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„Elolvadtak a nézők
Veráék duettjétől”
Immár egy ország szorít érte, bájos mosolya, gyönyörű hangja a legjobb öt közé repítette
Kováts Verát. A 16 éves ifjú hölgy mentora, Nagy Feró úgy véli, kis csalogánya a személyes
varázsa miatt akár az X-Faktort is megnyerheti. „Nevelt lányát” az előző szériában oly sokat emlegetett könyvtár helyett inkább futni, vagy éppenséggel vacsorázni viszi.

Szépül a belváros –
ünnepeljünk együtt!
VÁC FŐUTCA – FŐTÉR PROGRAM II./1. ÜTEM. Projektrendezvény
Hamarosan birtokba vehetik megújult városközpontjukat a váciak. Sétálhatunk a
macskaköves utcákon, beülhetünk barátainkkal valamelyik hangulatos kávéházba,
sőt már az autók elől sem kell féltenünk gyermekeinket. Mindezek előtt azonban még
sok minden vár ránk.
(Írásunk a 3. oldalon)

Fotó: RTL K lub / Bársony Bence

(Folytatás a 7. oldalon)

Dunakanyar Régió

2

XIlI. évfolyam 23. szám

Két államtitkár is Vácra
látogatott novemberben
Az elmúlt hetekben két államtitkári látogatás is volt Vácon. Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár a Jávorszky Ödön Kórház államosításáról egyeztetett a városvezetéssel, míg Czomba Sándor,
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a kormány szakképzéssel kapcsolatos terveit osztotta
meg egy fórum keretében.

Szócska Miklós államtitkár az egészségügy átalakításáról adott tájékoztatást,
aki Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő meghívására érkezett Vácra

S

zócska
Miklós
Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési képviselővel és
a város vezetőivel, Fördős
Attila polgármesterrel, Mokánszky
Zoltán és Pető Tibor alpolgármesterekkel beszélt zárt körben a városi kórház jövőjéről. Előtte sajtótájékoztató keretében válaszolt a felmerülő kérdésekre, ahol elmondta:
már hónapok óta zajlanak a konzultációk, melyek alapján minden helyzetet egyedileg megvizsgálva születhetnek meg azok a döntések, ame-

lyek végén az egészségügyi intézmények állami kezelésbe kerülnek.
Az államtitkári látogatást követően Fördős Attila polgármester –
más témákat is érintő sajtótájékoztató keretében – bejelentette, hogy
Szócska Miklós ígéretet tett, hogy a
közeli napokban hivatalában fogadja, ahol a váci kórház államosításának üteméről és részleteiről tárgyalnak.
Szakmai fórumot tartott Vácon,
– ahol a kormány szakképzéssel
kapcsolatos terveit ismertette –

Príma-díjas
váciak

A tudás és a szorgalom sikere

Czomba Sándor államtitkár is. A
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő által kezdeményezett találkozón a város iskoláit érintő állami döntésekről esett szó. A
rendezvény előtt megtartott sajtótájékoztatón az államtitkár arról
beszélt, hogy a kormány az oktatás
átalakításánál a német duális rendszert vette figyelembe mintaként.
Fő cél, hogy rövidebb idő alatt az
eddiginél sokkal piacképesebb tudást kapjanak azok a fiatalok, akik
szakmát tanulnak – hangsúlyozta.
Az államtitkár szerint az új struktúra várhatóan a jövő évben kezdhet működni.
Szerinte az új rendszerben a térségi integrált szakképző központoknak is helye lehet, de a jövőben elsősorban az egy fenntartós megoldást preferálják. Hozzátette: csak

Czomba Sándor államtitkár a kormány szakképzési terveit ismertette

olyan megoldást támogatnak, ahol a
képzési irányok meghatározásában

az államnak döntő szava van.
Furucz A nita

A kedélyek nem csillapodnak

Az MSZP nem akar
Horthy Miklós utat Vácon
Az MSZP váci vezetése úgy érezte, nincs más lehetősége, minthogy a nyilvánossághoz forduljon olyan,
a város életét érintő kérdésekben, amire megnyugtató válaszokat vagy intézkedéseket nem remélhetnek a testületi üléseken. A szocialisták önkormányzati képviselői november 21-i sajtótájékoztatójukon
a szemétdíj, az utcanevek és a kórházat érintő kérdésekről tájékoztattak a helyi médiumok képviselőit.
Fördős Attila polgármester közleményben válaszolt a szocialista észrevételekre.

K

A VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetének november
25-i budapesti ünnepségén adták át az országos elismerések előtt
egy héttel a Regionális Príma Díj mellett a Regionális Príma Különdíjat. Mindkét elismerést hat kategóriában osztották ki. Négy váci polgár a kitüntetettek között.

A

Közép-magyarországi Regionális Príma Díjat a Sport kategóriában Kanyó Zsolt kerekes székes atléta érdemelte ki. Az építészek
között Regionális Príma Különdíjban részesült Letfusz Katalin.
Az Országos Év Vállalkozója Díjat többek között Csepreginé Nagy
Ildikó üzletvezető, a Vendégvárók Váci Egyesületének alelnöke is kiérdemelte, aki az elismerést a szombaton sorra kerülő Príma Primisszima díjátadó gálán veszi át. A Regionális Év Vállalkozója Díjjal többek mellett
Furucz Zoltánt, a Váci Napló kiadó-főszerkesztőjét is jutalmazták.
A nyertesek személyéről az előkészítő bizottság javaslata alapján a szakmai zsűri mellett a Prima Primissima Alapítvány és a Vállalkozók Országos
Szövetségének Közép-Magyarországi Regionális Szervezete közösen döntött kibővített elnökségi ülés keretében.
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iss Zsolt ezúttal is nyomatékosította, hogy a párt
nem támogatta a városvezetés által erőltetett szemétdíj koncepció bevezetését.
Élesen bírálta emiatt az önkormányzatot, sorra véve a korábban
is megfogalmazott érdemi észrevételeiket, melyeket a kormányhivatal is hasonlóképpen ítél meg.
Az MSZP frakció a novemberi közgyűlésen már jelezte, semmilyen
formában nem támogatja a Budapesti főút Horthy Miklós útra történő átnevezését.
Dr. Váradi Iván Attila az egykori
kormányzónak egy Hitlerhez írt levélrészletét olvasta fel, és úgy vélte,
az elhangzottak egyértelműen bizonyították, ilyen emberről egy demokratikus államban nem nevezhetnek el utcát. A Duna-parti település korábbi polgármestere, dr. Bóth
János kemény szavakkal kritizálta
a jelenlegi városvezetést, mondván
önkényes politizálásukkal csődbe
viszik Vác városát.
A párt egészségüggyel foglalkozó
szakpolitikusa, dr. Jakab Zoltán a
város egészségügyi hálózatának a
kormány által felvázolt átszervezéséhez kapcsolódó észrevételeit osztotta meg a hallgatósággal, és bejelentette, észrevételeit nyílt levélben küldte el a régió országgyűlési képviselőjének. Ugyanakkor nem
tartotta helyénvalónak, hogy éppen
őt nem engedték be arra a zártkörű

