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Regionális csatorna-beruházás
Áprilisban elkezdődhet a próbaüzem

2009. szeptember 2.

ingyenes

Szent István-napi megemlékezések Dunakeszin

Kitüntetések az alkotó munka elismeréseként

Az összességében közel száz kilométer hosszú gravitációs vezetékből
több mint nyolcvan kilométer már elkészült, és jó esélye van annak, hogy
már október végén a földbe kerül az utolsó méter is a csaknem 6 milliárd
forintos költséggel épülő Őrbottyán – Vác csatornahálózat építésében. A
több mint húsz kilométer nyomóvezetéknek, illetve a huszonhét térségi és
közterületi átemelőnek is el kell készülnie március végére, hogy áprilisban megkezdődhessen a három hónapos próbaüzem.
A Váchoz tartozó Csatamező területén már végeztek, Márialigeten még tartanak a csatornázási munkálatok. Kiss
Zsolt városi képviselő – a gazdasági és
városüzemeltetési bizottság volt elnöke
– kezdeményezte a város főmérnökénél
és a kivitelező cégnél, hogy közösen
járják be azokat az utcákat, melyeket
érint a beruházás váci szakasza. A területen csak földutak találhatóak, ezért
különösen fontos azok szakszerű helyreállítása. Szikora Miklós főmérnök,
valamint a kivitelező cég, a Szabadics

Zrt. képviselője, Both Zoltán ígéretet
tettek arra vonatkozóan, hogy a beruházás követően Csatamezőn minden
utca az eredeti vagy annál jobb minőségben lesz helyreállítva, még ebben az
évben. A Bolgár utca már ennek következtében kapott kőszórást, és a munkálatokat a terület képviselője, Kiss János
is ﬁgyelemmel kíséri. A csatornaépítés
szeptember végére, október elejére befejeződik, azonban az üzembe helyezés
csak a teljes beruházás elkészülte után
lehetséges.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kétmilliárdból újul meg a váci kórház
Projektmenedzser a beruházás élén
Egymilliárd 967 millió forint uniós támogatást nyert Vác a Jávorszky Ödön
Kórház fekvőbeteg szakellátásának fejlesztésére, amelyhez a város 219 millió
forint önrésszel járul hozzá. A több mint kétmilliárdos beruházás révén befejeződhet az intézmény – kilencvenes évek közepén kezdődött – több szakaszból álló
rekonstrukciója. A két év alatt lezajló korszerűsítés és az elavult műszerek cseréje eredményeként a régióban egy magas szintű ellátórendszer jön létre, mondta
sajtótájékoztatóján dr. Molnár Lajos alpolgármester. A város képviselő-testülete
már elfogadta, hogy a 2010. és 2011. évi költségvetéséből biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt.
(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

Kecskeméthy Géza polgármester gratulál a kitüntetetteknek

FOTÓ: K ESZIPRESS

A magyar állam születésének ünnepe, a Szent István-napi városi megemlékezések augusztus 19-én, a VOKE József Attila
Művelődési Központban, immár tizenkettedik alkalommal megnyíló képzőművészeti tárlattal vették kezdetüket, melyen
ezúttal harminc Dunakeszin élő művész alkotása szerepel.
(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Vác kitüntetettjei
A köztársaság állami ünnepén, a váci augusztus 20-i
ünnepségen, Rudolf Péter, Jászai- és Nívó-díjas, váci születésű színművész, Kautzky
Ervin és Kopetty Lia, a Fónay
Márta – HUMÁNIA – Drámai
Műhelyt megalapító és irányító
színművészek vehették át a Vác
Város Díszpolgára címet és az
ezzel járó oklevelet dr. Molnár
Lajos alpolgármestertől. Pro
Urbe-díjban részesült Babella
László, a fél évszázada alapított Váci Hajó SE már legendás
edzője, olimpiai bajnokok nevelője. Pro Urbe-díjas lett posztumusz Sulyánszki Dezsőné is,
az egykori kiváló kézilabdás
és sportvezető – többek között
a Váci Forte SC volt elnöke –,
aki 2006-ban, nem sokkal halála előtt, még megkapta „A magyar kézilabdázásért” Aranyjelvény-díjat is. A díjat férje vette
át. Közösségi Pro Urbe-díjban
részesült a városi ünnepségek
rendszeres résztvevője, a 20
éves fennállását ünneplő, Csereklye Sándor által vezetett,
hagyományőrző Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium.
Augusztus 20-a alkalmából
a levéltárosok legmagasabb
szakmai elismerésében, Pauler
Gyula-díjban részesült Vác Város Levéltárának igazgatója, dr.
Horváth Ferenc. A kitüntetést a

levéltárügyben eltöltött három
évtizedes eredményes munkásságáért, Vác Város Levéltárának sikeres életre hívásáért és

tán nyugállományú alezredesnek a honvédelmi miniszter. A
kitüntetett tizenkét éve vezeti az
idén harmincadik születésnapját

XI. évfolyam 17. szám

A kiművelt emberfők sokaságáért
Véget ért a több mint két hónapos nyári szünidő, még lehetnek meleg, sőt, kánikulai napok, ám a
szünidei játék, kirándulás, vízparti nyaralás már bevonult az emlékek tárházába, az iskolákban elkezdődött a tanítás s a képzeletbeli csengő megszólalt az óvodákban is.
Kicsik és nagyobbak reggelente már nem arra gondolnak, hogy
miképp töltsék el játékkal, szórakozással az adott napot. Felkelés,
mosdás, reggelizés és a táska a
hátukra vagy kézbe véve, indulás
az iskolába. Új ismeretek, új tantárgyak, új világok nyílnak meg
előttük. Az első osztályosoknak
még a padban fegyelmezetten
ülés is újdonság, számukra ebben
a tanévben a betűvetés alapvető tudományának elsajátítása a
legfontosabb feladat. A magasabb osztályokban viszont már
a tágabb világ mind alaposabb
megismerése, végső soron a jövőre való felkészülés az elsődleges tennivaló. Mert tudás nélkül
nincs előrejutás, nincs életcél,
nincs hivatás, nincs tartalmas
élet.

