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Államalapításunkat
ünnepeltük
Összeállításunk a 2-3. oldalon

Váci kitüntetettek
Írásunk a 3. oldalon

Biztató jövő előtt a
dunakeszi Járműjavító
Beszámolónk a 4. oldalon

Tanévkezdésre hat
tanteremmel bővült
a Fazekas iskola
Tudósításunk a 4. oldalon

Szeptember közepéig tart az
iskolakezdési akciója: a kínálat bővült, mintegy 2500-féle iskolakezdési termékből lehet válogatni, ugyanakkor az árak nem emelkedtek tavaly óta. A teljes őszi felkészülést az Auchan megújult Cup's sportmárkája is segíti, amely nem csak a gyermekek, de az egész család
számára kínál divatos sportolásra tervezett ruházatot. Az iskolai készülődés megkönnyítésére augusztus
Folytatás az 5. oldalon
30-án, vasárnap a csömöri és a soroksári Auchan is nyitva tart. 

Magyar fiatal a világ
legjobb bútorasztalosa
Interjúnk a 7. oldalon

Fesztivál a Fesztiválban:
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva,
Művészet és Mámor Bor- és Gasztronómiai Fesztivál
Művészet és Mámor címmel kerül sor Szentendre város borfesztiváljára
augusztus utolsó hétvégéjén, 28-29-30.-án a X. Szentendre Éjjel-Nappal
Fesztivál keretében.
érkező neves pincészetek várják a látogatók: Bujdosó Picészet, Balatonboglár • Csalló Pálinka, Balatonalmádi • Eperbor, Tahitótfalu • Haraszty Pincészet, Etyek • Jackfall, Villány • Gregorián Pincészet, Badacsony • Kecze és Hady Kézműves Borászat, Aszófő • Kolonics Pincészet, Somló • Merfelsz
Pincészet, Szekszárd • Nemes Nedűk Borszaküzlet,
Szentendre • Pannon Tokaj Pincészet, Tokaj Hegyalja • Recas Pincészet, Erdély • Szeleshát Pincészet,
Szekszárd • Tokaj-Hétszőlő Pincészet, Tokaj-Hegyalja • Vylyan Pincészet, Villány.

A

z mindenki számára köztudott, hogy Szentendre a művészek városa, azt azonban már
kevesebben tudják, hogy a borkészítésnek
is évszázados hagyománya volt Szentendrén.
A külföldön és belföldön is híres kiváló minőségű borok nemcsak egykor, de most, ezen a három
napon is megtalálhatóak lesznek a városban, hiszen
a Dunakorzó területén az ország több, mit húsz neves pincészete és a város népszerű éttermei várják
kínálatukkal a borbarátokat és a kulináris élvezetek híveit.
Mivel ezen a hétvégén az egész belvárost áthatja a
fesztiválhangulat, ezért a kulináris élvezeteken felül
számos egyéb zenei-, kulturális- és gyermekprogramból is választhatnak a Szentendrére látogatók.
A városban így többek közt katonazenekar és utcazenészek gondoskodnak majd a jó hangulatról, de
lesz népi játszóház, pincetúra, Borkaszinó, bor ihlette tárlatvezetés, és borhajós program is.
Borkorzó a Dunakorzón
A Duna-parton az ország különböző vidékeiről

Fényfőtér és Balkán Fanatik koncert
2015. Augusztus 30. Fő tér 21.00 óra
Hang és fényfestészeti kompozíció Szentendre Főterén. A zenei aláfestés ritmusára váltakozó,
vibráló, a falakról lecsorgó, felrobbanó, majd megnyugvó vetített képek lenyűgöző élményt nyújtanak a szemlélőnek a műemlék épületek falain – számolt be a szentendre.hu.
Egyéb Programok
A nemes nedű kostólása közben a gasztronómiai
élvezetek kedvelői is hódolhatnak majd szenvedélyüknek, hiszen a Duna-korzón található éttermek
nyárson sült bárányt, bográcsban főtt hagyományos magyar ételeket, grillsütőn és faszénen készült
ételeket készítenek, a gasztroutcában pedig helyi- és
környékbeli termelők kínálják majd kézműves termékeiket, így pl. kolbászokat, kecske-és tehénsajtokat, pástétomokat, krémeket, füstölt árukat, mézkülönlegességeket és különböző édességeket.
A részletes program a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva programfüzetében megtekinthető.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2

XVII. évfolyam 17. szám

Szent István tanításaira emlékeztek Vácon is
Vácon a Szent István napi ünnepséget a rossz idő miatt a Madách Imre Művelődési Központban tartották meg. A megemlékezésen adták át ebben az
évben is a város kitüntetéseit és elismeréseit. A megemlékezésen Dr. Fabiny Tamást, az Észak Evangélikus Egyházkerület püspöke tartott ünnepi beszédet, melyben visszaemlékezett István királyunk tanításaira, intelmeire is.
A polgármester (jobbról)
és a kitüntetettek

- Mi lehet ma Szent István
öröksége? Szent István a keresztet felfelé tartja, a kardot
pedig lefelé. Lehetne fordítva
is. Volt olyan időszak, hogy
István a kardot ki kellett,
hogy rántsa és megvédje a
hazát. Ismerjük ezeket a tragikus mozzanatokat is. De
eljött az ideje annak, hogy
a kardot tartó kéz lefelé forduljon, és a kereszt emelkedjen fel. Akkor marad béke ebben az országban, akkor marad béke ebben a városban,
és akkor lesz béke ebben a
világban, ha lehanyatlanak a

kardok és fel merjük emelni
a keresztet – mondta.
Beszéde után Fördős Attila polgármester adta át a város kitüntetéseit. Ebben az
évben Vác Város Díszpolgára
címet adományozott a képviselőtestület Lőwy Jánosnak,
Ipolyság korábbi polgármesterének, aki a két önkormányzat közös munkájáért,
valamint a két város intézményeinek szoros együttműködéséért sokat tett, aki így
fogalmazott elismerése kapcsán:
- Rendkívüli megtisztel-

A Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar

tetés ez a kitüntetés, eddigi életpályám legjelentősebb
hivatalos díja, amit ugyanakkor közösségi elismerésnek tekintek. Hiszen nagyon
sokan fontosnak tartják a
testvérvárosi kapcsolatok
ápolását, gazdagítását. Minden ilyen jellegű partnerségben ez a lényeg, az, hogy az
együttműködés az élet minél
több területére kiterjedjen.
És ez Vác és Ipolyság esetében tényleg így van. Úgy is
fogalmazhatok, hogy a két
település együtt lélegzik.
Egyéni Pro Urbe kitünte-

tést kapott Detre János, váci
evangélikus lelkész. A díjat aktív, a város életét segítő munkájáért, elhivatott lelkészi tevékenységéért a Váci
Evangélikus Egyházközségben, valamint a Váci Magyar
- Finn Baráti Társaság elnökeként betöltött szerepéért
kapta. Nevében Mikulai Dániel az egyházközség gondnoka vette át a díjat.
Szintén Pro Urbe díjban részesült dr. Pornói Anna reumatológus, melyet áldozatos
és sokoldalú gyógyító munkájáért kapott meg.