tanácskozásra, ahol éppen az általa feszegetett témában tartott megbeszélést Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár.
Vác polgármestere, Fördős Attila
nem hagyta szó nélkül a szocialisták észrevételeit, és egy közleményt
juttatott el a helyi sajtóhoz. Ebben
például kiemelte, a szemétdíj emelkedését például éppen dr. Bóth János akadályozhatta volna meg, aki
a csörögi lerakó helyett létrehozott
kerepesi lerakót üzemeltető cég
társelnöki funkcióját is elvállalta.
Ugyancsak a volt városvezetőt tette felelőssé, hogy Vác olyan költségvetést tervezett, ami kénytelen kijavítani a korábbi szocialista vezetés

gazdasági baklövéseit. Fördős Attila azt sem tartja szerencsésnek, sőt,
kifejezetten aggályosnak véli, hogy
egy utcanév változtatásának tervénél érvek helyett azonnal az antiszemitizmus vádjait hozza fel az ellenzék. A közleményben kitért Jakab
Zoltán észrevételeire is, és közölte,
azt a rendezvényt, melyen részt vett
az egészségügyi államtitkár, a régió
országgyűlési képviselője, Bábiné
Szottfried Gabriella szervezte, és
a zártkörű fórum nem szakmai, hanem politikai jellegű volt. Megnyugtatta a szakpolitikust, az ott elhangzott közérdekű információkról kellő
időben tájékoztatják majd.
M. L. – V. I.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Szépül a belváros – Az eljövetelre várva
ünnepeljünk együtt!
Projektrendezvény december 17-én

(Folytatás az 1. oldalról)

T

öbbek közt egy rendezvény: december
17-én, szombaton, egész napos ingyenes programkavalkád várja városunk főterén az érdeklődőket, ahol – a szervezők reményei szerint – mindenki jól érzi majd magát.
Karácsony közeledtével a főtéri programsorozat ünnepi díszben és
hangulatban, neves fellépőkkel, kreatív kuckóval, vásári forgataggal, koncertekkel és tánccal várja vendégeit. A látoga-

tók a nap során közelről is megismerkedhetnek a Vác Főutca – Főtér Program II/1. Ütemével, vagyis a belváros megszépülését szolgáló
projekttel. Megtudhatják többek között, hogy
miként folytatódik a beruházás; számos
új és érdekes információval gazdagodhatnak. Persze az is fontos, hogy legyen időnk észrevenni, hogy Advent
és a várakozás minden pillanata szépet és megújulást hozhat.

Amikor vasárnap, az ünnepi ebéd előtt meggyújtottam az első gyertyát az asztalra készített adventi koszorún, hihetetlen melegség járta át a szívemet, lelkemet. Ugyanis az
Advent első vasárnapjával megkezdődött az új egyházi év, és az ünnepkör csúcsaként
érkezik meg hozzánk a kis Jézus. Maga az advent szó jelentése nem más, mint az eljövetel, és az adventi hetekben a karácsonyt megelőző várakozás az Úr eljövetelében
éri el jutalmát. A gyertyagyújtás is ezt a várakozást jelképezi.

A

dventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken
23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden
nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Piros gyertyák jelképezték a hétköznapokat,
míg a vasárnapokat az ünnepi fehér.
Mára ebből a négy vasárnapot jelképező
gyertya maradt meg a koszorúban. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel többet. A világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet,
öröm.
Mert ezek nélkül sivár lenne az emberiség
élete.
Vasárnap egy jelet kaptunk gyertyagyújtáskor. Egy jelet, amely a szeretet, a megbékélés
ünnepének közeledtére figyelmeztet. Azokra a napokra, amikor újra jó embernek lenni,
amikor az otthonokba a kis Jézus eljövetelével a hit és a szeretet költözik.
Most e sorokat írva értettem meg Ádám barátomat, vajon mit is érzett akkor, amikor a
Karácsonyi vásáron sétálgatva, a szépen feldíszített faházak között ivott egy aszalt szil-

vás forralt bort, vett egy igazi karácsonyi fahéjas, szegfűszeges, birs almalekvárt, miközben lelkébe egy jóleső feszültség költözött.
Hisz a gyertya lángjánál valamennyien ezt
érezzük.
Az eljövetel várásának boldog feszültségét…
- molnár-

Sződliget Önkormányzata tiltakozik
az általános iskola tervezett államosítása ellen
Juhász Béla, Sződliget polgármestere a község Önkormányzata nevében nyílt levélben kéri Bábiné Szottfried Gabriellát, a település országgyűlési képviselőjét, hogy tiltakozásuknak adjon hangot az Országgyűlésben, és ne szavazzon meg olyan törvényt, amely bármilyen formában is arra
irányul, hogy a sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartója az állam legyen. Az alábbiakban közöljük Juhász Béla sajtóközleményét és
Bábiné Szottfried Gabriella válaszát.
könyvtár szintén rengeteg
társadalmi munkával. 2005ben pályázati pénzből felújításra kerültek a vizesblok
kok, a régi iskolarészen pedig
az ablakok és a bejárati ajtó.
A pályázati pénz önrészét a
sződligeti adófizetők adták
össze! Jelenleg az iskola informatikai fejlesztése folyik”
– írja Juhász Béla, aki kifejti,
hogy szerintük a törvényter-

vezet nem egyeztethető ös�sze a Helyi Önkormányzatok
Európai Chartájának szellemiségével. „A Charta kinyilvánítja, hogy lehetőség szerint a tervezési és döntéshozatali eljárás során megfelelő időben és formában ki kell
kérni minden olyan ügyben a
helyi önkormányzat véleményét, amely őket közvetlenül
érinti. Sajnos ez nem történt

meg. Meggyőződésünk szerint a tervezet sérti az Európai Unió legfontosabb alapelvét, a szubszidiaritás elvét,
amely szerint minden döntést
azon a lehető legalacsonyabb
szinten kell meghozni, ahol
az optimális informáltság, a
döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók
és érvényesíthetők. Vélemé-

