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A városban átmenetileg lelassult a 2. sz. főút forgalma

Újabb 2,5 kilométerrel bővül
Dunakeszin a kerékpárút hálózat
Dunakeszi az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül továbbfejleszti a városi kerékpárút-hálózatát, a Fő út és a Liget utca mentén. A kerékpárút megvalósításához a Városi
Önkormányzat több mint 113 millió forintot nyert Európa Uniós pályázaton. Az újabb fejlesztésnek köszönhetően 2,5 kilométerrel bővül a városi kerékpárút hálózat.

XIII. évfolyam 12. szám

2011. június 23.

II. Outdoor Fesztivál Verőcén
Idén Verőce ad otthon
a második Outdoor Fesztivál és Guinness Rekord
Kísérlet elnevezésű családi és sportnapnak. A fesztivál céljai között szerepel környezetünk védelme, a Duna és élőhelyeink
védelmével kapcsolatos
projektek bemutatása, és
a környezettudatos életmód népszerűsítése.
A Duna-parti település
több pontján június 25én 9 órakor kezdődik a
várhatóan nagy tömeget
megmozgató fesztivál.

Nemzeti

Vágta

Alagon

Már most lehet jelentkezni a nagy közönségsikernek örvendő Nemzeti Vágta alagi előfutamára, melyet szeptember 3-án rendeznek az Európa hírű
alagi lóversenypályán – nyilatkozta lapunknak Pőcze Norbert, az alagi előfutamot szervező Remark Plusz Kft.
képviselője.
(Beharangozónk a 8. oldalon)
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Vácon ülésezik a KDNP Kedd délután Vác vendége
volt Szili Katalin
megyei szervezete

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, független országgyűlési képviselő, az újonnan alakult Szociális Unió elnöke, kedd délután Csörögbe és Vácra látogatott. Az politikus asszony célja, hogy közvetlen információt kapjon a lakosságtól az embereket leginkább
érintő problémákról.

Vácon tartja soron következő ös�szejövetelét a Kereszténydemokrata Néppárt Pest megyei szervezete szombaton – jelentette be Ványi
Lászlóné megyei alelnök, aki a helyszínt is javasolta.
Az eseményen részt vesz a szervezet elnöksége, köztük Harrach Péter
országgyűlési képviselő, a párt frakcióvezetője és alelnöke, akit a program előtt fogad Fördős Attila polgármester. A megbeszélésen a városvezető tájékoztatni kívánja őt a helyi
szervezet és város fontosabb ügyeiről is. A rendezvénynek a Cházár
András Többcélú Közoktatási Intézmény ad otthont.
F. A.

Erdei iskola fejlesztési beruházás
Szokolya-Királyréten uniós támogatással

Környezeti nevelés
felsőbb fokon

Csörögön az óvodát és az orvosi rendelőt,
valamint a községházát látogatta meg kíséretével, Vácott dr. Beer Miklós megyéspüspök
fogadta beszélgetésre a politikus asszonyt. A
program a váci Lyra könyvesházban folytatódott, ahol az újságírókkal beszélgetett Szili Katalin. A kötetlen beszélgetésen sok szó
esett az „úgynevezett” sarkalatos törvények
alkotásáról és körülményeiről.
„Nagyon fontos hogy a törvények mindenképpen közakarattal szülessenek meg, hiszen
ez által végrehajthatóak és betarthatóak lesznek hosszú távon is. Rossz törvényeket, melyek ráadásul elhamarkodottan, átgondolatlanul és sietősen születtek, nem lehet betartani. Az a végső cél, hogy gördülékeny legyen
a végrehajthatóság lehetősége is” – mondta az
újságíróknak az elnök asszony.
A program végül a váci főtéren fejeződött
be, ahol bárki feltehette kérdését a kíséretével
sétáló Szili Katalinnak. Főleg a jelenlegi politikai helyzetről, munkanélküliségről, idősebbek munkalehetőségeiről, az ifjúság helyzetéről és a jövőképről szerettek volna informálódni az emberek.
A késő délutáni napsütésben sok kisgyermekes család sétálgatott a főtéren. Őket leg-

Befejezéséhez közeledik a 2010 májusában megkezdett, több mint 72 millió Ft értékű projekt, melynek eredményeképpen megújul a Duna-Ipoly Nemzeti Park Királyréti Erdei Iskolája. Az építési beruházás keretében megvalósult környezettudatos fejlesztések és az oktatóeszközök, programok fejlesztése révén még érdekesebbé és hatékonyabbá válik az itt folyó környezeti nevelés, miközben jelentősen csökkennek az épület üzemeltetésének költségei és környezeti terhei is.
A Királyréti Erdei Iskola a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban zajló környezeti nevelés egyik
fellegvára. A 2010-11-ben megvalósuló projekt célja az épület infrastruktúrájának, eszköztárának és oktatási programjainak fejlesztésével az óvodástól az egyetemista és felnőtt
korosztályig még hatékonyabb, élvezetesebb,
élményszerűbb programokat biztosítani.
Az építési beruházás keretében végzett környezetbarát átalakítás legfontosabb elemei az
új hőszigetelés, napkollektoros használati melegvízrendszer és napelemes biztonsági világításrendszer, szürkevízhasznosító-rendszer
kialakítása.
A házban már korábban is működő szelektív hulladékgyűjtést a projekt segítségével a
komposztálás bevezetésével egészítjük ki. Az
energia– és víztakarékosságot, hulladékcsökkentést célzó fejlesztések egyúttal arra is lehetőséget adnak, hogy bemutatásukkal a környezeti nevelési programkínálatba beilles�-

szük ezeknek a rendszereknek a bemutatását,
megismertessük az idelátogatókkal működésüket, előnyeiket.
Környezeti nevelők és tanárok közreműködésével 3 műhelymunka keretében új környezeti nevelési tananyagokat (modulokat) dolgoztunk ki, melyek elérhetők az Igazgatóság
honlapján (www.dinpi.hu/modulok).
A beszerzett új eszközök (meteorológiai állomás, spektívek, gps-ek) használatával még
élményszerűbbé válik a terepi megfigyelés,
ugyanakkor a modern színvonalú berendezések a magasabb szintű megfigyelésekhez, kutatómunkához is lehetőséget biztosítanak.
Az 1993-ban épült épület felújítása a látogatók kényelmét is szolgálja – reméljük, a megújult, megszépült környezetben még teljesebb
lesz a kikapcsolódás, a természet megismerésének élménye nem csak a gyermekcsoportok, hanem az egyéni látogatók, szállóvendégek számára is.

