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Kinevezték a járási
hivatalok vezetőit

A dunakeszi hivatalt Bíró Attila, a vácit dr. Paksi Ilona Rozália,
a szobit dr. Maruszki Gábor vezeti

XIV. évfolyam 23. szám

Váci önkormányzati és
egyházi vezetők találkozója
Fördős Attila Vác város polgármestere - vezetőtársaival együtt – december 11-én
reggel dolgozószobájában fogadta a városban működő egyházak vezetőit, akiket a
közelgő ünnepek előtt tájékoztatott az önkormányzat idei tevékenységéről, megköszönte segítő együttműködésüket.

A járási hivatalok vezetőinek a polgárok államát kell megtestesíteniük, ők lesznek
"az állam emberei" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalvezetők hétfői kinevezési ünnepségén, Budapesten

A

január 1-jével létrejövő
járási - a fővárosban
pedig a kerületi - hivatalok lesznek azok a pontok,
ahol az emberek a leggyakrabban találkoznak majd az
állammal, ezért nagy felelősség hárul e hivatalokra és vezetőikre, ők lesznek ugyanis az állam képviselői, "az állam emberei" - hangsúlyozta
a kormányfő. A hivatalveze-

tőkön múlik, hogy az emberek valóban úgy érezzék, minőségi változás történt a közigazgatásban, és az újjászervezett magyar állam képes
betölteni a 21. században tőle
elvárt funkciókat - mondta.
A minőségi változást abban is meg kell mutatniuk,
hogy mindig szem előtt tartják: nem az emberek vannak
a közhivatalokért, hanem

fordítva, a közhivatalok az
emberekért - tette hozzá Orbán Viktor, azzal összegezve,
hogy a járási hivatalban szerzett tapasztalat adja majd
azt a képet, amelyet az emberek saját államukról alkotnak. Ezért a hivatalok alkalmazottai nem lehetnek személyválogatóak, hanem mindig barátságosan kell fogadniuk az ügyfeleket.

Régiónkban három járási hivatal: a dunakeszi, a váci és a szobi fogadja január 1-től
az ügyfeleket. Az alábbiakban bemutatjuk a hivatalok vezetőit:
BÍRÓ ATTILA,
DUNAKESZI JÁRÁSI
HIVATAL VEZETŐJE

Bíró Attila 1967-ben született
Vásárosnaményban. 1991-ben
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen magyar-történelem szakos tanárként diplomázott. Jelenleg a Károli
Gáspár Református Egyetem
jogászhallgatója. 1997-től a
Magyar Távirati Iroda Rt. Elnöki Titkárságának vezetője
volt. 2001-től a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában tanácsadóként dolgozott, 2002-től Dunakeszi önkormányzatának polgármesteri tanácsadója volt, majd
2010-ben osztályvezetőjévé
választották, mely tisztséget
mostani kinevezéséig töltötte be. 2011 óta a Dunakeszi
Sportjáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A Dunakeszi Járási Hivatal
székhelye Dunakeszi. A dunakeszi járáshoz tartozó települések: Csomád, Dunakeszi,
Fót, Göd.
Dunakeszi
történetében
először kapta meg a járási
székhely közigazgatási felad
kört. Az új hivatal vezetőjét,
Bíró Attilát arról kérdeztük,
hogy milyen szolgáltatással
várják az ügyfeleket?
- Emberséges ügyintézés,
tisztelet a hozzánk forduló állampolgárokhoz – ebben foglalható össze a január 1-jétől
a magyar közigazgatás rendszerében újra működő járási hivatalok működésének lényege – nyilatkozta lapunknak Bíró Attila, a Dunakeszi

Járási Hivatal december 17én kinevezett vezetője. Mint
elmondta, a Járási Hivatalban dolgozó kormánytisztviselők munkájának legfőbb
mércéje az lesz, hogy az állampolgárok valóban úgy
érezzék, az átalakulással minőségi változás történt. A járások kialakításának ugyanis éppen az a célja, hogy a polgárok egyszerűbben és gyorsabban intézhessék ügyeiket.
S mindannyiunknak, akik a
jövő év elejétől a Járási Hivatalban dolgozunk, mindig és
mindenkor azt kell szem előtt
tartanunk, hogy nem az emberek vannak a közhivatalokért, hanem a közhivatalok
az emberekért – hangsúlyozta a Bíró Attila.
A Dunakeszi Járási Hivatal január 2-ától a Fő út 143.
szám alatt, míg az okmányiroda továbbra is korábbi
helyén, a Szent István út 19.
szám alatt várja az állampolgárokat.

a városüzemeltetési iroda helyettes vezetői feladatait látta
el. 2008-tól Csömör aljegyzőjeként és az ügyfélszolgálati
iroda vezetőjeként dolgozott,
2011-ben pedig Vác jegyzőjének választották, mely tisztséget mostani kinevezéséig
töltötte be.
A Szobi Járási Hivatal székhelye: Szob. A szobi járáshoz
tartozó
települések:
Bernecebaráti, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Nagybörzsöny,
Nagymaros, Perőcsény, Szob,
Szokolya, Tésa, Vámosmikola,
Verőce, Zebegény.
DR. PAKSI ILONA ROZÁLIA, A VÁCI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE

DR. MARUSZKI GÁBOR,
A SZOBI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE

Dr. Maruszki Gábor 1969-ben
született Budapesten. 1997ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező diplomát szerzett, majd 2011-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogászként doktorált. 1997-ben Iklad jegyzőjének választották, majd 1998tól az Euroleasing Kft-nél jogi
asszisztensként dolgozott.
2002-ben Nagytarcsa jegyzője lett, 2004-től Zugló polgármesteri kabinetjét vezette, majd 2007-ben a XII. kerületi polgármesteri hivatalban

Dr. Paksi Ilona Rozália
1964-ben született Budapesten. 1988-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
jogászként doktorált. 1989től a Budai Központi Kerületi
Bíróságon dolgozott bírósági fogalmazóként, titkárként,
majd bíróként. 1992-től a
Dunaholding Részvénytársaság jogtanácsosa volt, majd
1993-tól egyéni ügyvédként
tevékenykedett. 1994-ben Budapest IX. kerület aljegyzőjének választották, mely tisztséget jelenlegi kinevezéséig
töltötte be. Házas, két gyermek édesanyja.
A Váci Járási Hivatal Székhelye: Vác. A váci járáshoz
tartozó települések: Acsa,
Csörög, Csővár, Galgagyörk,
Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán,
Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget,
Vác, Vácduka, Váchartyán,
Váckisújfalu, Vácrátót.