K épünk Illusztráció

„Sződliget Község Képviselő-testülete megvizsgálta a
Kormány által elfogadott és
az Országgyűlés elé benyújtott köznevelés törvény koncepcióját. A törvénytervezetet megvitatta az Idősek Tanácsával és az Ifjúsági Tanáccsal. Széles körű egyetértés alakult ki abban, hogy a
sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolát, ahogy eddig
is minden probléma nélkül
tudta fenntartani és fejleszteni az önkormányzat úgy a
jövőben is képes lesz erre” –
írja Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselőnek címzett levelében Juhász Béla polgármester. Az
Önkormányzat nevében megfogalmazott tiltakozó levélben a település első embere
bemutatja, hogy a helyi közösség összefogásának köszönhetően – az 1956. november 25-én 6 tanteremmel
megnyíló általános iskola – a
folyamatos bővítés és átalakítás révén 4 új tanteremmel
és tornateremmel bővült. „Az
építkezésen a sződligeti emberek kétkezi munkával, tégláról téglára építették fel a falakat. 2002-ben az udvarán
lévő szolgálati lakásból került kialakításra a számítástechnika szaktanterem és a

nyünk szerint az önkormányzatok a legjobb gazdái az általános iskoláknak, mert az
iskolákban felmerülő esetleges gondokat, problémákat a
leggyorsabban és leghatékonyabban az önkormányzatok
tudják megoldani, amire bizonyíték a rendszerváltozás
óta eltelt 22 év.”
Juhász Béla, Sződliget polgármestere Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési képviselőnek írt levelét így zárja: „Az Önkormányzat konzultációi alapján a lakosság jelentős része nem ért egyet az
általános iskola állami kezelésbe adásával. Ezért az Önkormányzat tiltakozását fejezi ki egy ilyen koncepció ellen
és Önt, mint településünk országgyűlési képviselőjét arra
kéri, hogy ezt a tiltakozást
képviselje az Országgyűlésben, ennek a véleménynek adjon hangot a törvénytervezet
vitája során, és ne szavazzon
meg olyan törvényt, amely
bármilyen formában is arra
irányul, hogy a sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola
fenntartója az állam legyen.”
Sződliget Önkormányzatának tiltakozásával kapcsolatban szerkesztőségünk megkereste Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési kép-

viselő asszonyt, aki az alábbi nyilatkozatot juttatta el részünkre:
„Juhász Béla bármikor
megkereshetett volna a települést érintő ügyekkel kapcsolatban.
Valójában még azokra a
képviselő-testületi ülésekre
sem kapok meghívót és előterjesztést, ahol a napirend
személyesen érint. A lakosság többségére hivatkozni
nem szerencsés úgy, hogy a
sződligeti iskola jövője tárgyában nem történt sem közvélemény kutatás, sem más
véleménykérés. Hozzám is
érkeztek vélemények ez ügyben, és azok nem támasztják
alá a levélben közölteket.
Tájékoztatom Juhász Bélát és társait, hogy jelenleg
a T/4856 „A nemzeti köznevelésről szóló” törvényjavaslat általános vitája zajlik. Ha
kellő alapossággal tanulmányozta volna az ehhez kapcsolódó nyilvános anyagokat, akkor a 74, 75 és 76 §-ban
megtalálta volna a választ
az őt foglalkoztató kérdésre,
azaz a települési önkormányzatok fenntartói lehetőségét
biztosító köznevelési szerződés feltételeit. A fenti közleményből kiderül az is, hogy
Juhász Béla nem tudja, hogy
az önkormányzatok az állam
részét képezik!” – írja levelében Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő.
A szerk.
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Olvasóink írták...

Szobról! Hogy tisztán lássunk!

A Dunakanyar Régió 2011. november 17-i lapszámában „Szob elmaradt lehetőségeitől” címmel interjú jelent meg
Szőke Istvánnál, Szob jelenlegi polgármesterével, akinek nyilatkozata késztetett arra, hogy tollat ragadjak, tekintve, hogy 1990-től 2010-ig polgármestere voltam a településnek.

I

dézni szeretnék a fent hivatkozott cikk bevezető
gondolataiból: „… Szob
nem tölti be azt a pozíciót, amit földrajzi helyzete, lakossága és egyéb adottságai
indokolnának.”
Ez mára akár igaz is lehet,
hiszen sem a kistérség „zászlóshajója” szerepét, sem a
vezető önkormányzati erejét nem láthatjuk már. Pedig
erre a szerepére az alábbiak
jó például szolgálhatnak:
– 1990-ben a Pest Megyei Közgyűlésbe térségünkből 9 megyei képviselőt sikerült bejuttatni az akkori választójogi
törvény lehetőségeinek meglátásával, szobi kezdeményezésre.
– a 40 településre kiterjedő
vezetékes gázépítési program;
– 6 település „csatorna-beruházása”;
– 10 településes felszíni vízkezelési tervdokumentáció
elkészíttetése;
– Ipoly-hidak tervdokumentációinak program irányítása, stb.
Mindezek csak a nagyobb
lélegzetű, több milliárdos, ill.
több tízmilliós programok,
amelyeknek Szob volt az ös�szefogó gazdája.
Vezető szerepének megléte hiányában nem is nyerhette volna el városi jogállását
2000-ben, aminek következtében a szobi polgárok helyben intézhetik ügyeiket.
A polgármester úr azért
rejtetten, de elismeri a múlt
eredményeit is. (Könyvtár,
Zeneiskola, Danubius Tánc-

Mindezen tartozások lajstroma, amihez még rövid, éves
lejáratú hitelek, ill. lízing hitel (2014-ben lejáró) tartozik,
pontosan leolvasható még
ma is Szob Város honlapjáról.
A figyelmesebben olvasó számára kiderülhet, hogy a tartozás jó nagy része pályázati ütőfinanszírozással, ill. az
önkormányzat sajátos működési bevételeiből a tárgyévekben kifizetésre került. Tehát
a lényeg az, hogy az összességében mintegy 237 millió Ft
17 év alatti törlesztése terheli
az önkormányzatot.
A 2010. évi önkormányzati választásokat megelőzően
több héttel nyilvánosságra
hoztuk a város pénzügyi helyzetéről szóló jelentést, melyet
könyvvizsgálói és pénzügyi
tanácsadó, szakértő véleménye is kiegészített.

együttes) Dicséretes, hogy
ezt megtette.
A kerékpárút és a felszíni
vízelvezetésről írtakat azért
pontosítani kell, azok pályázatait ugyanis mindkét esetben az előző önkormányzat
nyújtotta be. Mindezekről a
Szobi Hírnök aktuális számai
pontos tájékoztatást adnak.
A fiatalok helyben maradása segítéséhez az önkormányzat közel 30 db összközműves
építési telket alakított ki. Elkészíttette 2 db 24 lakásos
szociális, ill. piaci alapú bérlakás
tervdokumentumait és pályázatot nyújtott be a
2000-es évek elején, ez azonban sajnos nem járt sikerrel.