Augusztus 1-től fizetni kell
a szemétszállításért Vácon is
Júniusi ülésén arról döntött Vác Város Képviselő-testülete, hogy – a gazdasági nehézségekre és a város romló anyagi helyzetére hivatkozva – bevezeti a szemétszállítási díjat.
Pontosabban nem is bevezeti, hanem nem finanszírozza tovább a lakosság részére.
Korábban a város jó anyagi helyzete miatt
megtehette, hogy ezt a költséget átvállalja,
mostanra azonban olyan helyzet alakult ki,
hogy ez tovább nem tartható fent.
Így várhatóan a váciaknak is a zsebükbe kell nyúlniuk augusztustól. A testület 8
igen szavazattal – az MSZP tiltakozása mel-
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lett – fogadta el az ide vonatkozó határozati javaslatot, mely azt mondja ki, hogy augusztus 1-jétől a települési szilárdhulladék
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatási díjat minden igénybevevőnek meg
kell fizetnie.
A megkezdés időpontjáig el kell készüljön
a szolgáltatást igénybe vevők adatbázisa, a
rendelet módosítása és a számlázási rendszer kialakítása. A díj összegéről még nem
szültetett döntés.
Furucz Anita

inkább a felnövekvő generáció sorsa érdekelte, ők is feltették kérdéseiket, melyre szemmel láthatólag kielégítő választ kaptak minden esetben.
„A Szociális Unió elnökeként ígérem, hogy
mi teljesen új színt hozunk a politikai életbe.
Valóban szembenézünk a problémákkal, és
az emberek gondjait, illetve azoknak a megoldási lehetőségeit keressük, azokat vesszük
figyelembe a véleményünk kialakításánál.
Természetesen az esetleges irányításban is ez
fogja játszani a szerepet, hiszen már nincs idő
a mellébeszélésre” – mondta a kérdezők egy
csoportjának Szili Katalin.
„A mostani látogatás célja, hogy azoknak a
véleményét halljuk meg, térképezzük, akiket
valójában csak ritkán hallgatnak meg, pedig
lenne mit mondaniuk…” – tette hozzá a hallgatóságnak.
A Szociális Unió egy éve alakult, egyre jobban ismert párt.
Tagjai sajátságos arcéllel, keményen és igazságosan akarnak politizálni. Remélhetőleg
segíti őket ígéretük, mely eljövendő sikereiknek kulcsa is lehet – egyben a szlogenjük is –
amely így szól: „mi nem hazudunk”.
BCSI

Emlőszűrésre buzdítja a nőket
az országgyűlési képviselő
Mammográfiai szűrésre buzdította a váci és környékbeli nőket Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, aki mammográfiai szűrésre érkezett szombaton a váci mellközpontba. A 45 év feletti nők 40 százaléka vesz csak részt a vizsgálaton, és évente 200 esetben
találnak emlőrákot – közölte a tényeket dr. Forrai Gábor a központ vezetője.
Szeretném felhívni a választókerületben élő női lakosság figyelmét arra, hogy
mennyire fontos ez a szűrővizsgálat. Szánjuk rá azt az
5-10 percet erre a vizsgálatra, hiszen ez az életünket is
megmentheti. Ahhoz, hogy
időben észrevehető legyen
egy elváltozás, ahhoz nagyon fontos, hogy kétévente eljöjjenek ide, a váci mellközpontba. Sokszor a túlélést
egy ilyen vizsgálatnak köszönhetjük – mondta a képviselőasszony.
A váci mellközpont tíz
éve alakult meg a Jávorszky
Ödön Kórházban. A tavalyi
évben 12 ezer hölgyet hívtak
be szűrésre, de ebből mindössze 5300-an jelentek meg.
Az elmúlt évben 460 mintavételt végezett a központ és

közel 200 megbetegedést találtak. Ez azt jelent tíz évre
visszamenőleg, hogy közel
2000 nő emlőrákját fedezték
fel és kezeltek Vácon. A si-

keres emlőszűrés 30-40 százalékkal csökkenti a halálozást – hívta fel a figyelmet dr.
Forrai Gábor vezető főorvos.
Furucz Anita

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Villáminterjú Dr. Bóth Jánossal a szocialisták
kongresszusáról
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A település 13,5 milliót nyert a polgármesteri
hivatal akadálymentesítésre

Zárt ajtók mögött beszélték ki Sződliget sikeresen pályázott

A múlt heti MSZP Kongresszust nagy sajtóérdeklődés övezte, hiszen a közelmúltban napvilágot látott hírek szerint éles vita volt várható a küldöttek között. Voltak, akik a pártszakadás lehetőségét sem zárták ki. A zárt ajtók mögött megtartott – közel tíz órás – tanácskozásról kiszivárgott hírek szerint nagyon kemény, nyílt vita jellemezte a felszólalásokat.
Mint ismert a kongresszus kétharmados többséggel a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció Platformnak megfontolásra ajánlotta a pártszavazásra tett kezdeményezését.
A lapunknak szerda délelőtt nyilatkozó váci elnök, Dr. Bóth János bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció a pártszavazás mellett döntött.
– A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció
a párt belső megújulásának a
motorja, amely arra koncentrál, hogy új irányba mozdítsa az MSZP-t. A pártszavazás kezdeményezésének következményeként jött létre a
kongresszus is, bár a felvetett
kérdések az alapszabály módosításával kezelhetőek lennének. A platform – párton
belüli – politikai súlyát jól
mutatja, hogy kezdeményezését, a magyar társadalomra kiható demokratikus törekvéseit a kongresszus sem
vetette el. Egy demokratikus párthoz méltó toleranciával a kongresszus gesztust
gyakorolt a platform felé azzal, hogy megadta a lehetőségét annak, hogy elálljon a
pártszavazástól, s más módon foglalkozzunk a kérdéskörrel, hogy minél előbb a
polgárok súlyos problémáira
koncentráljunk – érvelt Dr.
Bóth János.
– Akkor miért volt az előrehozott Kongresszus?

– Hogy lezárjuk a magunkkal foglalkozó vitát, definiáljuk a jövőbeli MSZP-t, és erősítsük a pártegységet. Mindez
kemény, érdemi vitákkal megtörtént. Az MSZP balközép
párt marad, végre a történelem megadta, hogy igazi baloldali magatartást tanúsíthat az
ország, a nemzet érdekében.
Minden demokratikus formációval szövetségre léphet a FIDESZ diktatórikus rendszerének leváltása érdekében.
– A kormányzó párttal
szemben táplált politikai

kritikájukon kívül ma már
a párt belső ügyeinek megoldására irányuló, az elvesztett szavazóbázis visszaszerzésé érdekében tett törekvéseikben is ilyen egységesek?
– Megvan a pártegységünk, nincs realitása a sokat
hangoztatott pártszakadásnak, bármennyire is szeretnék ezt ellenfeleink és a politikai spekulánsok. A munkára, az emberek, a magyar társadalom demokratikus érdekeit szolgáló határozott és
elvszerű politikai kiállásra
koncentrálunk.
– Lesz pártszavazás?
– Igen. Kedden este úgy
döntött a Demokratikus Koalíció Platformja, hogy élve
demokratikus jogainkkal,
megtartjuk a pártszavazást.
Az MSZP egy demokratikusan működő párt, amely talán az utolsó garancia Magyarország jövőbeni demokratikus működésére, amin
érdemes mindenkinek elgondolkodni.
Vetési Imre

