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OTP Takarékos Lakáshitel
állami támogatással!
Az akció időtartama: 2012. március 4 – április 20.
Az állami támogatás a hitel fedezetét képező
OTP Lakástakarék-szerződés
megtakarítási összegéhez kapcsolódik.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson
el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon
közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből!
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.
Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakáslízing Zrt. által folyósított
hitelek esetében az OTP Bank Nyrt. jár el.
Az ingatlanhitel és lakáslízing igénybevételéhez lakásbiztosítási
szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

OTP
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Harrach Péter:
„Az összefogás, ami ma is kötelez bennünket”
Vác egész napos ünnepséggel emlékezett az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra
Vácon az egész napos városi ünnepség hagyományosan a reggeli órákban, a Petőfi emléktáblánál vette kezdetét, a Juhász Gyula Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorával. Az
irodalmi összeállítást követően Vác Város Önkormányzatának nevében Fördős Attila polgármester és Mokánszky Zoltán
alpolgármester, továbbá a helyi
általános iskolák képviselői helyezték el koszorúikat az emléktáblánál.

A

helyi média képviselői
délelőtt 10 órakor gyűltek össze a Landerer emlékműnél, ahol a Váci
Városimázs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Vígh Mihálynak az ünnepi beszéde után koszorúkat helyeztek el. A Madách Imre Művelődési Központban szintén 10 órától
kezdődtek a történelmi játszóház
egész napos – gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólító - foglalkozásai.
A hivatalos ünnepség délután a
Kossuth téren, a névadó szobrának
koszorúzásával folytatódott, ahol az
önkormányzat vezetői helyezték el
a megemlékezés virágait. A koszorúzást követően az ünneplő tömeg a
Váci Fúvósegyüttes, valamint a Váci

Huszár és Nemzetőr Bandérium vezetésével a Honvéd emlékműhöz
vonult. Az emlékműnél elsőként a
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola diákjainak zenés-irodalmi műsorát hallgathatták meg a
résztvevők, majd Harrach Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
A KDNP parlamenti frakcióvezetője beszédében mindenekelőtt az
összefogás és az együttműködés
fontosságát hangsúlyozta. A kérdés
– mint mondta – ezúttal is az, hogy
mit üzen nekünk, mai magyaroknak 1848. március 15.? ”Ha egyetlen mondatban kellene válaszolni,
azt mondanám, hogy az üzenet a
szabadság és a hazaszeretet; a szabadság, amiért minden időpontban
meg kell küzdenünk, és a hazaszeretet, ami együttműködésre kötelez”mondta.
Hiszen „a szabadságért máig meg
kell küzdeni, annak ellenére, hogy
a szabadságot ma már nem fegyverrel, hanem politikai és gazdasági eszközökkel próbálják meg korlátozni.” Példaként Széchenyi István Naplójának 1848. március 15-i
bejegyzéséből idézett, melyben az
államférfi Batthyány és Kossuth
támogatását jelölte meg teendőként, noha – köztudottan – „máshogy képzelte el a felemelkedést”.
Ha megnézzük azokat a nagysze-

rű személyiségeket, akik 48-49-ben
a nemzet élén álltak – fogalmazott
– „azt látjuk, hogy az a magas hőfokon izzó hazaszeretet, ami a történelem során abban a pillanatban
volt a legerősebb, arra ösztönözte
őket, hogy egységbe álljanak”, félretéve a nézetkülönbségeket és ellenérzéseket. Ma, ezekben a nehéz
időkben 48 üzenete „az összefogás,
ami ma is kötelez bennünket” – ös�szegezte.
A szónok ünnepi megemlékezése után Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármesterek társaságában megkoszorúzta az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére, az országban elsőként emelt honvéd emlékművet. Lerótták kegyeletüket a pártok, egyházak és civilszervezetek képviselői is, akik koszorúkat helyeztek el a
ligeti emlékműnél. A tiszteletadás a
48-as honvédsíroknál folytatódott,
itt Harrach Péter és Fördős Atilla
polgármester az alpolgármesterekkel közös koszorút helyeztek el a
hősök sírjánál.
A hivatalos városi ünnepség a Madách Imre Művelődési Központban
a Fónay Márta – HUMÁNIA – Drámai Műhely nagyszabású ünnepi
műsorával zárult.
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Maczkay Zsaklin

Egymásnak feszülő vélemények
M

Képviselő-testületi önfeloszlatások a Dunakanyarban

int arról a Dunakanyar Régió már több alkalommal is
beszámolt Szobon a választópolgárok március 25-én, vasárnap dönthetnek arról, hogy kik képviseljék érdekeiket a testületben. A
polgármesteri székért hárman indulnak: Szőke István, a jelenlegi,
Remitzky Zoltán, a korábbi polgármester és Medveczki Zoltán vállalkozó. Mindhárman független jelöltként szálltak ringbe a választópolgárok voksaiért.
A visegrádi testület február 29-én
döntött úgy, hogy nem folytatja tovább a közös munkát. A döntés hátterében az áll, hogy a képviselők
nem értettek egyet és ez már akadályozta a munkát. Zeller Tibor képviselő ezért kezdeményezte a feloszlatást, melyet öten támogattak. A polgármester Abonyi Géza pedig tartózkodott a szavazásnál.
A polgármester az MTI-nek úgy

Az anyagi nehézségek, az egyet nem értés miatt oszlott fel az elmúlt hónapokban több képviselő testület is a Dunakanyarban. A szobi önkormányzat volt az első, amely január 4-én döntött az önfeloszlatásról. Ezt követte a visegrádi grémium feloszlása február 29-én, majd legutóbb, március 8-án Zebegényben
szavazták meg a képviselők az önfeloszlatást.
nyilatkozott: a testületi tagok jó ideje elfogadhatatlan hangnemben,
nem csak a testületet, hanem a várost is lejárató stílusban vitatkoztak, s erről szinte mindenki tudomást szerzett Visegrádon a helyi televízió közvetítései alapján. Hozzátette: a feszült légkör és a bizalomhiány többször a működőképesség
határára sodorta az önkormányzatot, sőt, testületi üléseket is el kellett halasztani az egyet nem értés
miatt.
Abonyi Géza – aki ismét indul a
polgármesteri székért - azonban
bizakodó a jövőre nézve. Úgy látja, hogy a döntéssel a város lehetőséget kapott arra, hogy működését
helyreállítsák és a megrekedt be-

