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„SZÉPEN CSILLOG
EZ A FEHÉRARANY!”
A két gödi és egy váci sportember alkotta
K4 1000 méteren nyert ezüstérmével hatalmas örömöt
szerzett Magyarországnak és szűkebb pátriánknak,
a Dunakanyarnak

Csúszik
a tanévkezdés

A következő tanév szeptember 3-án kezdődik, és 2013. június 14-ig tart.
Újdonság, hogy felmérik a diákok testi fejlettségét is.

E

„Ezüstcsapat”: Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel

2012. augusztus 24.

z - mint korábban ígérték - szakít azzal a
hagyománnyal, hogy szeptember 1-jén
kell megkezdődnie a tanévnek, hiszen
szeptember 1-je szombatra esik. A diákoknak
182 napot kell majd iskolába járni, a vakáció
„V” betűje június 14-én kerül fel a táblára.
Az őszi szünet a tervezet szerint októ-

ber 29-től november 4-ig, a téli szünet december 27-től (valójában 22. szombattól
már nem kell iskolába menni) január 2-ig,
a tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. Az őszi érettségi időszak október 12-től november 30-ig, a tavaszi május
3-ától június 28-ig húzódik.

Ajánlatunk
2012. augusztus 1-31-ig,
ezen belül a készlet
erejéig érvényes!

2012. augusztus
24-25-26.
minden* padlószÜnyeg és PVCpadló

-10%

kedvezménnyel
Az akció részleteit, és az akciós
termékeket megtekintheti és további
kuponokat tölthet még
le a kupon.diego.hu oldalról!
Nem kell mást tennie, mint kivágni
a hirdetést, és a megadott
hétvégén beváltani egy DIEGO
áruházban a kiválasztott termékre!

2.199

L A MINÁLT

PADLÓ

Standard Plus Click
7 mm laminált padló, északi tölgy,
2,467 m²/doboz, 3.698 Ft/doboz

1.499
Ft/m²

*A kupon 10% kedvezményre
jogosít bármely padlószÜnyeg
és PVC-padló vásárlása esetén.
Egy kupon kizárólag egy termék
vásárlására használható fel,
egy alkalommal, készpénzre
nem váltható, önállóan kereskedelmi
forgalomba nem hozható.
A kupon kedvezmény a 2012.
augusztusi szórólapban szereplÜ,
akciós árú termékekre nem vonatkozik!
Ajánlataink 2012. augusztus
24-26-ig, ezen belül a központi
készlet erejéig érvényesek.
33003
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Szent István-ünnepség Vácott

A hagyományoknak megfelelően idén is a Konstantin téri Szent István szobornál emlékezett a város államalapító királyunkra. Fónagy Miklós református esperes ünnepi beszéde után az új kenyér megáldását követően Fördős Attila polgármester Vác Városa Díszpolgára kitüntetést és Pro Urbe Díjakat adott át.

Fotó: K ereszturi Gyula

Attila polgármester átnyújtotta a Vác Város Díszpolgára kitüntetést dr. Für
Lajosnak. (A város másik
idei díszpolgárának, Sajdik
Ferencnek egy későbbi időpontban személyesen viszi
el otthonába a kitüntetést
a polgármester.) A váci ünnepi programban ezt követően az egyéni Pro Urbe Díjat dr. Alt Gyula, dr. Nagy
Magdolna és Rapcsák Károly vehette át.
Az ünnepségen közreműködött a Váci Szimfonikus
Zenekar, Daróczi Tamás,
a Magyar Állami Operaház magánénekese, a Váczi
Néptáncegyüttes, továbbá
a Váci Huszár- és Nemzetőr
Bandérium.
A rendezvény végén a
résztvevők megkoszorúzták Szent István szobrát,
majd közösen elénekelték a
Szózatot.

A

A kitüntetettek: Rapcsák Károly, Für Lajos, Dr. Nagy Magdolna, Dr. Alt Gyula

z eseményen a
Himnusz elhangzása után Fónagy
Miklós református esperes ünnepi beszédében hangsúlyozta: csak

közösen haladva juthatunk
előre a helyes úton, majd
annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a Szent István
által is gyakorolt keresztyén gondolkodás és ma-

gatartás ismérveinek a jelenkori mindennapokban is
erősebben kell befolyásolnia cselekedeteinket.
Az új kenyér megáldása és
megszentelése után Fördős

*****
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 5-i döntése értelmében Vác Város Díszpolgára elismerésben részesült:

Dr. Für Lajos volt honvédelmi miniszter
Vác intézményeinek, szervezeteinek, egyházi közösségeinek nyújtott támogatásáért, a város közügyei iránt
magánemberként és hivatali
szerepében egyaránt tanúsított figyelméért, a rendszerváltástól máig tapasztalható
pártfogásáért és
Sajdik Ferenc karikaturista

Egyedülálló művészi eszköztárának Vác szolgálatába állításáért, a város értékeinek és hangulatainak sajátos ábrázolásáért, a vonzó
városkép megteremtésében
való szerepvállalásáért.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 5-i döntése értel-

mében egyéni Pro Urbe Díjat
vehetett át:
Dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A Vácra betelepült szlovákság hagyományainak, kultúrájának, identitástudatának
megőrzése, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolása érdekében kifejtett több
évtizedes tevékenységéért,
Dr. Nagy Magdolna, az
ÁNTSZ területi vezetője
A város egészségügyében
eltöltött több évtizedes szolgálatáért, a közegészségügy
fejlesztésén
munkálkodó
társadalmi szervezetekben,
közösségi
programokban
folytatott segítő munkájáért, kiemelkedő szervezőtevékenységéért és
Rapcsák Károly, a Vác
Városi Evezős Club mesteredzője
Négy évtizedes példamutató
sportpedagógiai munkásságáért, a magyar evezőssport
legeredményesebb edzői teljesítményéért, váci fiatalok
ezreinek fizikai- és erkölcsi
fejlesztéséért - olvasható a város hivatalos honlapján.