kolákban 31 700-an, a speciális
szakiskolákban 2800-an, a gimnáziumokban 43 300-an, míg a
szakközépiskolákban 46 300-an

tében meghirdették a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó
programját,
több mint 2 milliárd forint keret-

kezdik el tanulmányaikat.
Folytatódik a magyar oktatásügy egyik legátfogóbb vállalkozása, az Új tudás program. Ennek
keretében mintegy 130-140 milliárd forint plusz forrást biztosítanak a közoktatásnak, részben
hazai, nagyobb részben uniós
költségvetésből. A pénzt jórészt
tehetséggondozásra, esélyegyenlőségi programokra, iskola felújításokra és a pedagógusok bérének
minőség központú kiegészítésére
fordítja a kormány. Ezen túl az
idei tanév közoktatás-politikájának is egyik központi eleme a
tehetséggondozás, ennek kere-

összeggel. Folytatódik az Útravaló Ösztöndíjprogram, melyre 2,2
milliárdot fordítanak, uniós forrásokból pedig további 1 milliárd
forint áll a rendelkezésre integrált tehetségsegítő programokra. S még egy fontos adat. Bár a
gazdasági nehézségek inkább a
megszorítások, mint a költekezés
irányába hatnak, azért a Nemzeti
Iskolafejlesztési Program keretében 105 milliárd forintból több
száz oktatási intézmény újulhat
meg a következő években. Közel
kétszáz felújítási projektről éppen
a közelmúltban született döntés.
(Folytatás a 4. oldalon)

Vác kitüntetettjei

működtetéséért, valamint a közgyűjtemény társadalmi hasznosítása terén elért érdemeiért
kapta. Az ünnep alkalmából az
Aranykor kitüntetés ezüst fokozatát adományozta Mayer Zol-

ünneplő, Vác katonai hagyományait őrző, ápoló Esze Tamás
Honvéd Nyugdíjas Egyesületet.

BORGÓ JÁNOS
Mit is lehet tudnunk a most
kezdődő tanévről? Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium honlapjáról megtudhattuk, hogy a
2009/2010-es tanév kezdetén 1
384 490 diák ült az iskolapadba. Az általános iskolákban 775
820, a szakiskolákban 123 720,
a speciális szakiskolákban 9770,
a gimnáziumokban 203 360, a
szakközépiskolákban pedig 236
230 diák kezdte el a tanulást. Az
első osztályt az általános iskolákban mintegy 99 ezren, a szakis-

Megrótták a váci polgármestert
Dr. Bóth János fellebbez és feljelentést tesz
Augusztus 24-én a váci képviselő-testület fegyelmi tanáccsá
alakult, és döntött dr. Bóth János
polgármester I. számú fegyelmi
ügyében. A fegyelmi tanács elnökévé Mokánszky Zoltán képviselőt választották, aki közleményt
adott ki a döntésről. E szerint,
az elrendelés alapjául szolgáló
három esetből a tanács két esetben magalapozottnak ítélte az
ellene felhozott kötelezettségszegést, ezért a polgármestert
fegyelmi büntetéssel sújtotta. Az

indoklás szerint, amelyről már
Tomori Pál, a vizsgálóbizottság
elnöke nyilatkozott az MTI-nek,
a polgármester munkája során
túllépte hatáskörét (mint az a
közleményben szerepel, jogellenes módon személyes adatokat
szerzett), kötelességét pedig vétkesen megszegte, mert sürgősségi indítványokat nem terjesztett
a testület elé. Ezért a ﬁ zetésén
felüli juttatásokat is megvonják.
Dr. Bóth János szerint viszont
a vizsgálóbizottság jelentése

olyan nem ellenőrzött és igazolt,
becsületét sértő kitételeket tartalmaz, amelyek alapján rágalmazásért büntető feljelentést kell
tennie. E mellett, a Munkaügyi
Bíróságon is fellebbez a koncepciós fegyelmi eljárás miatt. Úgy
véli, a vizsgálati eljárás tisztaságát jól jellemzi, hogy a vizsgálóbizottság elnöke, Tomori Pál,
perben áll az eljárás alá vont polgármesterrel.

BORGÓ JÁNOS
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Kétmilliárdból újul meg a váci kórház

Áprilisban elkezdődhet a próbaüzem

Projektmenedzser a beruházás élén

(Folytatás az 1. oldalról)
A főmérnökség még keresi
azokat a műszaki megoldásokat,
melyek lehetővé teszik a még
csatornázatlan telkek rákötését a
hálózatra. Itt a befogadó gerincvezetéket már úgy építették ki, hogy
a további rácsatlakozások lehetősége biztosított.
A próbaüzem beindításához természetesen arra is szükség lesz,
hogy az érintett településeken a
lakossági rákötések nagyobb része elkészüljön. Az érdekeltségi
hozzájárulás beﬁzetése mellett –
elmaradása esetén adók módjára
behajtható –, rákötési kötelezettség is van. Ez érvényes minden
beépíthető és már beépített telekre
az érdekeltségi területen. Aki nem
él ezzel a lehetőséggel, súlyos környezetterhelési bírságra számíthat
a helyi önkormányzatoktól.

Kiss Zsolt önkormányzati képviselő kezdeményezte a bejárást

BORGÓ JÁNOS

Kerekesszékkel,
babakocsival a Megyeházán
Ünnepélyes keretek között adták a Pest Megyei Önkormányzat
Hivatalában a most elkészült akadálymentes liftet, korlátlifteket,
mosdókat és speciális parkolóhelyeket. Ezzel megoldódott az épület akadálymentes megközelítése
és az intézményen belüli akadálymentes közlekedés is. Az átadáson mozgáskorlátozottak is részt
vettek, akik ki is próbálták az új
liftet. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a Pest Megyei

Megyeháza épületében” című
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósult meg. Pest Megye
Önkormányzata a közel 40 millió
forint értékű beruházásra pályázat keretében 25 millió forintot
nyert el. A fejlesztéssel a Megyeháza hiánytalanul megfelel a középületek akadálymentesítésére
vonatkozó törvényi előírásoknak.

(Folytatás az 1. oldalról)
A beruházás projektmenedzsere, dr. Kékesi Tibor elmondta,
hogy feladatuk három részből áll:
el kell készíttetni a kiviteli terveket, majd következik a kivitelezés,
végül az orvostechnikai eszközök
beszerzése. Minderre 24 hónap áll
rendelkezésre, amelyből 17-18 hónap maga az építkezés. A tervezés
tulajdonképpen augusztus közepén
elkezdődött, a szerződés előkészítésére hatvan nap áll rendelkezésre,
a kivitelezés januárban indulhat. Ez
utóbbira mintegy másfél milliárd forintot kívánnak fordítani. A felújítás
azokat az épületeket, épületrészeket
érinti, amelyeket az előző ütemek
során nem korszerűsítettek. Először a főépület fel nem újított része
kerül sorra, ötágyas, fürdőszobás
kórtermeket alakítanak ki, megoldják az intézményhez tartozó pavilonok hőszigetelését, legalább három
százalékkal csökkentik a fajlagos
energia-felhasználást. A pályázaton

Sajtótájékoztató: Dr. Kékesi Tibor, Dr. Molnár Lajos és Dr. Erős András

elnyert összegből mintegy 350 millió forintot orvostechnikai eszközök
beszerzésére fordíthat az intézmény,
ugyanis most a műszerek átlagéletkora eléri a 16 évet.
A munkaterület előkészítésére, a betegellátás folyamatosságának biztosítására már készül az

intézmény. Mint dr. Erős András
főigazgató elmondta, az egyik legfontosabb feladatnak ő is az elavult
műszerpark korszerűsítését tartja,
e mellett két területet emelt ki: a
kórházi komfort javítását és a sürgősségi ellátás központosítását.