F

ördős Attila polgármester az év eredményeiről
és a hátralévő időszak
feladatairól szóló beszámoló
előtt még köszönetet mondott
a közösen elvégzett munkákért, a felekezetek közötti példa értékű együttműködésért,
azért a szerepért, melynek köszönhetően egy nyugodt, békés városban élhetnek.
Fördős Attila elmondta,
hogy rendkívül nehéz év volt
a 2012-es, olyan átalakulások történtek az önkormányzatiságban, amire a háború
óta nem volt példa. A tűzoltóságot, a kórházat már át kellett adni az államnak, ezekben a napokban adják át az
közoktatási intézményeket a
Klebersberg Alapítványnak.
Ki kellett alakítani a több évtized után újra létrejövő járási
hivatal struktúráját, meg kellett teremteni a működés feltételeit a Városháza épületén
belül.
Ugyanakkor végezték a kórház 2,5 milliárdos rekonstrukcióját, melyet a gazdasági
ügyekért felelős alpolgármester, Pető Tibor egy személyben nagyon sikeresen "lemenedzselt". A beruházás befejeződött - mint mondta: "Nem
rajtunk múlik, hogy a kórháznak ez a szárnya nincs átadva, de ez már nem a mi felelősségünk, mivel május elsejével

átadtuk az intézményt az államnak."
Fördős Attila arról is tájékoztatta az egyházi vezetőket,
hogy az idei költségvetésben
július-augusztusban komoly
nehézségek mutatkoztak, a
város elérkezett teljesítőképessége határához. "Ennek ellenére egy percig sem volt kérdéses a közszférában dolgozók munkabérének kifizetése,
amire mindig meg volt a fedezet" - hangsúlyozta Vác polgármestere, aki tényszerűen
azt is hozzátette: "A dologi kiadásokat két hónapra fel kellett függeszteni. A nehézségeket növelte, hogy kiderült, egy
multinacionális cégnek közel
fél milliárd forint túlfizetése
van, amit visszaigényelt. De
ezt is sikerült megoldanunk."
Mint a polgármester elmondta, az adó-befizetések
radikális csökkenése mintegy
4,5 milliárd forint bevételi kiesést jelentett a város számára az elmúlt időszakban. Komoly eredménynek mondható, hogy jelenleg, a kötvénykibocsátást is beleszámítva,
összesen 1,5 milliárd a mínusz, vagyis nagymértékben
sikerült kompenzálni az adókiesést. "Ez azt jelenti, hogy a
rendszer 3 év alatt 3 milliárd
forint pénzügyi átcsoportosítást tudott realizálni. Ez óriási eredmény" - jelentette ki

Fördős Attila. A most zajló átalakulás érinti a költségvetés
főösszegét, várhatóan, a jelenlegi 14 milliárdról 5,5 milliárdra eshet vissza. Ez nagymértékben csökkenti majd a
pénzügyi tranzakciók, hitelfelvételek lehetőségét. Az átalakulások során érzékelhető nagyfokú bizonytalanság
kihatással van a tervezhetőségre is. Ma még nem ismert,
hogy januártól milyen állami
finanszírozásban
részesülhet az önkormányzat, hiszen
a jogszabályi változás azt is
kimondja, ha egy településen
magasak a saját bevételek,
ezek egy része vagy egésze
elvonható. Fördős Attila beszélt az adósság-konszolidációról is, amelyre Vác esetében május körül kerülhet sor.
Az állam a hitelek 40-70 százalékát vállalja át, és az ígéretek szerint ebbe bekerülhet
a mélygarázs is. Fördős Attila a tájékoztatója sajtó-nyilvános részét azzal zárta, hogy
a két alpolgármester, Pető Tibor, Mokánszky Zoltán, és
Csuka István szakbizottsági
elnök társaságában megköszönte az egyházi vezetők segítő együttműködését, áldott
karácsonyi ünnepet, békés új
esztendőt kívánt.
(Vetési)
Fotó: K esziPress
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Nemzetiségi kultúrát ápoló
civil közösségek

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
békés, boldog új évet kíván

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunakeszi Vasutas Nyugdíjas Kirándulók Klubja nagy sikerű Sváb bált rendezett november 21-én, amikor a két közösség vezetője ünnepélyesen írta alá a két civil szervezet hosszú távú Együttműködési
megállapodását.

A

Dunakeszi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat egyik kiemelt célja, hogy a városban élő német nemzetiségi
lakosok érdekeit képviselje,
elősegítse a német nemzeti és etnikai hagyományok
és kultúra ápolását, széles körű megismertetését –
nyilatkozta lapunknak dr.
Mervald Anna elnök.
A nyugdíjas klub tagjai
között számos német nemzetiségű személy van, akikben felmerült az igény, hogy
a német nemzetiségi kultúra bemutatása, megismertetése is szerepeljen a klub
által szervezett programok
között – fogalmazott Terbe

Józsefné, a város egyik legnagyobb létszámú civil közösségének az elnöke, aki
kiemelte azt is, hogy két
szervezet tagsága között
az elmúlt két évben baráti
kapcsolatok alakultak ki. –
Kölcsönösen részt vettünk
egymás
rendezvényein,
fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását – mondta Terbe Józsefné, aki vallja: „Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad és elpereg a múlt…”
Dr. Mervald Anna örömmel beszélt arról, hogy a
vasutas nyugdíjasok között
sokan vannak, akik német
nemzetiségi gyökerekkel
rendelkeznek, származá-

suk, házasságuk révén ismerik a német kultúrát. –
Számukra természetes a
sváb kultúra és hagyomány
iránti érdeklődés és annak
ápolása, mint ahogy az is,
hogy más nemzetiségek –
legyen az magyar, bolgár,
vagy más nemzetiség - hagyományai iránt is befogadóak. Ez a közös pont, ahol
találkozik a két civil szervezet elvárása egymás irányában. A két közösség barátságával pedig mindegyikünk annyival lesz gazdagabb, amennyivel a magáéból a másiknak ad – mutat
rá az együttműködés lényegére dr. Mervald Anna.
(Vetési)
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Vác város valamennyi polgárának:

Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor alpolgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester

Az ünnep
fényei...

Megújultunk!