Új kenyér megáldása és ünnepi fogadás Dunakeszin
Augusztus 20-a a nemzet legkiemelkedőbb ünnepe. Emlékezünk az államalapító Szent István királyra, emlékezünk a több mint ezer esztendőt megélt országunk dicsőséges és hányattatásokkal teli történelmére, s örvendezünk azért, hogy, - idézve a Szózatot: „És annyi balszerencse közt,/Oly sok viszály
után,/Megfogyva bár, de törve nem,/Él nemzet e hazán”. A városi rendezvény 20-án a Dunakeszi Gyártelepi Jézus Szíve templomban kezdődött ünnepi szentmisével és az Új kenyér ökumenikus megáldásával. A szertartás kezdetén a közismert 32. zsoltárt énekelte el a Harmonia Sacra kórus Szakáll
Lászlóné vezényletével, majd a továbbiakban is ők adták elő az ide illő egyházi énekeket, igen magas színvonalon.

S

zádoczky
Károly
kanonok
plébános
nagyívű prédikációjának központi gondolataként
szólt Szent István király állam- és katolikus egyházalapító művéről. „Ezer esztendő bizonyítja, hogy István király az a bölcs ember volt, aki a házat, a ha-

zát sziklára építette és ezer
év sok-sok viszontagsága
bizonyítja, hogy az a sok
vihar, amit ez a nép évszázadok alatt átélt és elszenvedett, nem döntötte romba a házat, István király
építményét”.
A szentmise befejezéseként a kanonok plébános,

valamint Chikán Katalin
evangélikus lelkész megáldotta az Új kenyeret, melyet idén is a Kovács Pékség adományozott.
A templom ifjúsági zenekarának műsorával kezdődött el a plébánia színháztermében az ünnepi fogadás, melyen Szabó József

önkormányzati
képviselő, egyházügyi és társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnok mondott pohárköszöntőt. Történelmi múltunk értékeinek vállalásáról szólva kijelentette, hogy
elődeink adták az alapot,
amire jövőnket építhetjük.
„Azért van helyünk ebben

a világban, azért tudunk
magyarul,
anyanyelvünkön gondolkodni, beszélni,
örömet és fájdalmat kifejezni, mert Szent István király annakidején megalkotta azokat a kereteket, amelyek megőrizték ezeket az
értékeket, hogy önmagunk
lehessünk, hogy tervezhes-

sünk… Szentistváni hittel a
szívünkben s a lelkünkben
mindent meg kell tennünk,
hogy egységes, erős, sikeres
magyar nemzetté legyünk.
Nemzetünk nagyjainak példáját követve hiszem, hogy
lesz elég erőnk hozzá!”
Katona M. István
A szerző felvételei

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Együtt ünnepeltek a gödiek
Gödön, az ünnep előestéjén, augusztus 19-én emlékezett meg a város államalapító Szent Istvánról a gyönyörű Nemeskéri-Kiss kúria parkjában. A Himnusz elhangzása után Markó József polgármester köszöntötte az ünneplő gödi polgárokat. A település első embere Szent István királyunk államférfiúi nagyságának méltatása mellett kedves szavakkal emlékezett meg Göd fejlődéséről, az 1999. augusztus 20-án elnyert városi rang jelentőségéről.

A

z önkormányzat által szervezett rendezvényen, a város ismert helytörténésze,
az a Bátorfi József
mondott ünnepi beszédet, akinek
szerkesztésében immár 15
alkalommal jelent meg a
Gödi Almanach. Az ünnepi
szónok Szent István államalapító tevékenységét igényesen megformált gondolatokkal idézte fel, melyek
között külön hangsúllyal
beszélt egyházszervező és
templomépítő szerepéről.
Bátorfi József színesen beszélt arról a királyi döntésről, mely előírta, hogy minden 10 település építsen
egy templomot. Régi dokumentumok tanúsága szerint a város felsőgödi területén, a mai futballpályán
állt a Szent István korában
emelt templom.
Az ünnepi megemlékezés,
a történelmi évszázadok felidézése után helyi művészeti csoportok arattak sikert látványos produkcióikkal. A Huzella iskola Gézengúzok Színjátszó Csoportja

Világok világa Magyarország zenés, táncos műsorral köszöntötte az ünneplőket. A Búzaszem iskola Aprája duda zenekara - Bese
Botond és tanítványai – hasonló
sikert aratott igényes műsorával.

A közönség vastapssal jutalmazta az Animato Operatársulat műsorát, melyben - többek között –
részletek hangzottak el Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájából.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt versenytárgyaláson Vác, Hóman Bálint utca – Gombási út – Téglaház út által határolt „volt Laktanya” 1620/2,
1620/5, 1620/6, 1620/9, 1620/10, 1620/11, 1620/12, 1620/13, 1620/14, 1620/15, 1620/16, 1620/17,
1620/18, 1620/19, 1620/20, 1620/21, 1620/22, 1620/23, 1620/24, 1620/25, 1620/27, 1620/28
hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Az ingatlan jellemzői:
• Az ingatlan közművekkel részben ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető
Az ingatlan induló értékesítési vételára:
1.650.000.000,- Ft
Licitlépcső:
100.000,- Ft
Előleg:
8.550.000,- Ft
Pályázat benyújtása: 2012. szeptember 3-án (hétfő) 1800 óráig