BORGÓ JÁNOS

Pest Megye tiltakozik
A sajtóhír szerint a kormány
arra készül, hogy a megyei önkormányzatokon keresztül pénzt
vonjon el a kórházaktól, az iskoláktól, a múzeumoktól és a
közgyűjteményektől. Ezeknek
az intézményeknek a fenntartása már eleve azért került a megyei önkormányzatokhoz, mert
a települések képtelenek ellátni
működtetésüket. Ha a kormány
most újra a megyei önkormányzatoktól veszi el a pénzt, akkor
azzal közvetve a magyar embereket sújtja. A rossz kormányzati

döntések és a folyamatos elvonások már eddig is működő képességük határára sodorták a megyei önkormányzatokat, ezekkel
az intézkedésekkel egyenesen
lehetetlenné tennék a közintézmények működését.
Pest megyében közel 1,3 millió ember hétköznapjaiban érződne olyan negatív hatás, amit
a lakosság nem tud már elviselni.
A Pest Megyei Önkormányzat
felel többek között a Szent Rókus Kórház és a Flór Ferenc Kórház működéséért vagy az egy

tucatnyi, megyében található oktatási intézményért. A kevesebb
pénz ezeknél az intézményeknél
azt jelentené, hogy a polgárok
rosszabb körülmények között
gyógyulhatnak és tanulhatnak.
Ezért Dr. Szűcs Lajos, a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke felszólítja a kormányt, hogy ne nehezítse tovább a megyei önkormányzatok, és ezáltal a magyar
emberek helyzetét, és a hibás
döntéseinek árát ne rajtuk hajtsa
be.

AMBRUS ANDRÁS SAJTÓFŐNÖK
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Tudósítások Dunakesziről
Szent István-napi megemlékezések

Kopjafaavatás az alagi hősök emlékére

Kitüntetések az alkotó munka elismeréseként

Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
igazgatója mondott beszédet

(Folytatás az 1. oldalról)
Másnap, augusztus 20-án délelőtt a gyártelepi Jézus Szíve templomban tartott ünnepi szentmisével
emlékeztek államalapító Szent
István királyra a város polgárai.
A fennállásának 65. évfordulóját
ünneplő templomban a Harmónia
Sacra kórus több egyházi művet
szólaltatott meg Szakáll Lászlóné
karnagy vezényletével. Az istentiszteletet – melyen jelen volt
Kecskeméthy Géza polgármester és
több önkormányzati képviselő is –
Szádoczky Károly apát, kanonok,
plébános celebrálta.

Az ünnepi prédikációt követően
Kovács László evangélikus lelkész
és Szádoczky Károly megáldotta
és megszentelte új kenyeret, melyet
Kecskeméthy Géza polgármester
vette át a város nevében.
A önkormányzat képviselő-testülete által rendezett városi ünnepséget augusztus 20-án, délután, a Széchenyi István Általános Iskolában
tartották, ahol Kárpáti Zoltánné,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola igazgatója mondott beszédet.
Az ünnepi szónok kiemelte, hogy
augusztus 20-a egyszerre tud állami, egyházi, s valódi nemzeti ünnep lenni. Felemelő adomány, hogy
egész nemzetünk 1000 esztendőre
tekinthet vissza ezen az ünnepen.
Páratlan ajándék, hogy népünk
egyetlen uralkodó személyéhez köti
és kötheti a magyarság és a keresztény hit világának találkozását. Szent
István király művével, mindannyian
a jövő lehetőségét kaptuk meg – jelentette ki Kárpáti Zoltánné, aki szerint Szent István szolgált és épített:
„Munkával, renddel, erkölccsel, hittel, és megfelelő alkalmazkodással.
Országépítő volt. Hiteles volt. Szent
volt. Egy ezredévre szólót alkotott.
Ő tanította meg, hogy szükség van
országépítőkre. Olyanokra, akik

tudják, hogy ez sokrétű és fáradtságos feladat. Olyanokra, akik nem
tévesztik össze a munkát, a harcot
és az áldozatot az ügyeskedéssel.
Olyanokra, akik maradandót alkotnak, nemzetet és jövőt építenek” –
hangzottak az ünnepi szónok ma is
aktuális gondolatai.
Az ünnepi beszédet követően,
Kecskeméthy Géza polgármester – a képviselő-testület nevében
– Dunakeszi Város Díszpolgára
kitüntető elismerést adott át Csákó
Józsefnek, a LightTech Lámpagyár
ügyvezető igazgatójának és Dian
Józsefnek, a Bombardier MÁV
Kft. volt ügyvezető igazgatójának.
Gendur Pál, a MÁV Járműjavítő
Üzem Tanműhelyének egykori
vezetője, a DVSE férﬁ kézilabda csapat legendás vezetőedzője,
Dunakeszi Városért kitüntetésben
részesült.
Az ünnepi megemlékezés befejezéseként hazánk egyik legrégebbi amatőr kórusa, az Újpestért, a
Budapestért és a Magyar Örökség
díjjal kitüntetett Tungsram Kodály
Zoltán Férﬁkar adott nagy sikerű
ünnepi műsort Pálinkás Péter karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja
vezényletével.