A
harmadik
díjazott
Bogányi Tibor zenepedagógus, aki kiemelkedő tanári,
karvezetői és szervező tevékenységéért, a város jó hírnevének öregbítéséért kapta
meg az elismerést.
A Közösségi Pro Urbe kitüntetést ebben az évben a
Vác és Vidéke Ipartestület
kapta meg, a város vállalkozóinak következetes képviseletéért, a város érdekében
végzett munkájukért, a civil
szervezeteknek nyújtott támogatásukért, valamint szerepvállalásukért a szakmai

Dr. Fabiny
Tamás püspök

utánpótlás nevelésében. A
díjat Buchwald Imre elnök
vette át.
A díjak átadása után az új
kenyeret Szabó Mihály, alsóvárosi káplán áldotta meg,
majd került kiosztásra a
résztvevők között.
Az ünnepségen közreműködött a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, Alagi János
énekművész, a Váczi Néptáncegyüttes és a Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium.
Furucz A nita
Fotó: Cseledy A ndrás,
Sándor Lajos

MARKÓ JÓZSEF: Ma már államalapításunk,
Szent István napja a legfontosabb ünnepünk
Ezer éves történelmünk során folyamatosan változó megítélés alá esett ez az ünnep – ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Markó József
gödi polgármester a város Szent István-napi ünnepségén, melyen az önkormányzat vezetőivel, a képviselő-testület tagjaival, Göd polgáraival, az egyházak képviselőivel együtt ünnepelt Tuzson Bence országgyűlési képviselő is.

Markó József, dr. Szabados György, Selmeczi Györgyné, Tuzson Bence

A

z esős idő miatt a József Attila Művelődési Házban megrendezett megemlékezésen
a város első embere hangsúlyozta: Napjainkban az államalapítás,
mint a magyarok egyik legnagyobb
tette újra reflektorfénybe került,
ma már államalapításunk, Szent
István napja a legfontosabb ünnepünk – emelte ki Markó József, aki
az ezer évvel ezelőtti államalapításunkról szólva utalt a napjainkban
megélt folyamatokra, melyek közöl mindannyiunkra hatással van
a hazánkon is átvonuló modern-

kori népvándorlás. - Sok magyar
máshol keresi boldogulását, megélhetését, ugyanakkor más földrészek üldözöttjei, menekültjei nagy
számban érkeznek hazánkba. S az
a védelem, az a segítség, amit az
Európai Uniótól reméltünk, megroppanni látszik, s a szolidaritás is
hiányzik. Remélem, ez nem ingatja meg Magyarország helyzetét –
fogalmazott Markó József polgármester.
A köszöntő szavakat követően
az ünneplő közönség Szent István
napi énekeket hallhatott Bese Bo-

tond és növendékei előadásában,
majd Ignácz Dániel Reményik
Sándor Eredj, ha tudsz című versét mondta el.
Az ünnepség szónoka, Dr. Szabados György történész, mint fogalmazott, amikor államalapító Szent
István királyunk ünnepét üljük,
gyakran elhangzik az ünnepi szónoklatokban Szent István Intelmeiből egy idézet: az egy nyelvű és egy
szokású ország gyenge és törékeny.
De ez a fordítás nem egészen pontos és félre is érthető. Az idő tájt
ugyanis teljesen normális dolog
volt, hogy ugyanazon a területen
nemcsak ugyanazt a nyelvet beszélő népek éltek. István király előtt is
volt magyar állam. A magyarság a
IX. század közepe, Álmos fejedelem és a vérszerződés óta már állami keretek között élt az Etelközben, s később kiválóan működött a
Kárpát-medencében. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a helytelenül kalandozásoknak nevezett esemény valójában tudatos hadjárat
sorozata, ami egy nagyon jól működő állam megnyilvánulási jelei voltak. Az államforma váltásának külpolitikai és belpolitikai okai is voltak. Egyfelől a szászok, Ottó császár dinasztiája a nyugati hadjáratoknak véget vetnek. Szent István

mindkét szülője keresztény volt,
igen erős emberek voltak. Itt a különböző szokások békéje jött létre.
- A korábbi diplomáciának két
eszköze volt: a háború és a házasság – fejtegette tovább gondolatait
Szabados György. Mint mondta, Gizellának az volt a küldetése, hogy
Magyarország és Németország egy
tartós, békés kapcsolatban éljen
egymás mellett tovább. De Istvántól és Gizellától nem származott
uralkodó.
Azt, hogy a mi íráskultúránk latin betűs, István király alapozta
meg. Istvántól indul meg a törvénykezés bevezetése, s hogy ma világi és egyházi közigazgatásunk van,
szintén az állalapításhoz vezethető
vissza, hiszen a megyerendszert is
Szent István király alapozta meg.
Az ünnepség szónoka előadásának végén visszatért kiinduló gondolataihoz. Mint fogalmazott, Szent
István az Intelmekben nem arra
buzdítja Imre herceget, hogy mindenki jöjjön az országba nyakló
nélkül, hanem tudományos, katonai ismeretekkel rendelkező minőségi emberek, akik új hazájuk minőségét javítani tudják.
- A mai politika egykor történelem lesz, s ha a múltunk hagyatékát
szellemileg birtokba vesszük, az

Bese Botond és növendékei

történelem, magyar történelem is
lesz – zárta ünnepi gondolatait dr.
Szabados György történész.
A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulóinak nagy sikerrel fogadott műsora után a város vezetői és
az országgyűlési képviselő Balog
Zoltán miniszter kézjegyével ellátott Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetést adták át Selmeczi
Györgyné óvodapedagógusnak 35
éves munkája elismeréseként.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)
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A JELENKOR POLITIKÁJA A JÖVŐ TÖRTÉNELME
A közösség megtartó erejét hangsúlyozta ünnepi beszédében Dunakeszin Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Államalapításunkat idén is lélekemelő, az összetartozás szálait erősítő, évszázadokon átívelő nemzeti értékeinket felvonultató színes programokkal
ünnepelte Dunakeszi apraja-nagyja. Legnagyobb nemzeti ünnepünk előestéjén a Dunakeszi Művészek XVIII. Nyári Tárlata nyitotta a városi rendezvények sorát, melynek ünnepi méltóságát augusztus 20-án délelőtt a Szent Mihály templomban tartott szentmise, és az új kenyér megáldása emelte.
Este, a Dózsa György főtéren az ünnepi beszédet a nagy sikerrel bemutatott János vitéz című daljáték követte, melynek mesebeli tündérországát színpompás tűzijáték rajzolta fel Dunakeszi égboltjára.