A Szózat felcsendülését követően lépett színpadra a londoni
olimpia két gödi hőse, a háromszoros olimpia bajnok Kammerer
Zoltán és az új csillag, Kulifai Tamás, akik a K4 tagjaként ezüstérmet nyertek az 1000 méteres
távon. Hosszú percekig zúgott
a hálás gödiek elismerő vastapsa mire a két sportemberrel elkezdhette a nagy sikerrel
zárult interjúkat, a helyi televízió népszerű szerkesztő-műsorvezetője, V. Pálfai Kinga.
A jó hangulatú beszélgetés
remek felvezetése volt a városi ünnepséget záró műsornak, melyen közel kétezren
szórakoztak Rúzsa Magdi
koncertjén.
Az ünnepi hétvége programsorozata – mely augusztus 18-án a Scarabeus Együtt
40. születésnapi bulijával vette kezdetét, amit a három napos ünnep alatt a családi és
sportprogramok sokasága követett – augusztus 20-án a Dunaparti Széchenyi Csárdánál tartott
tűzijátékkal zárult.
(Vetési)

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt versenytárgyaláson –
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti „volt Karacs Kollégium” 3765/1 hrsz-ú kivett kollégium
művelési ágú ingatlant
Az ingatlan jellemzői:
• A HÉSZ a területet Vk-4K (központi vegyes terület) övezetbe sorolja.
• Az ingatlan közművekkel ellátott
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv a www.vac.hu honlapon megtekinthető
Az ingatlan induló értékesítési vételára:
Licitlépcső:
Előleg:

450.000.000,- Ft
100.000,- Ft
2.550.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának módja:
írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám

Pályázat benyújtása: 2012. szeptember 3-án (hétfő) 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám

Versenytárgyalás időpontja: 2012. szeptember 4-én (kedd) 10:00 óra
helye: Váci Városfejlesztő Kft. - Vác, Köztársaság út 34. szám

Versenytárgyalás időpontja: 2012. szeptember 4-én (kedd) 1000 óra
helye: Váci Városfejlesztő Kft. - Vác, Köztársaság út 34. szám

A nyílt versenytárgyaláson az vehet részt, aki:
- a kiírás részletes feltételeit elfogadja
- a pályázatát a jelölt határidőig leadja
- az előleg befizetését igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelt érdemlően igazolja

A nyílt versenytárgyaláson az vehet részt, aki:
- a kiírás részletes feltételeit elfogadja
- vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az épület homlokzatát legalább 3 éven belül felújítja
- a pályázatát a jelölt határidőig leadja
- az előleg befizetését igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelt érdemlően igazolja

A pályázók közül az ingatlan megvásárlására az nyert jogot, aki a pályázati feltételek elfogadását követően, a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tette. A versenyeztetés során megállapításra kerül a
második és harmadik legmagasabb ajánlatot tevő is.
Az adásvételi szerződés megkötésére 30 munkanapon belül kerül sor, aminek feltétele a vételár
15 %-ának – előleggel csökkentett - egyösszegű megfizetése. A vevőnek a fennmaradó vételár megfizetését a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.
A versenyeztetési eljárás szabályaira a 38/1996.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet árverésre vonatkozó szabályai az irányadóak.
A pályázaton eredménytelen pályázók részére az előleg a versenytárgyalást követő nyolc banki nap
alatt kerül visszautalásra, a második és harmadik legmagasabb ajánlatot tevő részére a szerződés megkötését követően.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában,
Tel: 27/510-103

A pályázók közül az ingatlan megvásárlására az nyert jogot, aki a pályázati feltételek elfogadását
követően, a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tette. A versenyeztetés során megállapításra kerül
a második és harmadik legmagasabb ajánlatot tevő is.
Az adásvételi szerződés megkötésére 30 munkanapon belül kerül sor, aminek feltétele a vételár
15 %-ának – előleggel csökkentett - egyösszegű megfizetése. A vevőnek a fennmaradó vételár
megfizetését a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.
A versenyeztetési eljárás szabályaira a 38/1996.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet árverésre vonatkozó szabályai az irányadóak.
A pályázaton eredménytelen pályázók részére az előleg a versenytárgyalást követő nyolc banki
nap alatt kerül visszautalásra, a második és harmadik legmagasabb ajánlatot tevő részére a szerződés
megkötését követően.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft.
Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, Tel: 27/510-103
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Megjelentek a járási besorolások
Régiónkban Szob, Vác és Dunakeszi lesz járási székhely
A Magyar Közlönyben megjelent a 2013. január elsejétől működő járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét tartalmazó lista, melyből kiderül, hogy régiónkban
Szob, Vác és Dunakeszi lesz járási székhely. A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól tavaly szeptember 1-jén döntött a kormány, 2013 januárjától
országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg működését.

A

nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8 órától
20 óráig nyitva tartó kormányablakokban lesz lehetőség.
A kormány júliusban fogadta el
a járási (a fővárosban kerületi) hivatalokról szóló rendeletet, amelyben azok felállítását, működését és
illetékességi körét szabályozzák. A
fővárosi kormányhivatal szervezeti egységeiként működő 23 kerületi
hivatal az államigazgatási ügyeket
veszi át a kerületektől, tehát ezekben intézik majd a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális ügyeket,
ide tartoznak majd az okmányirodák, továbbá a munkaügyi és népegészségügyi kirendeltségek, ös�szesen körülbelül 80 ügykör.
A járások és a járási székhelyek
kialakításának alapelve az volt,