A helyben foglalkoztatás érdekében az önkormányzat minden profiljába eső lehetőséget
kihasznált,parlagfűmentesítés
pl., de minden más közmunkaprogramban is élenjáró volt a
város.
A munkaerő-piaci szereplők településünkről történő kivonulásában az önkormányzat eszköz nélküli volt.
Az 500 millió Ft-os hitelállomány megörökléséről szóló polgármesteri nyilatkozat teljesen fals és félrevezető, hála Istennek, ennek a fele
sem igaz.
– 171 millió Ft-os, 20 évi lejáratú, 17 éves tényleges törlesztéssel CHF alapú kötvényt bocsátott ki az önkor-

mányzat 2007-ben, az addig
felhalmozódott működési hitelének kifizetésére.
Ez a tétel elég „szívenütőnek” hangzik, de ha onnan
közelítjük meg, hogy az éves
adósságszolgálat a mindenkori tárgyév költségvetés kiadási főösszegének 5%-át
sem éri el, nem beszélhetünk
valami ellehetetlenítő örökségről.
– 66 millió Ft-os fejlesztési hitel, ugyancsak 20 éves lejáratú, szintén 17 éves, tényleges törlesztéssel rendkívül
kedvezményes kamatozású
(4% alatti) Ft alapon felvett
tartozás
Ezt a hitelt a Főtér II. ütem
beruházásához kellett fölvenni.

A tűzijáték nem játék,
de kelendő árucikk!
Pirotechnikai tevékenységet
végzők figyelem!

Kormányrendelet változás!
A 173/2011-es kormányrendelet újra csoportosította a
pirotechnikai termékeket:
1. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal
és elhanyagolható zajszinttel járó, elkerített területen
való használatra szánt tűzijátékok, beleértve a lakóépületek belsejében való használatra szánt tűzijátékokat. 14. életévét betöltött állampolgár egész évben megvásárolhatja és használhatja.
2. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal
és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő elkerített
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területen való használatra tűzijátékok. 18. életévét betöltött személy vásárolhatja meg december 28-a és 31-e
között, azonban csak december 31-én 18 óra és január
1-jén 6 óra között használhatja fel.
3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal
járó, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szánt tűzijátékok, amelyek zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre. Csak pirotechnikus vásárolhatja és működtetheti. Szilveszterkor használhatók egyes 3. osztályú termékek, ezekre a 2. osztályúakra vonatkozó szabályozás érvényes.
4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal
járó, kizárólag szaktudással rendelkező személyek általi használatra szánt („szakember által használható
tűzijáték”-ként ismert) tűzijátékok, amelyek zajszintje
nem ártalmas az emberi egészségre.
KIZÁRÓLAG SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSÚ, MAGYAR
NYELVŰ CIMKÉVEL ELLÁTOTT TERMÉKET VÁSÁROLJON! MAGYARORSZÁGON TILOS A PETÁRDÁZÁS!
Cukrászdák és egyéb, pirotechnikai termékeket forgalmazók! Változott a forgalmazás
és a felhasználás engedélyezésének menete.
Érdeklődni a Dunakeszi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán a 27/341-611 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben: kedden
és csütörtökön 09.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig.

A polgármester úr és mindenki más is meggyőződhetett a város pénzügyi kondícióiról, gazdálkodási állapotáról.
Igazában azért megdöbbentő a nyilatkozat, mert egyrészt rendkívül pontatlan,
másrészt pedig mintegy meglepő dolognak tünteti fel a
pénzügyi „örökséget”, pedig ő
maga is ismerte ezt a helyzetet, erre utal az is, hogy a polgármesteri választásra való
jelentkezésekor az Önmagát
ajánló írásában így ír: ”Képesnek érzem magam arra,
hogy Szobot kivezessem az
óriási eladósodottságból ....”
Ha ez az akkori vállalás a
jelenre megváltozott, akkor
sem a visszamutogatás lenne
részéről a legkorrektebb.

Ugyan nem természetes, de
sajátos körülmények, okok
folytán joga lehet bárkinek
úgy értékelnie Szob település
20 év önkormányzati munkáját, ahogy azt éppen akarja, joga van akár semminek is
tekinteni.
Egyet azonban senki nem
vonhat kétségbe – ami a hivatkozott jelentés szakértői
dokumentumában is fellelhető a honlapon – azt, hogy az
elmúlt 20 év alatt Szob város
közel 4,5 milliárd forintnyi
vagyon-növekedést produkált, ez 1,6 millió Ft-nyi közvagyon növekedést jelent lakónként városunknak.
Ez országos szinten is kiemelkedő, amit alá támaszt
az MTA Szakértő-kutatójának (Kiss Éva dr.) e témában
írt nagy terjedelmű dolgozata is.
Jómagam, – és gondolom
minden volt települési képviselő társam is, – továbbra is a
település szolgálatára állok,
tapasztalataimmal, lehetőségeimmel, hogy segítsem a település vezetését, a jó szándékú együttműködés alapján.
Ugyanakkor úgy gondolom,
hogy a közéletbeli megszólalótól elvárható a tárgyilagosság és a ténybeli, pontos megszólalás.
Szob, 2011. november 22.
Tisztelettel:
Remitzky Zoltán
(A Szerkesztőség a maga részéről befejezettnek tekinti a téma kommunikálását,
mivel a sajtóetika jegyében
mindkét fél számára egyenlő arányban biztosította a
nyilvánosságot.) A szerk.

az újrakezdés
ESÉLYE
Az Életút Alapítvány TÁMOP 5.3.1-C-09/1-2010-0001 jelű pályázati projektje által megvalósuló szakács képzésről nyilatkozott a csoport egyik aktív tagja:
Az ifjú hölgy elmondta, hogy a
projektet megelőzően műszakos
munkarendű helyen dolgozott,
ám betegsége miatt munkanélkülivé vált. Hosszabb keresés után interneten talált
rá a képzési programra.
Korábban felszolgálóként
is dolgozott már, így tudta,
hogy a szakács szakma milyen
elhivatottságot és szakmai felkészültséget igényel. A program
végéhez közeledve még inkább
megerősödött benne, hogy jó döntést hozott, amikor bekapcsolódott a projektbe. Újrakezdte építeni az életét, fontosnak tartotta

a rendszeressé váló foglalkozásokat, s jól érezte magát a gyakorlati helyén is. Úgy fogalmazott, hogy
rendkívül sok pozitív impulzust
kapott az újrakezdéshez.
Azt tanácsolja sorstársainak, hogyha van ilyen
lehetőség, éljenek vele, és
ha elkezdik a programot,
ne hagyják abba, ne adják fel.
– A szakács szakma nem kön�nyű, ám nagyon szép, amely a
mai nehéz gazdasági környezetben is aránylag biztos foglalkozás – mondta határozottan az ifjú
szakács, aki szerényen elhallgatta nevét.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

2011. december 1.
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Vásárolja meg tűzifáját nálunk!