Dr. Jakab Zoltán nem adja vissza ...
Folytatódik a politikai kötélhúzás

Mint közismert dr. Bóth János, az MSZP váci frakcióvezetője felszólította az önkormányzat szocialista frakciójából kilépett dr. Jakab
Zoltánt, hogy a választáskor kötött írásos megállapodásban foglaltak szerint adja vissza mandátumát, ennek elmulasztása esetén
nyilvánosságra hozzák a megállapodás tartalmát. Mivel a képviselő
ennek nem tett eleget, a frakcióvezető pénteken bejelentette, hogy
a dokumentumot a párt városi honlapján nyilvánosságra hozzák.

A Royal Fitness Club a következő
szolgáltatásokkal várja kedves vendégeit:

Step-aerobic, Kango, Junior Kangoo, TRX,
Zumba, Crossfit, Finn szauna, Infra szauna,
Szolárium, Protein bar

2600 Vác, Galcsek u. 8-10. +36 30 99 45 405

www.royalfitness.hu

A

hetek óta húzódó
ügyről Jakab Zoltán kifejtette: nem
a párt elveivel, céljaival van gondja, kizárólag a helyi elnök pártvezetői
“munkásságával”, stílusával.
- Mandátumomat nem
adom vissza, mivel azt a
párt listáján szereztem,
azt a választóktól és nem

a frakcióvezetőtől kaptam.
Természetesen sem helyben, sem a megyei közgyűlésben a kedvéért nem válok meg mandátumomtól,
amire a törvény lehetőséget
biztosít számomra. A továbbiakban ezt a kérdést a magam részéről lezártnak tekintem – nyilatkozta a Dunakanyar Régió szerkesztőségének.
Az ügyhöz tartozik, hogy
értesüléseink szerint több
mint tíz fő - köztük ismert, a városban köztisz-

teletnek örvendő - párttag
felfüggesztette tagságát.
A politikai kötélhúzás
újabb fejleményeként dr.
Bóth János eljuttatta szerkesztőségünkhöz azt a közleményt, melyben az MSZP
Pest Megyei Területi Szövetség Elnöksége 2012. december 14-i ülésén hozott határozatában felszólítja dr. Jakab Zoltánt megyei közgyűlési mandátumának visszaadására.
(Vetési)
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A váci hulladékszállításban
nem lesz fennakadás

Pető Tibor alpolgármester a szolgáltatásban várható változásokról
Január elsejétől egy újonnan alakult cég, a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a háztartási hulladék elszállítását, mivel az önkormányzat és a Remondis Duna Kft.
közötti szerződés december 31-én lejár, és a szerződés meghosszabbítására nem került sor. A szolgáltatásban, mint Vác alpolgármestere megerősítette, nem lesz
fennakadás, azonban még nem dőlt el, hogy a díjak változnak-e. Az új helyzetről és az önkormányzat tervezett lépéseiről Pető Tibor alpolgármestert kérdeztük.

– A 2013. január 1-jétől hatályba lépő új hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a közszolgáltatást végző cégekben
legalább 51 százalék legyen az
önkormányzatnak vagy az államnak részesedése. Ez milyen
pozitív változást hozhat a lakosság számára?
– A törvényt megismerve, Vác Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy saját, 100 százalékban önkormányzati tulajdonú céget alapít.
A Remondis Duna Kft.-vel kötött

szerződésünk december 31-én lejár, amit nem hosszabbítunk meg. A
cél az, hogy a szolgáltatás díjai kézben tarthatóak legyenek, amelyek a
hulladékszállítás és az ártalmatlanítás díjából állnak. Az elmúlt években a Zöld Híd Régió kft drasztikusan emelte a hulladék ártalmatlanítás díjtételeit, ezért be kellett vezetnünk a lakossági hulladékszállítási díjat, mert ezt a megnövekedett
terhet már nem tudta magára vállalni az önkormányzat. A jövő évre pedig ismét 35 százalékos áremelést

tervez bevezetni. Ez már nemcsak
bennünket, hanem sok más települést is elgondolkoztat, és lépéseket
kívánunk tenni a folyamat megállítására.
– Mit tehet Vác önkormányzata?
– Egyrészt Vécsey László országgyűlési képviselő úrral, Szada polgármesterével elindítottunk egy
kezdeményezést, hogy rendkívüli
társulási ülést hívjunk össze a Zöld
Híd árképzésének, illetve az áremelésnek a felülvizsgálatára, másrészt
létrehoztuk a saját hulladékgazdálkodási cégünket. A tét az, hogy megmarad-e tonnánként a 15 ezer 960
forintos ártalmatlanítási díj, vagy
megemelik – a Zöld Híd Régió Kft.
által tervezett - 20 ezer 924 forintra,
ami jóval magasabb a piaci áraknál.
Amennyiben kezdeményezésünk sikerrel jár a váci hulladékszállítási
díjat az infláció mértékével kell korrigálni, azonban amennyiben az ártalmatlanítási díjat drasztikusan
emelik, ez elérheti a 4,9 Ft/ liter díjat is, ezért került az önkormányzat
rendelet-tervezetébe 4,9 Ft plafondíjként. De bízom benne, hogy erre
az emelésre nem kerül sor.
Véleményem szerint az ártalmatlanítási díj emelkedése azért következett be, mert rosszul épült fel a Zöld
Híd rendszere. Egy központi ártalmatlanító kialakítása Kerepesen indokolt, oda kell szállítani a lerakóra szánt hulladékot, azonban ennek

gyűjtését, előkezelését helyben kell
megoldani.
– Kiléphet Vác a társulásból,
illetve szerződést bonthat a
Zöld Híd Régió Kft-vel?
– A társulást 2007-ben 106 önkormányzat hozta létre, minden tagja
egy szavazattal rendelkezik, hiába
adja Vác a lerakott hulladékmen�nyiség mintegy 30 százalékát. Mivel
közel hét milliárdos uniós támogatással valósult meg a projekt, a kilépés beláthatatlan következményekkel, jelentős visszafizetési kötelezettséggel járhat. Viszont azt megtehetjük, hogy környezettudatos eszközökkel csökkentjük a keletkezett
hulladék mennyiségét, így kevesebb
lerakási és ártalmatlanítási díjat fizetünk.
– Ez hogyan érhető el?
– Több eszköz áll rendelkezésünkre, de talán a legfontosabb, hogy
a Váci Hulladékgazdálkodási kft.
nemcsak összegyűjti a háztartási hulladékot, hanem elvégzi az előválogatást is, ami a hulladék közel
40 százaléka. Ebből is következik,
hogy Vác gyűjtés, szállítás területén egy regionális központi szerepet
tölthet be. Az előválogatott haszonanyagot nem kellene a kerepesi lerakóba elszállítani.
– Vác lakosságát természetesen a szállítási díjon túl elsősorban az érdekli, megvannak-e
az eszközök a hulladék összegyűjtéséhez, és hogyan alakul