Szobi Járási Hivatalhoz
tartozó települések:
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű
hozzáférést, és a jelenleg létező
ügyintézési helyszínek lehetőség
szerint maradjanak meg.
Minden egyes járásszékhelyen
lesz járási hivatal, amely a megyei
kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A kormányrendelet tételesen rögzíti az
egyes járási hivatalok székhelyéhez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden
kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként.
A rendelet értelmében arra is van
lehetőség, hogy a járási hivatal illetékességét megváltoztassák, és
új járási hivatalt alakítsanak ki. A
jogszabály kimondja: ha települési képviselő-testület határozatban
kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal
megvizsgálja az átcsatolás, illetve
új járás kialakításának indokoltságát. Az ilyen kezdeményezés különösen indokoltnak minősül, akkor,
ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak - olvasható a rendeletben.
A Pest-megyei települések polgármesterei és jegyzői számára
szervezett szentendrei június végi
fórumon Szabó Erika államtitkár
is kihangsúlyozta: folyamatosan
várnak a járások kialakításával
kapcsolatban minden észrevételt,
hiszen az ilyen nagy rendszereket
csak közösen lehet kiépíteni.
Kormánydöntés a járások és a
jegyzők közötti feladatmegosztásról
- Elsősorban okmányirodai fel-

adatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi igazgatási ügyek
intézését veszik át a
településektől a jövő
év elején 30 év után ismét megalakuló járási
hivatalok.
- A jogszabály több
mint 80, törvényi szinten szabályozott álSzabó Erika
államtitkár
lamigazgatási feladatot határozott meg a
járások számára. A
jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi csaknem ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban, így az ös�szes államigazgatási ügy több mint
40 százaléka kerül ide.
- A jegyzőknél maradnak egyebek
mellett a helyi adóval összefüggő

Váci Járási Hivatalhoz
tartozó települések:
Acsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Őrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót

igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi feladatok, valamint az
ipar- és kereskedelmi igazgatási, a
hagyatéki eljárás és az óvodáztatási támogatás.
- A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára.
Ezek nagy részét a személyi adatés lakcímnyilvántartással, az útlevél- és a közlekedési igazgatással
kapcsolatos feladatok adják.
- A járási kormányhivatalokhoz
kerülnek például a gyermekvédelmi és gyámügyek. A gyámhivatalok járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A szociális
igazgatási ügyek egyharmada is a
járási hivatalokhoz fog tartozni.
- A munkaügyi kirendeltségek, a
népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hi-

vatalok is a járások szakigazgatási szerveiként
végzik majd feladataikat.
- Ugyancsak a járások
látják majd el szinte kizárólagosan majd a kommunális
igazgatással,
valamint a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos
feladatokat is.
A rendelet rögzíti azt is:
a járási hivatalok ingyenes használatába kerülő
ingó- és ingatlanvagyon
elemei, valamint az átveendő köztisztviselők számának és
feladatainak meghatározása érde-

Dunakeszi Járási Hivatalhoz tartozó települések:
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd
kében a minisztérium - a KIM Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével - felmérést végez valamennyi települési
önkormányzatnál.
A szerk.
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VIZI BALESET
a horányi Duna-ágban
Nem találják a középkorú férfit

Tragédiába torkollott augusztus 19-én a kora esti órákban az a dunai hajózás,
melynek során egy középkorú férfi eltűnt a Dunában a Horányi sziget déli csúcsánál. Meg nem erősített információk szerint a kisgéphajó valószínűleg a sziget mellett kialakult sóderzátonyon akadt meg, melynek következtében az orr
részben ülő személy a Dunába esett és eltűnt, akit csütörtök déli lapzártánkig
nem találták meg.

S

zerke sz tőség ü n k
megkeresésére
a
Budapesti Rendőrfőkapitányság Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság Bűnügyi és
Balesetvizsgálati Osztály
megerősítette a baleset tényét, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Mint azt Imrey Gábor
rendőr százados bűnügyi
fővizsgáló elmondta a 18
óra 30 perc körüli időben
bekövetkezett baleset helyszínét és környezetét átvizsgálták a katasztrófavédelem búvárai mellett a
vizirendészeti járőrök és a
tűzoltóság munkatársai is.
– Sajnos a mai napig nem
sikerült megtalálni a Dunában elmerült férfit – közölte a bűnügyi fővizsgáló, aki
érdekességként beszámolt
arról is, hogy a baleset előtti órákban – a szolgálatukat

ellátó vizirendészeti járőrök más hajókhoz hasonlóan – ellenőrizték a fentiekben megnevezett kisgéphajót is, melynél rendben
találták a kötelező felszerelést és a járművezető képesítését is. – A baleset következtében a vízben eltűnt
középkorú férfi rutinos
sporthajós volt, aki ismerte
a folyó Dunakeszi-Horány
szakaszát, hiszen évek óta
lejárt a Dunára – tette hozzá Imrey Gábor rendőr százados.
A rendőrtiszt elmondása
szerint nagyon sok embert
vonz a környezet szépsége,
szép számmal vannak, akik
a Duna ezen szakaszán hódolnak a vizi sportoknak, akik számára kedvező az is, hogy a kisgéphajókat, jet-skiket a DunakesziHorány komp rámpáján
könnyen vízre tudják tenni

a tulajdonos engedélyének
köszönhetően.
- A kedvező körülmények
ellenére is felhívjuk a vizi
sportok kedvelőinek figyelmét, hogy a nyílt vízre –
amely sok veszélyt rejt magában – a megfelelő felszerelés és képzettség nélkül
senki se menjen. Ismerjük
hajónkat, legyünk képesek
azt irányítani, bővítsük meteorológiai ismeretünket,
és szerezzünk sok barátot
a vízpart mindkét oldalán,
hogy minél nagyobb biztonságban érezhessük magunkat, ha élvezni szeretnénk
a nyár örömeit – intett óvatosságra Imrey Gábor rendőr százados, akitől megtudtuk azt is, hogy a Dunán a
kisgéphajóval és csónakkal
évente 5-6 személy szenved
sérülést vagy vízbe fulladásos balesetet.
Vetési I mre

flottakedvezménnyel,

2012. augusztus 1-31.