S

zent István napján már
a késő délutáni, kora
esti órákban családok,
baráti társaságok, az ünneplő dunakesziek sokasága társalgott a város legújabb, legkedveltebb közösségi terén,
a tavaly újjávarázsolt Dózsa
György főtéren. A zenekedvelők százainak szeretetteljes érdeklődése övezte a Városháza előtti díszkút mellett a Dunakeszi Fúvószenekar műsorát, melynek művészei gyönyörűen szólaltatták
meg hangszereiket Tóth Ferenc karnagy vezényletével.
A hatalmas tér este nyolc
órára zsúfolásig megtelt az
ünneplő dunakesziekkel, akik
együtt énekelték a Himnuszt
az önkormányzat által szervezett ünnepség szónokával,
Tuzson Bence országgyűlési képviselővel, Dióssi Csaba
polgármesterrel, a városi önkormányzat képviselőivel.
- A közösségben élő ember
erősebb a családjában és településében, de az ország és
a nemzet is erősebb, ha közösségben él. Ezt ismerte
fel, a megmaradás feltételét
és fontosságát Géza fejedelem és Szent István – fogalmazott ünnepi beszédében
Tuzson Bence, aki a település 800 éves múltjára utalva
arra is felhívta az ünneplő közösség figyelmét, hogy a város ne csak egy határok által
körbe zárt emberek csoportja legyen, hanem közösséggé

Az ünneplők közösen
énekelték a Himnuszt
is váljon, mert fennmaradását minden esetben a közösség biztosította.
A választókerület országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a megmaradás azért
is fontos, mert amit Szent István hozott létre, az maradandó alkotás. Maradandó alkotás az állam, amelyben élünk
és bizonyos intézkedései még
ma is közvetlen hatással vannak az ember életére. – Gondoljunk csak a betűre, a latin betűkre, a megyékre vagy
a törvényekre. A latin nyelvű írás azért terjedt el az országban, mert Szent István
király az ország szekerét nyugati irányba fordította. A megye több mint egy közigazgatási egység, mindannyian tulajdonságokat is párosítunk
hozzá. Magyarországnak korábban nem voltak törvényei,

Szent István alkotta meg az
első törvénykönyvet, amely
saját, magyar törvénykezést
indított el – sorolta a példákat
Tuzson Bence. Mint mondta,
Magyarország úgy vált a nyugati civilizáció részévé, hogy
meg tudott maradni sajátosan magyarnak, de sajátosan
európaivá is vált egyben. Ez a
civilizáció évezredek óta él,
de a civilizációs küzdelemnek
mindig áldozatai is vannak.
Nekünk, magyaroknak mindig arra kell gondolni, amit
Szent István tanított nekünk,
hogy elsősorban a megmaradásban képesek legyünk gondolkodni.
A napjainkban zajló migrációra is utalva, az ünnepi szónok így fogalmazott: - A ma
is zajló civilizációs konfliktusok hatása az, hogy emberek százezrei, milliói elindul-

Magas állami kitüntetésben
részesült Beer Miklós,
Turai János és Salamon Beáta
A nemzeti ünnep alkalmából kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar
Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye püspöke, magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend
Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehette át Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke. Salamon Beáta, a MÉTA magyar népzenei együttes zenekarvezetője, a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola tanára
a Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

nak Európa felé. Nagyon sok
olyan ember érkezik hozzánk,
akik nem hordozzák ezt az
európai civilizációt. Kérdésként vetődik fel, hogy mi mit
tehetünk ebben a helyzetben,
mi az, amire oda kell figyelnünk. S ekkor ismét érdemes
odafigyelnünk Szent István
királyunkra, aki a megmaradást tartotta a legfontosabbnak. Ez nem azt jelenti, hogy
Magyarországnak mindenki
előtt be kell zárnia kapuját.
Mindenkinek segítséget kell
nyújtani, aki közvetlenül ve-

- Nekünk a megmaradásra,
saját országunkra, Magyarországra kell koncentrálnunk.
Ez volt Magyarország politikája mindig, s amikor nem
ezt a politikát követtük, mindig sorstragédia lett belőle. A
megmaradás a jelen politikája
és a történelmünk is. A jelenkor politikája a jövő történelme lesz. S mi azt szeretnénk,
ha ez a történelem magyar történelem lenne – zárta ünnepi
gondolatait Tuzson Bence.
A város országgyűlési képviselője után elismert művé-

Pillanatkép a nagy sikerű előadásból: "Bagó és Kukorica János"
szélyben van, azokat be kell
fogadni, de segíteni kell őket
abban is, hogy a veszély elmúltával visszatérjenek saját
hazájukba. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy mindenféle
embercsempész bandáknak
be kellene dőlnünk, akik emberek ezreit és millióit tévesztik meg hamis ígéretekkel.

szeké és helyi művészeti csoportoké volt a színpad, akik
nagy sikerrel mutatták be Petőfi Sándor János vitéz című,
Kacsóh Pongrácz zenéjével
méltán híres daljátékát. A közel két órás monstre produkció egy pillanatra sem hagyta lankadni a közönség érdeklődését, hiszen a nagy-

Tuzson Bence
szerűen megformált hősök,
Jancsi és Juliska, és a többiek mind-mind felidézték gyermekkorunk óta csodált remekmű magával ragadó történetét. A látványos díszletnek, a gyönyörű jelmezeknek,
a nagyszerű alakításoknak
köszönhetően maradandó élményben volt részünk a Sziget Színház, a Váci Szimfonikus Zenekar, az Et vie Dance
Tánccsoport tagjainak, a
Koncertfúvósoknak, a néptáncosoknak köszönhetően.
Az előadást rendezte Pintér
Tibor, karmester Farkas Pál,
vezérkarnagy
Gyombolai
Bálint, táncművészeti vezető Nagyné Szőllösi Márta és
Tóth Zoltán volt.
Az előadás végén percekig
zúgott a művészek alakítását
elismerő hálás közönség tapsa, melyet beragyogott a színpompás tűzijáték államalapításunk ünnepén.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Férfi vagyonőröket keresünk
folyamatos munkavégzésre, azonnali kezdéssel. Feltétel, rugalmasság,
megfelelő fizikai állapot, önálló munkavégzésre való képesség. Jelentkezni
lehet a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen, valamint a 06-30 9337235; 06-30 9829-451 telefonszámon

U

gyancsak magas kitüntetésben, a Magyar
Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült a váci
származású, a város díszpolgára, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes
Művész, a Budapesti Operettszínház magánénekese.
Ott vannak, ahol tenni kell valamit, jelenlétükkel változik, jobbra fordul a
világ – méltatta az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kitüntetetteket az emberi erőforrások minisztere

Turai János

Dr. Beer Miklós

a kitüntetések átadásán. Balog Zoltán kiemelte: az ország
Szent István ünnepén a keresztény magyar állam megalakulására emlékezik. Az ő

életművéhez mérni magunkat dőreség, de tanulni belőle kötelező – hívta fel a figyelmet az első magyar király példájára.
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BIZTATÓ JÖVŐ ELŐTT A JÁRMŰJAVÍTÓ
A spanyol és orosz megrendelést 700 vagonra szóló egyiptomi követheti
A BKV Zrt. és az orosz Metrowagonmash Nyrt. vezetői 2015. augusztus 7-én aláírták az M3-as metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításáról és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállításáráról szóló szerződést. A 69 milliárd forint értékű szerződés keretében,
az első felújított jármű a tervek szerint 2017 év elején állhat forgalomba. A felújítási munkálatokba a Metrowagonmash Nyrt. bevonja a Dunakeszi Járműjavító Kft-t – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence országgyűlési képviselő, aki előrevetített egy 700 vasúti személykocsi gyártásáról szóló egyiptomi megrendelés jó esélyét is.
- Nagyon sokan, és igen sokat dolgozunk azért, hogy a
nagy múltú dunakeszi gyár
minél jobban működjön, ismét régi fényében pompázhasson. A Járműjavítóban
napjainkban 400 ember dolgozik, ám közös erőfeszítéseinkkel azt szeretnénk elérni, hogy már a közeli jövőben jelentősen bővüljön ez a
létszám. Ennek érdekében
megtettük az első lépéseket
– mondta a Dunakanyar Régiónak nyilatkozó Tuzson Bence. A város kormánypárti országgyűlési képviselője emlékeztetett a CAF és a főváros
között létrejött szerződésre,
melynek keretében a spanyol
vállalat bevonja a villamosok
gyártásába és felújításába a
Dunakeszi Járműjavító Kft-t.
– A részletkérdésekben már
megállapodtak, reméljük, a
szerződést hamarosan aláírják. Ennek az a lényege, hogy
a gyártás bizonyos elemei fo-

