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Fel kel készülni az inﬂuenzajárványra

Térségünkben több ezer embert oltottak be
Feltehetően öt áldozata van hazánkban a H1N1 vírusnak
November 3-án meghalt egy 15 éves ﬁú Szolnokon, akit a H1N1-vírus fertőzött meg - jelentette
be az egészségügyi miniszter. A ﬁú a veszélyeztetett csoportba tartozott, sok betegsége volt. Feltehetően ő a H1N1 ötödik magyar áldozata. A hétvégén válságos állapotban kórházba szállítottak
egy várandós nőt - erősítette meg a tiszti főorvos az RTL Klub Híradó értesüléseit. Ő az első
kismama Magyarországon, akinél súlyos szövődményeket okozott a vírus. Becslésük szerint 15
ezren eshettek át az új inﬂuenzán Magyarországon – nyilatkozta az RTL Klub Híradójának vasárnap este Falus Ferenc országos tiszti főorvos, aki ezúttal is hangsúlyozta, hogy az oltás jelent
védettséget az új vírussal szemben. A tiszti főorvos elmondta azt is, hogy Ukrajnában tíz nap alatt
csaknem 900 ezren fertőződtek meg inﬂuenzával, számuk az utóbbi napokban már 24 óránként
megduplázódott. Ukrajnában körülbelül 40 ezren kerültek kórházba, és 135-en haltak meg, ezért
is nagyon fontos, hogy mindenki oltassa be magát - hangsúlyozta. Egy londoni laboratúrium épp
szombaton erősítette meg, hogy biztosan a H1N1-vírus fertőz Ukrajnában – olvasható az Origo
internetes portálon megjelent nyilatkozatban. Az Ukrajnából érkező hírekre a szomszédos Szlovákia óvintézkedésként két határátkelőhelyet is bezárt.
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Overdose
hazaérkezett

A GE
bezárásra
ítélte a váci
gyárát
A dolgozók új
terméket gyártanának

(Írásunk a 8. oldalon)

(Írásunk a 2. oldalon)

FOTÓ: K ESZIPRESS
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Indul a project mutatja Szabó Imre, Kecskeméthy Géza és Vogel Csaba

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
Kecskeméthy Géza, Dunakeszi polgármestere és Vogel
Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója helyezte el az
alapkövét annak a beruhá-

zásnak, amely közel 1,1 milliárd forintból valósul meg
a dunakeszi szennyvíztisztító telepen. A fejlesztéshez
a telep üzemeltetője a Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt.
(DMRV Zrt.) 600 millió fo-
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Gördülj be a Duna Plazába
november 6-29. között, ahol megnyitottuk
az Északi Pályaudvart! Vasútmodellek és más
vasúti különlegességek várnak téged és
a család többi tagját is. További részletek a
www.dunaplaza.hu weboldalon!

Támogassuk együtt az

munkáját!

rint uniós támogatást nyert
el, melyhez 414 millió forint
önrészt biztosít. Emellett a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi
Igazgatósága 70 millió forinttal támogatja a beruházást.
A projekt eredményeként a
szennyvíztisztító telep olyan
tisztított szennyvizet bocsát
ki, amely megfelel az Európai Unió határértékeinek.
A dunakeszi telephelyen
tartott ünnepségen Vogel
Csaba vezérigazgató köszöntötte a meghívott vendégeket, aki bejelentette, hogy
az alapkő elhelyezésével kezdetét veszi egy olyan beruházás, amely több évtizeden
keresztül szolgálja majd a
régió szennyvíztisztítását, és
környezetvédelmét.
(Írásunk a 7. oldalon)
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A GE bezárásra a ítélte váci gyárát Házkutatás a váci kórházban
A dolgozók új terméket gyártanának
A több mint egy évszázados
magyar fényforrásipar és az 52
éve alapított váci gyár megmentéséért demonstrált október 15-én,
Vác főterén a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete.
Titkára, Selmeczy György a munkahelyek védelmére szólította fel
a jelenlévőket, szimpatizánsaikat
és a döntéshozókat. A legfrissebb
információk szerint, ez részben
sikerülhet, mivel Phil Marshall,
a GE Lighting európai elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a
Magyarországon 14 ezer főt foglalkoztató General Electric folytatja a fényforrás-gyártást, nem
vonul ki az országból. Viszont a
következő két évben több mint két
és fél ezer munkavállalóját szándékozik elbocsátani, a létszámleépítés a hagyományos izzó- és
a fénycsőgyártást érinti, miután

e termékeket kivonják a piacról.
(Az Európai Unió döntése értelmében a nagy energiafogyasztású
hagyományos izzók gyártása és
értékesítése fokozatosan megszűnik.) Az 1957 óta működő váci
– korábban Egyesült Izzó néven
ismert – gyárat azonban valószínűleg nem sikerül megmenteni, a
GE Hungary vezetése a mintegy
hétszáz főt foglalkoztató gyár bezárását tervezi.
Vác polgármesterét arról tájékoztatták, hogy a 2010-ben kezdődő folyamatos leépítés 2011
végéig tartana, és ekkor kerülne
sor a váci fényforrásgyár végleges bezárására. A Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete,
illetve az üzemi tanács azonban
még bízik benne, hogy a napokban esedékes újabb tárgyaláson
sikerül eredményt elérni. Úgy

Eljárás a számviteli rend megsértése miatt

vélik, hogy a váci gyár jelenlegi
gépsorai alkalmasak korszerű
fénycsövek előállítására, amelyek elhelyezésére piacot kellene
keresni. A GE Lighting európai
elnök-vezérigazgatója sem tekintette véglegesnek a döntést, mint
nyilatkozta, a javaslatról meg kell
állapodni a szakszervezetekkel.
Dr. Bóth János, Vác polgármestere kezdeményezte, hogy a
gyár tervezett végleges bezárásáig, 2011 végéig, a GE magyarországi menedzsmentje próbáljon
más tevékenységet telepíteni a
városba, ezzel munkát biztosítva
a jelenlegi dolgozók számára. Információink szerint, lapunk megjelenésével egy időben kerül sor
az üzemi tanács és a cégvezetés
közötti tárgyalásra.