január elsejétől a szemétszállítás rendje.
– Az önkormányzat megalapította a hulladékszállítást végző cégünket, a technikai eszközök, a szakembergárda tagjai és a négy szállítójármű már rendelkezésre állnak.
A szállítás rendjéről, az edényzet
kiosztásáról még decemberben tájékoztatjuk a lakosságot. Az azonban biztos, hogy a kihelyezett edény
űrtalma alapján kell fizetni a díjat,
tehát, aki megvásárolja a Remondis
által felkínált 240 literes kukát –
mert erre van igénye - az annak a
díját fogja fizetni. Mi azt javasoljuk
a lakosságnak, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. által felkínált
chippel ellátott 120 literes kukát
válasszák, aminek az árát beépítjük a szállítási költségbe. Ugyanis
jövő évre komoly fejlesztést tervezünk, 2014-től már csak chippel ellátott és ezért azonosítható kukák
lesznek, a díjat pedig úgy tervezzük módosítani majd, hogy az alapdíjat mindenkinek ki kell fizetni, az
ürítési díjat pedig az alapján számlázzuk, hogy hányszor kellett üríteni az edényt. Ezzel tovább tudjuk
csökkenteni a hulladék mennyiségét, hiszen a lakosságot arra ösztönözök, hogy vegyék igénybe a szelektív gyűjtőket. Vagyis, magasabb
színvonalon fog működni a rendszer, a szolgáltatás.
Vetési Imre

ETCS fedélzeti berendezések
beépítése MÁV mozdonyokba

N

ovember végén megérkezett az első MÁV 470es sorozatú Taurus mozdony Dunakeszire, amelybe ETCS fedélzeti berendezés kerül beépítésre. Az ETCS (European
Train Control System) egy európai
szabványon alapuló vonatbefolyásoló rendszer, amely együttműködik a meglévő biztosító berendezésekkel és vonatbefolyásoló rendszerekkel. A jármű szerelése megkezdődött, az üzembehelyezés és
típuspróbák januárban indulnak.
A MÁV további kilenc Taurus mozdonyába is a Bombardier MÁV Kft.
építi be az új ETCS berendezést.
Jól halad az ETCS fedélzeti berendezések beépítése a MÁV TRAXX
mozdonyaiba is: december 15-ig
már átadásra került a 22. mozdony,
de a tervek szerint karácsony előtt
mind a 25 mozdony elkészül.
A Bombardier MÁV Kft. taggyűlésének december 11-i határozata
alapján Dr. Orbán Péter ügyvezetői igazgatói megbízatása 2013. december 31-ig meghosszabbításra
került.

Az első
Taurus
mozdony a
szereldében

Két
átalakítás
alatt álló
TRAXX
mozdony

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

2012. december 18.

Dunakanyar Régió

5

Nyílt Nap Zöld Megoldással
a DDC váci cementgyárában

A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedekkel ezelőtt indította el azt a programot, ami tüzelőanyag-váltást eredményezett a cementgyártásban. A váci gyár a
kilencvenes évek végén kezdte azt a programot, melynek eredményeképpen ma, környezettudatos vállalatként, jelentős mértékben helyettesíteni tudja
a fosszilis tüzelőanyagokat. Mindennek bemutatására szervezte idei Nyílt Napját a Duna-Dráva Cement Kft. partnerei és a váci gyár környezetében működő oktatási intézmények, térségi vezetők részére. A DDC váci központjában rendezett nyílt napot Petrillák Mária kommunikációs vezető nyitotta meg,
aki örömét fejezte ki, hogy a az intézmények vezetői és szakemberei mellett a vendégek között üdvözölhette Vác két alpolgármesterét, a képviselő-testület több tagját is.

N

yugat-Európában bevált gyakorlat,
hogy az ipari és lakossági hulladékból precízen válogatott, előkészített helyettesítő tüzelőanyagot
a cementgyárakban valódi értékként hasznosítják, hiszen minden gramm ilyen anyag
fosszilis energiahordozót vált ki. Az 1450C
fokon, azaz a láva hőmérsékleten működő kemencékben maradéktalanul égetik el ezeket
az anyagokat, illetve ami hamuként visszamaradna, beépül a cementbe. Mindez olyan
alternatív tüzelőanyagok használatával valósul meg, mint például a Zöld Híd Régió hulladékgazdálkodási rendszeréből származó aprított könnyű anyagok (papír, műanyag, fa
keverék) – hallhattuk Szarkándi János elnök-vezérigazgató nagy érdeklődéssel fogadott előadásában.
A vállalatcsoport vezetője elmondta, hogy
a DDC energetikai célja párosul a CO2 kibocsátás további csökkentésének szándékával.
Ezt a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésével és a környezetbarát hulladékgazdálkodás
támogatásával éri el a Társaság. Mint elhangzott, a cementipari tüzelőanyag-helyettesítés
három szempontból jár környezeti előnyökkel: egyrészt fosszilis tüzelőanyagot vált ki,
így ezeket az energiaforrásokat egy következő generáció használhatja fel igényeinek
megfelelően, másrészt csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátást, végül olyan anyagokra támaszkodik a cementipar, amelynek újrahasználata vagy anyagában történő
hasznosítása nem lehetséges.
Az alternatív (másodlagos) tüzelőanyaggal és a teljes technológiai sorral közelebbről
is megismerkedhettek azok, akik részt vettek a Nyílt Nappal egybekötött gyárlátogatáson, ahol Müller Ádám váci gyárigazgató és
Bocskay Balázs szakmai tájékoztatója közben betekintést nyerhettek a cementgyártás
folyamatába is.
DDC Zöld Megoldással kerékpáros pihenőhely, kincskereső ösvény, valamint
a környezeti nevelést szolgáló szaktanterem létesülhet
A vendégek megismerkedhettek a vállalat
egyedülálló kezdeményezésével is, amely a
regionális környezeti felelősségvállalást segíti elő. A Duna-Dráva Cement Kft. számá-