kozatosan Dunakeszire kerülnek – tette hozzá a politikus.
- Örömmel mondhatom,
hogy ennél nagyobb volumenű, komolyabb munka lesz a
M3-as metró felújítása, melyet a
Metrowagonmash
Nyrt. nyert el. Az orosz cég
a felújítási munkálatok közel
25 százalékának elvégzésével a Dunakeszi Járműjavítót
bízta meg, amely tíz milliárd
forint nagyságrendű munkát
jelent az üzemnek. Ez nagyon
komoly megrendelés – hangsúlyozta Tuzson Bence, aki
egy harmadik, minden eddiginél jelentősebb szerződés
lehetőségéről is nyilatkozott
a Dunakanyar Régiónak.
- Magyarország képviseletében két magyar cég – a
miniszterelnök és az egyiptomi államelnök jelenlétében - előzetes megállapodást kötött, ami arról szól,
hogy Magyarország 700 új

Az országgyűlési képviselő gyakran megfordul a Járműjavítóban:
Tuzson Bence (balról) és Szepessy Tamás ügyvezető igazgató

vasúti személykocsit gyártana Egyiptomnak, melyből
oroszlánrész jutna Dunakeszinek. Miért Magyarország?
– vetődhet fel a kérdés. Nos,
erre, azaz egyiptomiak válasza, hogy a magyar vonatok a jó minőséget képviselik, jó hírük van Egyiptom-

ban. Ezeket úgy hívják, kint,
hogy „magar” – osztotta meg
tapasztalatait az országgyűlési képviselő, aki tagja volt
a tárgyaló delegációnak. – Az
egyiptomiak ragaszkodtak
hozzá, hogy a nagyon régóta
futó jó minőségű Ganz forgóvázakat, vagy azokhoz na-

gyon hasonlókat építsünk be
a vagonok alá. Ezt minden
probléma nélkül meg tudjuk
oldani, hiszen a Ganz egyik
utódvállalata gyárt ilyen forgóvázakat. A vagonok, a vasúti személykocsi szekrényváz elemei pedig Dunakeszin készülnének, ami újabb
mérföldkő lesz a Járműjavító
életében, ha ezt a szerződést
aláírják. Erre minden reményünk megvan, hiszen aláírták a szándéknyilatkozatot –
számolt be nagy jelentőségű
tervről Tuzson Bence.
- Ez egy nagy ívű, nagy volumenű projekt lesz, amelyben részt vesz a magyar
Eximbank is. Ahhoz, hogy
ezt a munkát a Dunakeszi
Járműjavító el tudja vállalni, egy nagy ívű fejlesztésre is szüksége lesz, melyhez
a kormány ad segítséget. Nagyon sok munkahely jöhet
létre, mely a Járműjavító újbóli fellendülését jelentheti.

Ilyen volumenű munka egész
Európában nincs jelenleg, és
ebben a gyárban soha sem
volt – húzta alá a város országgyűlési képviselője.
Tuzson Bence lapunk kérdésére kijelentette, hogy a
szerződést várhatóan még
ebben az évben aláírják, mert
az egyiptomi tender nemzetközi versenyében Magyarország megfelel minden feltételnek. - Jó eséllyel pályázunk,
minden remény megvan rá,
hogy ez a szerződés aláírásra kerüljön, hiszen a szándék
nyilatkozatot már aláírták.
Az üzem olyan szakmai kultúrával, hegesztési technológiával rendelkezik, ami szinte Európában is egyedülálló, pótolhatatlan. Ezért esik
a választás Magyarországra,
Dunakeszire – mondta optimistán Tuzson Bence.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

Tanévkezdésre kibővült és Tankerületi gyorsmérleg
megszépült a Fazekas iskola
tanévkezdés előtt

Hat új tanteremmel, megújult belső térrel és nagyobb méretű étkezővel várja a tanév kezdetét a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola. Mint lapunknak Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere elmondta, az új épületszárnyban szintenként 2-2 tantermet alakítottak ki tágas, nagy üvegfelületű lépcsőházzal és a szükséges mosdókkal együtt.

E

Tanévkezdésre hat új tanteremmel bővült az iskola

zzel együtt az iskola
bejárata is az új, Radnóti Miklós utca felőli épületrészbe került át. Ezen
részen a korábbi kerítés helyén lépcső, leülős lépcsősor és a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő rámpa került kialakításra.
A földszinti bejáratnál a diákokat tágas, nagy üvegfelületű reprezentatív fogadótér
várja, mely az igényes belsőépítészi munkát dicséri. A vá-

ros polgármestere arról is tájékoztatást adott, hogy az iskola étkezője a bővítést követően immár több mint
200 négyzetméteres területet foglal el, melyet újrafestettek és új burkolattal is elláttak. Szintén a nyári átalakítási munkák eredményeként az
iskola és a tornatermi épületet összekötő folyosóhoz csatlakozóan egy kisebb épületbővítményt is elkészítettek.
S hogy ne csak az iskola bel-

ső részeiről essen szó, Dióssi
Csaba még azt is elmondta
Dunakanyar Régiónak, hogy
az iskolai rész épületének tetőfedése is elkészült.
Az új tanév kezdetén a kibővült és megszépült oktatási intézmény nevében is megújulva, mint Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
köszönti az érkező diákokat.
Fotó: KesziPress

Még néhány nap és elkezdődik a 2015/16-os tanév. Tájékoztatást kértünk Eich
Lászlótól, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének igazgatójától, hogy a tankerülethez tartózó oktatási intézményekben hogyan kezdődik a tanítás.
– Tankerületünk az ország egyik legdinamikusabban fejlődő körzetében helyezkedik el
– kezdte az igazgató. – Évről évre jelentősen
nő a tanulólétszám. Intézményeinkben szeptember elsejétől 450 tanulóval lesz több, mint
egy évvel korábban. Így 6500 általános iskolás, 920 középiskolás és 1600 művészeti iskolás diák kezdi meg a tanulmányait. Tankerület szinten kilenccel több osztály indul, mint
tavaly. Ez a tendencia folyamatosan érvényesül, s ezzel egyedülállóak vagyunk az országban. Az oktató-nevelő munkát 810 pedagógus
és 50 nevelő-oktató munkát segítő munkatárs
– iskolatitkár, pedagógiai asszisztens – kezdi
el. A személyi feltételek adottak, a pedagógusok már ezen a héten elkezdték a tanév előkészítő munkálatait. Örvendetes, hogy ősztől
kezdve minden iskolában lesz iskolapszichológus. A tankönyvek mindenhová határidőre és a szükséges mennyiségben érkeztek meg.
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában elkészült egy hat tantermes új épületrész
a XXI. századi elvárásnak megfelelően. A működtető önkormányzatok minden településen
– Dunakeszin, Fóton, Gödön – ügyeltek arra,
hogy az iskolákban megtörténjen a szükséges
karbantartás és tisztasági festés.
Dunakeszin tovább folytatódik az egészségnevelő sportprogram. A településen minden első osztályos kéthetente iskolatenisz foglalkozáson vesz részt a Dunakeszi Teniszklub jóvoltából. Minden másodikos elkezdi
az úszástanulást a Kovács Ági Úszóakadémiával az Aquaworld-ben, és minden negyedi-

Eich László tankerületi igazgató

kes a judo sporttal ismerkedik hetente egyszer
Dobos Gábor judo edző vezetésével. Fóton a
Fáy András Általános Iskolában folytatódik a
lovaskultúra oktatás. A tankerület az idei évben is minden hatodikos tanuló számára biztosítja az ingyenes úszásoktatást.
A tanév kiemelt rendezvénye lesz a második alkalommal megrendezésre kerülő tankerületi pedagógiai konferencia, melyen a tervek szerint Dr. Bagdy Emőke professzor as�szony és Aári-Tamás Lajos, az oktatási jogok
biztosa is előadást tart majd a pedagógusok
számára.
Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2015. augusztus 29.