BORGÓ JÁNOS

Házkutatást tartottak a Vám- és Pénzügyőrség nyomozói a váci Jávorszky Ödön Kórházban, nagy mennyiségű iratot és adathordozót foglalva le. A lefoglalt papírokat - az elmúlt három esztendő könyvelését, valamint az azokhoz kapcsolódó iratokat - szakértőkkel vizsgáltatják meg. Mint az akciót követő sajtótájékoztatón a VPOP szóvivője közölte, egy feljelentés
kapcsán a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság folytatott vizsgálatot, és a számviteli fegyelem
megsértésére utaló nyomokat talált. Mivel ennek vizsgálata a pénzügyőrség hatásköre, áttették az ügyet a VPOP nyomozószolgálatához. Az eljárás a számvitel rendjének megsértése
bűncselekmény miatt folyik, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Az ügy előzményéhez tartozik, hogy Vác – akkor éppen
tisztségéből felfüggesztett –
polgármestere, dr. Bóth János,
augusztus 11-én tartott sajtótájékoztatóján jelentette be,
hogy az általa kezdeményezett
vizsgálat szabálytalanságokat
állapított meg a kórház gazdálkodásában, ezért országgyűlési képviselőként feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, a
számviteli fegyelem megsértése, hűtlen kezelés és más bűncselekmények alapos gyanúja
miatt. Mint akkor elmondta,
az addig ismertnél lényegesen nagyobb az intézmény
tényleges tartozásállománya,
az okok tisztázása pedig túlnyúlik az önkormányzat hatáskörén, ezért kénytelen volt
megtenni a feljelentést. A feljelentés felvetette a pénzügyi
bizottság felelősségét is, mivel
az hosszabb ideje folyamatosan vizsgálta a kórház adósságállományának alakulását.
(Ezt követően a pénzügyi és
ellenőrzési bizottság jobboldali többsége jó hírnév megsértése miatt polgári peres eljárás
kezdeményezését jelentette be
a polgármester ellen.)
Dr. Jakab Zoltán képvise-

lő – az egészségügyi bizottság akkori elnöke – szerint a
polgármester 2009 májusában
kapott információt arról, hogy
a kórház illetékes vezetői az
önkormányzat pénzügyi és el-

ság tudomására hozta, az azt
alátámasztó bizonyítékokkal
együtt. (Korábban a váci kórház ellen az egyik vállalkozó
emelt panaszt, és ennek kivizsgálása során a könyvvizs-

lenőrzési bizottsághoz havonta eljuttatott adatlapon nem
valós adatokat szolgáltattak
az intézmény gazdálkodásáról. Egyidejűleg más jellegű
bűncselekmények gyanújáról
is jelzést kapott, ezért haladéktalanul, már május hónapban, megtette a szükséges
intézkedést: az illetékes ható-

gáló megállapította, hogy a
kórház mérlege nem tükrözi
az intézmény valós pénzügyi
állapotát.)
Mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, az ügyről
érdemben nem nyilatkoz(hat)nak az esetlegesen érintettek
sem.
BORGÓ JÁNOS

Henkel fenntarthatósági iskolaprogram

Gyermekek a jövőért
Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A legjobb, ha a
gyerekeket tanítjuk meg a helyes, fenntartható életmódra. A Henkel Magyarország ezért általános iskolások részére fenntarthatósági iskolaprogramot indított. Három Henkel partneriskolában - köztük
a váci Juhász Gyula Általános Iskolában - a gyerekek feltérképezték környezetüket, és javaslatokat
készítettek fenntarthatóbbá tételükre. Megvalósításukhoz a vállalat anyagilag is hozzájárult. A tanároknak, diákoknak szóló anyagok pedig letölthetők az internetről.

Egyre többször találkozhatunk a globális felmelegedés,
az energiakészletek végessége,
az állatfajok pusztulása, vízhiány, az energiapazarlás kifejezésekkel. Veszélyek fenyegetik
Földünket, ha gyorsan nem
változtatunk szemléletünkön
és magatartásunkon. A kör-

nyezettudatosságra nevelés, a
fenntarthatóság gondolatának
megismertetése
leghatékonyabban a gyermekközösségekben valósítható meg. Ezért
a Henkel Magyarország általános iskolások részére fenntarthatóság témájában programot
indított.

A Henkel telephelyek településén lévő partneriskolák vállalták azt, hogy fenntarthatósági szempontból megﬁgyelik
az iskola működését, elemzik a
tapasztalatokat és javaslatokat
dolgoznak ki fenntarthatóbbá
tételére.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Térségünkben több ezer embert oltottak be
Feltehetően öt áldozata van hazánkban a H1N1 vírusnak

Milliárdos beruházás a dunakeszi
szennyvíztisztító telepen
Szabó Imre miniszter: Hét év alatt 56%-ról
70 %-ra nőtt a csatornahálózat hazánkban
(Folytatás az 1. oldalról)
Szabó Imre miniszter elmondta,
hogy 2002 óta közel 10 ezer kilométer új főgyűjtőcsatorna épült
hazánkban. A fejlesztések ered-

hongkongi, ázsiai vírusrészecskével, és akik az idősebb korosztályból már találkoztak ezekkel a
vírusokkal, kevésbé veszélyeztetettek most, mint a ﬁatal korosztály.
Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
igazgatónője szerint a vakcina
megérkezett az iskolákba is, és a
november 9-i héten az iskolaorvosok megkezdik az oltást. Minisztériumi tájékoztatás szerint
nemcsak 14 éves korig jár ingyenesen a diákok részére, hanem az
alapfokú oktatásban résztvevő
minden gyermek megkapja akkor
is, ha már betöltötte a 14. életévét.
A döntés nagyon nehezen születik meg a szülők részéről, mindig
a megelőző napi médiahírek alapján kérték, illetve kérik az oltás
beadását. Eddig mindössze osztályonként 2-3 szülő kérte.
A tiszti főorvos asszony szerint

egy járványt megelőzni tökéletesen csak a védőoltással lehet,
ha az átoltottság legalább 47-50
%-os. De felhívja a ﬁgyelmet másodlagos prevencióra is: viselhetünk maszkot, iskolai szünet rendelhető el, sor kerülhet közösségi
rendezvények felfüggesztésére,
elengedhetetlen a gyakori kézmosás, hiszen a vírus tárgyak révén
is átvihető. Ha lehet, kerüljük a
baráti öleléseket, kézfogásokat is.
Nagyon lényeges az egészséges
életmód, és vigyünk be megfelelő
vitaminadagot a szervezetünkbe.
Sokat legyünk friss levegőn és
gyakran szellőztessünk. Ha valaki beteg, vagy lázas ne menjen be
közösségbe, közösségi intézményekbe, jelentkezzen a háziorvosnál majd maradjon otthon, kúrálja
magát.

CSONKA MÁRIA

tonságos, tiszta környezetet és
egészségesebb életet biztosítson
Magyarországon. Ennek érdekében az elmúlt 7 évben folyamatosan javult a csatornázottság:

FOTÓ: K ESZIPRESS

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Nagy Magdolna, az
ÁNTSZ Váci Szobi Dunakeszi
Kistérségi Intézetének tiszti főorvosa lapunknak elmondta, hogy
Magyarországon, sőt Pest megyei
és fővárosi szinten is voltak már
közösséget érintő járványok, a
dunakeszi kistérségben még nem
fordult elő. Egy-két egyedi eset
előfordult, de járványról, halmozott előfordulásról, közösségi
eseményről nem beszélhetünk.
A H1N1 vírus ellen kifejlesztett
oltóanyaggal térségünkben már
több, mint 10 ezer embert oltottak
be, és eddig nem találkoztak szövődményekkel.
Magda Eleonórát, a dunakeszi Rézkígyó Gyógyszertár ﬁatal
gyógyszerészét is megnyugtatta háziorvosa, mielőtt beoltotta,
hogy a vakcinára eddig nem voltak panaszok. A nagyforgalmú
gyógyszertárban éppen elfogyott
az általuk korábban rendelt, és az
ÁNTSZ által átadott 40 db oltóanyag is. Most várnak az újabb
rendelés megérkezésére. Idősek,
betegek, egészségügyi dolgozók,
14 éven aluliak ingyen kapják az
oltást. Egyéb esetekben az orvos
által felírt receptre 1930 Ft-ba kerül az oltóanyag, és 1200 Ft-ért
adják be a háziorvosok.
A tiszti főorvos asszony elmondta, hogy az új inﬂuenza az
egészséges ﬁatalokat jobban érinti, mert kevésbé védettek a vírus
ellen. Az új vírus összetétele teljesen más, mint az eddigi inﬂuenza vírusoké. Van benne olyan
kis részecske, ami megegyezik a
valamikori spanyolnátha, meg a