ruházásokat folytassák. Az időközi választást várhatóan májusban
tartják meg.
Zebegényben Pásztor László képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
kezdeményezte a feloszlatást, melyet
még hárman támogattak. A rendkívüli ülésen történteket az váltotta
ki, hogy az iskolaigazgató írt egy levelet a pénzügyi bizottság vezetőjének, Pásztor Lászlónak, hogy nem
tudja végre hajtani a bizottság spórolási javaslatait. A kifogása a képviselőnek a tanácskozáson az volt,
hogy a levél miatt a polgármesterasszony nem adott fegyelmit az igazgatónőnek, ezért lemondásra szólította fel. Sinkó Vilmosné azonban
nem tett ennek eleget, ezért a képvi-

selő javasolta a feloszlást. „Jelenleg
az önkormányzat az iskola működéséhez 50 millió forintot tesz hozzá,
éppen annyit amennyi Zebegény teljes adóbevétele. Nem szeretnénk, ha
olyan tévhitek keringenének a közbeszédben, hogy a testület az iskola megszüntetését szeretné. Nem, mi
kiállunk az iskola mellett, és semmit
nem szeretnénk jobban, mint egy jól
működő, magas színvonalú önkormányzati rendelkezésű iskolát, de be
kell azt látni, hogy több pénzt erre a
falu nem bír áldozni.” – írják a feloszlatást megszavazó képviselők levelükben.
Sinkó Vilmosné válaszlevelében
úgy reagált, hogy az iskola költségvetése az elmúlt öt évben talán még

az infláció mértékével sem növekedett. Ő pedig a testület által elfogadott költségvetés betartását követelte meg a hivataltól, és az intézményektől. A polgármester úgy látja,
hogy az igazgató csökkentette az iskola költségvetését mintegy 10 százalékkal.
„Ez azt jelenti, hogy iskolánk költségvetése a működőképesség határa alá süllyedt. Ezek a számszaki puszta tények. Az sem felel meg a
valóságnak, hogy a falu erre nem bír
áldozni.” – írja Sinkó Vilmosné.
Az önfeloszlatás újratárgyalása
kedden volt, ahol nagy érdeklődés
mellett végül Pásztor László visszavonta erről szóló javaslatát, melyet
támogatott a testület. A képviselő
azután határozott így, miután több
lakó is megpróbálta meggyőzni a
feloszlatás mellett érvelőket, hogy
álljanak el döntésüktől.
Furucz Anita
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Első Dunakeszi Viadal

A

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve
s jelenlétükkel is támogatják,
hogy a nemzet kiemelkedő
történelmi eseményeit a diákokkal közösen, a harci cselekmények korhű bemutatásával ünnepelje a város.
Az országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében méltatta a 164 éve történt események nemzetfordító jelentőségét, a márciusi ifjak történelmi bátorságát, mely megváltoztatta népünk életét.
„Erőt adott és 164 éve minden tavasszal erőt ad, hogy
higgyünk magunkban, hogy
legyünk büszkék magyarságunkra.” – mondta, majd azzal folytatta, hogy azt szeretnék, ha nemzeti ünnepeink a
felnőttek mellett a fiatalokat
is „megérintenék”. Az ünnepélyes szavak mellett a történelmi események korhű bemutatásával is fejet kívánnak haj-

A harcmezőre vonuló honvéd és császári csapatok mozgását több ezer ember nézte lélegzet visszafojtva a Duna
melletti dombságon. A magyar honvédő csapatok élén
Csereklye Sándor alezredes, a Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium parancsnoka lovagolt. Az ügetve érkező szilajparipák lába alatt dübörgött az évezredes magyar föld.
A huszárok kétélű szablyáján ragyogott a gyönyörű tavaszi napfény. A szemben álló felek tüzérei elhelyezték az
ágyúkat a küzdőtéren, a fehér köpenyes császári egység
is elfoglalta harcálláspontját. 2012. március 14-én megkezdődött az Első Dunakeszi Viadal…
tani a hős elődök tettei előtt.
„A dicsőséges szabadságharc
egy kis szeletét hoztuk el Dunakeszire, a Katonadombra,
ahol a hagyományőrzők közreműködésével megtartjuk
az Első Dunakeszi Viadalt. A
történelmet újra átélve, igazi

csatával is megemlékezünk
az 1848-49-es szabadságharc
és forradalom eseményeiről.”
– hangzottak a polgármester szavai, aki arra bíztatta
az ünneplőket, hogy történelmünk talán legszebb és legtisztább korszakát felidézve

merjünk gondolkodni mostani mindennapjainkról. Az
ünnepi gondolatok után Csereklye Sándor hagyományőrző huszár alezredes, a Váci
Huszár és Nemzetőr Bandérium parancsnoka mutatta be
egységét, és a másik két „harcoló” csapatot, a Mogyoródi Sándor Huszárokat és Betyárokat, valamint a XV. Székely Határőr Gyalogezred hagyományőrzőit. A történelmi
csatát felidéző honvédő magyar csapatok és az osztrák
„vasas németek” díszes harci
ruházatának és fegyverzetének bemutatása után a huszárok látványos rohamával kezdetét vette viadal, akik megkísérelték elfoglalni az ellenséges csapat ágyúját, melyet
körbezárva védtek a szuronyos katonák.
Az élő történelem óra soha

nem tapasztalt élményét élhette át sok száz dunakeszi
diák, akik a magyar és osztrák seregbe „besorozva” küzdöttek a harcmezőn, amely
hangos volt az ágyuk dübörgő zajától, a papírkardokkal
harcoló katonák csatakiáltásától. Lángokban álltak az
őrhelyek, az egész csatateret
beborította a füst, egymásra rontottak a lovascsapatok,
„élet-halál” küzdelmet vívtak a magyar huszárok és az
osztrák katonák…
Noha „játék volt” a megismételhetetlen történelem újraidézése, ami mégis minden
eddigit felülmúlóan döbbentette rá a több ezres nézősereget, hogy hős eleink mily
tiszteletre méltó bátorsággal védték a hont, harcoltak a
magyar szabadságért…
Vetési Imre

Fotó: Hohner

magyar történelem
legszebb
napjait,
1848-49 dicsőséges
korszakának felemelő élményét élhették át azok,
akik március 14-én kilátogattak a Katonadombra, ahol
idén első alkalommal rendezte meg a városi Önkormányzat a Dunakeszi Viadalt. Nemzeti ünnepeinket nemcsak
tartalmában, de formájában
is új módon szeretnénk megrendezni a jövőben – mondta
ünnepi köszöntőjében Dióssi
Csaba az érdeklődő diákok és
felnőttek sokaságának, akinek köszöntését, Erőt, tisztességet! – üdvözléssel fogadták a huszárok.
A polgármester örömét és
köszönetét fejezte ki az intézmények igazgatóinak és pedagógusainak, akik felkarolták a Városháza elképzelését,
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Országzászló az erdélyi
magyaroknak

Vácon járt
az izraeli nagykövet

Az állami ünnepeken is megjelenő történelmi zászlók bevonulásával kezdődött
Nyárádköszvényes testvér településén Halmajon, a fiatornyos református templomban 2012. február 18-án a Nyárád-mentiek magyar állampolgársági eskütétele. Az
ünnepségen a polgármester meghívására háromfős küldöttséggel részt vett a dunakeszi Eudoxia 20 Alapítvány.