Ünnepélyes tető átadás
a gödi TOPhÁZban

Sződligeten a község polgármesteri hivatalának épülete jelenleg csak ideiglenes használatbavételi engedéllyel rendelkezik – tájékoztatta szerkesztőségünket Juhász Béla.
A település polgármestere
arról is beszámolt, hogy a korábban kiadott engedély feltételeként szabták, hogy az
épületben 2011. január 1-ig
teljes körűen el kell végezni az akadálymentesítést. Az
előírt kötelezettség teljesítésével járó több milliós költséget nem tudta vállalni az önkormányzat nehéz pénzügyi
helyzete miatt. Most viszont
Juhász Béla jó hírként közölte, hogy az Új Széchenyi Terv
keretében lehetőség nyílt pályázat benyújtására, melynek
keretében 90%-os támogatási forrást lehetett elnyerni az
önkormányzat ügyfélszol-

Képünk Illusztráció
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gálati irodájának akadálymentesítésére. – Képviselőtestületünk élt a lehetőséggel, és beadtuk a pályázatunkat, mellyel 13 millió 437
ezer 560 forintot nyertünk a

SCHOOL OF BUSINESS DUNAKESZI
TAGINTÉZMÉNY
2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10.
(a Gimnázium épületében)
KÉPZÉSEK ÉRETTSÉGIZETTEKNEK

• I nformatikai rendszergazda:
(hálózattelepítő és üzemeltető,
webmester, karbantartó, 2 éves)
• Informatikus:
(gazdasági, távközlési, telekommunikációs, 2 éves)
• Sportedző/sportoktató:
(1 éves, személyi edző)

22 éves korig ingyenes a képzés,
jár a diákigazolvány, 20 éves korig jár
a családi pótlék is. Várjuk jelentkezését!

Mobil: +36-30-915-9038
E-mail: dunakeszi@sob.hu
Honlap: www.sobdunakeszi.hu
vagy személyesen az iskolában.

A múlt héten ünnepélyes keretek között került sor a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon felújított tetőszerkezetének átadására. A juniálissal egybekötött átadási ünnepség valóságos ünnep volt a gondozottak számára. Papír rózsákkal feldíszített bejárattal és színpadi produkciókkal is kedveskedtek a vendégeknek. Az átadón részt vett Szabó István Pest Megye Közgyűlésének alelnöke, dr. Széép Tibor aljegyző, Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési
képviselőasszony is.
A TOPhÁZ Speciális Otthon 1977. november 1-jén
kezdte meg működését – mint
Egészségügyi Gyermekotthon
– Gödön, az egykori Schafferkastélyból átalakított épületben, száz férőhellyel az értelmi fogyatékos, mozgás– és
halmozottan sérült gyermekek ápolására, gondozására,
amely az első ilyen intézete
volt Pest megyének.
(Folytatás a 4. oldalon)

polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítésére –
mondta örömmel Sződliget
polgármestere, aki hozzátette: – A beruházás hamarosan
megkezdődik.
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A városban átmenetileg lelassult a 2. sz. főút forgalma

Újabb 2,5 kilométerrel bővül
Dunakeszin a kerékpárút hálózat

(Folytatás az 1. oldalról)
A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési pályázatot a Penta
Kft. nyerte el, melynek szakemberei gőzerővel dolgoznak a beruházás
megvalósításán. Akik napjainkban
a 2-es számú főúton, a város Fő utcáján közlekednek, azok megtapasztalhatják, hogy javában tart a kerékpárút építése, az autóbusz öblök átalakítása, a csatorna fedelek cseréje.
A kerékpárút építésével egyidejűleg négy új gyalogátkelőhely kerül
kialakításra, két új autóbusz öböl
építése mellett a régiek közül többet
felújítanak, 36 parkolóhely, és 176
kerékpártároló létesül.
Az ősszel átadott Fóti úti kerékpárút és a most épülő Fő út-Liget utcai
gerinchálózat révén az ország egyik
legjobban kiépített kerékpárút-hálózatával büszkélkedhet majd Dunakeszi – Dióssi Csaba polgármester a
projektindító sajtótájékoztatón.
Mint arról korábban hírt adtunk,
a beruházás kivitelezési munkálatait a Penta Kft. nettó 110 millió 890
ezer forintos árajánlattal nyerte el.
A beruházás megkezdése előtt
írásban, ezen a héten, kedden pedig
újabb lakossági fórum keretében tájékozatta az építkezésről a lakókat a
városi önkormányzat. Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy
a gondos szakmai előkészítés ellenére is merülhetnek fel megoldásra váró gondok, melyek orvoslásában segítséget ad a lakóknak a vá-
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Ünnepélyes tető átadás
a gödi TOPhÁZban

A múlt héten ünnepélyes keretek között került sor a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon felújított tetőszerkezetének átadására. A juniálissal egybekötött átadási ünnepség valóságos ünnep volt a gondozottak számára. Papír rózsákkal feldíszített bejárattal és színpadi produkciókkal is kedveskedtek a vendégeknek. Az átadón részt
vett Szabó István Pest Megye Közgyűlésének alelnöke, dr. Széép Tibor aljegyző, Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselőasszony is.
(Folytatás a 3. oldalról)

ros. – Célunk, hogy európai színvonalú kisvárossá formáljuk Dunakeszit, szebbé, kulturáltabbá tegyük
a lakókörnyezetünket – mondta a
polgármester, aki a fórum részvevőinek ígéretet tett, hogy - az egyébként rendkívül kulturált stílusban megfogalmazott – felvetéseiket
szakemberekkel megvizsgálják, a
Liget utcába az ott élők igénye alapján pl. 7-8 parkolót építenek.
A kerékpárút építésének idejére a
lakók és a 2-es főúton közlekedők
türelmét és megértését kérte a polgármester, aki szerint jelentős csúszás nem várható a beruházás átadásban.
A városi kerékpárút újabb szakaszán már a nagy nyári vakáció idején a helyi polgárok mellett a Dunakeszire látogató turisták is javában
kerekezhetnek…
Vetési Imre

A speciális feladatot
végző épület műszaki állapota az évek alatt jelentősen leromlott, állandó felújításokra szorul. A
„ház” lapos teteje az elmúlt télen teljesen tönkrement, olyannyira, hogy
az épület a legkisebb eső
hatására is beázott. A felújítás ezért elkerülhetetlenné vált.
Szabó István ünnepi beszédében elmondta: „Egy
kínai mondás szerint a
leghosszabb út is az első
lépéssel kezdődik. Nem
pénzre, hanem egyensúlyra van szükség, a források, feladatok és a felelősség egyensúlyára. Stabil,
kiszámítható és fenntartható intézményeket szeretnénk, olyan biztos pontokat, melyeket valamikor
megálmodtunk itt, és melyért az itt dolgozók napról napra megküzdenek” –
mondta az alelnök. „Rendkívül fontos minden olyan

közösség, amely különleges embereket tart össze.
Olyanokat, akik mások,
mint mi vagyunk, akik átlagosak. A közösségek a
legnehezebb körülmények
között is állták a sarat, ezzel példát mutattak a többi
közösségnek. Segíteni kell
a munkáját, minden nehézség ellenére is számíthatnak ránk” – fejezte be
mondandóját.
Az ünnepélyes szavakra az intézmény igazgatónője válaszolt, melyben
megköszönte a segítséget
és a kollektíva munkáját.