3

Vogel Csaba jelentette be a beruházás elindítását

ményeképpen ma már Magyarországon közel 40 ezer kilométer a
kiépített csatornahálózat hossza.
„A zöldtárca célja, hogy biz-

56%-ról 70%-ra nőtt, mintegy 700
ezer lakást kötöttek rá a szennyvízcsatorna-hálózatra, így mára
közel 3 millióra nőtt a szennyvíz-

csatorna-hálózatba bekötött lakások száma” – hangsúlyozta Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter a projektindító ünnepségen. A DMRV az elmúlt években
bevételeinek közel 20 százalékát
fordította fejlesztésekre, melyhez
gratulált a miniszter. Szabó Imre
szólt arról a hármas összefogásról
is – Európai Unió, a magyar állam
és a DMRV – melynek köszönhetően elhelyezhetik az 1,1 milliárdos beruházás alapkövét.
„Az uniós elvárásoknak megfelelő országos szennyvízprogram
szerint 2015-re a hálózattal összegyűjtött szennyvíz 100 százaléka
kizárólag biológiai tisztítás után
kerülhet csak a befogadóba, és a
csatornaellátottság országos szinten meg fogja közelíteni a 90 százalékot. A program megvalósítását
segítik az uniós pályázati források
az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben, a KEOP-ban 2007-2013
között 380 milliárd forint áll rendelkezésre szennyvízelvezetési és
tisztítási projektek támogatására –
tette hozzá a miniszter.
(Folytatás a 4. oldalon)

Szocialista születésnap
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Magyar Szocialista Párt, amely október 7-én ünnepelte 20. születésnapját. A politikai hullámvasút pályáját végigjáró baloldali párt
országos és helyi szervezeteiben mindenhol megemlékeztek a rendszerváltozás korszakáról, a párt politikai teljesítményéről, a demokratikus társadalom építésében
betöltött szerepéről.
Vácott a Madách Imre Művelődési Központban rendezett születésnapi ünnepségen elsőként Dr.
Jakab Zoltán köszöntötte a gödi,
a sződligeti és a váci szocialistákat. Az ünnep, a baráti összejövetel jó alkalmat kínál a párt két
évtizedes politizálásának értékelésére, a visszatekintésre, miköz-

ben napjaink és a jövő teendőit is
megfogalmazzuk önmagunk számára – fogalmazott a szocialista
önkormányzati képviselő, a párt
országgyűlési képviselőjelöltje.
Az ünnepélyes megnyitót követően Kiss Zsolt „időutazásra”
hívta politikai elvbarátait, akiknek egy látványos fotó-prezentá-

ció segítségével mutatta be a váci
baloldal tevékenységének jelentősebb állomásait, a szervezetben
dolgozó közösség tagjait, miközben Oláh Ibolya gyönyörű hangján megszólalt: Magyarország! Te
vagy a szívembe írva…
(Folytatás a 6. oldalon)
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Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!
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Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
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!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Dunakanyar Régió

4

XI. évfolyam 22. szám

Tudósítások Dunakesziről
Milliárdos beruházás a dunakeszi
szennyvíztisztító telepen
Szabó Imre miniszter: Hét év alatt 56%-ról
70 %-ra nőtt a csatornahálózat hazánkban
(Folytatás a 3. oldalról)
Kecskeméthy Géza ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy Dunakeszi, Göd és Fót már korábban is kistérségi együttműködés
keretében igyekezett megoldani a
szennyvíz elvezetését. A kilencvenes évek elején még kevesen
gondolták, hogy a főváros északi
agglomerációjában ilyen jelentős fejlesztések valósulnak meg,
melynek tanúi lehetünk az utóbbi
időszakban, mondta Dunakeszi
polgármestere. – Ezt példázza
az is, hogy ezekben az években
szinte megduplázódott Fót és
Dunakeszi lakossága, melynek
következtében megnövekedett a
közműterhelés is. Az önkormányzatok pályázati támogatásokkal
mindhárom településen kiépítették a szennyvízcsatorna-hálózatot. Napjainkra alig van olyan
ingatlan, amely nem csatlakozott
a környezetünk védelmét is szolgáló hálózatra. Dunakeszin korábban a 2. számú főút mellett tapasztalható kellemetlen szaghatás
és az Óceán árok túlterhelése is
indokolta a szennyvíztisztító bővítését és korszerűsítését – húzta

alá Kecskeméthy Géza, aki szerint a fejlesztés már nem tűrt halasztást. Bizakodóan szólt az 1,1

Kecskeméthy Géza:
időszerű a beruházás elindítása

milliárdos beruházásról, melynek
megvalósítása jelentős terhet vesz
le a DMRV Zrt. és az önkormányzatok vezetőinek válláról – mondta befejezésül Dunakeszi polgármestere, aki sok sikert kívánt a
projekt munkálataihoz.

Az ünnepi köszöntők után Szabó Imre miniszter, Kecskeméthy
Géza polgármester és Vogel Csaba vezérigazgató a meghívott vendégek tapsa közepette helyezte el
az 1,1 milliárd forintból megvalósuló szennyvíztisztító alapkövét.
A DMRV Zrt. a dunakeszi
szennyvíztisztító telepen megvalósuló fejlesztéshez 600 millió
forint uniós támogatást nyert el,
melyhez 414 millió forint önrészt
biztosít. Emellett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatósága 70 millió
forinttal támogatja a projektet.
A projekt keretében új, 3000 m³
térfogatú levegőztető műtárgy, új
utóülepítő műtárgy, új iszapvíztelenítő gépház létesül, megvalósul
az új rendszerű tisztított szennyvíz fertőtlenítés, létrejön egy
iszap elősűrítő, valamint technológiaváltással egyes meglévő
létesítmények átalakulnak. A
fejlesztések 2010 szeptemberére
valósulhatnak meg, 2011 tavaszán pedig a próbaüzemek is befejeződhetnek.