Vácra látogatott Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövete, akit kedden reggel
fogadtak a város vezetői is. A nap folyamán a vendég megtekintette a felújított váci
zsinagógát, látogatást tett a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban,
valamint megtekintette a Váci Székesegyházat is.

A

edden reggel a városházán fogadta Fördős
Attila polgármester,
Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán
alpolgármesterek
Ilan Mor izraeli nagykövetet,
aki 2011. szeptember 26-a óta
tölti be ezt a tisztséget. A beszélgetés keretében Ilan Mor
elmondta: mióta nagykövet
lett, több városban is látogatást tett, melynek célja minden esetben az, hogy találkozzon a helyi vezetőkkel, a
roma kisebbségek vezetőivel, az egyházakkal és fiatalokkal is.
Nagyon fontos számomra,
hogy különböző egyházi vezetőkkel is találkozzak, hiszen nekünk zsidóknak nagyon régre visszanyúl a történelmünk. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma
Vácon, hiszen az önök városának van egy izraeli testvérvárosa Givatayim. Ez egy
nagyon fontos település számomra, mert gyerekkorom
nagy részét ott töltöttem el mondta.
Mivel Fördős Attila még
nem járt az izraeli testvér-

z eskütétel után Jámbor János alapító ügyvezető titkár mondott
köszöntőt, aki kiemelte: „…
Mi az alapítványnál bölcseletek szellemében végezzük nemzetépítő munkánkat. Egyik közülük a „Kilátó szemlélet” ami annyit tesz:
Ebben a szétszakított hazában ki kell látni a határon túlra, mert testvéreink ott vannak. Nem szabad semmi olyat
tenni, amely az ő sorsukat nehezíti, de minden olyat meg
kell tenni, ami azt szolgálja,
hogy újra együtt lehessünk,
és végül mindenképpen egységesülni tudjunk olyan politikai keretek között, amelyet
ennek meg tudunk szabni a
jövőben.”
Az ünnepi köszöntő után
az alapítvány képviseletében
Bágyi Anikó és Fecsó Péter
adta át az országzászlót az erdélyi Nyárádköszvényes képviselőinek, melyet a dunakeszi műhímzők készítettek. A
szabadság és az összetartozás üzenetét hordozó zászlót
Wittner Mária, 56-os elítélt

forradalmár, a Fidesz országgyűlési képviselője és az alapítvány alapítói dedikálták
Az ünnepség végén a résztvevő felvidéki kórus egyik
tagja, egy fiatalember megállította Jámbor Jánost és
következőket mondta neki:
„Köszönjük az igaz szavakat édes uram! - …értelmeset mondott, olyat, ami a
szívünkig ért, amit haza tudunk vinni.”
Mindannyian meghatódtunk – ezt már Jámbor János
írta szerkesztőségünknek,

aki így folytatta: „A magyar
csoda ezen a helyen és itt ma
valósággá vált. Erdélyi, felvidéki és csonka hazabeli magyarok szívében ugyanaz dobogott, a magyar szív parancsa: Kölcseyvel szólva –„A
haza mindenek előtt!”. Ez az
elhivatottság, amit itt megtapasztaltunk egyszer általánossá válik, akkor bizton
hihetjük, hogy nem kell félnünk a magyar jövőtől, mert
akkora már ténylegesen is
mindannyian össze fogunk
tartozni.”

K

városban, ezért a nagykövet
ígéretet tett arra, hogy felveszi a város vezetőjével a kapcsolatot, hogy hívja meg a váciakat, ezzel is szorosabbra
fűzve a kapcsolatot.
A beszélgetés során,- melyen jelen volt a városvezetőkön kívül dr. Varga Lajos se-

Repülőbaleset Dunakeszin
Tagadta bűnösségét a kisgépet vezető pilóta

Tagadta bűnösségét kedden a Dunakeszi Városi Bíróságon az a pilóta, akinek kisrepülőgépe 2009 júliusában a Dunakeszi Repülőnapon lezuhant, emiatt egy férfi
meghalt és egy kisfiú súlyosan megsérült.
A büntetőper első tárgyalási napján Pintér András vádlott azt mondta: egy hirtelen
jött széllökés miatt "esett át",
majd zuhant a földre a Zlin142-es típusú kisrepülőgépe;
a baleset kivédhetetlen volt.
A ma is aktív, egy fapados légitársaságnál dolgozó pilótát
légi közlekedés halált okozó
veszélyeztetésével vádolják –
írta az MTI.
A vádirat szerint Pintér
András 2009. július 18-án a
dunakeszi repülőtéren tartott repülőnapon kisgépével
egy hármas kötelék tagjaként
ballonvadászatot hajtott végre, majd az akció befejeztével
az "oszolj" parancsra a tőle elvárható körültekintést elmulasztva, az időjárási körülményeket figyelmen kívül hagyva hirtelen magasságot vesztett, majd lezuhant. A Zlin142-es a nézőtéren sodródva
szárnyával egy 60 éves biztonsági őrt és egy kisfiút elütött. A férfi életét vesztette,
a gyermek súlyosan megsérült, a pilótát könnyebb sérülésekkel vitték kórházba.
A vádlott vallomását azzal
kezdte, hogy rendkívül sajnálja a történteket, egyúttal
részvétét nyilvánította az elhunyt hozzátartozóinak. A
baleset napján történtekre
áttérve arról beszélt, hogy