„Szeretném, ha a továbbiakban is változatlan energiával, szeretettel
végezné munkáját minden munkatársam. Az elmúlt év, jelentős változást
hozott az intézmény éle-

tében, nekünk ezt az utat
kell járnunk tovább” – fejezte be mondandóját az
igazgatóasszony.
A rendezvény befejeztével áldozatos munkájukért és önzetlen segítségükért oklevelet kaptak:
a speciális otthon egész
kollektívája, Taji Gábor, dr. Heizinger Mónika, Kop Györgyné, Móricz
Lászlóné, Nyilas Adrienn,
Tóth Lajos, Bujáki Dániel,
Krebsné Balogh Mónika,
Varga Éva, Mészárosné,
Koncz Erika. A rendezvényt a TOPhÁZ lakóinak meghatóan szép műsora zárta.
BCSI

2011. június 23.

Duna-parti Traccsparti – a DMRV Zrt. III. cégnapja
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. június 18-án, szombaton tartotta a társaság váci központjában, sorrendben harmadik cégnapját, amelynek
programját a közösség építése, a közösség erősítése céljával alakították ki, középpontba helyezve az egymás segítésének gondolatát. A Duna-parti Traccspartinak elnevezett cégnap a Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével vette kezdetét, majd Gombás Ernő titkársági osztályvezető köszöntötte a cég munkatársait és családtagjaikat. Magyarország negyedik legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának rendezvényén, mintegy nyolcszáz
résztvevő előtt adta át a törzsgárdatagoknak – a minimum 35 évi egybefüggő DMRV-s munkaviszony elismeréseként – a jubileumi aranygyűrűt Vogel Csaba vezérigazgató. A cégnapon programok sokasága, bemutató, vetélkedő, zumba-tánc, kötélhúzó verseny és még számos érdekesség várta a felnőtteket és a gyerekeket. Idén sem maradhatott el az alkalmi szakácsok gulyás főzőversenye, no és a késő estébe nyúló zenés-táncos mulatság.

A

z egész napos, színes programot Vogel Csaba vezérigazgató nyitotta meg, utalva arra,
hogy a rendezvény illeszkedik
abba az országos eseménysorba, amely a
vízi közmű szolgáltatók, a vezetékes ivóvíz napját ünnepelték június 8-án. Mint
emlékezetes e napra meghirdetett országos akcióban húsz településén 35 ezer
804 ember ivott egyszerre csapvizet. Vácon 2500-an regisztráltak, és a több mint
7 százalékos részvétellel Vác Békéscsabával holtversenyben az első helyen végzett.
A Sopronban rendezett konferencián a
Magyar Viziközmű Szövetség elnöksége elégedetten nyugtázta, hogy az akcióval sikerült a média érdeklődését felkelteni és a fogyasztókat meggyőzni a magyar
víziközmű-szolgáltatás igen jó minőségéről. A DMRV Zrt. munkavállalói büszkék lehetnek arra, hogy szerepük ebben
kiemelkedő, elismerésre méltó.

A Naszály lábánál elterülő Kosd már az Árpád-korban lakott település volt, melyet még II. András király ajándékozott a váci püspökségnek. A település földjein hagyományosan bogyós gyümölcsöket, barackot, szilvát
termesztettek, az egyháznak például hatalmas szőlő birtoka volt – utal a falu régmúltjára László Zoltán polgármester, aki úgy látja, hogy ezt a mezőgazdasági, gyümölcstermesztő kultúrát kell újból magas fokon művelni Kosd fejlődése érdekében.
– Meggyőződésem, hogy a falu
természeti adottságait az itt élő emberek szaktudásával, szorgalmával
ötvözve nagyszerűen lehet hasznosítani a közösség javára. A képviselő-testület tagjai is támogatják elképzelésemet, hogy a gyümölcstermesztés és feldolgozás sikere érdekében a helyi vállalkozókat és
termelőket a pályázatok előkészítésével tudja a leghatékonyabban támogatni az önkormányzat.
László Zoltán nagyon is racionális elképzelésnek tartja, hogy a gyümölcstermesztés mellett megteremtsék a helyi feldolgozás feltételeit is. – Én úgy látom, hogy az lehet
a faluban élők számára egy gazdasági-vállalkozási esély, ha a helyben
megtermelt jó minőségű gyümölcsöt Kosdon dolgozzák fel – mondja
a település első embere, aki szerint
pl. a 100 hektáron megtermelt szilva feldolgozására aszaló, lekvár feldolgozó üzemet volna célszerű épí-
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teni. – De említhetem a jelenleg is
működő pálinkafőzőnket is, amelynek kimondottan kosdi névvel fémjelzett pálinkát kellene forgalomba hoznia. A helyben megtermelt és
feldolgozott termékeknek köszönhetően – a hozzáadott érték révén

– még több pénz maradna a kosdi
emberek zsebében.
A gyönyörű természeti környezetben – ráadásul zsákfaluként – elterülő Kosdon nagy, több évtizedes
hagyománya van a lótartásnak, sok
család még ma is több lovat tart. Én

is nagyon kedvelem lovakat, aktív
szervezője vagyok a lovas túráknak,
ezért is gondoltam azt, hogy indítsuk el a lovas turizmust.
A Börzsöny, a Naszály, a Cserhát
közelsége, a tájegység szépsége, a
csendes, nyugodt környezet jól segítheti a helyi vendéglátás felélénkülését is. Nagy kiugrási lehetőség lenne a falu számára. Több polgármester társammal beszéltem,
akik támogatják egy országos lovas

túrista útvonal kialakítását ebben a
régióban. Istállók és szálláshelyek
vannak a faluban, az étkeztetést is
meg tudnánk oldani.
A szomszédos országokban ez jól
működik. Mi is azon munkálkodunk, hogy Kosdon és térségében is
az egyik közkedvelt, turistacsalogató programmá váljék – mondta optimistán László Zoltán polgármester.
Vetési Imre

A riport után érkezett a hír László Zoltán polgármester úrtól, aki
arról tájékoztatta a szerkesztőségünket, hogy ez elmúlt napokban
másfél millió forintot nyert a település a Művelődési Ház felújítására. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől pedig 7 tonna élel
miszert kaptak a rászorulók megsegítésére.