VETÉSI IMRE

Új parkolók a lakótelepen
Dunakeszin – más városokhoz
hasonlóan – sok gondot okoz,
hogy a kiépített parkolóhelyek
mennyisége közel sem közelíti
meg a személygépkocsik számát. A probléma leginkább a tíz
emeletes panelházak környezetében tapasztalható, ahol nagyon
sokan a kulturált parkolóhely
hiánya okozta kényszerűségből
és a gépjármű vagyonbiztonsága
érdekében a szervizúton parkolnak.
E gondok enyhítésére – Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő közbenjárására – tavaly
50 parkolóhelyet épített a Dunaparti lakótelepen a városi önkormányzat. A szűkös költségvetés
ellenére az idei esztendőben
újabb 22 parkolóhely készült el
a Barátság út 30-32. számú tízemeletes épülettömb mellett.
A képviselő örömét fejezte ki, hogy Kecskeméthy Géza

polgármester támogatta kérését,
melynek köszönhetően nemcsak

26,39 százalék volt a részvételi arány
A nyáron elhunyt Balogh Ferenc megüresedett képviselői helyének betöltésére időközi önkormányzati képviselői választást
tartottak a Dunakeszi 8. számú
választókörzetben. A november
8-i választásra 6 képviselő-jelölt szerezte meg a jelöltséghez
szükséges
ajánlószelvényeket,
ám a kampány ﬁnisében a Jobbik
színeiben indulási jogot szerzett
Kaszás Imre visszalépett a Szeretem Dunakeszit! Civil Mozgalom
támogatásával induló Bus Antal
független jelölt javára.
Az alagi városnegyedben lévő
8. számú körzetben élő választásra jogosult 1777 választópolgár
közül 469 fő járult az urnákhoz
– tájékoztatta szerkesztőségünket Dr. Illés Melinda jegyző, a

Bush Antal

Helyi Választási Iroda vezetője.
A választáson a szavazópolgárok
26,39 százaléka élt szavazati jogával. A leadott szavazatok ered-

ményeként Bus Antal független
jelölt nyerte el a képviselői mandátumot. A körzet új képviselője
216 szavazatot kapott, a második
helyen végzett Dr. Thoma Csaba (Fidesz - KDNP) 165 választópolgár szavazatát nyerte el. A
harmadik helyen az elhunyt képviselő özvegye, a függetlenként
induló Baloghné Bitter Zsuzsanna végzett 54 szavazattal, míg a
negyedik helyet a Lehet Más a
Politika színeiben induló Lukácsi
Bálint szerezte meg 22 szavazattal. Az MSZP színeiben induló
Márkusné Kecsmár Ágnesre 7 választópolgár adta le szavazatát.
Dr. Illés Melindától megtudtuk, hogy a választás rendben,
rendbontás nélkül ért végett.

(VETÉSI)

Kovács István emlékére
Kovács
István
szüleivel
Dunakeszi-Székesdűlőn lakott,
a községben ismert család volt.
Az 1940-es évek végén néhány
társával elhagyta az országot és
többhónapos hányattatás után
Franciaországban telepedett le.
A Nemzetközi Vöröskereszt
1956. októberében az osztrákmagyar határra küldte azzal,
hogy a magyar nyelv ismerete
birtokában segítse, adjon útbaigazítást az országot elhagyó,
menekülő magyaroknak. November 4-e után szovjet katonák
csellel foglyul ejtették, és mint

kémet, hazaárulót, egy kárpátaljai, ismert börtönbe szállították.
Ebben a börtönben – kemény,
szigorú fogvatartás mellett –
fél évig volt, majd egyezmény
alapján átadták a magyar hatóságoknak. Börtönéveit itthon a
Kőbányán lévő gyűjtőfogházban
töltötte. A tárgyalások során
elsőfokon halálra ítélték, majd
ezt életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. A Dunakesziről bebörtönzöttek közül ő
volt a leghosszabb ideig elzárva,
csak 1969-ben szabadult. Szabadulása után családot alapított,

szorgalmasan dolgozott, példás
életet élt.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete – Budai László és
Kliment Géza képviselők javaslatára 1997. szeptemberi 11-i
határozatával – Kovács Istvánt,
1997. október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadságharcban
tanúsított helytállásának elismeréseként „Dunakeszi Városért”
ezüst fokozatát adományozta.
A 81. életévében elhunyt Kovács Istvánt, 2009. november
9-én helyezték örök nyugalomra
a Dunakeszi Köztemetőben.

budapesti gyilkos paneltűzeset
is ﬁgyelmeztet minden felelősen

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete csatlakozva
az Országos Igazgatóság felhívásához

Gyűjtést szervez az UKRAJNAI betegek részére.
A betegek nagyon várják a segítséget!!!

Kárpáti Zoltán (jobbról a második) a lakók körében

a parkolóhelyek száma bővült,
hanem a mentők és a tűzoltók
számára is megközelíthetőbbé
váltak az épületek. – Nem szívesen beszélek erről, de nem
dughatjuk homokba a fejünket,
amire a miskolci és a legutóbbi,

gondolkodót, hogy szabadon kell
hagyni a szervizutakat. Ebben is
segíti az itt élőket a 22 új parkolóhely – mondta Kárpáti Zoltán
önkormányzati képviselő.

V. I.

A kábítószerek korosztályos veszélyei
Előadás és összefogás a megelőzés érdekében
A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési
Bizottság fővédnökségével kerül
megrendezésre a „Kábítószerek
korosztályos veszélyei” című előadás november 24-én délelőtt 10
órakor a József Attila Művelődési Központban. A közel másfél
órás előadás előadója Klobustzky
György, aki a szervezőkkel együtt
szeretettel várja az érdeklődőket
az intézmény színháztermébe.
A szervezők kérik az érdeklődőket, az intézmények képviselőit, hogy részvételi szándékukat

A független Bus Antal nyerte az időközi választást

a Dunakeszi Rendőrkapitányság
06-27/341-055-ös telefonszámán
Veress Anita rendőr zászlósnál
vagy Hangodi István rendőr századosnál legkésőbb 2009. november 20-ig tegyék meg. A terem
befogadóképességére tekintettel
kérik, hogy amennyiben intézményként szeretnének részt venni
az előadáson, úgy maximum 30
főt delegáljanak a Dunakeszi, Állomás sétány 17. szám alatt lévő
kulturális centrumban tartandó
előadásra.

Szükség lenne:
• LÁZCSÍLLAPITÓKRA
• ANTIBIOTIKUMOKRA
(amit az orvos felír és kiváltottunk)
• MASZKOKRA
• GUMIKESZTYŰKRE
• FERTŐTLENÍTŐKRE
• VITAMINOKRA
Tisztelettel kérünk mindenkit, aki tud, segítsen!
Az adományokat kérjük a Vöröskereszt székházában
DUNAKESZI, VERSENY UTCA 12.
(Bíróság mögött) leadni munkanapokon 8 órától 15 óráig.
Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm!
Molnár Sándorné
Terület vezető

Nappali sürgősségi
ügyelet az önkormányzat
támogatásával
Novembertől hétköznapokon reggel 8 órától este 6 óráig
sürgősségi járművet biztosít a Készenléti Mentők Kft. Tevékenységükkel a nappali sürgősségi ügyeletben kívánnak
segítséget nyújtani a háziorvosoknak, ezzel is jobbá téve
Dunakeszi területén a betegellátást. A kft. által létrehozott
Dunakesziért Mentők Alapítványt az önkormányzat az idei
évben 600 ezer forinttal támogatja. A támogatás a készenléti
autón dolgozók bérét és az üzemanyagköltséget fedezi.

