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NAGY VERSMONDÁS ÚJ LABORATÓRIUMBAN

tesztelik a vizet a DMRV-nél

VÁCOTT

Víz és élelmiszerbiztonság – ez volt az idei Víz Világnap központi témája. Ennek
aktualitása nem véletlen, hiszen a világon nem minden ország van olyan szerencsés helyzetben, mint Magyarország, ahol az ivóvíz az egyik legbiztonságosabb
élelmiszer. Hazánkban ma a csapvíz a lehető legszigorúbb ellenőrzési folyamat
betartása mellett kerülhet csak a fogyasztókhoz. Vácon, 2011 nyarán adták át a
DMRV Zrt. újhelyre költöztetett laboratóriumait, ahol évente több ezer minta vizsgálatát végzik el. Ezek a vizsgálatok és tanúsított folyamatok garantálják a DMRV
Zrt. működési területén az ivóvíz biztonságosságát.
(Folytatás az 5. oldalon)

Bocsánatot kért
Fotó: K esziPress

a Danubia Televízió
a szobi választóktól

Nyilvánosan kért bocsánatot a Dunubia Televízó, amiért emberi mulasztás miatt megsértették a március 25-i szobi időközi önkormányzati és
polgármester választás kampánycsendjét.
(Tudósításunk a 6. oldalon)

(Írásunk a 3. oldalon)
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Garanciát keres intézményei
fenntartására az iskolaváros

Fördős Attila polgármester: Döntésünknek a tanulók és tantestületek akaratát kell szolgálnia
Mint közismert együttműködési ajánlatot tett a Baptista Szeretetszolgálat Vác városvezetésének, hogy - kölcsönös akarat esetén - átvállalják néhány iskola esetében a
fenntartói feladatokat. Mint nyilatkozatukban szerepel, a „Magyarországi Baptista Egyház állásfoglalása alapján csak azon intézmények átvételéről lesz lehetőségünk az
érdemi tárgyalásokat megállapodással lezárni, ahol az alkalmazotti közösség 2/3-a, valamint a szülői közösség 2/3-a az átalakulás mellett foglal állást”. Az ellenzékben
lévő szocialisták szerint kész tények elé állították az iskolákat, úgy, hogy a témával még az oktatásért felelős bizottság sem foglalkozott. Miután több megbeszélésre is
sor került az iskolák igazgatói és az egyházi vezetők között, végül visszavonták ajánlatukat a baptisták.

A

z iskolák lehetséges átadásával kapcsolatos egyeztetés zajlott április 16-án a
reggeli órákban a városházán. A találkozón Fördős Attila polgármester meghívását elfogadva megjelentek a városban működő egyházak
vezetői, a két alpolgármester, több bizottság elnöke és az iskolák igazgatói.
A zártkörű konzultációt megelőzően a
meghívottak jelenlétében a polgármester a sajtó hiteles tájékoztatása érdekében összegezte a kialakult helyzetet. A váci polgármester kiemelte: úgy
látják, a baptista egyháznak az intézményi átvétellel kapcsolatos felmérése
a demokratikus alapelvek szerint zajlott, és a továbbiakban mindegyik egyház számára szeretnék biztosítani az
iskolák átvételének lehetőségét.
Vác polgármestere a sajtótájékoztatón ismertette saját álláspontját is.
Mint elmondta, az alsó és középfokú
intézményeket 2013. január elsejével
kell állami fenntartásba adni, de nem
tudni pontosan, hogy az intézményi finanszírozás hogyan változik. A jogszabály feladatfinanszírozásról beszél, de
egyáltalán nem biztos, hogy ez nem
differenciáltan következik be, hiszen
az oktatási kormányzat többször kijelentette, hogy a feladatfinanszírozást
el fogja téríteni.