A DMRV Zrt. lakossági tájékoztatója
Kezdődik a dr. Csányi László körút szennyvízcsatorna rekonstrukciója Vácon
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DMRV Zrt. az üzemeltetésében lévő Vác, dr. Csányi László körúti szennyvízcsatorna rekonstrukcióját végzi várhatóan 2012.07.30. és 2012.09.02. között.

A

r ekon st r u kcióval a Tornyos Pál és az
Althmann Mihály
Frigyes

utcák közötti szakasz érintett, ennek megfelelően
forgalomterelésre a 2. sz.
főközlekedési úton és Erzsébet utcában a Szent Já-

nos utca és a Széchenyi
utca közötti szakaszon kell
számítani.
A forgalomterelés érinti továbbá a Zrínyi utca

Szent János utca és Rákóczi tér közötti szakaszát,
melyen ideiglenes jelleggel
ismét kétirányú lesz a jármű forgalom.

Kérjük a gépjármű vezetőket, hogy ne megszokásból vezessenek, folyamatosan kövessék figyelemmel
a terelést jelző táblákat.
A dr. Csányi László krt.
érintett szakaszán a közlekedők az ingatlanok meg-

közelítésében, a gépkocsi
parkolók használatában
akadályoztatva lehetnek.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük.
DMRV Zrt.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Gödi aluljáró festésével zárult
a Let's Colour köztérszínesítő pályázata

Eltemették
Sipos Jánost

A gödi vasútállomás gyalogos aluljárójának festésével zárult az idei Let's Colour
projekt köztérszínesítő pályázata, a program keretében Göd mellett Fegyvernek,
Dunakeszi és Debrecen egy-egy közösségi tere, valamint a Millenáris egyik fala kapott új arculatot.

Kedd délután helyezték örök nyugalomra a 61 esztendős korában elhunyt Sipos Jánost, az Eurosport televíziós csatorna kommentátorát. Sipos János 18 évig kerékpározott versenyszerűen, és ötször nyert bajnoki címet.
1971-ben világbajnoki hetedik helyezést ért el a 100 kmes csapatversenyben.

A

Let's Colour Településszépítő
Egyesület idei internetes szavazását követően az 58 pályázatból három nyertest hirdetett: Fegyverneken a
Móra Ferenc Általános Iskola, Dunakeszin a Bárdos Lajos Általános Iskola,
Debrecenben pedig a Százszorszép Óvoda került ki
győztesként a versengésből, a gödi gyalogos aluljáró a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara különdíját kapta - tájékoztatta
Heiszler Ákos, az egyesület
főszervezője az MTI-t.
Augusztus elején fejezték
be Gödön a munkálatokat:
az 1500 négyzetméteres felületet Hegedűs Babett tervei alapján festette ki több,
mint 80 önkéntes, akik
csaknem 4500 munkaórát
töltöttek a helyszínen, ahol
a festés mellett csatornát
tisztítottak, graffitit távolítottak el, és lealapozták a
falat. Ezzel 10 millió forint
feletti fejlesztést hajtottak
végre.
A Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara azért
a gödi helyszínnek ítélte a
különdíjat, mert az elnökség tagjai ebben a pályázatban látták leginkább
megvalósulni a "hazai közösségek összefogását, az
emberek közös tenni akarását" - idézte fel Heiszler
Ákos a kiírás legfőbb szempontját.
A Debreceni óvodában
130 önkéntes dolgozott,
hogy az 1300 négyzetméternyi falfelületre felkerülhes-

É

vekig volt a Magyar
Kerékpáros-szövetség főtitkára, valamint nyugdíjasként az
Eurosportnál dolgozott,
ahol ifj. Knézy Jenővel
kommentálták a kerékpárversenyeket. A rádióban
két téli és két nyári olimpiáról tudósított.
Sipi, mert mindenki így
hívta őt, a Magyar Rádióban és az Eurosportnál elhangzó tudósításaihoz, riportjaihoz hasonló igényességgel írta cikkeit szűkebb pátriánkban, a Fóton
megjelelő
FótCaféban,
melynek sikeréhez éveken át járult hozzá szakértelmével, lokálpatrióta
felelősségével papírra vitt
gondolataival.
A nagyszerű sportembertől, a kiváló újságírótól, sportriportertől Rákospalotai temetőben családja, sok-sok barátja, kollégái, sporttársai és gyászolók hada vett végső
búcsút.

A3plakát.indd 1

XIV. évfolyam 15. szám

A ravatalnál a kerékpárosok képviselője búcsúztatta sporttársát, majd
Knézy Jenő megható búcsút vett barátjától, riporter-társától. A mintegy 3-400 búcsúzó kísérte utolsó útjára a családi
sírhelyhez Sipit. A sírnál
Sipos János bátyja, vagy
ahogy Ő szokta nevezni,
a „Bratyó” búcsúztatta elcsukló hangon a váratlanul elhunyt testvérét.
Sipos János nyugodj békében!

senek Miklósvári Andrea,
az egyesület dizájnerének
tervei. A munka három napig tartott, a jórészt az óvoda dolgozóiból és a gyerekek szüleiből álló önkéntes
csapat mintegy 1200 órát
dolgozott, hozzávetőleg ötmillió forint értékű fejlesztést végeztek.
Fegyverneken a Móra Ferenc Általános Iskola hetven méter hosszú betonkerítését 70 önkéntes festette
ki Hegedűs Babett dizájner
tervei alapján. Az önkéntes csapat mintegy 1,2 millió forint értékű fejlesztést
végezett el a kétszázhatvan
négyzetméteres alkotás kivitelezésével.
Dunakeszin a Bárdos Lajos Általános Iskola 700
négyzetméternyi falát 80
önkéntes festette át szin-

tén Hegedűs Babett tervei
alapján. A festésben nyolcvanan vettek részt, az éppen beköszöntött kánikula
és szünidő ellenére.
Idén dizájner kategóriában is versenyt hirdettek, ezt Nagy Diána Biofal
című ötlete nyerte el, mű-

vét a Millenáris által biztosított óriási falfelületre készíthette el májusban a grafikusművész.
A Let's Colour Településszépítő Egyesület először
2011-ben hirdetett pályázatot közösségi terek kiszínesítésére.