A Dunakeszi Művészeti Napok
szervezői immár 39. alkalommal
várják rendkívül színes és tartalmas
kulturális programok sokaságával
a város lakosságát. A közel három
hétig tartó kulturális seregszemlén
a gyermekprogramoktól kezdve, a
bábelőadáson, az interaktív színházi előadáson át egészen az adventi
zenei áhítatig bezárólag mindenki
kedvére válogathat a bemutatásra
kerülő művészeti, irodalmi produkciók közül.

VÉRADÁS
A M AGYAR VÖRÖSKERESZT
DUNAKESZI VÁROSI SZERVEZETE

2009. DECEMBER 17-ÉN
11 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG
VÉRADÁSRA VÁRJA A SEGÍTŐ
SZÁNDÉKÚ LAKOSSÁGOT

A JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

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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Egy új korszak küszöbén
Alapítására emlékezett, újjászületését ünnepelte a DMRV
A cégalapítás nyolcvanegyedik évfordulóján a váci
Madách Imre Művelődési
Központ
színháztermében
rendezett ünnepséget a Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt.

fonikus Zenekar adott műsort
Farkas Pál vezetésével, a
programban közreműködött a
Három Grácia is.
- Nem akármilyen év volt
az eltelt időszak – mondta

Vogel Csaba vezérigazgatónak Kulinyi Márton, a Budapest Esély Nonproﬁt Kft.
ügyvezető igazgatója. Kulinyi
Márton hangsúlyozta, hogy a
DMRV legnagyobb értéknek
a munkavállalót tekinti, és ezt
erősítette meg Vogel Csaba
is: „Az érték önökben, bennetek van….” A vezérigazgató ugyanakkor bejelentette,
hogy a zrt-nél eredményesen
lezajlott az integrált auditálási
folyamat.
Mint ezzel kapcsolatban
kérdésünkre Kollárné Pitz
Mária, az integrált irányítás
vezetője elmondta, az integrált
audit szerint, a társaság három
szabvány – két ISO és egy ma-

munkabiztonságban. A sikeres auditálás azonban nem jelenti azt, hogy nem fejlesztik
tovább a rendszert…
Az ünnepségen Vogel Csaba vezérigazgató a DMRV
Zrt. szolgálatáért kitüntetéseket adott át, a cég aranygyűrűvel jutalmazta a 35 szolgá-

tatás megkerülhetetlen tényezője a DMRV – mondta Vogel
Csaba –, alárendelt szerepbe
akarták kényszeríteni, de végül megmaradtunk önállónak.
- Az ünnepség jelmondatára
– „Egy új korszak küszöbén”
– utalva a vezérigazgató úgy
vélte, hogy a küszöböt már

Vogel Csaba vezérigazgató

gyar – követelményeinek felel
meg, a minőségirányításban,
a környezetirányításban és a

Fergeteges sikert aratott a Három Grácia

Az október 30-i rendezvényen Gombás Ernő, a DMRV
Zrt. titkársági osztályának
vezetője köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy
a társaság most nemcsak a
jogelőd városi vízmű 1928-as
létrehozására, hanem a cég
újjászületésére is emlékezik.
Az ünnepségen a Váci Szim-

Gombás Ernő, utalva a cég
feldarabolására irányuló kísérletre, az ezzel kapcsolatos
demonstrációkra. A társaság
együtt maradt, és újabb sikereket ért el: a Társadalmilag
Felelős Vállalkozás minősítés arany fokozatát nyerte el,
amelynek tanúsítványát az
ünnepség keretében adta át

Hárman a kitüntetettek közül:
Kollárné Pitz Mária, Gombás Ernő és Reich Jánosné

A közönség soraiban ott voltak a térség polgármesterei is

lati év után nyugdíjba vonuló
munkatársának
munkáját,
illetve oklevéllel ismerte el a
25-30-35 éve ott dolgozók tevékenységét.
- A nyolcvanadik évfordulón úgy fogalmaztam, hogy
a magyar víziközmű-szolgál-

átlépték, lehetőséget kaptak a
bizonyításra, de ez egyben felelősség is azokkal szemben,
akik a cég mellé álltak.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

BORGÓ JÁNOS
FOTÓ: K ESZIPRESS
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Szocialista születésnap
(Folytatás a 3. oldalról)
Lajtai István, az MSZP ’89-es alakuló kongresszusának a hangulatát elevenítette fel, színes történetként felidézve
a gödi Dr. László Domokos és Pozsgay
Imre „pengeváltását”. A siófoki tanácskozáson a Reformszövetség küldötteként jelenlévő Lajtai István szólt arról
is, hogy Vácott öten – Dr. Bóth János,
Dr. Mátrai Sándor, Lábai László, Shenk
Lajos és jómaga – alapították meg az
MSZP-t. A baloldali politikusok teljesítményét méltatva kiemelte, hogy a Pest
megyei 2-es számú választókerületben
eddig 4 baloldali országgyűlési képviselő – Dr. Koltai Imre, Lajtai István, Sándor István, Dr. Bóth János – és három
polgármester szolgálta a választópolgárokat. Vácott - a rendszerváltozást követő ciklus kivételével - 1994 óta baloldali
polgármester irányította a várost.
A párt váci elnöke, Dr. Bóth János
országgyűlési képviselő, polgármester
beszédében kiemelte, hogy ’89-ben a
városi tanács szocialista elnökeként
sikerült kulturáltan levezényelnie a
rendszerváltozást. A történelmi korszakban ebben kiváló partner volt
a váci szervezet szocialista elnöke,
Lábai László és – mint azt Dr. Bóth
János mondta – a mainál hozzáértőbb
és korrektebb ellenzék. A váci elnök
– a rendszerváltozást követő években
folyamatosan javuló – eredmények
tükrében mutatta be a lakosság bizalmát és támogatottságát elnyerő balol-

dali politizálás növekvő sikerét, az új,
kulturált stílus elismertségét. Beszédét így zárta: „Isten éltesse a 20 éves
pártot, és tagjait! Átadom helyemet,
utódomnak, Dr. Jakab Zoltánnak.”

Elutasította a szociális demagógiát, az Európa ellenes szélsőjobboldali
gyűlöletbeszédet, miközben kiállt a
munkahelyek megőrzése, a gazdasági stabilitás mellett. Dr. Jakab Zoltán

A szocialisták meghatározó politikusai: Lajtai István,
Dr. Jakab Zoltán, Szabó Imre, Dr. László Domokos és Dr. Bóth János

Dr. Jakab Zoltán bevezetőjében
felidézte a rendszerváltozás politikai hangulatát, a születő demokrácia igazságosságában bízó baloldali
emberek reményeit. „Hittünk abban,
hogy az országban több millió baloldali érzelmű számít egy karakteres
baloldali pártra, hittünk abban, hogy
az a politika, amit képviselünk, az jó a
magyar népnek.”