Illusztráció

33-34 Celsius-fokos melegben, szeles időben tartották
a bemutatót, s noha az időjárási előrejelzésből tudták,
hogy zivatar is lesz, azt csak
délután 5 óra tájban várták,
amikorra véget ért volna a repülőnap.
Pintér András elmondta: a
ballonvadászat sikeres befejezését, illetve az úgynevezett "rózsamanővert" követően a hármas alakzat jobb
szélső gépének pilótájaként
"most" jelszóra teljes gázzal
jobbra fordult, miközben vetett egy pillantást a többiekre. 130-140 kilométeres sebességgel, egyenesben tartott szárnyakkal haladt a nézőtéren túlra, amikor egy bal
forduló közben - egy legalább
40-50 kilométeres széllökés
miatt - a kisgép irányíthatat-

lanná vált, hirtelen a hátára fordult, s zuhanni kezdett.
Minden nagyon gyorsan történt, az utolsó percekre nem
is emlékszik, mert eszméletét
vesztette - tette hozzá.
A pilóta - részben a bíró, illetve az ügyész kérdésére válaszolva - többször is hangsúlyozta, hogy az adott helyzetben az adott géppel mindent
megtett, amit lehetett, szakmai hibát nem vétett, nem érzi
bűnösnek magát. Egy ekkora
erejű hirtelen széllökés szinte
kivédhetetlen - fogalmazott.
Az ügyész és a védő főként
a szélerősséggel, a gép sebességével, illetve a széllökés
esetleges kivédésével kapcsolatos kérdéseket tett fel a
pilótának, majd tanúk meghallgatásával folytatódott a
tárgyalás.

gédpüspök, Németh Zoltán,
a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Turai
János, a Váci Zsidó Hitközség
elnöke is – szóba került a testvérvárosi kapcsolat, a zsidó
lakosság helyzete a városban
és Vác gazdasági helyzete is.
Furucz Anita

SZAVAZZON A
KEDVENCEIRE!
Új játékra invitálja a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár médiatára a honlapjára látogatókat.
A több mint 3000 darabos
hangzó dokumentumok állományból hónapról-hónapra
más és más előadó vagy zeneszerző, esetleg műfaji csoport hangfelvételeit lehet díjmentesen kölcsönözni. Hogy
melyik hónapban ki lesz a kiválasztott, azt a Dunakeszi,
Göd, Fót Mogyoród kistérség
könyvtárainak közös honlapján, a www.4konyvtar.hu címlapján található szavazólapon lehet eldönteni.
Februárban a legtöbb szavazatot a Kispál és a Borz
kapta, így most az együttes
felvételeit lehet a médiatár
nyitvatartási idejében, kedden és pénteken 10-18 óráig díjmentesen kölcsönözni.
Márciusban a jazz felvételek,
mesék és a hangoskönyvek
között lehet választani. Szavazzon Ön is, hogy díjmentesen kölcsönözhesse kedvenceit a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár médiatárából!

ÚJ BENZINÁRCSÚCS
Emelte bruttó 5, illetve 4 forinttal a 95-ös benzin és a
gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a
Mol Nyrt., ezzel a benzin ára
új csúcsra került.
Az emeléssel a benzin átlagára 442 forintra, a gázolajé pedig 443 forintra nőtt. A
Mol egy hete bruttó 7-7 forinttal emelte a 95-ös benzin és
a gázolaj nagykereskedelmi
árát. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.
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Európai díjat kapott
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
– Vezérigazgató úr, hogyan jutottak arra az elhatározásra, hogy megpályázzák ezt az európai
elismerést jelentő díjat?
– 2009-2010-ben készültünk fel az Integrált irányítási rendszereink bővítésére, és arra gondoltunk, hogy
ezekre alapozva megfontolhatjuk a pályázaton való indulást. Az elhatározás 2010
őszén született meg, a felké-

Elismerés a Kiválóságért 4 csillagos, R4E európai díjban részesült önállóan benyújtott pályázatával a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. A díjat a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület március 8-i konferenciáján adta át Sugár Karolina elnök és dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár. A konferencia első előadását Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója tartotta, aki a Kiválóság kultúra elsajátításáról beszélt. A 4 csillagos kiválósági szint eléréséhez vezető,
eredményes munkáról kérdeztük Vogel Csabát.
zást nem kellett végbe vinnünk, inkább az integrált irányítási rendszerekhez kialakított munkafolyamatokon
kellett finomítani. Bíztunk a
fiatalok lelkesedésében, ötleteiben, lehetőséget kap-

lesz még ennél is jobb. A pályázat, a díj arra ösztönzött,
hogy feleljünk meg annak is,
ami ezen túlmutat. A kapcsolati rendszerben, a nyitottságban, a fogyasztókkal való
párbeszédben. 2003 óta vég-

A DMRV Zrt. vezetői az európai díjjal

szülés alig egyéves folyamat
volt. Tehát, viszonylag rövid,
de nagy összefogást igénylő
időszak, amelynek végén eljutottunk addig, hogy a minősítő bizottság európai Kiválósági díjra érdemesnek tartson bennünket. A Kiválósági
fórumon elmondtam, különösen büszke vagyok arra, hogy
szinte előzmény nélkül, közel
egy év alatt értük el azt, amit

tak megmutatni, mit tudnak.
Akik először idegenkedtek az
újabb próbatételtől, azok is
lelkesedni kezdtek. Büszkeséggel tölt el, hogy a mi társaságunknak olyan kollektívája van, amelyben egy újabb
célkitűzés után elindul a versenyszellem. Mint a konferencián is elmondtam, annak ellenére is sikerült eredményesen pályáznunk, hogy közben

zünk elégedettségmérést, és
a 2011-es adatok azt mutatják, hogy több százalékponttal emelkedett a korábbiakhoz képest. Ez a munkatársainkra is vonatkozik, hiszen
csak elégedett dolgozókkal
lehet jó szolgáltatást végezni. A díjnak örülünk, nem
sok társaság dicsekedhet ezzel, de ez rá is kényszerít bennünket, hogy ne álljunk meg.