VETÉSI IMRE

Hétköznapi hősök. Olyan férﬁak és nők, akik egy közösségen belül rendkívüli, önfeláldozó, emlékezésre és fejhajtásra érdemes tetteket hajtanak végre, viselkedésük és emberi magatartásuk az egész
társadalom számára példa értékű. Valóságos emberek, akik köztünk élnek, kiváló jellemük, nagyszerű tulajdonságaik, lelki és szellemi erejük egyaránt képessé teszik őket olyan hősies cselekedetek
véghezviteléhez, amelyek miatt időről időre nagyon fontos megemlékeznünk róluk.
Augusztus utolsó hétvégéje fontos pillanat volt főként az
alagiak, de Dunakeszi város lakosságának egészének életében
is, ugyanis ekkor avatták fel azt
a kopjafát a Szent Imre templom kertjében, melyet az alagi
hősök emlékére Demeter István
székelyudvarhelyi fafaragó művész alkotott és Skripeczky Ákos
ötvös- és iparművész restaurált.
A szervezők és egyben a
kopjafaállítás
kezdeményezői
Skripeczky István nyugalmazott
gimnáziumi tanár, a Dunakeszi
Civilek Baráti Köre egyesület
tagja, valamint Csoma Attila
helytörténész, a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese voltak.
Az emlékbeszédet Kollár Albin,
a Dunakeszi Lokálpatrióta Egyesület tagja, városunk díszpolgára
tartotta, melyet a Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak
versei, valamint Vincze József
előadóművész saját megzenésített
versei előztek meg. Az Őseink
nyelvén és a Mi marad belőlünk
című zenés versek előadásában
Babják Annamária színművész

működött közre. A rendezvényt
támogató fellépők között továbbá
fontos megemlíteni Kaszás Imre
színművészt és a Harmonia Sacra

ge, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök a Szent Imre és Szent
Mihály templom atyáival közösen
celebrált.

Kórust is Szakáll Lászlóné vezetésével.
Dióssi Csaba alpolgármester
rövid beszéde után a kopjafa leleplezésére került sor. Rendhagyó
módon a kopjafa megszentelése
után következett az ünnepi szentmisére, melyet az est díszvendé-

Az ünnepi misét követően a
szervezők mindenkit szeretettel
vártak a Széchenyi István Általános Iskolában rendezett fogadásra, melyet Kecskeméthy Géza
polgármester úr nyitott meg.

LEGINDI TÍMEA

Tízmilliós csalót füleltek le a zsaruk
Betörők és gépkocsi tolvajok akadtak fent a rendőrök hálóján
Izgalmas akciókkal és nyomozásokkal teltek a dunakeszi rendőrök napjai az elmúlt hetekben is.
Több ügyet sikerült felgöngyölíteni, betörőket és gépkocsi tolvajokat fogtak el, több fóti prostituáltat
állítottak bíróság elé. Lefülelték a tízmilliós pénzintézeti bűnelkövetőt és egyik társát.
Gyors és hatékony felderítő munka eredményeként sikerült lefülelni
azt a dunakeszi pénzintézeti dolgozót, aki tízmilliós nagyságrendben károsította meg munkáltatóját.
Mint azt Kovács László alezredestől, a Dunakeszi Városi rendőrkapitányság vezetőjétől megtudtuk a
pénzintézeti dolgozó a kihallgatás
során elmondta, munkája közben
megismerkedett két „ügyféllel”,
akik a könnyű pénzszerzés ígéretével rávették, hogy először kisebb
majd nagyobb összegeket adjon át
„kölcsönként” nekik. A bizalomépítés jeleként a tettestársak eleinte
visszaadták a rendkívüli haszonnal
kecsegtető gyorsvásárlásra „átmeneti kölcsönként” kért kisebb
összegeket. Ám ahogy az üzlet
beindult a kivett pénz mennyisége
mindig nagyobb lett, amit már nem
adtak vissza.
- Sikerre vezetett a gyors és hatékony nyomozás. A pénzintézeti
dolgozóval összejátszó két elkövető közül az egyiket már eljárás alá
vontuk. A másik személyt körözi a

rendőrség, az eltulajdonított pénz
még nem került elő – tájékoztatott
a rendőrkapitány.
Kovács László külön hangsúlyozta, hogy a nagy forgalmú
áruházakkal, pénzintézetekkel és
vállalkozásokkal együttműködve
igyekeznek megelőzni a hasonló
bűncselekmények elkövetését, az
illegális pénzkiáramlást, a közvagyon megkárosítását.
Az egyházakkal és egyéb civil
társadalmi szervezetekkel együttműködő dunakeszi rendőrök sikerével zárult akciósorozat keretében
elfogták azt a házaló bűnelkövetői
csoportot, melynek tagjai 4 millió
forinttal károsították meg a sértetteket. – Eddig is fogtunk el bűnelkövetőket, akik megkapták a jól
megérdemelt büntetésüket, ám a
károsultak soha nem jutottak hozzá
eltulajdonított értékeikhez. Ennek
a nyomozásnak azért van nagy jelentősége – a bűnözők elfogásán túl
– hogy az elkövetők az utolsó ﬁllérig visszaﬁzették az eltulajdonított
4 millió forintot – mondta elégedet-

ten a kapitány.
Három hete a dunakeszi rendőrök „vendéglátását élvezi” az a betörő is, aki főként fóti családi házakat tört fel. – Hat-hét betörést már
magára vállalt. Amióta „kivontuk a
forgalomból” azóta érzékelhetően
csökkent az ilyen jellegű bűncselekmények száma – jelentette ki a
rendőrkapitány, aki elmondta azt
is, hogy elfogtak egy betörésben és
gépkocsi eltulajdonításban „utazó”
bandát is.
A Dunakeszi Városi Bírósággal
együttműködve Fót külterületéről
nyolc prostituáltat állítottak elő,
akik közül több személyre elzárást
szabott ki a bíróság. A kapitány
határozottan kijelentette, hogy a
lakossághoz hasonlóan a rendőrség és a bíróság sem tolerálja az ősi
mesterség nyilvános gyakorlását.
A bűncselekmény elkövetésének
visszaszorítása érdekében tavaly
több mint háromszáz feljelentést
tett a rendőrség.