- Ez az én olvasatomban feladatelvonást, intézményi integrációkat is jelenthet – mondta a polgármester. - Ezért
amikor minket a Baptista Szeretetszolgálat megkeresett, úgy láttuk jónak,
hogy először minden egyes közintézmény saját maga hatáskörében vizsgálja meg a fogadókészséget. Azt tartjuk
demokratikusnak, hogy elsőként azok
döntsék el a kérdést, azok mondjanak
véleményt, akik ebben érintettek – húzta alá a polgármester utalva a neki címzett pártpolitikai támadásokra.
Mint fogalmazott, ahogy megismerte a baptisták ajánlatát, azonnal intézkedett, hogy a városi koordinátor keresse meg az egyházak vezetőit, és kérje ki a véleményüket. Ma már elfogadja azt az álláspontot is, mely szerint
mindegyik felekezettel előre egyeztetni lehetett volna erről a lehetőségről.
Április 10-én meg is született egy közös nyilatkozat a történelmi egyházakkal – melyet aláírt a polgármester és a
két alpolgármester is – amiben kinyilvánítják: mindannyian abban érdekeltek, hogy a több évtized alatt kialakult
oktatási struktúrát a lehető legjobb
kondícióban megtartsák, megőrizve
ezzel Vác város iskolavárosi jellegét.
A dokumentum kitér arra is, hogy áttekintik, a folyamatban részt tudnak-e
venni, s ha igen, akkor hogyan.

- Az elmúlt héten megpróbáltuk az
egyházi vezetőkkel tisztázni azt a félreértést, ami kialakult – folytatta Fördős
Attila. - Minden bírálatot, amelyet az
egyházi vezetők megfogalmaztak, a
magam részéről elfogadom, ugyanakkor nem érzem felelősnek magam a kialakult helyzetben, mert a jó szándék
vezérelt. Egy politikai vezetőnek sokoldalúan kell körbejárnia minden kérdést. Be kell vonni az adott közintézményt, az odajáró gyerekeket és a szülőket. Az ő véleményük, álláspontjuk
hiányában értelmetlen dolog lett volna
a bizottságok elé vinni a kérdést, különösen, ha elutasítják a javaslatot. Nagyon sajnálom, hogy ebben a városban
ilyen politikai hangulat van, amely képtelen közös felelősséggel nyúlni kérdésekhez – hangoztatta véleményét.
A polgármester külön kiemelte, hogy
közös összefogással azon munkálkodnak, hogy – a tantestületek és a szülők
véleményét tiszteletben tartva – olyan
döntést hozzanak, amely továbbra is
meg tudja tartani Vác iskolavárosi jellegét. A felelős gondolkodásra vall,
hogy bevezették a koordinátori státuszt, betöltőjének feladata, hogy az
összes nem városi fenntartásban működő intézményt megpróbálja integrálni a Vác oktatási, szellemi közösségébe. A konstruktív, őszinte hang-

vételű megbeszéléseken mérlegelik az
egyházi vezetőkkel, hogy van-e hajlandóság bármelyik egyház, felekezet részéről oktatási intézményt átvenni.
Fördős Attila kijelentette, hogy csak
feladatátadásról van szó. - Valamen�nyi, jelenleg is városi fenntartásában
lévő intézmény vagyona Vác törzsvagyonában marad. A karbantartási, felújítási költségek a várost fogják terhelni, csak a működési költségeket kell az
egyház(ak)nak finanszírozni. A mostani normatíva szerint az általános alsó
fokú intézményeknél 46 %-os a normatíva, 54%-ot fizetett a város. A jogszabály ma 100%-ot ad, ez 94-96%-os költségfinanszírozást jelent, a fennmaradó
4-6% az egyház(ak) felelőssége. A középfokú intézmények esetében ez a finanszírozás meghaladja a 60%-ot, itt is

hasonlóan közel 100%-os a finanszírozás az egyházi fenntartásban.
- Csakis az vezérelt bennünket, hogy
ezt a vagyont és szellemi értéket, amely
Vác városában keletkezett, próbáljuk meg a lehető legjobb kondícióban
megtartani – összegezte Fördős Attila
polgármester -, próbáljuk meg megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek
erre nekünk garanciát mutatnak. És
ha van ilyen, akkor menjünk el abban
az irányban, foglalkozzunk az érdemi
munkával, a várossal és annak jövőjével! – zárta sajtó nyilvános tájékoztatóját Vác város polgármestere.
Az egyházi vezetőkkel, iskolaigazgatókkal folytatott egyeztetés eredményéről lapzártánkig nem adott ki közleményt a városháza.
Vetési I mre

Elemi érdek az együttműködés

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása ülésének vendége volt Szűcs Lajos