Megfizethető áron tölgy és akác

Apróhirdetés
• Eladó ház Dunakeszin, 2+2 félszoba. Telefon: 06-30/266-7542

m3 kalodában. Hasított: 	ömlesztett
14.900.-Ft
kirakott
18.900,– Ft
Gurigázva kalodában
16.900,– Ft
Gurigázva kalodában 1/2 m3 9.900,– Ft
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Telepünket megtalálja: Régi 2. sz. főút mellett
Sződliget és Göd között.

Telefon: 06-70/ 320-9785
Hivatkozzon hirdetésünkre!

Tájékozott szeretne lenni?
– Olvasson,
– hirdessen,
– klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

Ledvilágítás technika

Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)
Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Gubán Kornélia
Nyomda:
Bentos-Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +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!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Harmincnyolc váci diákot támogat
ösztöndíjjal a DDC
Hetedik alkalommal adták át az okleveleket a tehetséges fiataloknak

az idei évben is összességében 3 millió forintos támogatást biztosít azoknak a váci általános vagy középiskolában tanuló diákoknak, akik jó tanulmányi eredményeik mellett, művészeti, tudományos vagy
sport területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Kedves ünnepség keretében pénteken harmincnyolcan vehették át oklevelüket a DDC vezetőitől és a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány kuratóriumának tagjaitól a
vállalat váci központjában.

A

z immár hetedik alkalommal sorra kerülő díjátadó ünnepséget Bászler Mária
HR igazgató nyitotta meg a
kuratórium és az alapító képviseletében. Köszöntő szavai
után Sövér Ferenc, a DDC
Kft. gazdasági vezérigazgatója a munka, a tehetség és
a siker jelentőségét az elmúlt
századok nagy gondolkodóitól vett idézetekkel hangsúlyozta. Elsőként Arthur
Baldwin amerikai író mondását idézte: „A tehetség mögött hétköznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt, kitartás.” Majd arról beszélt,
hogy Zola is hasonlóan fogalmazott a tehetségről: „A művész semmit nem ér tehetség
nélkül, de a tehetség semmit
nem ér munka nélkül.”
– Az idézetek tartalmát
és igazságát úgy gondolom,
hogy a diákok, felkészítő tanáraik, nevelők, edzők, művésztanárok mellett a DDC
kollektívája is megerősítheti saját tapasztalatai révén
is – fogalmazott a gazdasági vezérigazgató. Sövér Ferenc Arthur Honegger svájci származású francia zene-

Szarkándi János
elnök-vezérigazgató és
Sövér Ferenc gazdasági
vezérigazgató
adta át az okleveleket

szerző mondását is idézte –
amit, mint fogalmazott, saját
példájukkal, az elmúlt évek
tapasztalatai alapján is meg
tudnak erősíteni: „A felelősség nem más, mint az újrakezdés bátorsága.”
Carlos Ruiz Zafón spanyol
író gondolatát tolmácsolva így szólt a hallgatósághoz
Sövér Ferenc: „A tehetség

olyan, mint sportolónál az
erő. Sokféle adottsága lehet
az embernek, mégsem lesz
senkiből világbajnok pusztán azért, mert magasnak,
erősnek, gyorsnak született.
A munka teszi a sportolót,
a művészt pedig a munka, a
technika, a szorgalom. Bármilyen okosnak, ügyesnek is
születik valaki, az csak útravaló. Akkor tudod jól felhasználni, ha előbb jó fegyvert
kovácsolsz gondolataidból.”
És ennek egy nagyon fontos
kiegészítéseként Bill Gates
gondolatát idézte: „Az összpontosítás a siker egyik kulcsa. Tisztában kell lennünk
a képességünkkel, hogy mihez értünk, s arra a területre
kell fordítani az időnket és az
energiánkat.” – zárta a megszívlelendő tapasztalatokat
és tanulságokat felsorakoztató ünnepi köszöntőjét Sövér

48 milliót nyert a váci TDM

A

váci Tourinform Iroda
immár, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrál helyi TDM
(Turisztikai
Desztinációs
Menedzsment) Szervezetként
működik ez év áprilisától.
Az Új Széchenyi Terv Közép
– Magyarországi Operatív

Program támogatás rendszeréhez benyújtott helyi TDM
fejlesztése című pályázatán
48.229.715 Ft támogatást ítéltek meg a Vác és Környéke
TDM Nonprofit Kft részére.
A közelmúltban megalakult
szervezet fő célja a város turizmusának fenntartható fej-

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás, egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu
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lesztése és versenyképességének növelése, mely főként a
fejlesztések összehangolásával, a helyi szolgáltatók ös�szefogásával, a vendégek széles körű tájékoztatásával és a
marketing tevékenység koncentrálásával érhető el.
A szerk.

FŰTŐMŰ
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

Ferenc gazdasági vezérigazgató, aki a DDC nevében szeretettel gratulált a díjazott
diákoknak és felkészítő tanáraiknak: „A vállalat vezetői
nemcsak a különlegesen tehetséges diákok miatt büszkék a kezdeményezés sikerére, hanem azért is, mert az
építőipart és az építőanyaggyártókat különösen erőteljesen sújtó gazdasági helyzet
ellenére is sikerült megőrizni
a programot.”
Sövér Ferenc ünnepi köszöntőjét követően a kuratórium nevében Rada Károlyné
ismertette az idei esztendőben benyújtott pályázatok
tapasztalatait. Mint mondta:
a város 15 intézményéből 72
pályázatott nyújtottak be az
alapítványhoz. Az eltelt hét
év alatt nagyon sokat változtak a pályázatok, melyek nagyon alapos munkát tükröz-