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

országos szintű és a helyi ügyeket szolgálni – mondta a vezérigazgató, aki köszönetet mondott minden kollegájának
és családtagjának, hogy – miként azt tavaly, amikor a Máltai Szeretetszolgálattal
összefogva egy gödi kislány megsegítéséért végezték az adománygyűjtést – ezúttal is példát mutattak szociális érzékenységből, társadalmi felelősségvállalásból.

bizonyos létszámnövekedéssel társul. Lehet, hogy a jövő évi cégnapunkon újabb
szervezeti egységeket – melyhez minden
adottságunk meg van – és azok kollegáit
köszönthetjük itt, mint munkavállalókat,
velünk együtt dolgozókat.
Vogel Csaba arról is tájékoztatta ünneplő kollégáit, hogy Gombás Ernő javaslatára elindított elégedettségi mérés versenyét a Nógrádi Üzemigazgatóság nyerte, amely létszámarányához képest 89
százalékra teljesítette feladatát, amiért fejenként ezer forint plusz keretet biztosít
számukra, mint vezérigazgató.

A falu tervei között szerepel a gyümölcstermesztésben és feldolgozásban rejlő lehetőségek kiaknázása

Kosd az idegenforgalomra,
a lovas turizmusra koncentrál
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A vezérigazgató örömmel beszélt arról is, hogy a Nyugat-nógrádi Vízmű Kft.
munkatársait ma már a DMRV Zrt. Nógrádi Üzemigazgatóság dolgozóiként –
mint fogalmazott – „édestestvérként” köszönthetik, amely jelentős változás a cég
életében. A változások közé sorolta, hogy
új köntösbe öltöztették és laboratóriummal kibővítették a váci központ épületét
is. A majdani változás meghatározó eleme lesz a régóta várt víziközmű törvény
is, amely a szolgáltatás színvonalának további emeléséhez újabb szervezeti centralizációt, integrációt is előírna.
– Ágazatunk évek, vagy évtizedek óta
vár arra, hogy megszülessen egy önálló
víziközmű törvény, melynek megalkotásán régóta vajúdnak a politikusok és részben mi is, szakmabeliek, hogy a legés�szerűbb, társadalmilag a leghatékonyabban hozzuk létre. Saját magam egy éven
át dolgoztam egy informális bizottságban a szakmai előkészítésen, és ha igazak a hírek, akkor az őszi ülésszakban
a parlament elé kerül, s akkor 2012-től,
hatályba lépésétől függően, lesz önálló
víziközmű törvényünk – mondta Vogel
Csaba. – Deklarálták, hogy az állami cégek szerepköre erősödni fog az elkövetkező időben, úgy gondolom, ezzel társaságunk szolgáltatási területe is nő, ami

sport- és kulturális
programok sokasága
Az igen közvetlen hangvételű „protokolláris” megnyitó után kezdetét vette
az egész napos traccsparti. Kollégák családtagjaikkal együtt elevenítették fel a
munkával telt évek-évtizedek máig szép
emlékként őrzött sztorijait. Ádáz futballmeccseket vívtak az „alkalmi világsztár csapatok”, sokan idézték fel ifjú
kori élményeiket a „vérre menő” asztali foci mérkőzések közben. A futballpálya nagyságú sátor alatt felállított színpadon egymást váltották a gyermekeket és a
felnőtteket szórakoztató műsorok. Gombás Péter táncművész és állandó tánckara a DMRV Cégnap résztvevőit is meghódította a vérpezsdítő latinos zumbatánccal, amit együtt roptak a vízművesekkel. Nem csak a színpad környékén
vibrált a légkör… A sátor melletti gasztronómia teraszon is forrt a levegő, melyet betöltött az üstökben rotyogó palócgulyás és sok-sok más finomság ínycsiklandozó illata.
Igazi férfias küzdelmet hozott a 10 fős
csapatok kötélhúzó versenye, melyben
a gyengébb nem képviselői is derekasan
helytálltak. A bátrabbak – ha ügyesek
voltak – sikeresen ülték meg a „dühödten ugráló” rodeóbikát, gyermekek megismerhették arcfestés gazdag színvilágát,
de aki értékes emlékképre vágyott, annak

portréját percek alatt elkészítette a népszerű karikaturista, a ceruzák nagymestere, Tónió.

példamutató szociális
érzékenység
A kora délutáni órákban Gombás Ernő
bejelentette, hogy a DMRV akciója révén
több mint két mázsa kupakot gyűjtöttek
össze, melyet Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselőnek adtak át, aki
felkarolta a Vácon élő koraszülött – speciális ellátást igénylő – baba családjának támogatását. – Nagyon meghatódva jöttem
ide – mondta a képviselő asszony -, számos jótékonysági rendezvényt szerveztünk a család anyagi helyzetének javítása
érdekében, nagyon köszönöm, hogy önök
is odafigyelnek Sebastianra, a mi kis váci
csodánkra. Kívánom, hogy tartsák meg
ezt a segítő támogatást, amelyet a család
nevében is sok szeretettel köszönök.
Vogel Csaba is köszönetet mondott a
képviselő asszonynak, hogy az országos
politikai kérdések mellett a helyi ügyekkel, így Sebastian családjának megsegítésével is foglalkozik. – Ez is ékes példa
arra, hogyan és milyen módon lehet az

büszke vagyok rátok –
mondta a vezérigazgató
Ezt követően átadta a két mázsa kupakot szimbolizáló zsákot, melynek értékesítéséből származó bevételt Sebastian
családja veheti majd át. Gombás Ernő
ugyanekkor jelentette be, hogy az „egy
doboznyi szeretet” akciójukat kiszélesítve, a saját munkatársaik gyermekeinek
karácsonyi ajándékozásához kívánnak
egy alapot létrehozni, a cégnapon elindított – értékes nyereményeket kisorsoló
– tombolával és gyűjtéssel. A Traccsparti főszervezője ünneplő kollégáinak jó érzéssel tolmácsolta: az adományként ös�szegyűjtött 33 480 Ft mellett, a tombolajegyek értékesítéséből 93.400 forinttal segítik a rászoruló kollégák gyerekeit.
– Ez is bizonyítja, hogy nemcsak a szakmában, a víziközmű-szolgáltatásban, hanem az emberi kapcsolatok erősítésében,
embertársaink megsegítésében is jelesre
vizsgáztatok. Büszke vagyok rátok, legyetek büszkék magatokra! – mondta elérzékenyülten hatalmas taps közepette a vezérigazgató, aki ezt követően kisorolta az
értékes tombola nyereményeket, melynek
fődíja a TDM Utazási Iroda által felajánlott 40 ezer forintos utazás.
A vidámság, a jó hangulat késő estéig
kitartott, melyet idén is a Derby zenekar
virtuóz játéka garantált. Egy közösen eltöltött kellemes nap, amely jól érzékelhetően erősítette a csapat közösségi szellemét, a vízművesek együvé tartozását…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Múzeumok Éjszakája Vácott

A nyár egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb kulturális rendezvénye a Múzeumok Éjszakája, mely – az európai váro
sok hagyományait követve – 2003 óta Magyarországon is megrendezésre kerül, a Szent Iván napjához legközelebb eső
szombat éjszakán. Az idén a vidéki gyűjtemények és galériák június 18-án, míg a fővárosi múzeumok 24-én várták/várják
látogatóikat. Vácott – az elmúlt évekhez képest – még tovább színesedett a paletta, hiszen a Tragor Ignác Múzeum mellett
további intézmények csatlakoztak a fesztiválhoz.