A

Pest Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a megye
összes polgármesterével találkozik az év első felében, hogy
tájékoztassa őket a területfejlesztésben várható változásokról, a megyei
önkormányzat elképzeléseiről. Az Országgyűlés által a tavalyi év végén elfogadott törvény a megyei önkormányzat számára a területfejlesztést jelölte
ki feladatként, a készülő területfejlesztési törvénnyel pedig évtizedre meghatározza a helyi és a térségi fejlesztés
kereteit. A megyei önkormányzatok ál-

láspontja szerint ez a feladat csak úgy
végezhető el hatékonyan és eredményesen, ha az eddig egymással versengő települések, mostantól együtt gondolkodnak a fejlődésről, és a fejlesztésekről. Az együttműködés jelenti a területfejlesztés lényegét.
Ahogy Szűcs Lajos elmondta az agglomerációs tanács (BAFT) megszűnt,
feladatait a megyei önkormányzat vette át. Ennek kapcsán beszámolt a Területi Információs Rendszer átvételéről, amely a megyei önkormányzat által nyújtott szolgáltatások egyike le-

het, amennyiben rendeződik a rendszer üzemeltetésének kérdése. Az év
második felében elkészül az országos
területrendezési terv, amely a települések területfejlesztési elképzeléseire
épül, és a kistérségek hangolnak ös�sze a megyei önkormányzatok számára. A megbeszélésen szó esett az Európai Unió 2014-ben kezdődő költségvetési ciklusára való felkészülésről, Budapest és Pest megye közötti viszonyról, a forrásmegosztással kapcsolatos
célokról, a régiók megszűntetéséről.
"Világos, követhető rendszer kiépíté-

se a cél a területfejlesztésben” – jelentette ki Szűcs Lajos. Hangsúlyozta a megyei önkormányzatok jelentőségét a koordinációban, illetve az olyan garanciális megoldásokat, mint például azt, hogy
a jövőben az Országgyűlés által elfogadott költségvetés a települési szintekre
lebontott beruházásokat és azok forrásait tételesen is tartalmazni fogják.
A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy
Pest megye helyzete specifikus, az elmúlt tíz évben 150 ezer fővel nőtt a megye lakossága, ami az országban egyedülálló. A megyébe költözők egy jelen-

tős része pont a Dunakeszi kistérség
négy települését (Dunakeszi, Göd, Fót,
Mogyoród) választotta, ahol immár
több mint 80 ezer ember él. Dióssi Csaba, a társulás elnöke, Dunakeszi polgármestere úgy fogalmazott, hogy „elemi érdek az együttműködés a kistérségek és a megyei önkormányzat között”.
Szorgalmazta, hogy a kistérségi társulások a megyei közgyűlésben is képviseltethessék magukat.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Bocsánatot kért
a Danubia Televízió
a szobi választóktól

Nyilvánosan kért bocsánatot a Dunubia Televízó, amiért emberi mulasztás miatt megsértették a március 25-i szobi időközi önkormányzati és
polgármester választás kampánycsendjét.

A

Danubia Televízió nevében sajnálatukat fejezte ki Balázs Csilla ügyvezető, főszerkesztő, aki nyilvánosan kért
bocsánatot a szobi választópolgároktól, amiért 2012.
március 25-i önkormányzati és polgármester választás
napján megsértették a kampánycsendet – olvasható
Szob honlapján.
„Emberi tévedés miatt a
vasárnapi adásban maradt
Remitzky Zoltán polgármester-jelölt fóruma. Amint a hibát észleltük, azonnal leállíttattuk az adást, de három szobi polgár március 27-én kifogást emelt a választási eredményt megállapító határozat
ellen. A Területi Választási
Bizottság március 29-én tárgyalta az ügyet, és a kifogásoknak helyt adva a választás megismételtetéséről döntött.
A Danubia Televízió másokkal együtt fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, mert
- bár a kampánycsendsértés
tényét nem vitattuk - a vasárnap délután ötödik alkalommal vetített műsor, mely az
interneten is bármikor megtekinthető,
nyilvánvalóan
nem befolyásolhatta jelentős
mértékben a választási eredményt.
Az Országos Választási Bizottság április 2-án tárgyalta a fellebbezéseket, és úgy
döntött a képviselőválasztást