Az elismerést Sugár Karolina és dr. Cséfalvay Zoltán adta át

például, egy nagy nemzetközi
cég három év alatt tudott teljesíteni.
– Mekkora szellemi és
anyagi erőfeszítésre volt
szükség az egy év alatt?
– Voltak kezdeti nehézségek, voltak, akik idegenkedtek az újabb feladattól. Amikor az önértékelést elkészítettük, kiderült, hogy van tennivalónk, és ha eredményesen
akarunk pályázni, új stratégiát kell kialakítanunk. Hathét olyan téma volt, amelyben előbbre kellett lépnünk.
Mélyreható, lényeges válto-

a nógrádi területről 54 település integrálásával járó feladatoknak is eleget tettünk.
De tudni kell azt is, hogy az
alapszolgáltatás bőven leköti
a napi nyolc órát, tehát minden plusz feladat újabb erőfeszítést igényelt a kollégáktól.
Köszönet és tisztelet nekik…
– Mit jelent ez az elismerés a társaság számára,
és mit profitálnak belőle
a fogyasztók?
– A munkánkat minden
percben ellenőrzik, a vízminőség eddig is minden kritériumnak megfelelt, tehát nem

Mert ha lelassítunk, akkor
majd egyszer sokkal nagyobb
energiát kell befektetni ahhoz, hogy ismét magasabb sebességgel haladjunk.
– Hogyan tovább? Most
a díj magasabb fokozatára fognak pályázni?
– A következő az öt csillagos díj, de nem szeretném, ha
öncélúvá válna a díjak gyűjtése. Persze, nem akarunk
megállni, keressük az új
munkamódszereket, hasznosítjuk és díjazzuk az ötletnapon, az ötletládában értékesnek talált javaslatokat, be-

építjük a munkafolyamatba,
hogy újabb szintre lépjünk.
Nagy ugrást már nem fogunk
csinálni, ezen a szinten egy
kis emelkedés is jelentős.

A KIVÁLÓSÁG
KULTÚRÁJA
Kollárné Pitz Mária: Megtanultuk, hogyan legyünk
innovatívak
Arról, hogy a Kiválóság kultúrájának bevezetése mi újat
hozott a DMRV Zrt. életébe,
Kollárné Pitz Mária, a társaság Integrált Irányítási Vezetője nyilatkozott lapunknak.
Mint elmondta, a Kiválóság
kultúrájának alapelvei között
szerepel a megfogalmazott
küldetésük szerint haladni,
értéket adni a fogyasztók számára, figyelve igényeikre, elvárásaikra. Jövőorientáltan,
inspirálóan és tisztességesen
vezetni, értékként kezelve a
munkatársakat, egyensúlyban tartva egyéni és a társasági célokat. Értéktöbbletet
és javuló teljesítményszinteket elérni folyamatos és módszeres innovációs tevékenységen keresztül, bizalmon
alapuló kapcsolatokat kiépíteni a partnerekkel. Felelősséget vállalva a fenntartható
jövő érdekében.
- Az alapelvek érvényesítése
érdekében önértékelést hajtottunk végre – mondta Kollárné
Pitz Mária. - Értékeltük társaságunk adottságait, a stratégiánkat, a vezetést, a munkatársainkat, a partnerkapcsolatainkat, valamint az irányítási
folyamatainkat. Szembenéztünk erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, fejlesztéseket indítottunk el a gyengeségeink
kiküszöbölésére, új módszereket, technikákat tanultunk.
Más társaságok jó gyakorlata megismerése révén további fejlesztéseket valósítottunk meg. Megtanultuk, hogyan legyünk innovatívak. Az
önértékelés haszna volt veszteségeink jelentős csökkenése, ezáltal javuló gazdasági
teljesítményt értünk el, jobb,
fejlettebb társadalmi kapcsolatokat építettünk ki.

ALAPOS ÉRTÉKELÉS
Sugár Karolina: Dinamikusan fejlődő szervezetet
ismerhettünk meg
Nyilatkozott lapunknak a
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke, Sugár Karolina, aki a brüsszeli
EFQM (Európai Minőségmenedzsment Alapítvány) magyarországi partnerszervezetének képviseletében adta át
a rangos elismerést a DMRV
Zrt. vezérigazgatójának.

Mint nyilatkozatában szerepel, a DMRV Zrt. 2011 novemberében jelentkezett a
Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesületnél pályázatával az európai Kiválóság elismerési szintjére. A pályázat alapján a 3 fős értékelő
csoport Vácott kétnapos alapos értékelést követően állapította meg a szervezet erősségeit és fejlesztendő területeit, valamint az elért pontszámot. A DMRV a vezetés,
a partnerkapcsolatok és erő-

kommunikációra. Sikeresen
integrálta a Nógrád megyei
területet a DMRV szervezetébe, tapasztalatait az országos
víziközmű-fejlesztéseknél is
felhasználják. A fogyasztók
számára is fontos minőségre és környezetvédelemre kiemelkedően odafigyel, mér,
értékel, fejleszt saját erőből
is. A szervezet a társadalmi
felelősségvállalás terén évek
óta komoly eredményeket ér
el, és mozgósítja dolgozóit a
hasznos ügyek megvalósítására (cipős doboz akció, kupakgyűjtés, véradás, karitatív tevékenységek, vízosztás).
A Társaság eredményei 2007től folyamatosan javuló tendenciát mutatnak, melybe a

Vogel Csaba vezérigazgató

források valamint a folyamatok menedzselésében és a vevői elégedettség terén ért el
komoly eredményeket.
- A helyszíni szemle során
meggyőződtünk arról, hogy
a felső vezetés a munkatársak bevonásával új stratégiát fogalmazott meg, bevonta
minden üzemigazgatóságon
a dolgozókat a szisztematikus rendcsinálásba – szögezte le Sugár Karolina. - Az elmúlt években nagy hangsúlyt
helyezett a team munkára, a
dolgozók és vezetők továbbképzésére és a belső és külső

lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az önkormányzatok képviselőinek elégedettsége is beletartozik. Összességében egy dinamikusan fejlődő, vezetők és dolgozók részéről magas szintű tudással
és elkötelezettséggel rendelkező, mások jó tapasztalataiból tanulni képes szervezetet
ismerhettünk meg a DMRV
Zrt. vezetőiben és munkatársaiban, akikből sugárzik
a víz szeretete és tisztelete.
Mindennek tanúi lehetünk a
közelgő Víz Világnapi Ünnepségek során is.