Kéthetente
80 ezren olvassuk!
Hirdessen Ön is a térség
legolvasottabb újságában.
Hirdetésfelvétel:
keszipress@ invitel.hu,
Tel.: 06 30 342 8032,
06 27 502 390

gyakorló orvosként programjában kitüntetett helyet szán az egészségügy
kérdéseinek, az alapellátás biztosításának, a prevenciónak, a betegségek
megelőzésének.
Az egészségügyhöz hasonlóan fontosnak tartja az elővárosi közlekedést.
„Mindenkinek joga van kényelemben, tiszta szerelvényekkel bejutni
iskolába, munkahelyre egyaránt.”

Újságunkat és
napi aktuális cikkeinket
elolvashatja
www.dunakanyarregio.hu
honlapunkon
hamarosan

Rendhagyó irodalomórák

– fogalmazott a szocialisták jelöltje,
aki szerint elengedhetetlen lesz, hogy
a 2/A gyorsforgalmi utat autópályává
bővítsék.
Dr. Jakab Zoltán úgy véli, hogy a
Duna és a Dunakanyar páratlan lehetőséget kínál az idegenforgalom, a
turizmus fejlesztésében.
„Én mindenki országgyűlési képviselője akarok lenni. Vallom, hogy
a politika az emberekért van!” – zárta
beszédét.
Szabó Imre, a rendezvény díszvendége, az MSZP Pest megyei területi
szövetség elnöke, környezetvédelmi
és vízügyi miniszter bejelentette,
hogy Dr. Jakab Zoltán jelölését a
megyei elnökség is támogatja. Az országos politikáról szólva kifejtette, az
elmúlt időszakban az MSZP a legnagyobb hangsúlyt a pénzügyi-gazdasági válság okozta gondok megoldására,
a magyar gazdaság, az ország stabilizálására helyezte. A miniszter szerint
az erőfeszítéseknek köszönhetően
hazánk nemzetközi megítélése javult,
ami érzékelhető a külföldi befektetők
érkezésében, akik munkahelyeket teremtenek majd. Szabó Imre ugyanakkor kiemelte, a választásokra készülve
fontos szempont, hogy az MSZP hogyan tud a jelenlegi alacsony támogatásán változtatni.

Az általános és középiskolákban
az oktatás fontos része a magyar
és világirodalom értékeinek megismertetése. A tananyag s az ehhez
kapcsolódó mindenkori kötelező
olvasmány fontos és alapvető ismereteket nyújt a diákoknak, ám hogy
mindez milyen indíttatást ébreszt
egyéb irodalmi alkotások megismeréséhez, a műveltség további
gazdagításához, ez már egyénenként változó. Vannak, akik egy életen át a könyvek, az olvasmányok
barátaivá válnak, de akadnak, akik
igen kevésszer, vagy egyáltalán
nem vesznek kézbe életük során
irodalmi művet.
Babják Annamária Dunakeszin
élő színművésznő és Papp József

menethez, és speciális tanári kérésekhez egyaránt, mindezek időben
is igazodnak a tanórákhoz. A tartalomról annyit, hogy a magyar és
világirodalom klasszikusaiból, a
reneszánsz kortól napjainkig igény
szerint állítják össze műsorukat.
Az időpontok egyeztetései folyamatban vannak, első alkalommal
november 2-án Fóton, a Népművészeti Szakközép- Szakiskolában és
Gimnáziumban tartanak rendhagyó zenés irodalomórát Ady Endre
és József Attila műveiből.
A tapasztalatok szerint napjaink
viselkedéskultúrájából mintha hiányoznának az illemtan legáltalánosabb írott és íratlan szabályai. Egy
országos hetilapban vitasorozatot

VETÉSI IMRE
Babják Annamária és Papp József

gitárművész évek óta rendszeresen tart rendhagyó irodalomórákat
Budapesten. Hogy, hogy-nem most
érlelődött meg a gondolat, hogy a
tanítási órákhoz kapcsolódó, azokat kiegészítő műsoraikkal „bekopogtassanak” Dunakeszi, Göd, Fót
és Vác általános és középiskoláiba.
Felkeresték a települések tanintézményeit, ahol az igazgatók és a
magyar tanári munkaközösségek
jó szívvel fogadták a kezdeményezést. Babják Annamáriától megtudtuk, hogy repertoárjuk széles
körű, alkalmazkodni tudnak a tan-

rendeztek arról, ki az úriember napjainkban. A sorozatban Babják Annamária is kifejtette véleményét az
illemtanról s itt fogalmazódott meg,
hogy az iskolákban vissza kellene
hozni a viselkedéskultúra oktatását.
Ezzel a kezdeményezéssel is felkereste az említett települések iskoláit,
s például a gödi Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási
Intézmény igazgatója a felnőttek
számára is szívesen fogadja az illemtan megismertetését.

K ATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: K ESZIPRESS

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

Dunakanyar Régió

2009. november 11.

Henkel fenntarthatósági iskolaprogram

Gyermekek a jövőért
(Folytatás a 2. oldalról)
Erről Vácott, a Juhász Gyula Általános Iskolában Horváth
Gáborné tanárnő vezetésével 8
nyolcadikos tanulóból álló csapat
prezentációt készítettek a november 5-i fenntarthatósági programnap számára. Több helyre matricákat ragasztottak, amelyek a
villany lekapcsolására, a víz elzárására, a helyes szellőztetésre és
a szelektív hulladékgyűjtésre ﬁgyelmeztetnek. A partneriskolákba járó gyerekek közül sokan otthonukat is felmérték a megadott
szempontok szerint, így tudják,
min kell változtatniuk, s erre szü-

leik ﬁgyelmét is felhívják.
Az iskolák fenntarthatóbb
működéséhez a Henkel Magyarország egyenként félmilliós öszszeggel járult hozzá, amelyből
eszközöket, oktatási anyagokat
vásároltak. Vácott ebből az öszszegből ablakszigetelést, a tantermekbe hőmérőket, energiatakarékos armatúrákat, ellenőrizték és
kijavították a vízcsapokat, WCszelepeket. A szép környezetért
három fát ültettek, virágtartókat,
virágföldet szereztek be. A téma
oktatásához digitális tananyagot
is vásároltak a Henkel támogatásából.
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Váci diákolimpikonok elismerése
Minden korábbinál eredményesebben szerepeltek a váci iskolák
tanulói a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett általános
és középiskolás diákolimpiákon.
A város tanintézeteiből több mint

zépiskola és Gimnázium tornacsarnokában megrendezni. Dr.
Bóth János polgármester köszöntőjét követően előbb az általános
iskolások, majd a középiskolások
vehették át megérdemelt serlegü-