nek. Az idei esztendőben az
általános iskolákból érkezett pályázatok voltak különösen elismerésre méltóak –
fogalmazott Rada Károlyné,
aki ezúttal is bejelentette,
hogy az alapítvány az ígéretes tehetségeket szeretné felkarolni, akik saját korosztályukban kiemelkedő teljesítményre képesek. Köszönetet
mondott a diákokat felkészítő pedagógusoknak áldozatos munkájukért.
Ezt követően Szarkándi
János
elnök-vezérigazgató átadta a 38 nyertes pályázónak az elismerő oklevelet. A díjazott tanulók között
olyan kiválóságok vannak,
akik több területen is bizonyítják rátermettségüket. A
váci női vízilabda csapat tagjaként ösztöndíjat nyert pályázó versenyszerűen atletizál és tanulmányi eredménye is kitűnő. A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Díjával kitüntetett diák nemcsak
az atlétikai edzéseken bizonyít, hanem az ifjúsági fúvószenekar tagjaként is próbál és koncertezik. Harmadik nyelvvizsgájára készül
és sokadik aikidó övvizsgáján van túl az országos matematikaversenyek rendszeres
szereplője. A díjazottak többségének a nyelvtanulásban és
a középiskolai vagy egyetemi

felvételi előkészítők finanszírozásában segít a támogatás,
bár számos – országos földrajz, biológia és kémia versenyen sikereket elérő – diák,
pályázatában azt emelte ki,
hogy elsősorban természetbúvár szaklapok előfizetésére szeretné fordítani az ösztöndíjat.
Az Alapítvány 10 hónapon
keresztül folyósítja az általános iskolások esetében, egyénenként havi 6000 forintos, a
középiskolás diákok esetében
pedig havi 8000 forintos ösztöndíjat. A Vácott működő általános, illetve középiskolák
tanulói közül, azok a legalább
7. osztályos diákok nyújthatták be a pályázatot 2011. október 14-ig, akik az előző tanévben 4,5-es vagy annál jobb átlageredményt értek el és valamilyen művészeti ágban,
tudomány területen, vagy
sportban kiemelkedő eredményeket értek el. Az ösztöndíjakat a társaság beremendi gyárának környékén élő diákok
is elnyerhetik, ahol a több benyújtott pályázatra tekintettel, összesen 47 diákot támogat az Alapítvány.
A DDC váci székházában
rendezett ünnepség a tehetséges diákok kulturális műsorával zárult.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

ÉV VÉGI RENDKÍVÜLI AKCIÓ a Peugeot PM Vác-nál.

Bármilyen autótípusra

50%-os kedvezményt

nyújtunk a javítás, szerelés munkadíjából

‒ téli gumi szerelésre is ‒
amennyiben ezt a hirdetést átadja a szervizünkben.

Peugeot tulajdonosok részére további kedvezmények.
Az akció 2011. december 23-ig érvényes, és más kedvezménnyel nem vonható össze.
• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •

Vác, Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 Fax: 06-27/502-951
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Nagy Feró könyvtár helyett futni és vacsorázni jár kis védencével

„Elolvadtak a nézők
Veráék duettjétől”

(Folytatás az 1. oldalról)
– Az előző szériában a 25 év feletti kategóriával foglalkozott,
most viszont törékeny fiatal
hölgyek mentora. Melyik a nehezebb feladat egy kőkemény
rockernek? Mennyire nehéz egy
16 éves tinédzserrel az élet?
Nagy Feró: – A „nagyokkal
együtt dolgozni is remek és élvezetes lehetőség volt, de most
a lányaimmal is megdolgozom
a sikerért. Vera nagyon tehetséges, és ha innen nézem a 16
éves tinédzsert, akkor nincs
nehéz dolgom. Ám ha előjön
belőle, hogy ő már annyira tapasztalt, hogy mindent mindenkinél jobban tud, akkor
már érdekesebb az életünk.
– Csak nem voltak már konfliktusok egymás között?
N. F.: – Nem, hisz ha valamiről nagyon erős elképzelése
van, és meggyőzhetetlen, akkor nekem az a dolgom, hogy
mentorként akkor ebből a
helyzetből hozzam ki belőle a
maximumot. Egyébként meg
nem olyan nehéz meggyőznöm, mi a legjobb neki, mi az,
ami az ő érdekeit képviseli.
– Sikerült már eljutnia a valódi Kováts Verához?
N. F.: – Maradjunk annyiban,

hogy keresés alatt van. De
nem is az a lényeg, hogy én
megtaláljam, hanem az, hogy
ő meglelje az igazi énjét. Még
bőven van erre ideje.
– Már mindenki Magyarország legújabb tinisztárját
látja Verában. El tudja viselni majd ezzel az élettel

A

Fotó
ünnepe

Az Őszi Művészeti Hetek jegyében
a FOTÓ ünnepe címmel nyílt kiállítás
a váci Madách Imre Művelődési Központ
emeleti galériájában.
A helyi alkotóművészek kiállítását Fekete István
fotóművész nyitotta meg. Közreműködtek
a Bartók Béla Zeneiskola növendékei.
A kiállítás megtekinthető: 2012. január 8-ig.

járó mindennapokat ez a 16
éves bájos kislány?
N. F.: – Számára a legfontosabb a tanulás. Persze az
X-faktor révén már sosem
lesz olyan az élete, mint eddig. Nehéz erre felkészíteni őt, de sokszor beszélgettünk már erről. Sosem lehet

fáradt, ha fellépésekről lesz
szó, mindenkivel szerénynek
kell maradnia, beszélgetni
kell az emberekkel, még akkor is, ha ehhez nem lesz kedve. Ahogy mondtam, számára a legfontosabb most a tanulás, és bizony a rá váró életet is még meg kell tanulnia
kezelni.
– Csak a fiatalos bája juttatta el a legjobb ötig kis védencét, vagy tényleg benne van
az X-faktor?
N. F.: – Mi itt nem a legjobb
énekest, hanem a legjobb előadó művészt keressük, aki a
személyes varázsával megfogja a közönséget. Nos, Vera
olyan csodálatos duettet énekelt Gergővel, hogy a nézők
egyszerűen elolvadtak a nézőtéren és a televíziók előtt
egyaránt. Ha ezt az arcát erősíti a hátralévő adásokban,
akkor igenis kimondom, van
esélye nyerni.
– Az előző patronáltjaival
sokat járt az azóta elhíresült
könyvtárba. Csak nem a kis
csalogányt is elviszi ide?
N. F.: – Dehogyis, vele futni
és vacsorázni járok. A könyvtár szakot ezúttal Vera édesapjával járom ki…
- molnár -

2011. december 1– 2012. január 31.
December 3. szombat 16 óra
Két Mikulás egy erdőben
A Budai Bábszínház élőbábos, zenés
meseelőadása.
Rendező: Cs. Szabó István
Megérkezik a Mikulás bácsi. Mesél a közönségnek.
Énekelnek együtt és még verset is mondhat az a gyerek, aki
készült erre a szép alkalomra.
A belépőjegy ára: 300 Ft