ra kiemelten fontos ez a szerepvállalás, amit
többek között kiadványokon, kampányokon
és közösségi támogatásokon keresztül valósítanak meg. Ennek fontos eleme a „DDC
Zöld Megoldás pályázat” elnevezésű kezdeményezés, amit - második alkalommal 2012-ben is olyan fejlesztések és programok
támogatására hirdetett meg a vállalat, amelyek közösségi terek, valamint a helyi infrastruktúra környezettudatos működtetését
és hatékonyabb hasznosítását segítik elő, lehetőséget adva a környezettudatosabb életre, a természeti környezet megismerésére. A
pályázatokat elbíráló zsűri felkérése során a
vállalat idén is azt tartotta szem előtt, hogy
a gyárak vonzáskörzetében élő és dolgozó,
elismert, hiteles szakértők döntsenek a pályamunkákról.
A bírálóbizottság elnöke idén is Vácy Károly, a helyi Rotary Klub ügyvezető elnöke,
tagjai pedig Rendes Veronika, tájépítész
mérnök; Nahlik György, a Váci Charta elnöke; Boczkó Ákos, építészmérnök és Pataki
Zsolt, geológus, térinformatikus voltak.
A váci cementgyárban tartott Nyílt Nap során a vendégek megismerkedhettek a tavalyi
év nyertes pályázataival és a megvalósult beruházásokkal, valamint kihirdették az idei
év nyertes pályázatait is, melyeket összesen

3 millió forinttal támogat a Duna-Dráva Cement Kft.
A bírálóbizottság 2012-ben a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
kincskereső ösvények létrehozására irányuló
pályázatát, az Egészséges Ifjúságért Alapítvány Duna-parti kerékpáros-pihenő létesítésére vonatkozó tervét, valamint a Boronkay
György Műszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium környezeti nevelési kezdeményezését találta a legjobbnak.
„Örömmel tölt el, hogy Alapítványunk immár második alkalommal szerepel eredményesen a Zöld Megoldás pályázaton. Reméljük, hogy a készülő Duna-parti kerékpáros
pihenő létrehozásával esztétikai és turisztikai élményt, valamint kellemes környezetet
teremthetünk a város lakóinak és az idelátogatóknak. A tavalyi évben kisgyermekeknek
szóló tanösvényt hoztunk létre a Naszály-hegyen a Duna-Dráva Cement Kft. támogatásával. Folyamatosan törekszünk rá, hogy felkeltsük a kicsik és nagyok érdeklődését a természet iránt, amit a Zöld Megoldás pályázat
és az ehhez hasonló támogatások révén tudunk megvalósítani.” – mondta Dr. Horváth
Szabolcsné, az alapítvány társelnöke.
A Magosfa Környezeti Nevelési és
Ökoturisztikai Alapítvány elnök-helyette-

se, dr. Neumayer Éva elmondta, örül, hogy
az idei évben elnyerték a támogatást, és így
megvalósulhat kezdeményezésük, mellyel a
gyermekekben és fiatalokban ily módon is
igyekeznek már idejekorán elültetni a felelős, környezettudatos magatartást, és a természet védelmét, szeretetét. A Magosfa Alapítvány kincskereső ösvények létrehozására
irányuló pályázatának célja az útvonal menti értékek játékos, élvezetes formában történő bemutatása, valamint a kincskereső ösvények hagyományának megismertetése a környékbeliekkel. A kincskereső ösvények fontos elemét képezhetik a környezeti nevelésnek, hiszen aktív formában ismerik meg az
odalátogatók a természeti értékeket, továbbá bővülnek környezeti ismereteik, tudásuk.
A projekt nem titkolt hosszú távú célja, hogy
a kincskereső ösvények által fokozzák a helyi lakosság aktivitását és bevonják őket a
mindannyiunk számára kiemelkedően fontos természeti értékek megóvásáért folytatott munkába.
A Boronkay Gimnázium már pályázott a
2011-es évben is, ám az akkor benyújtott pályázattal nem jártak sikerrel. Örülnek, hogy
idén ezzel a támogatással megvalósíthatják
elképzeléseiket. Az iskola a környezettudatos nevelés szellemében készítette el pályázatát. A projektben korszerű szaktantermet
terveznek kialakítani, felszerelve interaktív
oktatástechnikai eszközökkel, melyek segítségével érdekesebbé tehetik a diákok számára a tanultakat. A projekt keretében szintén
megvalósuló interaktív környezetvédelmi
órák, szakkörök, valamint a környezetvédelmi kiállítás és a váci és Vác környéki iskolák
részvételével tervezett komplex természetés környezetvédelmi vetélkedő, mind a környezeti nevelés fontos elemei. A Boronkay
György Műszaki Középiskolában igyekeznek
úgy nevelni a diákokat, hogy lássák és óvják természet szépségeit. Bár idén indult el
a harmadik környezetvédelmi évfolyam, az
iskola vezetésének célja, hogy az alapvetően
nem természettudományos érdeklődésű diákokban is felkeltsék az érdeklődést környezetünk szeretete és védelme iránt.
A három projekt egyenként 1 millió forintos támogatást kap, a beruházások várhatóan 2013 nyarára valósulhatnak meg.
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Kaszás Géza: „Feledhetetlen pillanat,
amit közösen élünk át”
A színész-producer mindig egyedivé teszi a szeretteinek vásárolt karácsonyi ajándékokat

Csodálatos várakozásnak tartja az Advent heteit, amelyet átélhető hosszú pillanatnak tart, és ami a legcsodálatosabb suhanó gondolattal, a Karácsonnyal ér véget. A református családban nevelkedett Kaszás Géza őseihez hasonlóan megható szerénységgel készül a Szeretet Ünnepére, és azt vallja, szülőként a legszebb
ajándék, amikor látja Szenteste gyermekei csillogó szemét.

– Hívő ember lévén miként éli
meg az Advent heteit?
– Hosszú tapasztalatom, hogy aki
a legszentebb ünnepnek éli át a Karácsonyt, annak az Advent órái, nap-

jai, hetei a legszebb várakozás. Számomra mindez annyira benne van a
levegőben, olyan ez az egész, mint
az emberiség történetének egy gyönyörűen átélhető hosszú pillanata,

amely egy suhanó gondolattal, magával a Karácsonnyal zárul.
– Az ajándékozás izgalma is
érezhető már?