Több mint másfél száz diáksportoló szerzett érmet

Oszloppark a világháború
áldozatainak emlékére
Összesen 724 nevet tartalmazó oszlopparkkal bővült a váci
Postaparkban található II. világháborús emlékmű. A oszlopsor
avatására és felszentelésére november 7-én délelőtt került sor.
A Szent Athanáz kórus közreműködésével rendezett ünnepséget

zatokról. A váci zsidóság részéről
Turai János hitközségi elnök és
Chikán Zoltán előimádkozó mondott beszédet, majd a református,
az evangélikus és a görögkeleti
katolikus egyház képviselői is
megszentelték az emlékhelyet.
Az esemény zárásaként Vác vá-

négyszázan vettek részt a megmérettetéseken és másfélszáznál is több érmet szereztek. Vác
Város Önkormányzata a Váci
Lakóterületi SE szervezésében
idén is megjutalmazta a szép
eredményeket elérő sportolókat
és felkészítő tanáraikat. A mostani már a 12. ilyen alkalom volt és
először kellett a megnövekedett
létszám miatt a városháza helyett
a Boronkay György Műszaki Kö-

K ERESZTURI GYULA

Váci futók a
20. Bécs-Pozsony-Budapest
Szupermarathonon
A 2009. október 19-23. között
megrendezett jubileumi 20. BécsPozsony-Budapest
Szupermarathonon egy váci férﬁakból álló
csapat is indult.
A „VÁCI REMÉNY” név alatt
futók a 112 csapatos abszolút
mezőnyből összesítésben a 18.
helyet, míg korcsoportjukban a
19 csapatból az előkelő 2. helyet
szerezték meg.

és szertartást Mészáros Balázs
történész beszéde vezette be. A
Váci Értéktár megbízott igazgatója felidézte a világégés magyar
és váci történéseit. Ezt követően a
római katolikus egyház kanonokja, Pálos Frigyes felszentelő beszédben emlékezett meg az áldo-

ket, ezt követően pedig az edzők
kaptak emlékplakettet. A díjakat
a polgármesteren kívül Csereklye
Károly és dr. Molnár Lajos alpolgármester, valamint Mokánszky
Zoltán szakbizottsági elnök adta
át. Az ünnepség befejezéseként
a résztvevők hangulatos állófogadáson elevenítették fel a versenyek legizgalmasabb pillanatait.

A csapat ezúton mond köszönetet a támogatóknak; a Váci
Rotary Club-nak, a Bombardier
MÁV Kft-nek, az FX Software
ZRt-nek, Sanoﬁ-Aventis ZRt-nek,
az AGYSZ Kft-nek, a Deákvári
Patikának, a Reménység Egyesületnek és a futók családjainak,
hogy lehetővé tették a versenyen
való sikeres szereplést.

ros képviseletében dr. Bóth János
polgármester és dr. Molnár Lajos
alpolgármester, a II. Világháborús Emlékbizottság részéről pedig Moys Csaba elnök helyezte el
a kegyelet virágait.

Tapasztalattal rendelkező pedagógus

tanítást, korrepetálást
vállal

orosz, olasz és angol

K ERESZTURI GYULA

Telefon: 06 20 362 1135
BÉRBEADÓ
Dunakeszinél, az M2-es mellett reklámtáblák
bérelhetők:

06-30/342-8032

A csapat tagjai:
Dr. Regős Imre, Herczeg Károly, Kiss Tamás, Kiss János, Hámory András

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.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. Telefon:06-30/296-1771.

• Találja meg Ön is a párját!
A Dunakanyar régiójának Cronos TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon és Dunakeszin.
14 órától: 06-20/566-5047.
• Dugulás elhárítás hétvégén is kiszállási
díj nálkül. Telefon: 06-70/626-5709
• Pilismaróton ártér-mentes üdülő-övezetben 1200 m2-es telken faház eladó.
Iá.: 7,5 Mft. • Tel.: 06-70/328-5169

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Dunakanyar Régió
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Dózi trénere Berlinbe szerződött

Benkő Dániel évek óta
Dunakeszin javíttatja autóit!

Overdose hazaérkezett
A csodaló tulajdonosát elsőfokon börtönbüntetésre ítélték Romániában
A magyar közvéleményt valósággal sokkolta az a képsor, amelyben a román kommandósok a Nagyvárad környéki országúton, a kocsiból kirángatva földre teperték és megbilincselték a világhírű magyar csodaló, Overdose tulajdonosát, Mikóczy Zoltánt és üzlettársát. A
váradi bíróság csődbüntett miatt egy év hét hónap letöltendő börtönre ítélte nem jogerősen Mikóczy Zoltánt, üzlettársát, Györke Dezső
Sándort pedig 2 év 2 hónapra. Mindketten a döntés felülvizsgálatát kérték.
A honi lóversenyzés rajongói még
fel sem ocsúdtak a letaglózó hír okozta
kábulatból, amikor napvilágot látott,
hogy az egy évesen vásárolt „kismacskából” veretlen csodalovat formáló,
ötszörös Derby győztes- és nyolcszoros champion tréner, Ribárszki Sándor
november közepétől Németországban
folytatja szakmai karrierjét. A Berlin
melletti Hoppegartenben 1,4 millió
eurós, 40 boxos istálló várja Dózi trénerét.
Az elmúlt másfél évben Overdose,
Mikóczy Zoltán és Ribárszki Sándor
nevétől volt hangos a sajtó.
A tavaly aratott európai győzelmek után, idén április 19-én, az OTP
Nagydíjon, a Kincsem parkban 30 ezer
ember tombolva ünnepelte Overdose
sikerét,
nyergében
Christophe
Soumillonnal, a világsztár zsokéval.
A képernyők előtt milliók élvezték a
csodálatos sportesemény élményét.
Mindenki a Mikóczy-teamtől várta a
magyar lóversenyzés újjászületését.
Eufórikus volt a hangulat, ezekben a
napokban pedig…
- Nem ismerem az ügy tényleges
hátterét, de az elmúlt hónapokban
éreztem, hogy valami nincs rendben.
Zoli állandóan panaszkodott, hogy komoly összegeket fektetett be a romániai húsüzemébe, de nem úgy alakulnak
a dolgok, ahogy szeretné, sokan átverték… Úgy éreztem, „menekülni”
akar onnan. Sajnálom a történteket,

ez szörnyű dolog. Zoli a barátunk, aki
ízig-vérig lovasember, él-hal a lovaiért. Emberileg együtt érzünk vele, de
az ügy nem befolyásolja Overdose további karrierjét. Ebben biztos vagyok
– nyilatkozta lapunknak Ribárszki
Sándor. A neves tréner úgy ítéli meg –

