh Klára
06-27-341-853/1 mellék
e-mail: nk@mail.dkvk.hu
A verseny helyszíne: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

Peugeot Business
modellek
a PM VÁC-nál

22-30%

árengedménnyel
NOVEMBER 30-ig
(készletről és gyártásból
történő értékesítés esetén is).
A részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben.

Apróhirdetés

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

Dunakanyar Régió

8

Európában ugrás,
itthon bukás

XIV. évfolyam 21. szám

SPANYOL EDZŐ IRÁNYÍTJA
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát

A KEK-ben továbbjutott, az MK-ban kiesett a Váci NKSE

Az új vezetőedző, Tomas Rivera Amoros és
a csapat két kiválósága: Vincze Ottó és Horváth Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

A

I

dőrendben haladva - a
három mérkőzést hat
nap alatt (!) kellett lejátszania a váciaknak – először Horvátország fővárosába utaztak Gulyás István
tanítványai. A második legjobb horvát női csapatnak
számító HC Lokomotiva
Zagreb meg is lepte a mieinket. A váciak ugyanis a mérkőzés folyamán nem egyszer
mély gödörbe kerültek és a
lelkes hazaiak 28-26 arányban megnyerték az első ös�szecsapást. Így aztán érthetően nem túl vidám hölgykoszorú utazott három nap
múlva a hazai kupasorozat
legjobb 16 közé jutásért ví-

vott fordulójának keretében megrendezett székesfehérvári csatára. Ráadásul
abban a csarnokban szinte
egy évtizede nem sikerült
nyernie váci női együttesnek. Most sem!
A Vác bár sokáig vezetett,
a legjobbjukat nélkülöző
hazaiak a hajrában nagyobb
lelkesedésüknek köszönhetően fordítani tudtak, idejekorán kiejtve a legutóbb kupabronzos váciakat (25-24).
Következett újabb három
nap elteltével a váci KEKrevans. A mieink ugyan
gyorsan behozták a kétgólos hátrányt és pár perc elteltével már összesítésben
is vezettek, az első negyedóra után okkal ijedtek meg a
nézők a 6-6-os állás miatt.
Szerencsére ezúttal az

ügyesebb kacsókat vitték
a pályára a váciak és nem
egyszer sikerült többgólos
sorozatot kialakítaniuk.
A második félidőben pedig fokozatosan nőtt a különbség, és a magabiztos
továbbjutás (29-20-as siker után összesítésben 5548) láttán végre ismét széles mosolyok közepette pacsizhatott csapat és szurkolótábora.
A sorsolás szerint a nyolc
közé jutásért a Váci NKSE
a legjobb horvát együttessel mérkőzik. A kaproncai
Podravkával február első
felében esedékes kétmec�cses párharc első felvonására idegenben kerül sor.
K ereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