5

VISSZASZÁMLÁLÁS INDUL:
itt az idő beszerezni
az iskolaszereket!
Folytatás a címlapról

A

z Auchan tanuláshoz
kapcsolódó
választéka
mintegy 2500-féle termékből áll, így közel 400-féle táska és tolltartó közül választhatnak a családok. A termékpaletta
tovább bővült az egy évvel ezelőttihez képest, az árak azonban nem
emelkedtek, sőt, több népszerű
termék, például az A/4-es spirálfüzet ára kedvezőbb a tavalyinál.
Egy elsős diák számára a minden előírt iskolaszert - iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, borítókat, kötelező írószereket, tornazsákot-tornacipőt - tartalmazó
felszerelést akár már 20 000 forintért össze lehet állítani, míg
ugyanez márkás termékekből
akár a duplájába is kerülhet. Az
áruházakban minden augusztusi hétvégén csütörtöktől szombatig tapasztalt pedagógusok segítik
a gyermekek igényeinek és a szülők pénztárcájának legmegfelelőbb termékek kiválasztását.
Az Auchan áruházak iskolakezdési kínálatában számos új-

donság is megtalálható, így például barokk és germán furulya, mesefüzet, betűsín, gyurmatábla és
tustinta, illetve olyan különlegességek is, amikkel színt vihetnek a
gyermekek tanulós hétköznapjaiba, többek között törölhető roller
toll, textilfilc, színes ragasztóstift,
kupakos körző vagy személyre
szabható mappa. Ezek mellett az
Auchan az iskolakezdésre megújította a Cup's sportmárkáját,
így a vásárlók kedvező áron találhatnak funkcionális, sportolásra
tervezett ruhadarabokat, akár a
gyermekek torna felszerelésének
megújításához, akár az egész család őszi kirándulásaihoz, sportolásához.
Auchan Magyarország Kft. sajtóközleményéből megtudhattuk,
hogy az áruházlánc és az Auchan
Korzók a nélkülözni kényszerülő iskoláskorú gyerekeknek is szeretnének segíteni, ezért egy jótékonysági kampány keretében augusztus 19. és 28. között 18 magyarországi Auchan Korzó gyűjtőpontjában várták a régi, de még
használható iskolaszereket, isko-

latáskákat, kinőtt vagy megunt
ruhákat, amire szüksége lehet egy
diáknak. A felajánlásokat helyi
szervezetek, alapítványok, gyermekvédelmi központok segítségével juttatják el a rászorulóknak.
Az adományozóknak a segítségért
cserébe kedvezményre jogosító
kuponokat ajánlottak fel, melyeket az Auchan Korzó legtöbb üzletében és az Auchan áruházakban is fel lehet használni egészen
szeptember végéig.
Gondolva azokra a családokra,
melyek augusztus utolsó napjaira
hagyják a tanévkezdéshez szükséges bevásárlást, augusztus 30-án,
az iskolakezdés előtti utolsó vasárnapon, a csömöri Auchan áruház reggel 7 és 21 óra között, a soroksári áruház pedig 6 és 22 óra
között tart nyitva.
Az iskolakezdési termékkínálatról és a további akciókról a
2015. augusztus 19. és szeptember
2. között érvényes "Vissza az iskolába" akciós újságból tájékozódhatnak a vásárlók, melyet a http://
akcios-ujsag.auchan.hu/ weboldalon is elérhetnek.

Javában tartanak a felújítási munkálatok
Dunakeszin két hete már javában tart a Szakorvosi Rendelőintézet felújítása, melyre 150 millió pályázati forrást nyert a Város Önkormányzata. A korszerűsítési munkák során október végéig elvégzik az épület külső hőszigetelését, a teljes nyílászáró cserét. Bár a pályázatban nem szerepel, de az önkormányzat saját forrásból korszerűre cseréli az épület palával borított tető héjazatát is.

M

int arról a Dunakanyar Régió legutóbbi lapszámában is hírt adtunk,
egy olyan szakorvosi rendelőintézet
felújítása kezdődött meg, amely nemcsak a Dunakeszin élők egészségügyi ellátását biztosítja, hanem a fóti és a gödi polgárok számára is nyújt
szolgáltatásokat. – A felújításnak köszönhetően megújul az intézmény külsőleg, amely ez által színesíti,
további szépíti a város építészeti arculatát – mondta elégedetten Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője.
A rendelőintézet Fő út felőli oldalán már kicserélték az ablakokat, a több szintes épület mellett magasodnak a hőszigetelési munkálatokat elősegítő állványok. Az első emeleti sebészeti osztályon is a helyükre kerültek az új, korszerű ablakok, megkezdődtek a
belső festési munkát.
- A munkálatok jó ütemben haladnak – értékelte a
látottakat szerda délután lapunk megkeresésére Szabó József. A 3. számú önkormányzati körzet képviselője nagy érdeklődéssel kíséri a felújítási munkákat, aki ezúttal is aláhúzta: - Nagyra értékelem az önkormányzat lobbi tevékenységét, amely a szakorvosi
rendelőintézet energetikai korszerűsítésére 150 millió forintot nyert a kormány által kiírt rövid határidővel lebonyolított pályázaton. A nyílászárók cseréje, a külső falak hőszigetelése mellett sor kerül a tetőszerkezet hőszigetelésére is. A felújítás során az épület elöregedett palatetejének és az azbeszt szerkezeti

elemek cseréje is megvalósul. Az Önkormányzat folyamatosan arra koncentrál, hogy a város lélekszámához és igényének megfelelő szinten biztosítsa az
intézmény működését, ezért a felújítás során – saját
forrásból – beépítésre kerül a tetőtér is a többlet helyigények kielégítése érdekében – tudtuk meg Szabó Józseftől.
A felújítási munkák augusztus közepén kezdődtek

a rendelőintézetben és várhatóan október 31-ig tartanak. Dr. Pál Miklós igazgató közleményében azt írja;
céljuk, hogy - az épületben végzett munkálatok idején a betegek ellátása folyamatos legyen, de ennek ellenére elfordulhat, hogy lesznek rendelések, melyek
helye és ideje megváltozik. „Egyes ellátások néhány
napos szüneteltetése is előfordulhat. A rendelések aktuális működéséről tájékozódhatnak honlapunkról –

www.dkszakrend.hu – és a 27-341-600-as telefonszámon vagy személyesen.” Az igazgató-főorvos a munkálatok miatt elforduló esetleges fennakadásokért,
kellemetlenségekért a betegek megértését kéri annak
reményében, hogy novembertől egy szebb, megújult
környezetben állhatnak rendelkezésükre.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

PM Perpetuum Mobile Kft., 2600 Vác, Szent László út 13.
Tel: +36 27 502-950, mobil:+36 30 708-5865, fax: +36 27 502 951, http://www.peugeot-pm.hu
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Kibővült a hadigondozotti
ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás eredményeként ez év július 24-ét követően támogatást kaphatnak a második világháborúban elesett,
eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyei és
árvái, illetve mindazok, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945.
május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében
szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy
a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált – tájékoztatta a Dunakanyar Régiót dr. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője.