– Református családból származom én is, és a feleségem is,
így nálunk megható szerénységgel ünnepeljük a megváltó születését, a Szeretet ünnepét. Az a tapasztalatom, hogy sokan az egész
évben elmulasztott pillanatokat,
vagy a szeretethiányos űrt hatalmas nagy ajándékokkal próbálják ilyenkor jóvátenni. Örülök annak, hogy kellő bölcsességgel és
korral a hátam mögött lettem férj
és apa, így sikerül elkerülnöm ezt
a csapdát. Mindig azt vallottam,
csinálj, készülj valamivel, tedd
személyessé, annak sokkal nagyobb értéke van.

– Ön is ilyen kíváncsi természet?
– Nem, sosem kutakodtam, én
imádom átélni az ünnep minden
pillanatát. A karácsonynak megvannak családon belül a hagyományai, amit a családom évszázadokon át megtartott, és én is ezt szeretném továbbadni a gyermekeimnek. Feledhetetlen és csodálatos
élmény, ahogy látom őket Szenteste a fa mellett, ahogy csillogó, áhítatos szemmel nézik, hallgatják a
Mennyből az angyalt, majd szerteáradó örömmel veszik birtokba az
ajándékaikat. Ezek azok a pillanatok, amiért érdemes élnünk.

– Ebben a rohanó világban
sajnos nincs sok ideje az embereknek arra, hogy ajándékokat készítsenek, hiszen a
megélhetésükért minden pillanatban komoly harcot kell vívniuk…
– Ez így van, de ezen lehet változtatni, csak egy kicsit akarni
kell. Nálunk például már szertartás, ahogy a feleségemmel megbeszéljük, mit vegyünk a gyerekeknek, mit hol vásároljunk meg, mi
legyen az ünnepi menü. Időt szakítunk egymásra, és az így nyert
órákat valóban egymásra fordítjuk. Pontosan tudom, hogy ő mit
szeretne, és amikor megveszem,
akkor mindig személyessé teszem,
amitől az ajándék kizárólag az övé
lesz. Ám azonnal be kell csomagolnom, mert minden évben megtalálja, hova rejtem el.

– Ha jól tudom, nemcsak négyen élik át az ünnep legszebb
pillanatait 24-én este…
– Így van, hiszen Maszat kutyánk
teljes jogú családtag, és számára is
mindig megtalálható egy kis csomag a fa alatt. Ha hiszi, ha nem, de
mintha ő s átérezné ezeknek a pillanatoknak a lényegét.

A fiatal magyar bútorasztalosok Európa legjobbjai
A gödi Vízer József műbútorasztalos díjat alapított a tehetséges szakemberek támogatására
A magyar bútorasztalos mesterség legifjabb tehetségei Európa ifjú szakembereit imponáló magabiztossággal győzték le a Belgiumban rendezett 2012. évi Eurokills szakmai versenyen. A bútorasztalos egyéni versenyszámban Berkes Gábor, míg az épületasztalos szakmában Ónodi Zoltán szerezte meg az aranyérmet. Csapatversenyben a Berkes Gábor, Ónodi Zoltán, Sárvári Ádám
alkotta magyar csapat végzett az első helyen. Az ő rendkívül tiszteletre méltó sikerükben olyan kiváló szakoktatók, mesteremberek tudása, pedagógiai tevékenysége, a mesterség iránt érzett halatlan alázata is benne van, mint a gödi Vízer Józsefé, aki a
szakember utánpótlás nevelés sikere és ösztönzése érdekében létrehozta a „Vízer József-Díjat”.

A

magyar fiatalok szakmai
sikerét a Faipari Mérnöki Kar a november 22én rendezett Tudományos Diákköri Konferencia megnyitásakor méltatta, melyet Dr. h. c.
Winkler András DSc. nyitott
meg. Az ünnepélyes megnyitó
keretében Vízer József technikus, műbútorasztalos mester (c.
egyetemi hallgató) átadta Berkes Gábornak külön jutalomként a Stanley Black and Decker
Hungary Kft. ajándékát, egy
profi kézi gyalut és saját ajándékait: szerszámokat, furnért, mahagóni fűrészárut.
A Gödön élő Vízer József édesapjától örökölte a szakma iránti rajongását, aki iparengedélyét 1937-ben kapta, s már abban
az esztendőben műhelyt nyitott Budapesten, a Tavasz utcában. Termékeinek bemutatásá-

ra mintaszobát alakított ki. Az ifjú Vízer József 1959-ben szerezte
meg asztalos technikusi oklevelét. Faipari egyetemen szerette
volna magasabb szinten képezni magát, de
egyéb származása miatt egyetlen felsőfokú
intézménybe sem vették fel.
Technikusi végzettséggel az Újpesti Bútorgyárban
dolgozott középvezetőként, de
emellett apja műhelyében is tevékenykedett, melynek vezetését 1970-ben vett át. Munkájának elismerését mutatja, hogy a
műhely időközben a Kossuth utcába költözött. Főként régi bútorok helyreállításával foglalkozott, de olasz, portugál, indonéz
és sok más nagykövetnek is dol-

gozott. Önálló iparát 1999-ben adta
vissza, nyugdíjazását kérve, mert
az erősen megnőtt
közterheket és a
telephely-engedély
megújítását nem
vállalta már. Utána
otthon, a gödi házában dolgozott.
A
kamarában
a '80-as évek végén szakmunkás oktatással és
vizsgáztatással is foglalkozott,
majd felkérték a gyakorlati képzés vizsgaanyagának megírására. Ekkor régi álma vált valóra:
a soproni egyetem címzetes faipari hallgatóvá fogadta. A komoly anyagi gondokkal küzdő
tanulók megsegítésére - édesapja id. Vízer József műbútorasztalos-mester emlékére - fiával díjat

alapított, melyet évente a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős diákjai közül az kap,
akinek vizsgamunkáját a szakmai kollégium a legjobbnak ítéli. Első alkalommal 2009-ben adták át a Vízer-díjat.
Sokat dolgozott azért, hogy
a Makovecz Imre tervezte Magyar Faipar Háza Újpesten felépülhessen, amihez az önkormányzat telket is felajánlott. Ennek feltételei azonban még nem
álltak össze, a megvalósítás még
várat magára.
Egy időben Skóciában élt, sőt
letelepedett, illetve ingázott a
két ország között, majd végül hazaköltözött, mert hazahúzta Újpest és Göd.
Mesterművei is megtekinthetőek honlapján: vizerjozsef.hu

– Azt gondolom, nem árulja
el, mi kerül a fa alá, ám az nem
titok ugye, hogy mi lesz az ünnepi menü?
– Az ilyenkor szokásos ünnepi ételeket készítjük el. Szenteste
lesz hal – vélhetően harcsa –, majonézes saláta és süteményként
zserbó. Idén egy kicsit könnyebb
a dolgunk, ugyanis a nagy családi ünnepi ebéd ezúttal nem nálunk
lesz.
- molnár -

ÉPÍTŐANYAG– ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig,
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak
a Gödi Ámbitus Kft.
dolgozói nevében!