(VETÉSI)

A kiművelt emberfők sokaságáért
(Folytatás a 2. oldalról)
Dunakeszin a tanévet több
mint 2200 gyermek kezdi el,
közülük mintegy 330 első osztályos, a gimnáziumban több mint
600 diák tanul. Lőrincz András, a
Polgármesteri hivatal intézményirányítási és vagyongazdálkodási
osztály vezetője elmondta, hogy
a tanévkezdéshez a személyi feltételek adottak, kiváló szakemberek, pedagógusok, óvónők állnak
rendelkezésre. A város tanintézményeit sem kerülte el a gazdasági okok miatti létszámleépítés.
Eleddig pedagógusokat még
nem kellett elküldeni, sajnos,
azonban az oktató-nevelő munkát
segítők köréből, illetve a műszaki-adminisztrációs állományból
városi szinten mintegy harminc
főtől kellett megválni.
Egyebek mellett azt is elmondta Lőrincz András, hogy
megszűnt az általános iskolák
önálló gazdálkodása, ezt a tevékenységet a GESZ látja el. Ennek
oka részben létszámgazdálkodás, részben következetesebb
központi gazdálkodást kívánnak
bevezetni. Az jelenleg még nem

ismert, hogy az önkormányzatokat érintő 120 milliárdos elvonás
hogyan hat majd az oktatásra.
Bár bejelentették, hogy az oktatást és egészségügyet az elvonás

térium, az önkormányzatok, a
tanintézetek illetékeseinek jelent
nem kevés tennivalót. A diákok
számára azonban elsődlegesen a
tanulás, a tudásgyarapítás a leg-

nem érinti, ám az önkormányzatok egész gazdálkodásának
Dunakeszin például ezek a területek adják a költségvetés jó
részét, így minden bizonnyal
hatással lesz az oktatási intézményekre is az elvonás.
Mindezek és sok más megoldásra váró feladat a minisz-

fontosabb feladat, mert e folyamat végeredményeként a jövőben
is – miként azt gróf Széchenyi
István megfogalmazta – „A kiművelt emberfők sokaságában
rejlik a nemzet ereje!”

KATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELEI

Kundlya Zsóﬁa a Budapest Wolves Ladies játékosa
Az osztrák női bajnokság MVP-je, a 2009. év legjobb játékosa
A magyar női amerikai football
csapat a második helyen végzett az
osztrák női bajnokságban. A liga
legértékesebb játékosa (MVP) címet
egy Dunakeszin lakó hölgy, Kundlya
Zsóﬁa érdemelte ki. Ő a csapat azon
futó játékosa, akinek a mezszámát
(#30) már nagyon ismerik az osztrákok, hátulról… Ha egyszer kiszabadul a védők közül, képtelenség
utolérni.
– Mikor és hogyan ismerkedtél
meg az amerikai focival, és miért
fogtál bele ebbe a nem éppen nőies

sportágba? – érdeklődtem.
– Bő két és fél évvel ezelőtt láttam először a tévében egy felhívást,
hogy női játékosokat keresnek a
Wolveshoz. Miután elvégeztem a
TE-t (Testnevelési Egyetem) testnevelő-egészségtantanár szakát, hiányzott az aktív sportolás. Előtte hosszú
ideig atletizáltam, mindezt édesapám
vigyázó edzői szemei előtt. Közben pompon lány is voltam, az első
magyar csapatban. Ma is oktatom, a
Fazekas Iskolában pedig testnevelő
tanár vagyok.

– Hány edzésetek van egy héten?
– Alapozó időszakban heti 4 edzés
van. Az edzők nagyon változatos és
erős felkészítést tartanak számunkra.
Ilyenkor senkit sem kell otthon altatni, az biztos. Ez számomra nem jelent
problémát, szeretem, ha ﬁzikailag le
vagyok terhelve.
– Milyen a csapatotok?
– Legnagyobb előnyünk egyértelműen a küzdőszellem, és az, hogy
ilyen sok lány félre tudja tenni a nézeteltéréseket az eredmény érdekében.

Egyértelműen rám van kihegyezve a támadás, ez persze nem baj – bár
a meccsek alatt sokszor úgy érzem,
hogy azonnal szükségem van egy új
tüdőre. Jó példa erre, hogy a döntőben az ellenfél külön embert állított
rám, akinek csak az én támadásom
volt a feladata.
– Milyen volt ez az osztrák bajnokság, hogyan fogadtak ott titeket,
magyarokat?
– Meg kellett harcolnunk a helyünkért. Jó példa erre, hogy a szezon
során összesen 30 touchdownt futot-

tam, de emellett volt még másik 11,
amit valamilyen apróbb szabálytalanság miatt visszafújtak. Játékunkkal bebizonyítottuk azt, hogy méltó
ellenfelek vagyunk. Már csak kevés
hiányzott a győzelmünkhöz!
– Hogyan tovább?
Az ezüstérmem mellé szeretnék
egy aranyérmet is.
Az idén elkezdtem az amerikai foci-edzői szakot, mert amikor visszavonulok, edzőként szeretném a női
(férﬁ) csapatot segíteni.

SOLYMOSI LÁSZLÓ
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Geotermikus hőszivattyúk felhasználása az épületekben
Napjainkban sokat hallani a címben megjelölt technológiáról, de miről is van szó valójában?
A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely alacsonyabb hőmérsékletű pontról (föld, levegő, talajvíz,
stb.) magasabb hőmérsékletű pontra
(pl. épületek fűtésrendszere) szállít
hőmennyiséget munkaközeg (hűtőgáz) közbeiktatásának segítségével. Működtetéséhez külső energia
szükséges, amely leggyakrabban
villamosenergia. Szinte minden háztartásban üzemel hőszivattyú: a hűtőszekrény is egy hőszivattyú; a szekrényből szivattyúzza ki a fölösleges
hőmennyiséget a szekrényen kívülre.
A geotermikus hőszivattyú a
talajból nyer hőenergiát; a talajkör
(primer oldal) kiépítésére többféle
módszer létezik, ezek közül a legmegbízhatóbbat és ezáltal a legelter-

jedtebbet mutatnám be: a talajszondás rendszer esetén általában 100-150
mm átmérőjű, 15-100 méter mélységű
függőleges furatot készítenek a földbe. Ebbe a furatba 2-4 db műanyag
csövet helyeznek, melyek alul U elemmel összevannak kötve, majd a talaj
és a csövek közötti rést híg cementáló
anyaggal töltik ki, amely kötés után
biztosítja a hőkapcsolatot a talaj és a
csövek között. Az így kialakított zárt
csőrendszerben – melybe a hőszivatytyú talajköri oldala is be van kötve
cirkulál a talajhőt szállító folyékony
közeg. A hőszivattyú másik vízköre
már az épület fűtés-hűtés rendszeréhez kapcsolódik, biztosítva a fűtés
részére a melegvizet, vagy éppen a
hűtés részére a hidegvizet. Tehát a két
önálló vízkör közötti hőkapcsolatot
és hőáramlást a geotermikus hőszivattyú biztosítja.
100 méteres mélység esetén hazánkban átlagosan kb. 15 °C-os a talaj hőmérséklete, átlagosan 40-50 W
energiát nyerhetünk furat folyóméte-