2012.08.13. 15:59
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Futsal: Vincze Ottó is a Dunakeszi
NB II-es csapatában
Horváth Ferenc és Lőw Zsolt után újabb nagypályás válogatott futballistát szerződtetett a helyi Kinizsi
futsalcsapata: a következő szezontól ugyanis Vincze Ottó is az NB II-es együttest erősíti.

H

a az ember meghallja Vincze Ottó nevét,
elsőre talán mindenkinek az a két csodaszép gól
jut eszébe, amelyet 21 évesen a Grasshoppersnek lőtt

– a Ferencváros végül 3–0ra nyert Svájcban a Bajnokok Ligája csoportkörében.
Az NB II-ben már most retteghetnek attól a pimasz
külsős cseltől, és utána a
pontos csavarástól. Vincze
Ottó finom technikája mit
sem kopott az évek során –
sőt talán még kifinomultabbá vált –, tehát a Dunakeszi
biztosan nem vett zsákbamacskát – írja az országos
sportlap online kiadása.
„Hiányzott már a labda, a futballpálya, úgyhogy
alig várom a bajnokságot –
mosolygott a tizenegysze-

res válogatott. – Örülök,
hogy régi társakkal, jó játékosokkal, remek közegben futsalozhatok. Azt azért
hozzátenném, hogy a futsalt
még tanulnom kell, hiszen
egészen más, mint a nagypályás játék.”
Az egykori középpályás
számára nem teljesen ismeretlen a futsalközeg, ugyanis 2008-tól másfél évig a
győri csapat klubigazgatója volt – azóta az ETO Magyarország legjobbjává nőtte ki magát.
Vincze Ottó nagypályán
egyébként volt a Ferencvá-

ros, a Győr, a Zalaegerszeg,
a Vasas, a Sion, a Mannheim,
a Cottbus, sőt még a Barcelona futballistája is. A kiváló futballista egy évre szóló szerződést kötött a Dunakeszivel, rajta kívül Kun Gábor (Ferencváros) és a román válogatott Safar Tony
– a Berettyóújfalu korábbi
futsalosa – érkezett.
A Dunakeszi Kinizsi az
előző szezonban első alkalommal indult az NB II-ben,
rögtön ezüstérmes lett a Keleti csoportban, és a cél nem
változott: újra érmet kell
szereznie a csapatnak.

Evezés: Galambos
világbajnoki ezüstérmes
A könnyűsúlyú egypárevezősök között induló Galambos Péter ezüstérmet szerzett a döntőben a bulgáriai Plovdivban zajló világbajnokságon, ahol az olimpiai
műsorban nem szereplő számokban rendeznek versenyeket. A győzelem a címvédő dán Henrik Stephansené lett.

A

Vác Városi Evezős
Club két éve vbbronzérmes sportolója - aki 25 évével a legidősebb volt a hatos
fináléban - Stephansen és a
tavalyi vb-n második olasz
Pietro Ruta mellett egy-egy
svájci, amerikai és osztrák
ellenfelet kapott.
Galambos remek rajtot
vett, 500 méternél vezetett,
féltávnál azonban már a favorit dán állt az élen, és az
amerikai Andrew Campbell
Jr. is megelőzte a magyart.
A 2000 méter utolsó negyedéhez érkezve dán, amerikai, olasz volt a sorrend, de
Galambos ott volt a vezetők
nyakán, és a hajrában egyre
feljebb kapaszkodott.
Az izgalmas finis végén Stephansen ért elsőként a célba, amerikai és
olasz riválisát lehajrázó
magyar pedig pályafutása

7
programajánló
Őszi Művészeti Hetek
2012. október 1. – november 30.
Október 5. péntek 18 óra
„Megszólalt a bolond szívem…”nótaműsor
Közreműködnek: Faludi Szilvia és barátai: Bányai Márton, Várkonyi Györgyi és a
László Imre Nótakör
Kísér: Marót Géza, Dr. Péter Árpád, valamint Szőllőssy Sándor és zenekara
(Ipolyság)
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, az előadás napján: 1000 Ft

Október 18. csütörtök 16 óra
„Szereted-e még…?” Szenvedély – Líra - Humor
Szécsi Pál dalait előadja Gergely Róbert
A belépőjegy ára: 600 Ft

Október 20. szombat 19 óra
Optimistán bele a reménytelenségbe
Dörner György önálló estje
Kölcsey, Reményik, Wass Albert válogatott versei és
prózái, Kodály és csángó dalok.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, az előadás
napján:1300 Ft

Október 24. szerda 19 óra
Magyar Operett Napja alkalmából
gálaest
Fellépő művészek:
Kalocsai Zsuzsa, Fischl Mónika, Teremi
Trixi, Vadász Dániel, Bozsó József és a
Váci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az
előadás napján: 2000 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177
• Eladó Gödön a volt TSZ területén 2200
m2, bármilyen tevékenységre alkalmas ingatlan. Irányár: 7000 FT/m2. Érdeklődni:
06-20-936-6658-as telefonszámon.

Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató, Madách Imre Művelődési Központ
Bővebb információ és jegyértékesítés: Madách Imre Művelődési Központ 2600 Vác,
Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, www.mimk.vac.hu
Jegypénztár: kedd - péntek: 12 - 18 óráig, szombat - vasárnap: a rendezvényekhez
igazodva. Tel: (27) 518-206 /a jegypénztár nyitvatartási idejében/
E-mail: informacio@mimk.vac.hu • További jegyértékesítés: Tourinform Iroda 2600
Vác, Március 15 tér Tel: (27) 316-160 www.tourinformvac.hu Ticketportál Home-Ticket
szolgáltatással www.ticketportal.hu

Mester és tanítványa

legnagyobb sikerével második lett. „A verseny eleje és vége nagyon jól sikerült. Örülök, hogy maradt
energiám a hajrára, mert
nagyon kemény küzdelem
volt. A döntő előtt még állítottunk a hajómon, ez a

húzás is nagyon jól sült el.
Éremért jöttem a vb-re, és
nagyon boldog vagyok az
ezüsttel".
Galambos, aki Rapcsák
Károly tanítványa, a magyar evezőssport 10. világbajnoki érmét szerezte.

MAGAS JUTALOM A MEGTALÁLÓNAK!
DUNAKESZIRŐL VESZETT EL NAGYTESTŰ SZÜRKE CIRMOS CICÁM, IVARTALANÍTOTT
11 ÉVES KANDÚR.
NAGY TERÜLETEKET BEJÁRHAT, FÓTON, GÖDÖN IS LEHET.
EZÜSTÖS NYAKÖRVET VISELT, DE LEHET, HOGY ELHAGYTA, CHIPEZETT
(981098104044367).
KÉREM, HA BÁRMIT TUD RÓLA, HÍVJON,
NAGYON NAGYON VÁRJUK HAZA!!!
A MEGTALÁLÓNAK MAGAS JUTALMAT
FIZETNÉNK!
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!

Dunakeszi, Munkácsy M. u. 38.
06-30-361-3879
dr.lzsd@yahoo.com
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Keszi-Press Kft.
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www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Tamás László
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PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
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KAMMERER ZOLTÁN:
„Szépen csillog ez a fehérarany!”
Az olimpia egyik legkellemesebb magyar eredménye a férfi K4 1000-es csapat ezüstérme volt
A férfi K4 1000 méteren úgy voltak a szakemberek vele a londoni olimpián, ha a Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel összeállítású négyes pontszerzőként, netán érmesként zár, az már a legtöbb, amit elérhetnek. Ehhez képest a kvartett második helyen végzett, amivel méltó választ adtak a kétkedőknek. A teljesítményükről
mindent elmond, hogy még edzőjük, Fábiánné Rozsnyói Katalin is elérzékenyült tőle.

T

alán a legnagyobb vitát a férfiak K4 1000 kvartettje okozta London előtt. A csapat összeállítása – Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás,
Pauman Dániel – óriási viharokat kavart itthon,
az Európa-bajnoki ötödik helyük után egy másik
egység jelezte: kihívja a négyest, sőt, pénzt is felajánlott arra
az esetre, ha kijutásukat követően nem pontszerző helyen, de
Storcz Botond szövetségi kapitány tartotta magát a válogatási elvekhez.
Erre mi történt Londonban? A kvartett előbb kiugrott az első
rajtnál, majd ezt követően fantasztikusan ment, végig harcban
álltak az ausztrálokkal az aranyért, és nagyon kellemes meglepetést okozva, remekül versenyezve ezüstérmes lett.
„Én végig kitartottam az álláspontom mellett, amikor támadták a négyest. Igaza lett Botondnak
és nekem. Én tudtam, hogy az ausztrálok nyerik, ők Szolnokon készültek, láttam az edzéseiket. Tóthék vékonyak,
nem erőből eveznek, inkább technikásak, úgy kellett taktikázni, hogy végig
bírják. Ha együtt maradnak, majd ők
fognak nyerni. Még sosem tettem ilyet,
de most lekísértem őket a vízig, és amikor a hajóba szálltak, mind a négy fejét
megsimogattam” - nyilatkozta Fábiánné
Rozsnyói Katalin, a négyes edzője, aki
nem bírta ki sírás nélkül „fiai” sikerét.
Storcz Botond, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy
a másodikként végzett férfi négyestől titkon dobogót remélt, és a fináléban nyújtott teljesítményükről csak annyit mondott: „Mindent
megtettek ezért a fehéraranyért, gratulálok hozzá!”
És miként vélekedtek a négyes tagjai, akik közül hárman is
ezer szállal kötődnek a régióhoz. Sőt, miattuk nevezik Vácot
ezüstvárosnak a londoni játékok óta, holott a hatodik olimpiáján szereplő Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás gödi, egyedül Pauman Dániel köthető egyértelműen a Dunakanyar fővárosához.

Kammerer szerint vélhetően azért ugrottak ki az
első rajtnál, mert nagyon
összpontosítottak. Próbálták tartani az iramot az
ausztrálokkal, de ők most
nagyon jók voltak.
„Maximálisan mentünk,
most ez erre volt elég. De
nagyon örülünk a második helynek is. Abszolút
nem érzem, hogy kiöregednék, Kökény Roland is jó példa, hogy van bennünk erő. Hogy
Rióig kitartok-e? Nos, ez maradjon még a jövő zenéje, de ha bírom, miért ne. Egyelőre szeretnék ünnepelni és egy kicsit pihenni, hiszen minden olimpia után megfogadtam, hogy így teszek, de sosem jött össze. Hosszú volt ez a négy év, így rám fér
egy kis szünet, hogy aztán újult erővel vághassak bele a munkába” – fogalmazott a népszerű háromszoros olimpiai bajnok
kajakos.