A Váci Értéktárban a főszerepet ezen az éjszakán a kortárs művészetek játszották,
középpontban az alkotások
műfaji/technikai/stílusbeli
sokrétűsége mellett is egységes csoport-koherenciát mutató – k.é.k-kel (azaz a Kortárs Értékek Kiállításával). A
program külön pikantériája
volt az ún. szubjektív tárlatvezetés, ahol – egy kivételtől
eltekintve – ezúttal más művészeti ágak képviselői kalauzolták a látogatókat.
Mindeközben
képző-és
iparművészek alkottak az
Értéktár falai között, bepillantást engedve a kulisszatitkokba. Az Arcus Galériában

Szabó Petra – Második próba c. kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők, míg a karikatúra rajongóit az országban egyedülálló Sajdik Ferenc Gyűjtemény meghos�szabbított nyitva tartással
várta. A Göncöl Ház a Föld-

anya Ékességei címmel valamennyi korosztályt megszólító, érdekes programsort
kínált – geológiai muzeális
gyűjteményben tett tárlatvezetéssel, Duna-parti, távcsöves Csillagtúrával és játszóházzal.

Az Egyházmegyei Gyűjtemény a Templomok és műkincsek a váci Egyházmegyében c. kiállításával és további kísérőprogramokkal
vett részt a rendezvényben. A
Tragor Ignác Múzeum szerteágazó programkínálatának idei egységes szervezőeleme egy közelmúltba tett
időutazás: a Kádár-korszak
népi és nemzetiségi kultúrájába. Ennek jegyében nyílt a
„Több nyelven – egy akarattal…” c. – a korszak, mára
emblematikussá vált tárgyait
(használati eszközöket, plakátokat, jellegzetes bútoro-

A chioggiai csetepaté

kat, dísztárgyakat) felvonultató tárlat, valamint a szerb
KRUG Művészeti Egyesület képzőművészeinek kamara-kiállítása. Az előadások szintén a korszak különböző aspektusait járták körül, a néprajz, a régészet és a
korabeli sajtó szemszögéből.
A további kísérőprogramok
között szerepelt egyebek között a Göncölszekér együttes lemezbemutató koncertje,
a Memento Mori c. állandó
kiállítás tárlatvezetése, Gera
András koporsófestése, valamint a „Tetőtől talpig” – 18.
századi viseletek restaurálása
c. több elemből álló blokk.
Végezetül pedig természetesen az idén sem maradt el a

sötétség és a világosság szimbolikus harcát megjelenítő
éjféli máglyagyújtás és tűzugrás sem.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor– és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175
Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

fes veszekedéssel mulatják
az időt. Sőt, unalmas óráikban elkezdenek kacérkodni
a sült tököt áruló félkegyelmű Toffolóval, amiből aztán
a férfiak hazatérésével óriási
galiba keletkezik.
A
társulat
vezetője,
Hoványné Martikán Erika az
előadás előtt köszöntötte a
nézőket, akiknek beszámolt
az előkészületekről: „A Színfolt nevű társulat szeptember óta igyekszik nyomdokaiba lépni a hosszú éveken át
ugyanitt sikeresen fellépő Főnix Kör nevű csoportomnak.
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Olyan lelkes színjátszókat láthatnak tehát, akik most először állnak nagy színpadon,
és akik óriási hittel és várhatóan komoly elismerést kiváltó alakításokkal igyekeznek
bizonyítani, hogy méltó utódai lehetnek a legendás Főnix
körösöknek.” – mondta.
Beteljesült a társulat vezetőjének reménye, hiszen
Goldoni nagy sikerű vígjátékának élvezetes előadása után óriási taps fogadta a
produkciót.
Annak ellenére, hogy nem
zenés darabról volt szó, a
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Fekete István – Portrék

Portrék. Június 17-én ezzel a puritán címmel nyílt meg Fekete István fotóművész új tárlata a Lyra Könyvesház Torony Galériájában. A képeket – Lachegyi Róza hegedű-játéka után – maga a művész mutatta be.
A fotókon váci vagy Váchoz kötődő emberek, ismerős arcok, művészek. A megjelenített arcok szavak nélkül
beszélnek – föltárva valamit
a mélyebb rétegekből. Élettörténeteket mesélnek, hosszabb-rövidebb utakat, átélt tapasztalásokat, érzéseket; személyiségtitkokat, melyeket a művész kifinomult,
mély empátiával – és a rá jellemző eleganciával – ad vis�sza. A „varázslat” lényege,

hogy egyetlen, kiragadott
pillanatba sűríti a személyiség alapjait, a legfőbb karaktervonásokat, s ily módon a
szemlélő közelebb kerülhet a
portré alakjaihoz.
A fekete-fehér, régies hangulatokat hordozó fotók egyik
szépsége a képek puritánságában rejlik. A művész nem él a
bonyolult díszletek és hátterek atmoszférateremtő erejével, különös hangsúlyt csak a
lágy tónusok és a fény-árnyék

2011 Dunakanyar
Hangja
– A siker útján

A legendás Főnix Kör által az elmúlt évek során bemutatott West Side Story, a Makrancos hölgy és a Woodstock után
Hoványné Martikán Erika nagyszerű rendezését láthatták idén ismét az érdeklődők a dunakeszi városi színjátszósok előadásában, ám már a Szín-folt Társulat előadásában.
Május végén nagy sikert
aratott a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Szín-folt névre hallgató haladó színjátszósokból álló társulata a József
Attila Művelődési Központban megrendezett két felvonásos év végi vizsgaelőadásával, ahol A chioggiai csetepaté
című darabot mutatták be. A
lelkes csapat az idei előadásra
már ősszel megkezdte próbáit, amelyek a premier közeledtével egyre sűrűsödtek.
Maga a történet az olaszországi Chioggiában, Velence egyik elővárosában játszódik, és főhősei rendkívül
erőteljes karakterek. Szenvedélyes, igazi mediterrán lüktetésű élet zajlik majd a színen. Két család lakik egymással szemben, akik már
régóta rossz viszonyban élnek: az egyikben Toni mester, a másikban, a csak kereplőnek becézett, gyors beszédű Fortunato mester a
családfő. A férfiak már két
hónapja a tengeren halásznak, az otthon maradt asszonyok pedig csipkeverés közben pletykálkodással, cser-
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színjátszó csoportok előadásainak évek óta elengedhetetlen része a zene, így a darab hangulatához remekül
illő látványos koreográfiát
mutattak be a szereplők, melyet Poller Bence tanított be.
„A csapat szívvel-lélekkel
színjátszózó tagjai arra törekednek, hogy előadásaik a jövőben a város kulturális életének színfoltjai legyenek. Hittel
vallják, hogy a színház jobbá
teszi az emberek életét.” – foglalta össze a csapat hitvallását
Hoványné Martikán Erika.
Legindi Tímea