A

tör vé ny mó do s ít á s
megnyitja a hadigondozotti
jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét
megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai
okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem
terjesztette. Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe
kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de
– lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%a – mondta el dr. Bíró Attila,
aki hozzátette: A rendszeres
havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhi-

vatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő
és Magyarországon lakóhel�lyel, tartózkodási hellyel nem
rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A Dunakeszi Járásban élők kérelmeiket
a Gödi kirendeltségen, illetve
az ügysegédnél is leadhatják,
akik készséggel adnak felvilágosítást is az igénylés menetéről, biztosítják a szükséges
nyomtatványokat.
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egyko-

rú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában
más hitelt érdemlő módon
kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal
dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja
a járadékot folyósítani, vagy a
nyugdíjjal együtt, vagy ennek
hiányában önállóan – hangsúlyozta a Dunakeszi Járási
Hivatal vezetője.
A szerk.
Fotó: KesziPress

DUNA HOUSE: minden ötödik
lakásvásárló vesz csak fel hitelt
A lakásvásárlók 20 százaléka vesz fel hitelt, a hitelfelvevőknek pedig 10
százaléka igényli a kibővített szocpolt, a Családok Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) - közölte saját adataira hivatkozva a Duna House (DH)
ingatlan franchise hálózat az MTI-vel.

A

két hónapja igénybe vehető CSOK előnye, hogy használt
lakás vásárlására, illetve a
meglévő lakás bővítésére is
jár, az összege pedig a gyermekek számán túl a lakás
energetikai besorolásától és
a település jellegétől is függ.
A Duna House Hitel Centrumának adatai szerint az átlagos lakásvásárló 6,5 millió
forint hitelt vesz fel. Akik viszont igénylik az új kedvezményt is, azoknál az átlagos
hitel összege 7,4 millió forint.
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Tom Lantos unokája
Vácra látogatott
Turai Jánosnak, a Váci Zsidó Hitközség elnökének meghívására augusztus 11-én városunkba látogatott Atticus Lantos Swett,
Tom Lantos unokája, aki egyébként az Amerikai Egyesült Államos
nagykövetségén gyakornoki idejét töltötte. A vendéget Turai János hitközségi elnök és Turai Valéria a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ ügyvezetője fogadta az intézményben.

A

tticus Lantos Swett
tisztelgett Tom Lantos emléktáblája elött,
és elismeréssel szólt az oktatási központban rendezett kiállításról, majd vendéglátói kíséretében Szobra utazott, ahol
megtekintette az Ipoly folyón
átívelő vasúti hidat, ahol Tom
Lantost, mint munkaszolgálatost, társaival dolgoztatták.
Ugyanis a hidat a szövetségesek gyakran bombázták
azért, hogy a deportáltakkal
megrakott vonat szerelvények
közlekedését akadályozzák. A
bombázásokkal okozott károkat a munkaszolgálatosokkal próbálták helyre állítatni,
kényszer munkával, ahol sokan elpusztultak. A vendég
megtekintette azt a helyet Ze-

Tom Lantos unokája
a vendéglátóival
begény határában, ahol nagyapját egy sikertelen szökési
kísérlet után elfogták és eszméletlenségig verték, miután
holtnak vélték bedobták egy
útmenti árokba, ahol két napig feküdt, amíg a helyiek rátaláltak. A program a zsinagógában folytatódott, ahol

rendezvényt szervezetek, az
előadók Tom Lantos életútjának, történelmi személyiségének jelentőségét méltatták. Tom Lantos 1944 nyarán
16 éves korában, Lantos Tamás néven Vácon volt munkaszolgálatos. Kongresszusi évei
alatt került kapcsoltban Turai Jánossal, akivel rendszeresen levelezett, majd 2008-ban
a váci hitközség tiszteletbeli
tagjává fogadták, halála után
emléktáblát állítottak tiszteletére az oktatási központ előterében. A Lantos család tagjai
közül valaki minden évben ellátogat Vácra, ahol Tom Lantos emléktáblájánál elhelyezheti a kavicsot.
Schnábel János

Jótékonysági püspöki
szentmise Dunakeszin
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre a helyi történelmi egyházak
és más civil szervezetek közreműködésével
Püspöki szentmisével egybekötött jótékonysági rendezvényt szervez 2015. október 25-én
(vasárnap) 17.00 órakor Dunakeszi-Gyártelepen
a Jézus Szíve templomban. Az est teljes bevételét a Kárpátalján működő líceumokban tanuló
diákok étkeztetésére fordítják.

A

nem mindennapi kulturális-karitatív eseményen
részt vesz a munkácsi Római Katolikus Püspöki Hivatal képviseletében Majnek Antal püspök atya, és
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök.
Rendezvényen fellép többek közt: Petrás Mária Kossuthdíjas csángóföldi énekművész, Gyombolai Bálint előadóművész, Guttmann Vilmos versmondó és a Harmonia Sacra
Kórus.
A program sikeres megvalósítását támogatja: a Rákóczi
Szövetség Dunakeszi Szervezete és a Keresztény Értelmiségek Szövetsége is.
Jótékonysági rendezvény fővédnöke: Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere.

A CSOK-ot igénylők 60
százaléka budapesti, a maradék jut a vidéki lakásvásárlókra. A fővárosban az
új típusú támogatás a vételár 10 százalékát teszi ki, míg
vidéken eléri a 20 százalékot is.
A bankok nem egységesen
kezelik a legalább 20 százalékos, jogszabályban megszabott önerőt. Van olyan
bank, amely a CSOK-ot önerőnek fogadja el, így akár
megtakarítás nélkül is lehet
lakást vásárolni, persze csak
vidéken.
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WorldSkills: magyar fiatal
a világ legjobb bútorasztalosa
Interjú dr. Szilágyi Jánossal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatójával

E

gy szakma igazi mesterének lenni ugyanolyan értéket jelent,
mint akár a tudomány vagy
művészet avatott emberének
lenni. Nem csak az a tehetséges, aki magas fokú, briliáns
intellektuális képességekkel
rendelkezik, hanem bizony a
kéznek is van intelligenciája.
Ha Magyarországon munka
alapú társadalmat akarunk
kiépíteni és az ipar fejlődéséről beszélünk, akkor képzett
szakmunkásokra nagy szükség és igény van – mondta dr.
Szilágyi János, az MKIK igazgatója májusban a gödi Vízer
József műbútorasztalos mester szakmai életmű kiállításának megnyitóján. A képzési és oktatási igazgató hos�szasan méltatta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével
kitüntetett mester életpályáját, a fiatal tehetségek felkarolása érdekében végzett önzetlen munkáját. - A mesteri
munka minden csínjának ismeretét nem csupán a maga
javára fordítja, a jövő mestereinek képzését is szívén viseli, megtanítja nekik a szakma
fogásait, a szakma tiszteletét
és szeretetét – hangzottak a
méltató mondatok.
S alig pár hónap elteltével
jó érzéssel írhatjuk le, hogy
az idős, nagy tapasztalattal
rendelkező mesterek nyomdokaiba lépve megjelentek a
szépreményű tehetséges fiatal szakemberek, aminek
ékes bizonyítéka a Sao Paulóban rendezett WorldSkills
versenyen elért siker. A fiatal szakemberek világversenyén a magyar küldöttség
tagja volt dr. Szilágyi János, a
MKIK igazgatója is.
- A WorldSkills fiatal szakemberek világversenyén augusztus 11. és 16. között 63
ország több mint 1200 versenyzője mérte össze tudását
50 versenyszámban, Magyarországot 13 szakmában 14 fiatal szakember képviselte –
tájékoztatta a Dunakanyar
Régiót a Gödön élő oktatási
és képzési igazgató.
- A fiatalok szakmai felkészítését kik és hogyan segítették?
- A Brazíliában rendezett
világversenyen induló magyar fiatalok szakmai fel-

készítését a versenyszámok
(szakmák) szponzorai által
felkért szakemberek végezték a versenyszámok szakértőinek (Expert) irányításával, koordinálásával. A ver-

senyzők és a szakértők mentális, pszichés felkészítését a
kamara által felkért szakemberek segítették. Versenyzőink az átlagérem pontok alapján 55 ország versenyében a
22. helyet szerezték meg. Kiemelkedő eredményt értek
el fiataljaink a faipari versenyszámokban, informatika, mechatronika, virágkötő szakmákban. László Attila
bútorasztalos
aranyérmet,
Csongrádi Dávid informatikai hálózati rendszergazda
ezüstérmet szerzett. Három
versenyszámban - épületasztalos, mechatronika, virágkötő – kiválósági érmet érő
teljesítményt nyújtottak versenyző fiataljaink. Magyarország 2007-ben vett először
részt a világméretű megmérettetésen, de csak most sikerült először - két versenyszámban is - kiemelkedő
eredményt elérnünk.
- Ez a világra szóló szép siker mit jelent a magyar szakmunkásképzés jövője szempontjából?
- Minden jó eredmény, kiváltképpen világbajnokságon, Európa bajnokságon elért kiemelkedő teljesítmény
ráirányítja az emberek figyelmét a szakképzésre, a szakember utánpótlásra. Ahogyan a sportban, úgy a szakmunkásképzésben is az ilyen
kiemelkedő eredmények növelik a szakmák iránti érdeklődést és a szakmát választók
számát. A szakmunkáspályát választók számának növekedése pedig pozitív hatással van a szakmunkásképzésre és annak minőségére is. Az
elért eredmények tükrében
mindenki számára világossá
válik, hogy egy szakmunkás
számára is nyitott a világ, aki

a szakmunkáspályát választja, ugyanolyan szép sikereket
érhet el szakmájában, mint
az, aki egyetemen vagy főiskolán képezte magát.
- A nagyszerű eredmények
tükrében (is) hogyan ítéli
meg a magyar szakmunkások, mérnökök, műszaki értelmiségeik nemzetközi piaci
versenyképességét?
- Az elért eredmények bizonyítják, hogy jó úton jár a
magyar szakember utánpótlás. A szakképzésben bevezetett változtatások, a duális képzés beindítása ésszerű
döntés volt. Fiataljaink megállják helyüket a nemzetközi
versenyeken, ám azt mindenkinek tudnia kell, hogy a képző intézményekben megszerzett tudás nem elegendő a kiemelkedő eredményekhez. A
kiemelkedő teljesítményekhez sok-sok gyakorlás, szakmai alázat, kitartás, a megszerzett tudás folyamatos
gyarapítása, bővítése szükséges. Jó alapok nélkül nincs siker!
- A következő EuroSkills
versenynek hazánk ad otthont, melynek ön lesz a főszervezője. A Sao Paulóban
szerzett személyes tapasztalatok hogyan segítik a verseny sikeres előkészítését?
- A Brazíliában rendezett
verseny – a korábbi EuroSkills
és WorldSkills megmérettetésekhez hasonlóan – sok tapasztalattal szolgált, melyek
segítségünkre lesznek a budapesti EuroSkills verseny sikeres előkészítésében és majd
annak lebonyolításában. Jó
vendéglátók szeretnénk lenni. Kollégáimhoz hasonlóan újdonság volt számomra
is a látogató csoportok tematikus tájékoztatása, a verseny
területén működő információs pontok, melyek jól segítették a látogatók eligazodását.
De a legnagyobb segítséget az
a jó érzés, az a megalapozott
szakmai nívó adja a budapesti verseny eredményes előkészítéséhez, hogy a fiatal magyar szakemberek teljesítményük, szakmai tudásuk alapján a világ legjobbjai között
vannak.
Vetési Imre
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KINCSEM

- filmforgatás Dunakeszin
Nyár közepén megkezdődött Kincsem, a világhírű magyar kanca történetét feldolgozó film forgatása
Herendi Gábor rendezésében - Valami Amerika, Magyar vándor, Lora -,
aki hét év után készít újra filmet olvasható az MNF egy korábbi, MTInek adott közleményében. A Magyar
Nemzeti Filmalap - eddig példátlan összeggel -, több, mint kétmilliárd forinttal támogatja a produkció
gyártási előkészítését.
kosztümös, modern kalandfilm forgatása vidéki helyszíneken zajlik,
melynek középpontjában Blaskovich
Ernő magyar nemes és Otto von Oettingen
osztrák főúr küzdelme áll. A történet részeként Kincsem páratlan pályafutása is kibontakozik a nézők előtt.
Az öntörvényű Blaskovich és Klara, Otto
von Oettingen modern és felvilágosult lányának viharos szerelmét is bemutató forgatókönyv helyszíne az 1848-49-es szabadságharcot követő Habsburg megtorlás éveinek Magyarországa és Európa legendás lóversenypályái.
A forgatás fő helyszínei a dégi és a keszt-

helyi Festetics-kastélyok, az alagi lóversenypálya, valamint a bécsi Prater eredeti formájában megőrzött lóversenypályája
lesz, mely az egykori események tényleges
helyszíne is volt.
Jelenleg a Dunakeszi repülőtér szolgál
helyszínéül a produkció stábjának, számolt
be róla tegnap az MTI. Blaskovich Ernő szerepét Nagy Ervin, Klara von Oettingen szerepét Petrik Andrea alakítja.
A készülő film producere Hutlassa Tamás (Kontroll, Viharsarok), társproducere
Herendi Gábor. A forgatókönyvet Hegedűs
Bálint (Mázli, Parkoló, Liza, a rókatündér)
2008-ban kezdte el írni, majd a végleges
forgatókönyv a Filmalap szakmai és anyagi támogatásával Ruttkay Zsófia (Hukkle,
Taxidermia, Szabadesés) forgatókönyv-fejlesztő irányításával valósult meg.

Nagy Ervin (jobbról)

Ruttkay Zsófia és Herendi Gábor

A
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Ezüstérmével megszerezte a riói kvótát a magyar férfi kajak négyes a milánói vb-n

KAMMERER ZOLTÁN: Egy év elég lehet az aranyhoz"
"

Úgy tűnik, a Londonban ezüstérmes férfi kajaknégyes - Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Paumann Dániel - annak idején remek döntést hozott,
hogy összeült egymással, ugyanis ezúttal a milánói kvalifikációs világbajnokságon állhattak fel a dobogó második fokára. Ez a pozíció egyben négy férfi
kajakos kvótát is hozott a konyhára, és nagyon úgy tűnik, hogy Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványai Rióban esélyt kapnak arra, hogy a londoni ezüstöt
jövőre arannyá változtassák.