Duna-parti
együttes új mestere megtekintette a Kinizsi
múlt heti solymári mérkőzését, melyen Szijjártó Péterék
fölényes, 8-2-es győzelmet
arattak a listavezető Külker
SC ellen. Az ott látott játék
és az első, vasárnapi közös
edzés után úgy nyilatkozott
lapunknak Tomas Rivera
Amoros: érzékelhető a játékosok képessége közti különbség, de így is alkalmasnak tartja a csapatot a feljutásra.
A szakmai munkában számít a korábbi vezetőedzőre, Fehér Zsoltra, akit játékosként is az együttes egyik
erősségének tart.
A román és a spanyol futsal
bajnoksághoz viszonyítva a
magyar mezőnynek bőven
van pótolni valója – mondta
Tomas Rivera Amoros, aki
szerint ebben az összevetésben csak a győri csapat rúghat labdába. – Nagyon nagy a
különbség, amit az is mutat,
hogy a spanyoloknál az első
és a másodosztályban már
15-17 éve profi csapatok szerepelnek – tette hozzá a mester, aki reményét fejezte ki,
hogy munkájával hozzájárul
a Kinizsi és a magyar futsal
felemelkedéséhez.
Vincze Ottó nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy egy
ilyen kvalitású profi szakember elvállalta a csapat
irányítását. – Az ő jelenléte
nagy lehetőség mindannyiunk számára, sokat tanulhatunk tőle – mondta a magyar
labdarúgás egyik kiválósága, aki szerint az első edzés
után az is látszik, hogy „nem
ördöngösségekről és csodákról van szó, hanem egyszerű
dolgokról, amiket nagyszerűen kell megoldani.” - Ha
így dolgozunk, akkor az az
eredményben is megmutatkozik. Amikor Barcelonában
játszottam, és most, amikor
egy hétig kint voltam az utánpótlás csapatnál, megfigyeltem, hogy ott sem csodákat
csinálnak a gyerekekkel, hanem az alapvető gyakorlatokat csiszolják a tökéletességig. A mennyiség minősséggé, szórakoztató örömfocivá formálódik. Ilyen játékkal
szeretnénk megörvendeztetni a Kinizsi lelkes közönségét, melynek buzdítása, lelkesedése már a bemelegítéskor magával ragad. Amikor

a Fradiban játszottunk, ott
volt ehhez hasonló hangulat.
Öröm itt futballozni – mondta Vincze Ottó.
Fehér Zsolt, a csapat eddigi vezetőedzője nagyon
sportszerűen nyilatkozott az
új mester érkezéséről, akitől
azt várják, hogy sokat lendít
a csapaton. – Fejlődni szeretnénk, ezért van új edzőnk,
ezért érkezett Tomas Rivera
Amoros. Két éve jeleztem
a vezetőségnek, ha eljön az
az idő, amikor az én szakmai tudásom már nem bizonyul elégnek, majd akkor –
ha megtehetjük – olyan szakembert kérjünk fel a munkára, aki új lendületet tud adni
a csapatnak. Bízom az együttes fejlődésében, a bajnokság
megnyerésében.
Szijjártó Péter csapatkapitány, a dunakeszi futsal megteremtője, „atyja” óriási lehetőségnek tartja – nemcsak
a Kinizsi, hanem a magyar
futsal számára is – hogy Európa egyik legjobb edzője itt
van. – Ezzel az egész magyar
futsal társadalom jól jár, sokat tanulhat tőle edzőnk,
Fehér Zsolt is. A csapatkapitány a jövőbeni tervek és

A csapatkapitány: Szijjártó Péter

célok között elsőként a legjobb eredmény elérését nevezte meg. - Minden versenyt
meg kell nyerni! Az én eredeti célkitűzésem az volt, érmet
nyerjünk, mint tavaly. Horváth Ferinek viszont van egy
„megszorító érve”, hogy az ő
vitrinjében már van mindenféle érem, kupa, de NB II-es
futsal aranyérme még nincs.
Azt is szeretné begyűjteni.
Úgyhogy innentől kezdve a
dolog eldőlt – mondta sejtelmes mosollyal az arcán
Szijjártó Péter, aki szerint a
Fradi elleni péntek esti rangadó nagyon komoly érzelmeket vált ki a játékosokban.
– Remélem az új edzőnknek köszönhetően meg tudjuk lepni a Fradit, amely ellen minden szinten megtisztelő játszani. Duplázott erőbedobással készülünk, óriási
csata lesz, amely reményeink szerint a Kinizsi győzelmét hozza. Abban biztos vagyok, hogy rajtunk és a közönségünkön nem fog múlni
– mondta a csapatkapitány.
Vetési Imre
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Míg a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) a választékból kellemes (értsd: verhető
és közeli), a Magyar Kupába (MK) a lehető legerősebb ellenfelet – ráadásul az egymec�cses párharcot idegenben kellett megvívni – sorsolták a Váci NKSE számára. A mérleg
felemás képet mutat.