Forrás: fataj.hu
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IDÉN IS FELÉPÜLT
a „Mézeskalácsfalu” Sződligeten
Az adventi készülődés jegyében idén is összefogott Sződliget apraja-nagyja, akik felépítették a „Mézeskalácsfalut”. A szorgos előkészületet követte a látványos megnyitó ünnepség, melynek Ókovács
Szilveszter volt a házigazdája. A két napos kiállítást a település nemzetközi hírű mestercukrásza,
Mihályi László és Juhász Béla polgármester nyitotta meg. A gyönyörű alkotásokat az érdeklődök
sokasága tekintette meg, akiket a szervezők „mézből-cukorból formált remekművek” mellett karácsonyi hangulatú programokkal vártak…
„Októberben talán még magunk sem tudtuk pontosan, hogy mire
is vállalkozunk.
Voltak
elképzelések. Éreztük, hogy akarjuk, hogy megcsináljuk, de
azt hiszem, bevallhatjuk, akkor
még valami sokkal
kisebbet álmodtunk.
Aztán valami elkezdődött. Jöttek az ötletek. Nem is
tudom, hol bújtak meg ezek a gondolatok eddig. Egymásnak szinte ismeretlen emberek kezdtek együtt dolgozni egy cél érdekében. Jöttek az önzetlen felajánlások. Tészta alapanyagok,
dekoráció, csomagolóanyag, nyomdai termékek, vásári finomságok, műsorok és még számtalan apró-cseprőnek tűnő dolog, ami nélkül nem ugyanez lett volna az eredmény. Új arcok és
dolgos kezek jelentkeztek munkára. S
ezek a kezek új gondolatokat hoztak

ÉLŐ PONTY
A SLÁGER
Decemberben fogyasztjuk
hazákban a legtöbb halat,
körülbelül
ugyanannyit,
mint az év első 11 hónapja
alatt.
z idei karácsonyi szezonban mind a 19 Auchan áruházban kapható élő ponty, a
karácsonyi szezon slágere. A friss halak között leginkább az afrikai harcsa, fogas, lazac, pisztráng, és a
busa népszerű. A friss
halkínálat 60-70%-a hazai,
édesvízi hal, 30-40%-a tengeri
hal, de az áruházakban kapható élő ponty kizárólag hazai tenyészetektől származik.
Az élő ponty mellett az egyik
legnépszerűbb, sokféleképpen
elkészíthető hal az afrikai harcsa, az Auchan áruházakban
frissen kapható, hazai tenyészetekből származó hal. Tengeri halak és tenger gyümölcsei közül a legnagyobb igény
lazac, főtt garnélák, halfilék,
kagylók, tintahal iránt mutatkozik, de ezek mellett egyéb
különlegességeket is lehet frissen, jégágyon vásárolni az áruházakban.

magukkal. Így lett idén
meseszép kinti dekorációnk is.
Az alkotás, a karácsonyvárás közben sokunkat megérintett valami. A
szeretet, az ös�szetartozás, az elfogadás érzése. Feltették nekünk a kérdést: hogyan tudott ennyi nő ilyen sokáig békében dolgozni együtt? Ezt nem tudom, de a lényeg, hogy akartunk. És
ez az akarat mindennél erősebb volt.
Akartuk a közös célt, az összefogást, a
békét. S végül úgy látszik, az összetartozás is akart minket.

Időközben még a szerencse is mellénk állt. Nem csak egy pályázaton
nyert gyönyörű karácsonyfával, hanem az időjárás alakulásával is. Hihetetlen, hogy pont akkor, pont annyi hó
esett, ami éppen nekünk kellett. Azt
hiszem odafentről is figyeltek bennünket.” – írja a település hivatalos honlapján Papp Andrea.

Ebben a hangulatban született meg
egy dal, a mi saját mézeskalács dalunk. Sokszor csalt könnyeket szemeinkbe az elmúlt hetekben.

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

A

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és
nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Sportkarácsony a Megyeházán
Pest-Pilis-Solt vármegye 353 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyűlése 1999-ben ezt az
évfordulót Megyenappá nyilvánította. Az idei év különleges, mert az ünnepség része volt a Pest megyei Sportkarácsony is, a megye amatőr és professzionális sportolóinak találkozója.

A kitüntetettek között vannak a gödi asztaliteniszezők is

D

r. Szűcs Lajos, Pest megye elnöke – ünnepi beszéde
után - került sor az elismerések átadására.
Régiónkból számos sportoló, kiváló szakember
vehette át Pest megye elismerését:

Civilek Sződligetért Egyesület, Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj: Balazic David, Nagymaros.
Olimpikonok és paralimpikonok elismerése: Kammerer

Zoltán (Göd), Kulifai Tamás (Göd), Paumann Dániel (Vác),
Tóth Tamás (Tahitótfalu).
Sportkarácsony Díjak: Az Év Legeredményesebb Pest megyei sportszervezetek speciális sportágak kategóriában: Váci
Reménység SE.
Az Év Legjobb Pest megyei sportolója speciális sportágak
kategóriájában: I. Kálmán Krisztina, Váci Reménység SE, I.
Kanyó Zsolt, Váci Reménység SE.
Az Legeredményesebb Általános Iskolája: II. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Vác.
Az Év legeredményesebb középiskolája: I. Boronkay György
Műszaki Középiskola, Vác, III. Radnóti Miklós Gimnázium,
Dunakeszi.
Az Év Testnevelője: I. Varróné Hegedűs Gabriella,
Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház, I. Povázsay
György, Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi.
Az Év Legjobb Pest megyei Diáksportolója Általános Iskolás korosztályban: II. Kareczky Réka, Váci Reménység SE. Az
Év Legjobb Pest megyei Diáksportolója Középiskolás korosztályban: I. Noé Bálint, Váci Hajó SE, II. Rády Zoltán, Dunakeszi VSE.
Az Év Legjobb Pest megyei sportolója férfi utánpótlás korosztályban: I. Noé Milán, Váci Hajó SE.
Az Év Legjobb Pest megyei csapata felnőtt korosztályban:
II. Váci Férfi Kézilabda SE, III. Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály. Az Év Legjobb Pest megyei sportolója férfi felnőtt korosztályban: III. Galambos Péter, Vác Városi Evezős Club.
Az Év edzője: Babella László, Váci Hajó SE.