A

milánói kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon a legpesszimistábbak sem vonták kétségbe, hogy a londoni ezüsthajó, a Kammerer
Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai
Tamás, Paumann Dániel alkotta egység olimpiai részvételt érő kvótát fog szerezni. Nos, a magyar hajó már
az előfutamban ragyogó teljesítményt nyújtva futamgyőztesként azonnal a döntőbe jutott, több mint egy hajóval megelőzve az ausztrá-

lok, a spanyolok és a szerbek
kvartettjeit. Ráadásul a teljes mezőnyben csak egység –
a szlovák és a portugál – ideje jobb volt a magyarokénál.
- Maradt még bennünk, a
fináléban azonban más lesz.
Akkor egy jó erős rajtra lesz
szükségünk, amellyel a többieket arra késztetjük, hogy
kergessenek bennünket. A fináléban szerintem a csehekre, a szlovákokra és a portugálokra kell majd nagyon figyelnünk – nyilatkozta az
előfutamot követőn a Vácon

született Paumann Dániel.
A fiatal kajakosnak végül
igaza lett, hiszen egy jó rajtot követően egy hajó kivételével a többiek csak üldözték
a magyar hajót, amely Londonhoz hasonlóan ezúttal is
ezüstérmes lett, ezúttal a végig előttük kajakozó szlovák
egység mögött.
- Maximálisan elégedett vagyok, mert jó pályát jöttünk.
Sikerült jól beosztani az erőnket, az utolsó 250 méterünk
volt a leggyorsabb. A fináléban ezzel nem tudtuk befog-

BAJNOKSÁGOT NYERTEK,
mégsem indulnak az NB I-ben
Az utánpótlás nevelésére koncentrál
a Gödi SE női kézilabdacsapat

A Gödi SE női kézilabdacsapat látványos, közönség szórakoztató, olykor
már-már örömjátékot produkálva nyerte meg 2014/15-ös bajnokságot az NB
I/B Keleti csoportjában. A nagy népszerűségnek örvendő együttest olyan
klasszisok vitték a vállalukon, mint a magyar válogatott korábbi büszkeségei, Tóth Tímea és Kirsner Erika.

Helembai Fanny gólerősségére az új idényben is nagy szükség lesz

A

két rutinos játékos és a
csapat fiatal tehetségei
igazi sportemberhez
méltó elszántsággal vetették
magukat küzdelembe minden mérkőzésen, noha talán
mindannyian tudták, hogy a
bajnoki címmel a tarsolyukban sem lépnek feljebb egy
osztállyal, az együttes nem
vállalja az NB I-es szereplést.
Játszottak, nem is akármilyen színvonalon, mert vitte
őket előre a győzni akarás, a
hűséges szurkolóik iránti kölcsönös rajongásuk…
„Célkitűzéseink között a
középmezőny szerepelt, ám
Timi és Erika vezérletével
olyan sikert értünk el, amire álmunkban sem mertünk
gondolni. A bajnokság megnyerésének örömteli pillanataiban már tudtuk, hogy nem
lépünk feljebb az NB I-be, hiszen Timiék befejték aktív
pályafutásukat, és a céljaink
között sem szerepel, hogy a
legmagasabb osztályban kézilabdázunk” – nyilatkozta a
Dunakanyar Régiónak Tősér

Tibor vezetőedző, akivel a
NBI/B szeptember 13-án induló bajnoki rajtja előtt beszélgettünk.
A szakember megerősítette, hogy az új bajnokságban a középmezőnyben szeretnének végezni, hiszen a
klasszis játékosokra már
nem számíthatnak, a tehetséges fiatalokból álló együttest újból „fel kell építeni”. A
csapat játékrendje a jobboldali játékra fókuszál, ezért
a nyári idényben két balkezes játékost igazoltak. Ősztől a gödi hölgykoszorút „díszesíti” az egyik nagy rivális, ELIOS Kispest NKK-ból
érkezett Horváth Mónika
és Deixler Dóra. A kapuban
Sztranyan Ágnessel erősítenek, aki a szomszédvár, Váci
NKSE-ből érkezett. Tősér Tibor örömmel újságolta, hogy
kettős igazolással az új bajnokságban is erősíti a gödi
alakulatot az NBI-es Vác
két kitűnő fiatal játékosa,
Helembai Fanny és Hámori Konszuéla. „Nagy szüksé-

günk lesz mindkét fiatal játékára, hiszen Fanny 123, míg
Konszuéla 109 gólt szerzett
színeinkben az előző bajnokságban. Bár az is tény, hogy
mind többet játszanak a Váci
NKSE NBI-es csapatában,
ezért náluk bizonyára kevesebbet szerepelhetnek az új
idényben. Ezekben a napokban azon dolgozunk, hogy a
váciaktól -, akikkel rendkívül jó az együttműködésünk
– még másik két fiatal játszhasson kettős igazolással
nálunk” – osztotta meg tervüket a fiatal szakember.
A szeptember 13-án rajtoló bajnokságban idegenben
kezd a gödi csapat, ráadásul az NBI-ből nyáron búcsúzó Szeged KKSE vendégeként.
Az első hazai találkozót szeptember 20-án 17 órakor játs�sza az újjáformált Gödi SE,
amely a másik szegedi együttest, K Szeged SE-t fogadja a
Balázsovits János Sportcsarnokban. Tősér Tibor „lányainak” a harmadik bajnoki mérkőzése sem lesz sétagalopp,
hiszen a jó gazdasági háttérrel, és játékoskerettel rendelkező ELIOS Kispest NKK otthonába látogatnak.
Bízom a megújult csapatunk játékosaiban, akik sikeréért remélem az új bajnokságban is
szurkolnak hűséges nézőink, akiket sok szeretettel várunk mérkőzéseinkre
– hangzottak Tősér Tibor vezetőedző invitáló szavai.
Vetési Imre
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)

A vb ezüstérmes négyes

ni a szlovákokat, de ha akár
ma lenne a döntő, lehet, hogy
fordított lenne a sorrend. A
mezőnyt szerintem nagyon
megvertük, úgy néz ki, hogy
összeállt a megfelelő taktika. Van még egy évünk, és ha
ilyen ütemben fejlődünk, ha
ugyanazt el tudjuk végezni,
mint ebben az évben, akkor
biztos vagyok benne, hogy
lesz minek örülnünk a riói

olimpián. Egy év kőkemény
munkájának elég kell lennie
az aranyérem megszerzéséhez. Most az a lényeg, hogy
megvan a négy olimpiai kvóta is - jelentette ki a csapat
doyenje, a Gödön élő Kammerer Zoltán.
A jövőről szólva a 37 éves
klasszis kajakos azt mondta: először meg kell felelniük a válogatási elveknek, de

bíznak abban, hogy készülhetnek és nyugodtan tudnak
majd készülni a riói olimpiára. A 2016-os játékok egyébként Kammerer pályafutásának hatodik olimpiája lehet,
és ha minden a tervek szerint halad, akkor megnyerheti negyedik aranyát az eddigi
három olimpiai bajnoki címe
mellé.
- Molnár -