renként, ennek nagysága függ a talaj
összetételétől, továbbá a rétegvizek
magasságától, földalatti áramlásától.
Hőigénytől függően több szondát kell
létrehozni, és ezeket célszerű osztógyűjtőn keresztül közösíteni.
A hőszivattyúk egységnyi befektetett energiája a megvalósított
rendszer hatásfokától függően 4 – 5szörös egységnyi hőenergiát biztosít
számunkra. Villamosenergia használatánál ma már lehetőségünk van
az ún. Geo tarifa nyújtotta előnyt kihasználni, amelyből egy 4-es jóságfokot (szaknyelven munkaszámnak
hívjuk, angolul: COP = Coefﬁcient
of Performance) feltételezve 7 Ft/
kWh fűtőérték egységárat kapunk.
A lakossági gáz ára jelenleg kb. 130
Ft/m3, egy átlagos gázkazán hatásfokát ﬁgyelembe véve 19 Ft/kWh fűtőérték egységárat kapunk. Látható,
hogy jelenlegi árszinteken kb. 70%
fűtési költség megtakarítás érhető el
egy átlagos tudásszintű hőszivattyús
rendszerrel. A használatnak van egy

másik vetülete is: amennyiben az
épületben alacsony vízhőmérsékletű
sugárzó fűtés rendszert alkalmazunk
(fal- vagy mennyezetfűtés vagy ezek
kombinációja) nyáron a klíma készülék üzemeltetéséhez viszonyítva kb.
harmadáért tudjuk megvalósítani az
épület hűtését úgy, hogy az épület
szerkezetéből hőt vonunk el, tehát
természetes módon fogjuk hűvösnek
érezni a helyiségeket – ellentétben a
klímával ami hideg levegőt fúj be, ismerve annak élettani hatásait is.
Ma már Magyarországon is vannak kiemelkedő példák a technológia
nagybani használatára épületekben:
Dunakeszin egy 75 és egy 77 lakásos társasház, míg Budapesten a
Raiffeisen Bank Központja, Törökbálinton a Pannon GSM központi
székháza üzemel hőszivattyúkkal
rendkívül gazdaságosan és környezet kímélően, hiszen ezen rendszerek
nem terhelik a levegőt égéstermékekkel.

Western OB verseny Gödön

MASSZŐR KÉPZÉS
indul Vácon, Hatvanban, Gödöllőn

ﬁlmben, itt is szerepet kapott a
lasszó, és a legnehezebb produkció, a hajcsárkodás.
Miközben a verseny tartott, a
versenyen kívüliek a bírói pavilon
előtt üldögélve, beszélgetésekkel
és lovas sztorikkal szórakoztatták egymást. Szerintük nincs
ennél hasznosabb és szebb sport,
amikor versenyző és kedvenc paripája együtt küzdik le az összes
akadályt.

BCSI
Cowboy kalapos, szigorú tekintetű férﬁak vették birtokukba
a gödi Szálender tanyát. Bokáig
érő hosszú kabátjuk alól néha
kivillant jellegzetes csizmájuk,
viszont érdekesnek tűnt, hogy a
dupla pisztolyos felállás helyett,
dupla nevezési lap tanulmányozásával múlatták idejüket, miközben türelmesen vártak sorukra a
nevezési asztalok előtt.
A Magyar Lovas Szövetség
Western szakága Gödön tartotta
- bemutatóval egybekötött - „A”
kategóriás OB versenyét. Az időjárás a futamoknak eleinte ugyan
nem kedvezett, mert sokáig heves
eső áztatta a lovas pályát, de később már ragyogott a nap. Végül
igazi versenyben tudott „gyönyörködni” a kisszámú - de annál
lelkesebb - lovas sporthoz értő
nézősereg a Szálender tanyán.
A versenyszámok közül a laszszózás és a bekerítéses hajtás vitte a prímet. Akár egy vadnyugati

Újságunkat és napi
aktuális cikkeinke
elolvashatja
www.dunakanyarregio.hu
honlapunkon

Elek István
ügyvezető igazgató
5-Let Kft.
2120 Dunakeszi,
Barátság út 4/A.
Tel.: 06-27-633-500,
06-30-45-45-905
www.5-let.hu
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2009. szeptember közepén
FRISSÍTŐ TEST+TALP
(Indiai olajos, relaxáló arc,
Thai,fogyasztó-cellulit,)

Részletﬁzetés!
TREND-ENERGY Oktatási Bt.
Képz.Eng.szám: 04-0122-06

Érdeklődni: (20) 9762 111

APRÓHIRDETÉSEK

• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár
azonnali kezdéssel.
T.: 20/442-9570 • 06-1/369-6674.

•
A
Dunakanyar
régiójának
CRONOS társkereső irodái Vácon
és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20/566-5047-es számon 14 órától.

V. LECSÓFESZTIVÁL VÁC
2009. szeptember 5-én Vác főterén
lecsó és lecsó jellegű ételek elkészítése bográcsban és egyéb szabadtéri főzőeszközökben
Mindenkinek itt a helye közelről és távolról egyaránt!
Amiről a csapatoknak gondoskodniuk kell:
tűzrakáshoz, főzéshez szükséges eszközök, alapanyagok, csapatnév kiírása, minden egyéb eszköz,
asztal, székek, padok, amelyekkel kényelmessé, hangulatossá tehetik „konyhájukat”
Nevezési díj: 1.000.- Ft/főzőcsapat, A legﬁnomabb lecsót, lecsó alapú különlegességet,
legjobb jelmezt, a kialakított főzőhelyet külön díjazzuk!

Jelentkezni lehet: a Duna-presszóban a Március 15 tér 13. szám alatt: 27/310-569
Információ: a 20/289-3746, a 30/283-8636-os telefonokon, vagy a
vdrtegyesulet@gmail.com és az ld@dunaweb.hu e-mail címeken

Fővédnök: Dr. Bóth János polgármester, országgyűlési képviselő
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Programok:
9.00 órától: Indul a nap: zenés csalogató
10.00 Megnyitó
A rendezvényt Dr. Bóth János Vác város
polgármestere, országgyűlési képviselő nyitja meg
10.15 Lecsófőző csapatok felvonultatása,
bemutatkozása után zenés, kulturális programok
várják az érdeklődőket: felép többek között
Mága Zoltán hegedűművész, aki az
„angyalok” társaságában muzsikál.
Kérjük, főzzön, vigadjon velünk: szeretettel várja Önt a Váci Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Rudolf Péter – Egy TISZTA EMBER
Három kiváló színművész, Rudolf Péter, valamint a Kopetty Lia - Kautzky Ervin házaspár kapta
meg a Vác Város Díszpolgára címet, illetve az ezzel járó oklevelet, míg a Pro Urbe azaz városért elnevezésű egyéni díjával a város két sporttekintélyének több évtizedes tevékenységét ismerték el.