A Dunakeszi Kinizsi Futsal
adománygyűjtésben is jeleskedik
350 ezer forinttal támogatják a rászoruló családokat

Szijjártó Péter, a Dunakeszi Kinizsi Futsal csapatkapitánya,
a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára
adta át december 12-én Kozsuch Zsolt plébánosnak azt a
350 ezer forint pénzadományt jelképező táblát, melyet a
2013-as Kinizsi-naptár értékesítéséből gyűjtöttek a rászoruló családoknak.

A

szép gesztusra a Vasas elleni
Magyar Kupa mérkőzés előtt
került sor a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában, ahol ezúttal is az elmaradhatatlan show vezette fel a találkozót.
Az NB II Keleti csoportjában
szereplő fővárosi alakulat lépett
fel támadólag, már a 2. percben
vezetést szerzett, de ezt gyorsan kiegyenlítette egy szép góllal Szikora Levente. Az első félidő 9. percében Temesi Norbert
ütközött a vendégek kapusával,
akinek produkcióját sárga lappal
"jutalmazta" a játékvezető.
Rövid közjáték után ismét a játékra koncentráltak a csapatok,
a 11. percben a Kinizsi házi góllövőlista vezetője, Kun Gábor találatával a hazai alakulat vette át a
vezetést. A félidő utolsó másodperceiben Monspart László tovább növelte a Kinizsi előnyét.
A nézők még fel sem ocsúdtak
Kundlya Zsófia lányainak látványos produkciójának hatása alól,
amikor Safar Tony látványos alakítását az „év góljaként” kiáltotta
világgá a helyi műsorközlő…
Felszabadultan, látványosan
játszott a hazai csapat, amely
megállíthatatlanul rohamozott,
és egymás után érte el góljait:
Horváth Ferenc, Temesi Norbert,
Kun Gábor, Horváth Ferenc pazar góljai után a 18. percben 9-2-re
szépített a Vasas. A kupa mérkőzés utolsó gólját Temesi Norbert
szerezte két másodperccel a talál-

kozó végét jelentő sípszó előtt.
A Dunakeszi Kinizsi a 10-2-es
győzelmével bejutott a legjobb
nyolc közé. Szijjártó Péterék a
sorozat következő mérkőzését januárban Győrben játsszák.
V. I.

XIV. évfolyam 23. szám

A birkózó magyar bajnok
Négy éve találkoztunk utoljára. Akkor a fiatal birkózó, ifjabb
Németh István a junior kategóriában bontogatta "szárnyait",
s biztató eredményei alapján joggal jósoltak eredményes jövőt edzői s nem utolsó sorban édesapja, Németh István építőipari vállalkozó, aki maga is e férfias sportág aktív művelője
volt, ő maga ötven esztendeje kezdett birkózni Kunpeszéren.
Serdülő magyar bajnok lett, s később, a Bp. Honvéd színeiben
felnőttként is mindig az első négy-hat között végzett.

A

ztán 1981-ben Dunakeszire költözött, családot alapított s edző lett a
MÁV helyi sportkörében. Sok tehetséges versenyző formálódott
a kezei között, de igazi vágya az
volt, hogy két fia is belekóstoljon a birkózás világába.
Egyszer aztán elvitte a tizenkét éves Norbit és a hét éves Pistit az Újpesti Dózsa szakosztályába, ahol régi sporttársaival
is összetalálkozott. Ők lettek a
fiúk mesterei. Norbi két év múlva abbahagyta, a kisebbik fiúnak azonban egyre jobban ment
a versenyzés.
Ugorjunk egyet az időben. A
tehetséges, egyre sikeresebb fiatalember vérbeli sportoló lett,
emellett a tanulás is jól ment. A
Széchenyi István Általános Iskola elvégzését követően az újpesti Bródy Imre Gimnázium
sporttagozatos osztályában tanult tovább, majd érettségi
után felvételt nyert a Budapesti Kommunikációs Főiskola logisztikai szakára, a közelmúltban kapta meg diplomáját. Tervezi, hogy szerez még egy birkózó edzői szakképesítést, aminek
majd hasznát veheti, ha befejezte sportpályafutását.
De ez még odébb van, hiszen

az idei év olyan szép eredményeket hozott számára, amelyek
biztató karriert vetítenek előre.
Közbevetőleg jegyezzük meg,
hogy miután a Dózsában megszűnt a szakosztály, 2001 óta a
Vasas színeiben lép szőnyegre.
Hat magyar bajnokság volt az
idén, két főiskolás, két U23-as
a 23 éven aluliaknak és két felnőtt bajnokság. Valamennyi versenyen érmes lett. Mindezeken
túl az idei évet a csapatbajnokság zárta. Idén küzdött először
világversenyen. A hazai főiskolai bajnokság megnyerésével jogot szerzett a Finnországban
megrendezett Universiadén való
részvételre, ahol a 12. helyet szerezte meg. Első világversenyén
ez igen szép eredmény.
De ennél sokkal szebben csillog az az aranyérem, melyet a
szabadfogású egyéni magyar
bajnokságon megnyert. S hogy
igazán dicsőségesen fejeződjön be az idei esztendő, a közelmúltban a Fradival vívott csapatbajnokságon mind a szabadfogású mind a kötöttfogású kategóriában első lett s ezzel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
egyesület lett az idei bajnok. S
csak úgy "mellékesen", megnyerte az országos szumó bajnokságot is. Példaképe és egyik edzője Wöller Gergő, aki számtalan
nemzetközi versenyen bizonyította már kivételes kvalitásait.
Képletesen szólva van tehát
mit tenni a karácsonyfa alá. És
a felnőtt kategóriában ez még
csak a kezdet. A folytatás? Alig
négy év múlva olimpia…
K atona M. István
A szerző felvétele

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