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

Kováts Veronika, a II. Dunakanyar Hangja térségi tehetségkutató énekverseny győztese biztosan lépked az országos hírnév felé. A 16 éves, Dunakeszin élő ifjú hölgy hónapok óta sorra veszi le a lábáról a RTL Klub, ősszel induló
X-Faktor II. műsorának szerkesztőit és zsűritagjait. A mentorok állva tapsolták meg Veronikát.
Mint azt Wernke
Ádámtól, a Dunakanyar Hangja verseny
szervezőjétől
megtudtuk, fiatal felfedezettje, Kováts Veronika több ezer jelentkező
énekes közül, túljutva
a kezdeti válogatásokon, számtalan dal eléneklése után a mentorokat is levette a lábáról. Nagy Feró, Keresztes Ildikó, Geszti Péter,
Malek Miklós – felállva tapsolva, egyhangúlag szavazták meg Veronika továbbjutását a
versenyben. „Vera csodálatos. Egyszerűen imádják őt
az emberek.” – fogalmazott
Wernke Ádám. Kováts Veronika egyébként nemrégiben
Vácott is fellépett az Esélyegyenlőségi Napon, majd a
kis Sebastiannak szervezett
Jótékonysági gálaesten is elvarázsolta hangjával a közönséget.
De nem csak Veronika jutott tovább az országos versenyben. A Dunakanyar
Hangja idei felfedezettei közül Máthé Evelin is énekelhetett a mentorok előtt. Azok,
akik szeretnék közelebbről is
megismerni és meghallgat-

ni térségünk fiatal tehetségeit, azoknak jó hír, hogy az
idei Váci Világi Vigalom keretében, július 29-én, pénteken este a Duna-parti Nagyszínpadon különálló koncertet fognak adni a Dunakanyar Hangja Döntősei.
A főszervezőt ismerve, valószínűleg ezúttal is fergeteges koncertre és hatalmas
show-ra lehet majd számítani, ahol az énekesek mögött
a Steidl Anita vezette Tini
Dance Team profi táncosai
is fellépnek majd. Kováts Veronikának sok sikert kívánunk!
Hajrá Vera!

jelenségek kapnak. A formai
elemek helyett a művész minden figyelmével a portré alanyára, mindenekelőtt a „beszélő” szemekre fókuszál. A
fotók között a művész, félig füstbe burkolódzó képmása: egy hihetetlenül izgalmas, eredeti alkotás – a „mester”, ahogy egy tanítvány látja. Fekete István kiállítása július 14-ig látogatható.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter

Overdose csodával határos
visszatérése a világ élvonalába
Ez lehet a világ legnagyobb versenynapja? – kérdezte június 14-i címlapján a lóversenyzés bibliája, a Racing Post. Hiszen ma indult Ascotban a háromszoros világbajnok Goldikova, továbbá a
hat versenyét átlagosan hat hosszal nyerő, veretlen angol csodaló, Frankel. És
köztük a legjobb lábon álló sprinterek, egy amerikai rakéta, Bridgestone, a
dél-afrikai Sweet Sanette, aki legutóbb
Hong-Kongban legyőzte a távol-kelet
legjobbját Sacred Kingdomot, az ausztrál Star Witness, aki többször is küzdelemre késztette Black Caviart, a világ jelenleg legjobbnak tartott sprinterét. Továbbá a legjobb angolok. Köztük kellett
Overdose-nak helytállnia, akit az utolsó
napon kissé hanyagoltak a kasszáknál,
talán a fogadók is figyeltek a keményedő
talajra, és tudták, hogy az neki nem jó.
Sajnos nem esett elég eső,
viszont idén először fordítva
állították be őket a startgépbe, így a közönség felöli korláthoz közel futhatott. Mégis féltettük, mert elsőnek vitték be a startgépbe, és 18 másik lovat kellett megvárnia.
Ennek ellenére jól indult, hatszáznál még egyszer indította Suborics, és kilencszáznál még nem biztos, hogy kiegyeztünk volna egy második
hellyel. Végül negyedik lett,
nyakhosszra a harmadiktól,
akitől egy hosszra volt a győztes Prohibit, őt fél hosszal követte az ausztrál Star Witness,
ám Overdose mögött csak két
és negyed hosszra következett
az ötödik War Artist, a badeni
Arany Ostor két évvel ezelőtti győztese, a haydocki első és
második pedig sehol. Négyen
lényegében távolozták a hatalmas mezőnyt.

Suborics a verseny után elmondta, ha még egy napig
esik, ők győznek, az idomár, Jozef Roszival igen meg
volt elégedve, és most sajnálta igazán, hogy olyan későn érkeztek Angliába, ami
a haydocki jó szereplésbe került. Bár így is kevesellte az
azóta eltelt három hetet, és ő
is hiába imádkozott még egy
kis esőért.
Amikor Mikóczy Zoltánt
kérdeztük, épp az ascoti ver-

senypálya igazgatója gratulált
neki, áradozva, hogy nem tud
arról, valaha visszatért-e volna a világ élmezőnyébe ilyen
súlyos patairhagyulladás és
maradandó
patasüllyedés
után egy angol telivér.
Mikóczy
a
Pannonia
Overdose.hu-nak elmondta, hogy már tegnap véletlenül megtudták a pályaigazgatótól, hogy idén először
fordítva állítják a lovakat a
startgépbe, de ezt nem verte

nagydobra, hiszen mindenki titkolta, milyen utasítást
ad, kifelé vagy befelé húzzon
a lova, vagy maradjon középen, ahol a legkeményebb, a
legnehezebb a pálya. Szerinte nem ezen múlt, bár kétségtelenül segítette a versenyét,
hogy ilyen hamar élre tudott
állni. Természetesen ő is a
győzelemről álmodott, de reálisan nézve nagyon meg van
elégedve, hiszen Overdose bizonyította, hogy Group I-es
szinten is ott a helye a legjobbak között, és még jobb
eredményeket érhetnek el,
ha végre megfelelő feltételeket tudnak teremteni ehhez.
Csak még annyit, Goldikovát
megverték, Frankel pedig hiába vezetett a szokásos hat
hosszal, a végén épp hogy be
tudott esni elsőnek fél hos�szas előnnyel.
PannoniaOverdose.hu