nem ismételteti meg, de a polgármester-választást igen. Az
OVB határozata ellen is fellebbezést nyújtottunk be, melynek alátámasztására személyesen is felkerestük azokat
a szobi háztartásokat, amelyekben fogható a televízió
adása. 160 szobi polgárt kérdeztünk meg a rendelkezésre
álló 1 nap alatt, hogy látta-e a
műsort, ha igen, előtte, vagy
utána volt-e szavazni. Egy választó nem nyilatkozott, 7-en
azt mondták, délután látták a
műsort, a többiek vagy nem
látták, vagy már délelőtt leadták voksukat.
Mivel Szobon kb. 585 választópolgár van, akinek kábeltelevíziója van, ezért legfeljebb 30 személyt befolyásolhatott a műsor, míg a győztes
136 szavazattal kapott többet
a 2. helyen végzett jelölttől.
Fellebbezésünkre a Kúria az
alábbi határozatot hozta:
"A Ve. 82.§ /1/ bekezdése
alapján a választási bizottság
másodfokú határozata ellen
az ügyben érintett jogi személy nyújthat be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. A
kérelmező - mint jogi személy
- csak az érintettsége okán, az
ügyben érintett rész vonatkozásában élhet bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel,
tehát jogorvoslati joga nem
korlátlan. A kérelmező az
ügy általa érintett részében,
a kampánycsendsértés megvalósulása tekintetében nem

élt jogorvoslattal, a bírósági
felülvizsgálat iránti kérelme
csak olyan kérdést érintett
- a választás eredményének
megsemmisítése, a választási eljárás megismételtetése amelyben nem érintett, ezért
jogorvoslati joga nincs, a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem jogalapja nem áll fenn.
Mindezek alapján a Kúria a
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül a Ve. 82.§ /1/ bekezdésére, /2/ bekezdés a) pontjára, /4/ bekezdés a) pontjára
tekintettel a 84.§ /4/ bekezdése alapján elutasította. A határozattal szemben a jogorvoslatot a Ve. 84.§ /10/ bekezdése kizárja."
Ezután már nincs lehetőség jogorvoslatra, ami azt
jelenti, hogy a polgármester-választást április 22-én
megismételtetik.” – olvasható a főszerkesztő közleményében, aki sajnálja, hogy jó
szándékuk és a város iránti elkötelezettségünk ellenére most mégis hibát követtek el. „A kialakult körülmények között abban bízunk,
hogy másodszor is legalább
annyian elmennek szavazni,
mint első alkalommal és ez a
nehéz helyzet nemhogy szétforgácsolná, hanem még jobban összekovácsolja majd a
város közösségét.” – bizakodik Balázs Csilla, a Danubia
Televízió ügyvezető főszerkesztője.

Haláleset miatt új tag kerül a
nagymarosi képviselő-testületbe
Szomráky Pál lesz a nagymarosi képviselő-testület új tagja, ezzel - Zoller Csaba független képviselő március végi halála után - ismét héttagú lesz a testület összlétszáma - közölte Nagymaros független polgármestere hétfőn az MTI-vel

P

etrovics László elmondta, hogy a fiatalon elhunyt Zoller
Csaba helyét a kis lélekszámú településekre vonatkozó szabályok szerint az
foglalhatja el, aki a 2010. évi
önkormányzati választásokon a helyi képviselő-testületbe bejutott hat jelölt mö-

gött hetedikként végzett. Elsőként a függetlenként indult Szomráky Pálnak kellett nyilatkoznia, hogy él-e
a lehetőséggel, s ő hétfőn a
jegyzőnek igennel válaszolt tette hozzá a polgármester.
Az új képviselő a legközelebbi, május 2-i ülésen tesz esküt,
ezt követően láthat munkához.

Mivel Szomráky Pál a gazdasági- és városfejlesztési bizottság
külsős tagja, e posztot más tölti majd be a jövőben - mondta
a 4900 lakosú Nagymaros polgármestere. A Pest megyei település önkormányzatát a polgármester mellett négy másik
független, illetve két jobbikos
képviselő alkotja.

Fortuna Esküvői- és Alkalmi ruhaszalon
Vác, Dr. Csányi L. krt 27.
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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!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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MÁJUS 1-JÉN NYÍLT NAPOT TART

a Bombardier MÁV Kft.