December 11. vasárnap 16 óra
Itt van a szép, víg karácsony
A Katáng együttes lemezbemutató
koncertje
A hideg téli napok hangulatát, az
ünnepre való készülődés izgalmát
varázsolja a színpadra a Katáng
zenekar adventi műsora.
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,
az előadás napján: 1000 Ft

December 15. 19 óra
Esőember
Szereplők: Kulka János, Nagy Ervin,
Cseh Judit, Garas Dezső/Kézdy György,
Urbanovits Krisztina, Simicz Sándor
Író: Dan Gordon
Fordította: Zöldi Gergely
Rendező: Anger Zsolt, Producer: Orlai Tibor
A belépőjegy ára elővételben: 3000 Ft,
az előadás napján: 3300 Ft

December 28. szerda 19 óra
Szilveszteri stand up comedy est:
Beliczai Balázs és Janklovics Péter
A belépőjegy ára: 1700 Ft,
az előadás napján: 2.000 Ft
Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206
Jegypénztár nyitva tartása:
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Bolgár és német együttesek
káprázatos műsora Dunakeszin
A Dunakeszi Német és Bolgár Kisebbségi Önkormányzat színvonalas folklór estet rendezett szombaton, melyen fellépett a nagymarosi Wildenrosen Táncegyüttes, a
kismarosi Nachtigal Kórus és a Marus
Tánccsoport. A bolgár nemzetiségi együttesek közül ezúttal a Jantra
Néptánc Együttes és a Právo Népzenei Együttes kápráztatta el a közönséget a József Attila Művelődési Központban. A Nemzeti Folklór Est bevételét a városban épülő Országzászló
javára ajánlották fel a szervezők.

A

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi megalakulása óta több alkalommal
szervezett kulturális rendezvényt, melynek keretében magas színvonalú műsorukban mutatták be a német
nemzetiségi népzenei, ének és tánc kultúrát Dunakeszi lakosságának – kezdte köszöntőjét Dr. Mervald Anna. Az
elnök asszony ünnepi köszöntőjét így
zárta: – Bár gyökereink német eredetűek, de őseinkkel együtt évszázadok óta
részt veszünk Magyarország történelmi
eseményeiben, társadalmi, gazdasági és
kulturális életében. Nemcsak magyar állampolgárok vagyunk, hanem Magyarország a szülőföldünk, a hazánk. Mint magyarországi németek, hazaszeretetünk
Magyarországhoz kötődik. Kazinczy Ferenc gondolatait idézve: "A haza szeretete egyike a természet legszentebb érzé-

seinek. Szent az, mint a gyermeki hűség
és a szülői szeretet." Ez a csodálatos érzés motivált bennünket, hogy hozzájárulásunkkal segítsük az országzászló emelését – mondta Dr. Mervald Anna.
Az ünnepi megnyitó után a nagymarosi és a kismarosi ének-és táncegyüttesek színvonalas műsorral szórakoztatták a hatalmas színházterem lelkes
és hálás közönségét. A német kisebbségi együttesek vastapssal kísért produkciói után Kirov Gábor, a Dunakeszi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte a vendégeket.
– Magyarországon, és szűkebb pátriánkban, Dunakeszin élő, bolgár gyökerekkel rendelkező emberek is kettős
identitásúak, két hazát szeretnek egyszerre, két csodálatos nyelven beszél-

nek, két, egymáshoz sok mindenben közelálló nép történelmére, kultúrájára és
művészetére büszkék. Ezért is örömmel
csatlakozunk a Dunakeszi Civilek Baráti Körének kezdeményezéséhez, a városunkban felállítandó Országzászló erkölcsi és anyagi támogatásához – jelentette
be Kirov Gábor, aki ezt követően kedves
szavakkal beszélt a Dunakeszin fellépő
15 éves bolgár Jantra Néptánc Együttesről és Balkán hangját hűen tolmácsoló
Právo zenekarról.
A több mint két órás műsorban a fellépő művészek kiemelkedő tehetségükkel, ének, zenei tudásukkal, virtuóz táncukkal valósággal elkápráztatták a hálásan tapsoló közönséget. A gyönyörű
est szervezői és közreműködői maradandó élménnyel ajándékozták meg a
lelkes publikumot.
V. I.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Egy sokáig negatív történésekkel
jellemezhető őszi
szezont fejezett
be a DunakanyarVác NB II-es labdarúgó együttese
a vasárnap lejátszott és Újpesten
3-2-re megnyert
mérkőzéssel. A
váciak a nyitó fordulót leszámítva a
legjobb őszi pozíciójukban várhatják a február végi
folytatást.

Kassai Viktor játékvezető
élménybeszámolója a Kőrösiben

A magyar labdarúgó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a Magyar Labdarúgás Napjává nyilvánította. E jeles esemény alkalmából
a testnevelő tagozatos dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola a világ egyik
legelismertebb játékvezetőjét, a 36 éves Kassai Viktort látta vendégül.

A

Remélhetően a tavasszal többen ülnek
majd a lelátón és a váci csapatnak sikerül
végleg búcsút intenie a kiesőzónától

A tizedik helyen telelnek
a váci focisták
A hűvös idő beálltával melegedtek bele

N

XllI. évfolyam 23. szám

agyon sok változást
hozott a nyári szünet a csapat életében. Meghatározó
játékosok távoztak, vagy fejezték be a játékot, köztük
olyan meghatározó posztokon szereplő labdarúgók is,
mint a két kezdőkapus, illetve a házi góllövőlista tetején végző csatártrió. Az előző pontvadászatban a negyedik helyen záró gárdától
a játékoskerettel és az anyagi lehetőségekkel tisztában
lévő vezetők és szurkolók
sem várhattak csodát, ám
így is jókora csalódás volt a
túl sokáig tartó bukdácsolás
sorozat.
Három balszerencsésen,
egy-egy találattal elvesztett
mérkőzéssel kezdtek a mieink, majd bár sikerült nyerni a csoportból alulról kilógó vecsésiek otthonában, az
első öt hazai bajnokiból négyet elvesztett a Vác. A szórakoztatástól igen messze álló,
színtelen-szagtalan focit játszottak a váciak, ráadásul
eredménytelenül. Sérülések
és eltiltások miatt (az ősszel
négy játékosunk is előbb mehetett zuhanyozni piros lapja