A Víz Világnapja
rendezvénysorozat
A DMRV Zrt. a Víz Világnapja ünnepségét március 24-én,
szombat délelőtt tartja a váci központban, melyen részt
vesz a Szövetség a kiválóságért Egyesület elnök asszonya,
Sugár Karolina és Szabó Kálmán ügyvezető igazgató is,
akik a március 8-án rendezett országos konferencia után
a vállalat munkatársainak jelenlétében is méltatják és átadják a cég által elnyert Kiválóságért díj 4 csillag fokozatát
Vogel Csaba vezérigazgatónak.
Az ünnepségen miniszteri és vállalati kitüntetéseket adnak át az arra érdemes munkatársaknak.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében a vállalat közössége ezúttal is segítséget nyújt a rászoruló embertársaiknak, akik részére a legutóbbi akció során három hét alatt
50 zsák felnőtt ruházatot, 5 zsák cipőt, 8 zsák gyermekruhát gyűjtöttek, melyet ezen a napon adnak át Tomori Pálnak, a váci Szent Anna Karitász képviselőjének.
A DMRV Zrt. a Víz Világnapját közel két hetes rendezvény
sorozattal ünnepli meg, melyben – többek között - kiállítást
rendeznek a vállalat által meghirdetett gyermekrajz és fotó
pályázat alkotásaiból, facsemetét ültetnek a váci Ligetben,
nyílt nap keretében mutatják be a Duna alatti közműalagutat. Ugyancsak nyílt nap keretében tekinthetik meg a sajtó
képviselői a Vácott felépített központi laboratóriumot, felavatják Fóton a vízellátási üzem felújított épületét…
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Csereklye Sándor hagyományőrző alezredes:

Huszár elődeink példája kötelez bennünket
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának váci és újabban dunakeszi megünneplése elképzelhetetlen a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium látványos közreműködése nélkül. Az idei megemlékezéseket
is felemelő élménnyé formálták a magyar szabadságharc korhű megjelenítésével az Első Dunakeszi Viadalon és
a váci Honvéd emlékműnél tett tisztelgésükkel. A hagyományőrzők parancsnokát, Csereklye Sándor alezredest,
arról kérdeztem, hogy ki áll be huszárnak a 21. században?
- Aki nagyon szereti hazáját és történelmét, tiszteli elődeit. A huszárok csodálatos
hagyományát másképpen nem is lehet ápolni, hiszen mindent mi saját magunk teremtünk elő. Minden huszárnak saját lova, ruhája és fegyverzete van – jelentette ki a fehér
ló nyergében délcegen ülő ősz halántékú alezredes, akinek parancsnoksága alatt a bandériumban 15 Miklós huszár, 8 tüzér, és 8 gyalogos „teljesít szolgálatot”. A huszárok között
van három hölgy is, akik számára igazi példakép a legendás hírű Mária főhadnagy.
- Hazaszeretet, megszállottság nélkül ezt a
„hobbit” nem lehet ilyen színvonalon művelni.
Mások üdülni, nyaralni, vagy síelni mennek,
mi a megspórolt kis pénzünkből takarmányt
veszünk a lovaknak, csinosítjuk harci ruhatárunkat – mondta a tíz éves bandérium parancsnoka.
S hogy mennyire elkötelezettek a huszár hagyományok hiteles ápolása iránt arra szép
példa volt a Dunakeszin tartott nagy sikerű bemutató is. A Duna melletti domboldalon felépített korhű csatamezőn, igazi „harci
díszben” csapott össze a magyar és az oszt-

rák sereg. A „barátságos” ütközet ellenére is
félelmetes volt az ágyútűz alá vont gyalogság
és a több mázsás lovak nyergében egymásnak
rontó, szablyával harcoló katonák viadala. A
megidézett „történelmi játék” is jól példázta a
honért harcoló eleink bátorságát.
- Nagyszerű, bátor emberek voltak. Méltán
írták idén az emlékező koszorúkra: Tisztelet a
bátraknak! – mondta példaképeikről Csereklye Sándor. – Nem hősök, hanem bátrak voltak ők, köztük sok-sok civil, akik harcoltak,
életüket áldozták a hazáért, a magyar szabad-

TAVASSZAL IS CÉLSZERŰ ELLENŐRIZNI A VÍZÓRAAKNÁT!
Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is
érdemes ellenőrizni a vízmérőket.
A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a
vízmérők épségének megőrzéséről a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el
gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük
meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a
rendszert. Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a
vízórák rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!
DMRV Zrt.

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás, egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

FŰTŐMŰ
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

ságért. Felemelő érzés és felelősség az ő példájukat követni, ezt a csodálatos hagyományt
ápolni – tiszteleg elődeik emléke előtt a huszár alezredes, akinek könnyei megcsillannak
a tavaszi napfényben.
- Nekünk „csak” dísz szablyánk van, de
ha menni kellene, mi biztos, hogy könnyebben állnák katonának – szorítja meg fénylő fegyverét. – A huszárok erős, kétélű szablyával harcoltak, mellyel oda-vissza jól tudtak vágni.
A mai kor embere által is megcsodált díszes

huszár ruha nagyon sok védelmet nyújtott viselőjének. – Ez a sok díszes zsinór nem csak
a huszárt „ékesítette”, hanem nagyon is praktikus okok miatt került a ruházatra. A nadrágon, a dolmányon, a mentén végig futó fémszálas zsinór a vágás ellen nyújtott védelmet.
A szúrástól nem, de nem is nagyon szúrták,
hanem inkább rá rontottak, vágták, ütötték a
huszárt, amit valamennyire felfogott. Ugyanezt a célt szolgálta a fejet védő magas csákóban elhelyezett drótkarika is.
A régmúlt felidézése után arról faggatom a
64 éves huszárt, hogy meddig lehet aktívan
ápolni ezt a szép hagyományt: - Ez egészségtől
és pénztárcától függ. Én lassan abbahagyom,
eljártak felettem az évek. De szerencsére lelkesek és fiatalok a társaim, akik tovább ápolják ezt a gyönyörű történelmi hagyományt. A
csapattól semmiképpen nem szakadok el, az
ünnepségekre is eljárok majd, mint „szakavatott néző” – jelenti ki határozott hangon a civil
életben vendéglátósként tevékenykedő Csereklye Sándor, aki azonban - hagyományőrző társaihoz hasonlóan - az ünnepségek hálás
közönségének szemében a magyar szabadságért harcoló honvédők méltó követője…
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Tamás László
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Apróhirdetés
• Eladó házakat, lakásokat keresek
Dunakeszin, konkrét ügyfeleim részére. Tel.: 30 310 09 19
• 6.000 nm-es telek 22 M FT-ért
akciós áron Dunakeszi DéliIparterületén eladó! Érdeklődni:
06-20-215-0531 Hívható: 16-21óráig

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Boar Szilvia kiállítása Vácott
Boar Szilvia festőművész „ART 40” című kiállítása március 16-án - a Váci Tavaszi Fesztivál nyitó rendezvényeként - nyílt meg a Madách Imre Művelődési Központban. A rendezvény külön érdekessége, hogy a nemzetközi hírű,
máramarosszigeti művésznek ez az első, egyéni tárlata Magyarországon; korábban csak csoportos kiállításokon
szerepelt néhány alkotásával. A művészt és a kiállítás-megnyitó vendégeit elsőként Fördős Attila polgármester köszöntötte.