– Kinek mit mond e név, Rudolf
Péter?
– Legtöbbünknek egy jó színészt, az „Üvegtigris” reménykedő
vállalkozóját, a „Beugró” című műsor impozáns szereplőjét, ám most
kicsit más szemszögből is nézzük
meg azt az EMBERT, akit nem véletlenül választottak Díszpolgárrá
egy olyan városban, mint Vác.

pletykák a bulvárlapokban, akiről
akarva, akaratlanul is jót hallani.
Tudni illik, hogy Rudolf Péter,
családos ember, aki harmonikusan
szép házasságban él feleségével és
szeretetben nevelik három gyermeküket.
Nem titok az sem, hogy e tehetséges színész, tisztelettudó, valamint családcentrikus ember, mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy az elismerést, a díszpolgári
titulust, szülei érdemének tartja, hiszen Édesapja és Édesanyja
voltak Vác lelkes pedagógusai és
nevelői. Péter elmondásai alapján,
szerencsésnek tartja magát, hogy
Vác szülöttje lehet, hogy a Bátho-

Rudolf Péter az elismerés átvételekor

Péter, a színész, olyan férﬁ, aki
nemcsak tehetséges, igen sármos
is, mondhatnám, hogy mindanynyiunk kedvence, egy szerethető
EMBER, akiről nem terjengnek

ry iskola tanítványaként „koptathatta a padokat”, hogy e gyönyörű
történelmi városban nyerhette el a
szavalóversenyek számos díját, s
pályája, innen indult el.

Rudolf Péter és a Kopetty Lia - Kautzky Ervin házaspár

Minden tisztelete a szülei felé
irányul és a díjátadásra is családjával karöltve jött el, hogy megmutassa gyermekeinek a várost, a
focipályát, ahol, kisdiákként, első
góljait rúgta.
Rudolf Péter, azon rendkívüli aktív, színész - rendező, aki a különleges pályája mellett, egyre inkább
előnyben részesíti családját, hiszen
az idő fogy, az élet rohan, míg a pillanat örök és nem árt megragadni!
Rudolf Péter Vácott nőtt fel, itt járt
iskolába, itt tanult zenét, színjátszást, mégis szüleinek tulajdonítja
az elismerést, hiszen mindannyian
valahonnan jövünk, otthonról hozzuk értékeinket, s mindent, amit
később jól, vagy rosszul, de felhasználunk életünk során.
Amikor meghallottam, hogy
Rudolf Péter lett - többek közöttVác díszpolgára, szívembe jóleső
meleg költözött és arra gondoltam, Ő méltán megérdemli, min-

den kétség nélkül!
...Valamikor, nem is olyan régen, egy szintén színész ember
előadása során, azt hallottam
Péterről, hogy egy messze távoli
faluban él nyugalomban és békében. Távol a világtól, az ottani
embereknek, előadást szervezett
egy másik kedves színésztársával,
s így sikerült becsempészniük oda
is, nemes egyszerűséggel a JÓT,
valami olyasmit, amiről évek múltán is beszélni fognak ott, távol a
színháztól, a város lüktető életétől,
és ez a SZERETET!
Nehéz dolog a szeretetet tanulni, szeretni tudni kell és Rudolf
Péternél ez működik, ezt hozta
otthonról.
Nem éreztem hazugságot, ármányt, korrupciót. Vajon miért?
Büszkék vagyunk rá! Sok sikert
kívánva a továbbiakban is!

FRENYÓ KRISZTINA

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas OKLEVELET adó

MASSZŐRTANFOLYAM
indul Dunakeszin
szeptember 14-én,
Budapesten szeptember 12-én.

Ára: 45.000 Ft.

Érd.: 06-30/30-21-487
(Nysz.: 14-0032-06)
Pilismaróton ártér-mentes
üdülő-övezetben 1200 m2-es telken
faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.
T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. T.: 06-30-386-4456.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050
iletve: www.hotel-m.hu
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/
m2, házhozszállítással.
06-30/296-1771
• Támogatott OKJ-s KÉPZÉSEK!
Kéz-, lábápoló, műkörömépítő, fodrász, kozmetikus, masszőr.
Helyszín: Gödöllő, Vác, Budapest.
Telefon: 06-70/533-6379.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Ver(het)etlenül kezdtek a váci focisták
Remekül kezdte a 2009/2010-es
NB II labdarúgó bajnokságot a váci
focicsapat. Augusztusban veretlen
maradt a gárda: az első négy fordulóban két-két győzelem és döntetlen
az immár az óbudai toldaléknevet
elhagyó csapat mérlege.
A felkészülést Gergely Károly
vezetőedző irányításával végezték a váci ﬁúk. A játékoskeretben
jónéhány változás történt, talán
a legfontosabb, hogy a Videotonhoz távozó Kocsis Dávidért kapott
pénz alapvetően fontos volt a másodosztályban való indulás anyagi
vállalásához. Sérülések és betegségek viszont alaposan hátráltatták
az egyhetes lengyelországi edzőtáborozással színesített alapozást. A
vezetőedzőnek is komoly egészségügyi problémái akadtak, és amíg ő
betegállományban van, addig Szabados György az ő tanácsai mellett
ellátja a szakvezetői feladatokat.
Méghozzá sikeresen! A mieink
egy gólnélküli döntetlennel kezdtek

Baktalórántházán, majd egy színvonalas meccsen, jó teljesítmény-

A rutinos középhátvéd,
Kovács Péter mindkét
hazai mérkőzésen
győzelmet érő gólt szerzett.

nyel verték hazai környezetben a
nyáron az élvonalból kiesett REAC
gárdáját. (Váci gólszerzők: Langó
László és Kovács Péter.) Két bajno-

ki között az állami ünnepen az NB
III-as ESMTK volt a kupaellenfél
idegenben. A váciak a rendes játékidőben 2-2-re végeztek, majd az
új kiírás szerinti hosszabbításban
lőtt góllal biztosították helyüket az
újabb körben. (Andrejcsik Ádám 2,
Ravasz Tibor) Az újabb idegenbeli – bőcsi – bajnoki kilencven perc
ismét döntetlent hozott. A Dunakanyar-Vác kiállítás miatt egy félidőnyi emberhátrányban harcolt ki
1-1-es remit Vén Gábor találatával.
A veretlen sorozat legutóbb a váci
stadionban is folytatódott, ahol a
szintén jól rajtoló Hajdúböszörmény ellen egygólos félidei hátrány
megfordítva nyert csapatunk 2-1-re
(Fekete László, Kovács Péter).
A csapat az így megszerzett
nyolc pontjával jelenleg a harmadik
helyen áll a tabellán és szeptember
6-án, vasárnap a csoport bajnokesélyeséhez látogat Szolnokra.