után és a sárga lapok szapora
gyűjtögetése miatt is voltak
bőven hiányzók) Szabados
György vezetőedző nem is
tudta kétszer ugyanabban az
összeállításban pályára küldeni legénységét. Ehhez jöttek még a kapusposzton kialakult furcsa helyzetek – az
igen gyér számban a csapat
mellett álló drukkerhad szerint nem mindig az a portás
állt a gólvonal elé, aki jobb
formában volt … -, a csapat
pedig nagyon gyorsan a kiesőzónában találta magát. A
tréner aztán szinte két kézzel kapott a Mezőkövesd állásajánlatára, és októberben
Szabados Györgyöt Híres
Gábor váltotta a kispadon.
Vele két vereség és egy
döntetlen után végre az itthoni közönség előtt is sikerült nyerni, majd még kétszer megismételni ezt. Figyelemreméltó, hogy a három ötmeccses periódusra osztott
szezonban a megszerezhető
15-15-15 pont közül az elsőben 3, a másodikban 2, míg a
záró öt találkozón 12 (!) pontot gyűjtött a váci gárda.
Csapatunk a 15 fordulóban 1,2 meccsenkénti lőtt

gól átlagot mondhat magáénak. Mindennél többet elárul, hogy a házi góllövőlistán a középpályás Rusvay
Gergely áll az élen öt hálózörgetéssel, őt pedig a négyszer betaláló hátvéd (!), Hegedűs Csaba követi…
A gyomorrontással (ami
miatt el kellett halasztani
az orosházi bajnokit), pályagondokkal (a stadion centerpályájának gyepét gombafertőzés támadta meg, ami
miatt egy gyengébb falusi játéktérre hasonlított hosszú
ideig), ideges nézőtéri bekiabálásokkal és meg nem engedhető reakcióval (voltak,
akik rendszeresen, hangosan és kórusban támadtak
vezetőket, játékosokat, akik
közül nem mindenki viselte
el ezeket…) tarkított idény
végén valami fény is megcsillant a szürke teljesítmény és
eredménysor után.
A Dunakanyar-Vác végül
nem kieső pozícióban telel
és a játékosok, a csapatért
dolgozók közösen remélik
a szurkolókkal, hogy ennél
még jobb is jöhet.
K ereszturi Gyula
Fotó: Steigler Zita

Ingyenes hallásszűréssel
várjuk önt és családját!
Dunakeszi szakorvosi renDelőintézet, auDiológia
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

06-30/605-2339
Jávorszky ÖDÖn kórház, auDiológia
2600 Vác, argenti Döme tér 1-3.

06-30/726-3970
06-27/620-668

www.victofon.hu
a
-on is
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tornateremben helyet
foglaló ifjú sportpalántákat és a kiváló
sportembert Kárpáti
Zoltánné igazgatónő köszöntötte. Kellerné Géczy Ágnes
tanítónőnek köszönhetően
a gyerekek ötletes, szép műsorral kedveskedtek az iskola jeles vendégének. A nagy
érdeklődéssel várt rendezvényen – melynek főszervezője
Baranyai Éva tanítónő volt –
bemutatásra került egy másfél perces videó felvétel a kitűnő játékvezető pályafutásáról, amit Kassai Viktor élménybeszámolója követett.
A kiváló sípmester bemutatkozásként elmondta, hogy
– mint oly sok gyerek a világon – ő is arról álmodott,
hogy híres labdarúgó lesz, világbajnokságokon szerepel.
– De hamar rájöttem, hogy
nem voltam elég tehetséges,
így aztán elmentem teniszezni. Ekkor már a Wimbledonról álmodoztam, de be kellett
látnom, hogy itt sincs sok keresnivalóm – mondta.
Szülei arra nevelték – hallhattuk –, hogy a legfontosabb
a tanulás, és csak azután jöhet a sport. „Gyorsan megcsináltam a leckémet és szaladtam a barátokkal focizni.” –
mondta mosollyal az arcán.
A Tatabányán élő sportember 21 éve minden hétvégén
járja a pályákat, fiatal kora
ellenére is igazán tiszteletreméltó a statisztikája, hiszen
eddig 1100 mérkőzésen működött közre. A honi bajnokságban kiemelkednek a nagy
érdeklődéssel kísért Újpest–
FTC örökrangadók, melyeken
eddig háromszor bíráskodott.
Az NB I-es mérkőzések száma 180, a nemzetközi találkozók megközelítik a hetvenet. FIFA nemzetközi mérkőzéseket 2003 óta vezet, ott volt
U 20 évesek világbajnokságán, 2007-től Bajnokok Ligája mérkőzéseken dirigál. A videó bíró bevezetésére szerinte
egy-két év múlva sor kerülhet.
A nemzetközi karrier elengedhetetlen feltétele az angol nyelv ismerete. Ő egyébként angolul és németül is beszél. Az elméleti tudáshoz hasonló jelentőséggel bír a fizikai felkészültség is. – Mi is
sokat edzünk, a világbajnokság előtt heti négy edzéssel
készültünk – árulta el, majd
hozzátette: – A külföldi találkozók előtt egy nappal kiutazunk a helyszínre, felkészülünk a mérkőzésre, többek
között a pályát is ellenőrizzük. A játékosokkal semmilyen kapcsolatunk nem lehet,
csak a pályán, ami a játékhoz
tartozik – szögezte le.
Kassai Viktor élete legemlékezetesebb mérkőzésének
a 2008-as olimpián a NigériaArgentína döntő vezetését
tartja. Arra kérdésre, hogy

milyen érzés bírónak lenni,
azt válaszolta, hogy jó közelről látni a nagyok játékát,
amit a nézők 70-80 méterről
követhetnek – – mondta az
érdeklődő gyerekeknek, akik
nem fukarkodtak a kérdésekkel, melyekre szívesen válaszolt Kassai Viktor.
A rögtönzött szavazáson kiderült, hogy a tanulók körében a legnépszerűbb játékos
Messi, őt követi Ronaldo. De
jól ismerik a Chelsea játékosait is a fiatalok.
A rendezvény kedves szín-

foltjaként – a Kassai Viktor által dedikált labdát – Sinka Evelin elsőosztályos kislány nyerte, a másikat pedig az iskola jótékonysági báljáról viheti haza
a szerencsés nyertes.
Hosszú sorokban kígyózott
a sor, a gyerekek türelmesen
vártak az autogramra, majd
készült közös kép az osztályokkal.
Szép délelőtt volt, méltó a
Magyar Labdarúgás Napjához!
S. L. – V. I.
Fotó: Solymosi László

Legyen a Dunakanyar Régió
fotóriportere!
Ha látott valami érdekeset,
fotózza le, küldje be!
E-mail: keszipress@invitel.hu
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