Kammerer még a mostani kapitány, Storcz Botond párjaként is versenyzett – a 2000-es, Sydney-ben rendezett olimpián
megnyerték a K2 500-at –, és amikor másodikok lettek, azzal
vigasztalták magukat, milyen szép ez a fehérarany.
„Még ki sem szálltunk a hajóból, Botond már ott állt a parton, és mondta, hogy „Zolika, milyen szép ez a fehérarany!”,
amin mindketten jót nevettünk. Ami érdekes volt számomra,
hogy hosszú pályafutásom alatt most először álltam könnyes
szemmel a rajtvonalon. Még a stégnél ültünk a hajóban, amikor Kati néni odajött, leguggolt mellém, adott egy puszit, és
annyit mondott: „Húzd meg, öreg!”. Ettől teljesen elérzékenyültem, és úgy éreztem, már csak az ő kedvéért is hajtanunk kell,
és ezt meg is tettük” – idézte fel Kammerer.
A fiatalok már nem voltak annyira bőbeszédűek, ám a tekintetükön lehetett látni, elképesztően örülnek ennek az
ezüstnek.
„Sajnos nem nyertünk, de a "fehér arany" is jól néz ki.
Nagy siker ez! A rajt megismétlése nem okozott gondot,
volt bennünk erő” – árulta el Tóth Dávid.
A Gödön élő Kulifai Tamás is teljesen elégedett az elért ezüstéremmel.
„Tökéletes pályát mentünk, tele voltunk energiával, bírtuk végig. Jól beosztottuk az erőnket, örülünk a második
helynek” – jelentette ki Kulifai.
A Vácról induló, jelenleg a másik két fiatalhoz hasonlóan az MTK-ban versenyző Pauman Dániel szerint a siker
titka, hogy Kati néni szépen összerakta ezt a hajót.
„Amikor tavaly októberben kihirdették a válogatási elveket, neki a fejében már készen volt a terv, s ennek megfelelően variálta a párosokat. Sokat támadtak minket, de
szép meglepetést okoztunk. Nagyon erős a rajtunk, edzéseken mindig az első 250-et gyakoroltuk. Az előfutamban mentünk egy kamikázét, most figyeltünk, hogy a végére is maradjon erőnk. Ha fél óra múlva újraindítják ezt a futamot, lehet,
hogy teljesen más lett volna a sorrend” – nyilatkozta Pauman.
De nem indították, így sokáig gyönyörködhetnek még a londoni fehéraranyukban…
- molnár –

A váci olimpikonok köszöntése
A váci városházán köszöntötték a váci klubban nevelkedett két londoni olimpikont: Pauman Dániel kajakost és
Hirling Zsolt evezőst. Fördős Attila polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a Nemzet Sportvárosa büszke
sportolóira és erejéhez mérten igyekszik megbecsülni őket.

M

egköszönte
mindazok segítségét, akik hozzásegítették a két fiút a
sikeres pályafutáshoz.
Hangsúlyozta: a szülők,
tanárok, edzők szeretete, odaadó segítsége
is kellett ahhoz, hogy a
versenyzők kiemelkedő
tehetsége, szorgalma elnyerje méltó jutalmát.
Gratulációján túl további jó egészséget és sikereket kívánt, majd átadta a város ajándékát a
sportolóknak - adta hírül a város honlapja.
Mokánszky Zoltán alpolgármester is méltatta a versenyzők eredményeit és csatlakozott
a polgármesteri gratulációhoz, jókívánságokhoz, majd Pető Tibor alpolgármester – aki evezésben nyert korábban
világbajnokságot - tett

említést arról, hogy a sikeres ötkarikás játékok
mennyi örömet szereztek a magyaroknak és
ezen belül a váciaknak.
Pauman Dániel ezután dedikált fotómontázst nyújtott át a városvezetőknek, majd a
pohárköszöntőket követően állófogadással ért
véget a két váci olimpikon köszöntése.
Pauman Dániel 1986.
augusztus 13-án született Vácott. Utánpótlás
versenyzőként a Váci
Hajó, majd a KSI versenyzője volt. 2003-ban
ifjúsági világbajnok volt
K4 500 méteren. 2004ben ifjúsági Európa-bajnok lett K2 1000 méteren. A 2006-os U23-as
világbajnokságon két
ezüstérmet ért el a négyesben. Felnőtt világversenyen 2008-ban in-

dult először. A kontinensbajnokságon a kajak kettes 1000 méteres
versenyben lett nyolcadik Tóth Dáviddal.
Ugyanebben az évben
az U23-as Eb-n negyedikek lettek ugyanezen a
távon. 2009-ben négyesben U23-as Európa-bajnok volt. 2011-ben 5000
méteren hatodik lett a
belgrádi Eb-n. Ugyanezen a távon a világbajnokságon
kilencedik
lett. Nevelőedzője Ta-

kács Elemér, jelenlegi
edzője Fábiánné Rozsnyói Katalin. Jelenleg
az MTK versenyzője, a
londoni olimpián a kajak négyesek ezer méteres versenyében a magyar egység tagjaként
ezüstérmet szerzett.
Hirling Zsolt 1984.
május 28-án született
Budapesten.
Jelenleg
is a Vác Városi Evezős
Club sportolója. Edzői
Rapcsák Károly és
Danyi Zsolt. A könnyű-

súlyú kétpárevezős egységben a bajai Varga Tamással párban a londoni
volt a harmadik olimpiája. Korábban nyert Európa-bajnoki címet és
világbajnoki aranyat is.
Többszörös Világ Kupagyőztes. Az athéni olimpián az 5. helyet szerezte meg párjával, majd
Pekingben összesítésben a 14. helyen zártak.
Ezt követően Hirling
Zsolt tanulmányai miatt felfüggesztette a
versenyzést, majd reaktiválta magát és Varga
Tamással kiharcolta a
londoni kvalifikációt is.
Az idei olimpián összesítésben a 11. helyen végeztek. Több egyéb magas rangú elismerése
mellett 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Bronz érdemkeresztet.
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