XI. évfolyam 17. szám

A Dunakanyar Tenisz Mekkája

A jövő csillagai Dunakeszin
Amerikába és Olaszországba szerveznek edzőtáborokat
A Dunakanyar Tenisz Mekkájaként ismert Dunakeszi Tenisz Klubban kiemelt szerep jut az utánpótlás nevelésnek. Napjainkban 126 ﬁatal sportol az 1992-ben alapított egyesületben. A dunakeszi
ﬁatalok mellett budapesti és fóti teniszezők is játszanak a klubban, akik közül jó néhányan az első tíz
között vannak a korosztályos országos ranglistán.

K ERESZTURI GYULA
A családi vállalkozásban működő sikeres klub elnöke, Bogyó László szerint Magyarországon nagyon
eredményes az utánpótlás nevelés. – A tudatos szakmai munkának, a jól felépített versenyeztetési programnak köszönhetően hazánk az 5. helyet foglalja
el az európai rangsorban. Szép reményekkel bíztat
a jövő is, hiszen a 14-16-18 év alatti korosztály versenyzői a világ elitjéhez tartoznak – mondja örömmel a klub vezetője. – Az ifjú teniszezők kimagasló
sikere az egyesületekben végzett kiváló szakmai
munkának, és sok egyéb mellett azoknak az egykori
élversenyzőknek köszönhető, akik napjainkban már
edzőként kamatoztatják tudásukat.
A Dunakeszi Tenisz Klub is ezt a szakmai utat járja. Bogyó Tamás vezetőedző irányításával olyan kiváló edzők segítik a ﬁatalok fejlődését, mint Kriska
Gábor, Ordina Tibor, Door Attila és Oláh Attila,
akik egykoron sportolóként is nagyszerű eredményeket értek el.
- A magyar élversenyzők, Szávai Ági és a többiek
nemzetközi sikere óriási vonzerő a gyerekek körében. Kimagasló teljesítményük nagyon sok ﬁatalt
„hoz le” a teniszpályára. Az ifjú „teniszpalánták”
példaképe a mi 19 éves tanítványunk, Bazula Géza is, aki nagyszerű eredményeinek köszönhetően a

Dunakeszi Tenisz Klubból jutott ki az egyik amerikai egyetemre – meséli büszkén Bogyó László. - Az
egykori mátészalkai kissrác 13 éves korától öt éven
keresztül edzett nálunk, hogy álmát valóra váltsa.
Ez a gyönyörű levél, amit tőle kaptam, óriási szakmai elismerés számomra – mutatja az Amerikából
érkezett, ereklyeként őrzött dokumentumot Bogyó
Tamás. - Géza karrierje is bizonyítja, hogy tehetséggel és szorgalommal nagyon messzire el lehet jutni
– teszi hozzá a ﬁatal vezetőedző.
- Mindennek az alapja a tudatos és tervszerű utánpótlás nevelés – állítja Bogyó László, aki leginkább
arra büszke, hogy klubjuk és oktatási módszerük
nagyon népszerű a ﬁatalok körében. – A legkisebbeknél, az alapoknál kezdjük az oktatást, melynek
érdekében például sikeres együttműködést alakítottunk ki a helyi Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolával. A Sportminisztérium és Kárpáti Zoltánné
igazgató asszony támogatásának köszönhetően a tenisz oktatása bekerült a tanrendbe. Az 1-2. osztályos
diákoknak díjmenetesen oktatjuk a tenisz alapjait.
A példák bizonyítják, hogy jó úton járunk, hiszen a
sportoló gyerekek a tanulásban is élen járnak. De az
is sokatmondó, hogy sok diák töltötte nyári vakációját tenisztáborainkban.
Kapcsolataiknak köszönhetően rendszeresen
szerveznek edzőtáborokat az Amerikai Egyesült
Államokba és Olaszországba. A napokban kötöttek
együttműködési megállapodást egy belga partnerrel. – Nemzetközi kapcsolataink jól segítik a ﬁatalok
szakmai fejlődését és az idegen nyelvek elsajátítását
– érvel Bogyó László.
Beszélgetésünk során szóba kerültek az őszi bajnokságok is, melyeken öt csapattal képviselteti magát
a klub. – Ideálisak a felkészülés feltételei, hét pályán
gyakorolhatnak játékosaink, akik különböző szintű
bajnokságokban szerepelnek. Női felnőtt csapatunknak minden esélye meg van rá, hogy feljusson az OB
I-be – bizakodik a klub elnöke, aki azonban azt sem
hallgatja el, hogy ők is megérzik a gazdasági válság
negatív hatását, melyet reményeik szerint sikerül „a
legkisebb áldozattal túlélniük”…

VETÉSI IMRE

A Göd Kupán Kammerer Zoltán, Hesz Mihály
és Angyal Zoltán is szerepet kapott
A Gödi SE Kajak Kenu Szakosztálya idén 16. alkalommal rendezte meg a Dunakanyar egyik
legrangosabb vízisport-esemé-

délután a 8 kenufutam alkalmával közel 300-an ültek hajóba. A
rendezvényen az utánpótlás-korúaktól a sztársportolón át az al-

nyét, a Göd Kupát. Délelőtt 20
kajakfutamban mintegy 400-an,

kalmi „happy futam” résztvevőig
bárki nevezhetett. A szeles, esős

idő ellenére is közel ezren látogattak ki az egész napos versenyre. A délelőtti „királykategória”
minden bizonnyal a férﬁak 2000
méteres K1-es versenyszáma
volt. A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltánt igen csak
megszorongatták ﬁatal riválisai,
a célba a vendéglátó klub ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmese,
Slezsák István ért be másodikként, a bronzérmet a váci Noé
Bálint érdemelte. A díjátadók
között szerepelt a váciak büszkesége, a mexikói olimpia bajnoka,
Hesz Mihály, a válogatott korábbi
szövetségi kapitánya, Angyal Zoltán, valamint a térségben lakó,
világ- és Európa-bajnokságokon
érmeket szerző utánpótlás-korú
kajakosok.
Az esemény az Önkormányzati
Minisztérium támogatásával került megrendezésre.

VASVÁRI FERENC
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