7
ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.
Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7.30-16.30-ig.
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

Külső hőszigetelés vödrös vakolattal,
megrendelésre KEDVEZŐ ÁRON!
pl.: 5 cm-es 2060 Ft/m2, 8 cm-es 2535 Ft/m2
A csomag tartalmazza: polisztirol lapot- üvegszövet hálót-ragasztótapaszt- alapozót- 712 színben - ALAPÁRON - kapart 1,5 mm-es, dörzsölt
2mm-es vakolattal.
Hengerelhető vakolattal alapszínnel 5 cm-es 1630 Ft/m2,
8 cm-es 2105 Ft/m2.

60 000 Ft feletti díjtalan házhozszállítás!
10 év rendszergarancia!

Fotó: Cservenák Péter

Cserepek és falazóanyagok
kedvezményes ÁRON!

URSA üveggyapot
5 cm-es 198 Ft/m2 ,10 cm-es 396 Ft/m2
szigetelési érték = 0,042 w/mk

ÉRDEKLŐDJÖN KERESKEDÉSÜNKBEN!

F

ördős Attila kiemelte annak jelentőségét, hogy a váci fesztivál keretében ezúttal egy erdélyi művészt köszönthetünk, hiszen, mint
mondta, a fesztivál fontos
célkitűzése, hogy „a programok, lehetőség szerint, kiterjedjenek a határon túlra
is.”
Fördős Attila köszöntője
után Dr. Feledi Balázs művészeti író nyitotta meg a kiállítást. A rendezvényen közreműködött Oszlár Ildikó, a
Bartók Béla Zeneiskola hárfaszakos növendéke, aki különleges népdalaival járult
hozzá a rendezvény hangulatához.
Boar Szilvia a kísérletező
kedvű művészek közé tartozik, aki számtalan műfajt és
technikát kipróbált pályája

Az akciók a készlet erejéig érvényesek. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

során, mielőtt rátalált a számára legtökéletesebb önkifejezési formára, a pasztellra. A pasztell technikai jellegzetességeinél fogva különösen alkalmas a lírai, poétikus hangvételű mondanivaló
megfogalmazására, a finom
átmenetek érzékeltetésére. A
kiállításon szereplő tájképeket és csendéleteket egy nagyon egységes látásmód, egy
szinte plasztikusan kitapintható belső csend és béke fogja egybe. A műveken mindemellett egy sajátos, körkörös mozgás-vonalvezetés figyelhető meg, mely dinamizmussal telíti az alkotásokat.
A képek nagy részén a szülőföld, Máramarossziget szeretett tájai, ismert motívumai
tárulnak föl, a természet évszakokkal és napszakokkal
együtt változó csodái: he-

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ KÖZPONT
BIZTONSÁGI ŐR,
TESTŐR,
VAGYONŐR

Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
A szakmai szakszervezetek és az ORFK-RSZKK
ajánlásával!
április 14-én és 21-én
VÁCON, GÖDÖN ÉS VERESEGYHÁZON.

+36-30-981-19-83

gyek-dombok, erdőrészletek
és szénaboglyák a végtelen
mezőkön. A filozófiai-gondolati tartalmakat is közvetítő, titokzatos, sejtelmes
fény kiemelt szerepet játszik
Boar Szilvia alkotásain. Ez a
– néhol félénken előbújó, néhol mindent betöltő, világító

- fény további dinamizmust
kölcsönöz a művész lágy tónusú, melegséget árasztó képeinek, és csodás ragyogással burkolja be a színeket.
Boar Szilvia alkotásai április 15-ig tekinthetők meg.
Maczkay Zsaklin

Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverőknek,
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Tavaszi
takarítás
Gödön
Az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának szervezésében
az idén is megtisztulnak
majd a város közterületei, erdői, dunai partszakaszai, külterületei.
A közös összefogással végzett munkában
az idén is részt vesznek
az iskolák, különböző civilszervezetek,
sportszakosztályok, az önkormányzati dolgozók,
a polgárőrség, a közterület-felügyelők, és nagyon sokan azok közül a
jóérzésű lakosok közül,
akiknek fontos környezetük tisztasága, rendezettsége.
A március 31-én sorra
kerülő tavaszi takarításra a város 13 pontján lehet jelentkezni.

HEGESZTETT HÁLÓ AJÁNLATUNK!
4x4x150x150x2150x5000 3.512,- Ft/db-tól
5x5x150x150x2150x5000 5.254,- Ft/db-tól
6x6x150x150x2150x5000 7.503,- Ft/db-tól
8X8X150X150X2150X5000 12.990,- Ft/db-tól
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

Tímár Vasker. Kft. Fót, Galamb J. u. 1.
Tel.: 27/359-902 • www.timarvasker.hu

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Csökkenő támogatások – bajnoki remények

Élvonalba törő váci csapatok

A közönségvonzó váci csapatsportágakat működtető klubok közül az NB I-es női kézilabdásokon túl a többiek (asztaliteniszezők, férfi kézilabdások, futsalosok, labdarúgók, vízilabdások) jelenleg a bajnokságok második vonalában
szerepelnek.

A

nyagi
helyzetüket
gyengíti, hogy a város költségvetésének
nehézségei miatt az
eddigi támogatásokat csak
mintegy tíz százalékos csökkentéssel tudják idén megkapni. Ha ugyan megkaphatják…
Az utalások ugyanis jelenleg fel vannak függesztve, mivel a hitelfelvétel miatt meg
kell várni, hogy a kormányzati szervek egyáltalán engedélyezik-e a sport (és a kultúra) területén működő csoportok, szervezetek városi támo-

gatását. (Ezek megsegítése
ugyanis nem tartozik a települési önkormányzatok kötelező feladatai közé.)
Szerencsére az öt látványsportág képviselői – a váciak esetében a kézilabdások,
a focisták és a vízipólósok –
utánpótlásuk javára felhasználhatják a társasági adókedvezményből pályázaton megítélt és be is gyűjtött forrásokat.
Ezen lehetőségek nélkül
aligha reménykedhetnének
a vácis sportbarátok, hogy
a jelenlegi egy első osztályú