Ribárszki Sándor
aki egyébként minden porcikájával tiltakozott ellene, hogy Franciaországba
majd onnan Angliába vigyék rehabilitációra Dózit - hogy felépülése után a
csodaló újra meghódítja a világot, mint
az eddigi 12 veretlen versenyén.
A kialakult helyzet miatt ma még
csak találgatni lehet, hogy a jövőben

ki lesz Overdose trénere, amire még
Ribárszki Sándor sem tudta a választ
szombat este.
- Több alternatívát is el tudok képzelni. Szívem szerint örömmel vinném magammal Berlinbe. De az is
elképzelhető, hogy továbbra is Alagon
tréningezik valaki másnak az irányításával, ám az sem kizárt, hogy
Szlovákiába kerül. Meggyőződésem,
hogy mindannyian akkor járnánk a
legjobban, ha továbbra is én maradnék
Overdose idomárja.
Vitathatatlan, hogy emellett sok érv
szól, hiszen Ribárszki Sándor Magyarország legsikeresebb aktív trénere,
Overdose az ő szakmai irányításával
vált világhírűvé. A 47 éves tréner élete
egyik legjelentősebb kihívásának, és
szakmai teljesítménye elismerésének
tekinti a németországi szerződést.
- A külföldi feladat, csak a proﬁ
munkát elismerő közeg számomra
nem jelent újdonságot, hiszen ﬁatal
koromban ugrólovasként versenyeztem Csehszlovákiában. A pardubicei
ugratóversenyek után trénerasszisztensként
dolgoztam Münchenben,
majd Svájcban. Tizennégy éve jöttem
haza, azóta trénerként 5 Derby-t nyertem, és nyolcszor letten champion.
Úgy érzem, most megint eljött az
idő, hogy új közegre, új impulzusokra van szükségem. Olyan felkérést
kaptam Berlinből, amit nem tudok,
és nem is akarok elhárítani. A német

XI. évfolyam 22. szám

főváros melletti Hoppengartenben egy
gyönyörű, 1,4 millió eurós, 40 boxos
istálló vár, melyet november 18-án
vehetek át, mint vállalkozó tréner. A
monarchia időszakában és stílusában
épült, mint a Freudenau és az alagi
pálya. Berlin környékén, Lipcsében,
Drezdában, Hannoverben, Halléban
rendszeresen, szerdán, szombaton és
vasárnap is vannak versenyek, ami
igazi megmérettetést jelent majd. Érzek magamban annyi erőt és elszántságot, hogy bátran el merjem vállalni
ezt az új, és rendkívül nagy kihívással
járó feladatot. Családommal és a szűk
szakmai stábbal új életet kezdünk Berlinben. Lovaink közül 7-8-at magunkkal viszünk Alagról, de a német lovak
mellett egy-két magyar tulajdonos is
a mi istállónkban tréningezteti majd
versenylovait. Élek ezzel a lehetőséggel, melyhez hozzájárult Overdose
sikere is. Dózival vagy nélküle, de mi
megyünk…

VETÉSI IMRE
…
Vasárnap este, az MTV Szólás szabadsága című műsorban jelentette be
Vajtó Lajos, a Nemzeti Lóverseny Kft.
ügyvezető igazgatója, hogy Overdose-t
hazahozták Magyarországra. A ló tulajdonosával szembeni bírósági eljárás
miatt nem árulta el, hogy hol tartják
Dózit. Szűkszavúan csak annyit mondott, hogy Alagon és a Kincsem parkban ne keressék, mert nem ott van a ló.

Benkő Dániel évek óta
Dunakeszin szervizeli minden
autóját. Először csak a gázüzemű
autóit javíttatta a Medic-Car Kft
Bosch Car Service-ben, idővel
minden autóján minden szerelési munkát (időszakos karbantartások, műszaki vizsgáztatás,
zöldkártya, stb.) itt végeztet el, a
legnagyobb megelégedésére.
Erről a kapcsolatról kérdeztük:
– Mesélj a Medic-Car Kft-ről,
mért jársz oda?
– Én ilyen ezermester típusú
volnék, aki saját bőrén tapasztalta
meg, hogy kell ácskodni, hogy kell
kéményt építeni, hogy kell alapot
betonozni, hogy kell statikával
bánni, hegeszteni, tehát én saját
magam építettem a házamat. Ezért
imádok mesteremberek környékén
lenni. Amikor kimegyek a MedicCar-hoz Dunakeszire, akkor gyakorlatilag egy napot ott eltöltök.
Nem azért mert lassan dolgoznak a
munkások, van, amikor direkt lassan dolgoznak, hogy ott tartsanak,
mert szeretik a levegőmet, én meg
szeretem a szerviznek a levegőjét
és akkor ott elvagyok. Szerelgetikszerelgetik, jó környezet, jó a kávé,
Isteni kávék vannak ott, gyönyörű, csinos lányok jönnek-mennek,
meg lehet jól tankolni. El lehet
beszélgetni azokkal a szerelőkkel,
akiknek időnként beállok segédmunkának a saját kocsim szerelése
esetén. Boldogan ott vagyok egy
álló napig, ha úgy tetszik, kivéve,
ha televíziós forgatás van, akkor el
kell jönnöm, de azért örömmel töltöm ott az időt.
– Hogyan választottad őket?

– Fél áron szerettem volna tankolni, ezért választottam a gázüzemre való átállást, és ehhez egy
megfelelő partnert. Azért maradtam itt, mert nem csalódtam. Csaknem 10 éve működik az átalakított
Daewoom. Kevesebb baj van a gáz
beállításával, mint a benzinnel.
Időszakonként ki kell cserélni a
szűrőt, beállítani a gázrendszert és
nyomni a gázt!
– Miért tartottál ki mellettük?
– Szeretek elbeszélgetni a szerelőkkel, van egy haveri és egy
prosperáló hangulat. Nem kell 3
szerelőt, 3 garázst tartanom, itt
minden megtalálható egy helyen.
Teljes körű ellátásban részesülök.
Perspektivikus légkör van. Minden
alkalommal, amikor ide jövök, valami újat fedezek fel, új eszközök,
szerszámok, műszerek…. A gázautóval kapcsolatos fejlesztések
rögtön itt csapódnak le.
Őszinte szívvel ajánlom mindenkinek!
Medic-Car Kft, Bosch Car Service
Dunakeszi, Berek u. 17.
www.medic-car.hu,
27/540-040, 27/540-041
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VÁLTSON VELÜNK!
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Válassza ki a legkedvezőbb kötelezőt a CIB Alkuszon keresztül,
ﬁzesse CIB bankszámlájáról, és 5000 Ft jóváírást kaphat!
A jóváírás feltételeit illetően a tájékoztatás nem teljes körű. A biztosításközvetítői tevékenységet a CIB Biztosítási Alkusz Kft. végzi, a pénzügyi szolgáltatást a CIB Bank Zrt. nyújtja. A CIB Bank Zrt. termékeinek részletes leírását a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek
és a vonatkozó kondíciós listák tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése. További
információért, kérjük, hívja az éjjel-nappal hívható telefonos ügyfélszolgálatot a 06 40 242 242 telefonszámon vagy fáradjon be bármely
CIB bankﬁókba és a CIB Biztosítási Alkusz Kft. bármely irodájába.

2600
Széchenyi
FIÓKVác,
CÍM
HELYEutca 4-6.
Tel.:
(27)-511-203, (27)-511-242
TELEFONSZÁM
HELYE

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.
Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721
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