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Belgrádi EB után, szegedi VB előtt

Schirilla György

Esélylatolgatás Kammererrel

egészségmegőrző rovata

Kerékpározik a család

Harminchét ország több mint négyszáz versenyzőjének részvételével rendezték meg június 17-19-én Belgrádban a kajak-kenu Európa-bajnokságot. A magyar válogatott 6 arany-, 3
ezüst-, és 2 bronzéremmel az éremtáblázat élén végzett. A Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos,
Kucsera Gábor, Boros Gergely összetételű egység alig pár centivel maradt le a dobogó harmadik fokáról. A kvartett vezérevezőse értékelte az EB szereplésüket.
világbajnoki válogatót, ahol
csak párosban mentünk.
A következő héten rendezték az első Világkupa futamot Csehországban, ahol
Vereckei Ákossal indultam a
kettesben. Bődületesen erős
mezőnnyel futottunk össze,

zal együtt, hogy jól mentünk
a versenyen – eleveníti fel a
Racicében rendezett Világkupa futamot. – Hazafelé, útközben játszottunk el először
a gondolattal, hogy mi lenne, ha újra négyesben mennék… Elképzelésünket más-

Fotó: MTI

A háromszoros olimpiai
bajnok Kammerer Zoltán 33
évesen is az állandósult minőség, a sziklaszilárdság, a
megbízhatóság mintaképe
– írta róla laptársunk, amikor átvette a 2010-es esztendő legjobb kajakosának járó
kitüntetést.
Aki közelebbről is ismeri
Zolit, az tudja, hogy nagyon
is találó a kiváló sportember
jellemzése. A magyar kajaksport legendája, Göd díszpolgára ma is az ifjú titánok rendíthetetlen elszántságával és
győzni akarásával lapátolja a
vizet. Tizenöt éve, 1996 óta
szerepel a magyar válogatottban. Sydney és Athén háromszoros olimpiai bajnoka, megannyi világbajnoki cím büszke tulajdonosára – ha néha le
is csúszott a dobogóról – azt a
bélyeget soha senki nem süthette rá, hogy ő nem „halt”
meg a győzelemért…
Belgrád után szerkesztőségünkben így értékelte az
utóbbi hetek eseményeit:
– Május elején szokatlanul korán rendezték az első

melyben a 7. helyen zártunk.
Nem akarok mentegetőzni, de tény, hogy több ország
ott rendezte válogató versenyét. Többen is csúcsformában kajakoztak, és több
nemzet is két egységgel képviseltette magát, de a 7. hely
így sem tetszett nekünk, az-

nap máris ismertettük Storcz
Botond szövetségi kapitán�nyal, aki örömmel fogadta az
ötletet. Zöldjelzést kapott a
Kammerer-Vereckei-KucseraBoros kvartett, amely magabiztosan nyerte a válogatót. Egy hétre rá a belgrádi EB-n hatalmas mezőny-

Nemzeti Vágta Alagon
Már most lehet jelentkezni a nagy közönségsikernek örvendő Nemzeti Vágta alagi előfutamára, melyet szeptember 3-án rendeznek az Európa hírű alagi lóversenypályán – nyilatkozta lapunknak Pőcze Norbert, az alagi előfutamot szervező Remark Plusz Kft. képviselője.

Érdeklődni munkanapokon 8-12-ig az alábbi
telefonszámon lehet: 20/9540-090.

autógáz töltőállomásra
keresünk önállóan
dolgozni tudó munkatársat.

Dunakeszin 0-24 órában üzemelő

A korábbi években a Dunakanyarból a versenyző települések között volt Dunakeszi, Göd és Verőce is.
A budapesti Hősök terén
rendezett vágták bővelkedtek izgalmakban, melyek közül talán az volt a legemlékezetesebb, amikor a döntőbe jutásért vívott küzdelem
a Dunakeszi színeiben induló – egykori sztárzsoké – Kovács Sándor lova az esős tala-

jon elcsúszott.
Akkor elszálltak Dunakeszi győzelmi reményei, de az

idei Nemzeti Vágta mindenki számára új esélyként, új lehetőség kínálkozik...

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel adunk
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.

XllI. évfolyam 12. szám

ben óriási csatában szereztük meg a 4. helyet. Noha az
eredmény nem tett boldoggá, de azt biztatónak tartjuk,
hogy nagyon szoros versenyben értük el. Gondoltuk, kezdésnek nem rossz! A győztestől mindössze egy méterre, a másodiktól 20 centire,
míg a harmadiktól alig pár
centire maradtunk le. Tehát
jobb, mintha másodikak lennénk kb egy hajóhosszal. Részemről eldőlt az idei év sorsa, maradok a négyesnél… –
mondta elszánt hangon Zoli,
akinek még mindig az adja a
legtöbbet, hogy a vb után a
londoni olimpiára készülhet.
– De addig is a szegedi Matyéri pályán szeretnék társaimmal együtt újabb világra szóló sikert elérni a csodálatos
magyar közönség buzdításával – köszönt el tőlünk a kajaksport élő legendája.
Vetési Imre

Örömmel látom, hogy sokan kerékpárra ülnek és kisebb, nagyobb távokra elindulnak. Az még szebb látvány, amikor családok teszik
meg az utat. A kerékpározás
csodálatos egészség megőrző
program úgy, hogy közben
formálódik a családi élet is!
A kerekezésnek nagy előnye az a fajta siker élmény,
amikor az ember célba ér a
saját erejéből, elfáradva, de
megerősödve, tele önbizalommal.
A két keréken való közlekedés alatt testközelből megismerjük a tájat. Izmaink megfeszülnek, a tüdő sok oxigént
kap. A vérkeringés az egész
testben egyformán serken.
A pocak lejjebb ereszkedik,
az egész test megfiatalodik.
Ráadásul biciklizés közben
nincs terhelve a gerincoszlop,
mint például a futásnál, így a
gerinc betegek is könnyen

célba érhetnek. Járva az országot azt tapasztalom, hogy
egyre több ember pattan kerékpárra és örül az életnek.
Útjainkra mindig vigyünk
magunkkal vizet, vagy valami egészséges italt. Fontos a
folyamatos folyadékpótlás!
Vigyázzunk magunkra, tartsuk be a közlekedési szabályokat. Kerekezés a határtalan örömök forrása!

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Hirdessen nálunk,
a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

SZAKMUNKÁSVIZSGA!
Az építőiparban jártas, gyakorlott
szakembereknek most

szakmunkásvizsgára való
felkészítést, szakmunkásbizonyítványt kínálunk!
A felkészítés Dunakeszin,
három hónap alatt, augusztus 6-tól
szombati napokon történik!
Az alábbi szakmákban:

szárazépítő, festő-mázoló– és tapétázó, hidegburkoló
Tel.: +36-20-523-7221, +36-20-396-3771
Információ: www.battellokepzes.hu

– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!
Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás,
csere, javítás.
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Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1.
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

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