(Váci NKSE) csapat mellett
– köszönhetően a remek szereplésnek – akár két újabb élvonalbeli labdajátékcsapata is lehet ősztől a városnak.
Mert a férfi NB I/B Nyugati
csoportjában az IPG Hungary Váci KSE-Taxi2000 hat, a
futsal NB II Keleti csoportjában a Szuperinfó Vác FSE 15
pontos előnnyel vezeti a mezőnyt! Ami a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy a
hátralévő fordulókban akár
csak a három-három hazai
mérkőzésüket megnyerve, a
további eredményektől füg-

getlenül bajnokok és feljutásra jogosultak lehetnek.
Ami aztán nem kis fejtörést
okozhat a város sportirányításának, az edzéseknek, mérkőzéseknek helyet adó sportcsarnoknak és persze a klubvezetőknek egyaránt.
A szurkolók viszont a folytatásban is teli torokból kiabálják, hogy „Hajrá, Vác!” és
csak halkabban teszik hozzá:
a feljutásból adódó kellemes
gondokat pedig oldják meg
az illetékesek!
Kereszturi Gyula

A 16 éves Szabó Bence nyerte el a trófeát
Az immáron országos szintű rendezvénnyé növekedett 2012 Dunakanyar Hangja énekverseny döntőjében Szabó Bence Billy
Idol: Rebel Yell című slágerével felszántotta a váci Madách Imre Művelődési Központ (MIMK) nagyszínpadát. A 16 éves szentendrei fiatalember a négy héten át tartó megmérettetés-sorozat folyamán magabiztosan menetelt a fináléig, amelyen tizenharmadikként színpadra lépve a fent említett, kőkemény rock nótával végérvényesen elnyerte a zsűri kegyeit.

Tapintható volt a feszültség,
amikor március 10-én a zsúfolásig telt Madách Imre Művelődési Központ színházteremben Dj Dominique, alias
Várkonyi Attila bejelentette:
a 2012 Dunakanyar Hangja
énekverseny ezennel kezdetét veszi.
Az énekesek nagyon izgultak, a közönség és a zsűri pe-

dig nagy érdeklődéssel várta,
ki, milyen dallal készült a III.
Dunakanyar Hangja végső
megmérettetésére, s miként
fogja azt előadni. Az este
hangulatát a Steidl Anita vezette Tini Dance Team csapatának dinamikus előadása,
valamint Szabó Mariannak,
a zsűri elnökének, az Unisex
énekesének fellépése alapoz-

ta meg. A warm-up produkciókat követően a 16 döntős a
zenei stílusok széles palettáját vonultatta fel fergeteges
produkciókba csomagolva.
Az énekesek többek között
az AC/DC, a Blues Brothers,
a Hooligans, Gloria Gainor,
Lady Gaga, Cee Lo Green, a P.
Mobil, a Hungária, a Nirvana,
valamint a Beyoncé és Jay Z
páros egy-egy dalával készültek a fináléra.
Az öt tagú zsűrinek nem
volt könnyű dolga, de végül megszületett a döntés.
Szabó Mariann, Varga Miklós, Farkas Pál, Toldi Tamás és Földes Zoltán közösen úgy határozott, hogy a
"2012 Dunakanyar hangja"
címet a 16 esztendős, Szentendréről érkezett Szabó Bencének ítélik oda. Bencén a babona sem fogott. Tizenharmadikként állt ki a színpadra és

Billy Idol: Rebel Yell-jével mindenkit lehengerelt. Szabó Mariann úgy fogalmazott, hogy
Bence - amellett, hogy jól
énekelt - felszántotta a színpadot a produkciójával. Toldi Tamás pedig röviden úgy
értékelt, hogy szeretett volna 16 évesen így énekelni.
Farkas Pál véleménye szerint Bence már így 16 évesen kész, magabiztos hanggal rendelkezik.
A III. Dunakanyar Hangja
énekverseny második helyezettje Kiss Kovács Luca lett
Lady Gaga: Age of Glory című
slágerével. A harmadik helyen
Varga Koritár Balázs végzett egy Cee Lo Green dallal,
a Forget You-val. A verseny
különdíját Papp Attila nyerte el. Az eredményhirdetést
megelőzően a "2010 Dunakanyar Hangja" cím tulajdonosa, Polgár László, majd pe-

dig "2011 Dunakanyar Hangja" - a később az X-Faktorban
országos ismertségre is szert
tevő - Kováts Veronika és
párja, Baricz Gergő is színpadra lépett. A néhány nappal ezelőtt a váci Angelato
Fagyizó és Kávézónál található szerelemlakat-falnál egymásnak örök hűséget fogadó páros Cyndi Lauper: Time
after time című örökzöld-

jét adta elő a nagyérdeműnek. A finálé végén Wernke
Ádám köszönetet mondott
többek között szervezőtársának, Loksa Leventének, Vác
Város Önkormányzatának és
az énekverseny valamennyi
támogatójának, akik nélkül
ez a rendezvény-sorozat nem
valósulhatott volna meg.
Forrás: vaconline.hu
Fotó: Cservenák Péter
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06-30/605-2339
Húsvét után egy héttel, 2012. április 15-én vasárnap újból kerékpárosoktól tarkállik majd Vác kicsinyke, de meghatározó hegyének, a Naszálynak oldalában kanyargó
szerpentin.

I

dén nyolcadszor gyűlnek össze a kerékpározás szerelmesei, hogy a jóidő beköszöntével újból nyeregbe pattanva ös�szemérjék erejüket, netán javítsanak eddigi legjobb idejükön, kipróbálják az új alkatrészeket, felmérjék: a téli alapozóedzéseket
milyen eredménnyel zárták.
És nem utolsó sorban ezzel a rövidke hegymenettel tisztelegjenek elhunyt sporttársunk,
Légrádi Béla emléke előtt. A versenyzőket
a már jól megszokott helyszínen, a gombási
Dóri kocsmában várják a rendezők, ahol 9
órától lehet a helyszínen nevezni. Úgy tűnik

két évvel ezelőtt hagyományt teremtettek a
szervezők a Gyerekfutam elindításával. Idén
is a jövő bringásai kezdik a megmérettetést 10
óra 30 perckor, egy kellemes 300 méter hos�szú egyfordítós teljesen sík pályaszakaszon.
A felnőttek versenye 11 órakor kezdődik az
első versenyző rajtjával. Őt ½ perces különbséggel követik a többiek. Érdemes elővenni a
sufniból a nagypapa öreg bringáját, hisz ebben az évben sem bonyolítják le a versenyt
Vénkerék kategória nélkül. Minden további
részletet a www.meszkoember.mlap.hu oldalon megtalálnak az érdeklődők.
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06-30/726-3970
06-27/620-668
www.victofon.hu
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