A Bombardier MÁV Kft. 2012. május 1-jén 9.00 és 10.30 között rendezi meg hagyományos nyílt napját, amelynek keretében nem csak a dolgozók, hanem a családtagok, a barátok, a régió lakossága és minden vasútbarát bepillantást nyerhet az üzem életébe.

XIV. évfolyam 7. szám

Az ország nagy részén több ezer forintot
fizetnek a bölcsődés gyermekek szülei

DUNAKESZIN NEM LESZ
bölcsődei szolgáltatási
TÉRÍTÉSI DÍJ

Dunakanyar Régió

2012. április 19.

Új laboratóriumban tesztelik
a vizet a DMRV-nél
boratóriumai működtek az ivóvíz és
szennyvíztelepen. Nagy értéknek tartja, hogy 15 éve folyamatosan sikerül
megőrizni az akkreditált státuszt. Két
éve, 2010-ben döntött arról a DMRV Zrt.,
hogy a különböző településeken működő laboratóriumokat a váci központba
integrálja. A tavaly nyáron átadott új laboratóriumokban jóval hatékonyabban
tudják végezni munkájukat – jelentette be Miklósfalvi Gusztáv osztályvezető. A sajtó képviselői az új, modern laboratóriumok megtekintése során meg-

Dunakeszi önkormányzata nem vezeti be az intézményi térítési díjat a városi bölcsődékben - nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A város polgármesterének véleménye szerint
egy ilyen típusú díj bevezetése nem illeszthető be a település jelenlegi vezetésének elképzelésébe.

M

A

látogatók megtekinthetnek
korszerű XXI. századi vasúti kocsikat
és nosztalgia járműveket egyaránt. Gyülekező 9 órakor a főbejáratnál
lesz (Dunakeszi, Állomás sétány 19.), kilépési lehetőség a

A

mai program már a
második a cég életében, amikor saját dolgozóink és családtagjaik sétálhatnak a két part között a
közműalagútban – tájékoztatott az egész napos rendezvény főszervezője, Gombás
Ernő, a DMRV Zrt. titkársági osztályvezetője. – Örömmel látjuk, hogy a programra jelentkező közel 300 kollégával itt vannak családtagjaik, a gyereket és nagyon sokan még az unokájukat is
elhozták. Sajnos az időjárás nem igazán kedvez nekünk, de szerencsére nem
esik az eső, és így a vendégként meghívott Dunakanyar
zumba csapat látványos bemutatót tarthat a gyönyörű
zöldövezetben.
Örömtánc volt a javából,
hiszen a mozgás, a kellemes
zene élményét fokozta, hogy
a zumbázók közben gyönyörködhettek a Dunán tovaúszó
hajók, a magasban emelke-

sportpálya felé. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A délelőtti üzemlátogatás
után az érdeklődőket a Dunakeszi Vasutas Sporttelepén egész napos Városi Majális színes programjain szeretettel várja a városi önkor-

mányzat. A látványos forgatagban idén is közlekedik a
Kisvasút, déli tizenkét órakor Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és Dr. Orbán Péter, a
Bombardier MÁV Kft. Igazgatója ingyen sört csatol a majálisozók számára…

int elmondta, eddig is az az elv vezette az önkormányzatot a bölcsődei férőhelyek betöltésekor, hogy
elsősorban a szociálisan rászorulók és a nagycsaládos szülők tudjanak élni
ezzel a lehetőséggel. Furcsa
lenne, ha éppen tőlük szednénk be intézményi térítési
díjat - tette hozzá. Jelenleg,
amikor a gyermekvállalási
kedv nemzeti szinten is fontos kérdés, örvendetes, hogy
Dunakeszin egyre több kisgyermekes család talál otthonra, illetve itt élő fiatal párok vállalják a gyermekáldást. A város jelenlegi anyagi helyzetében eltekinthet attól, hogy
az érintett szülőkre terhelje a működési költség egy részét.
A szociális törvény idei évi változása

írja elő kötelező jelleggel, hogy a bölcsődék fenntartói március végéig számolják ki
a bölcsődei szolgáltatás önköltségét, s ezt
alapul véve állapítson meg szolgáltatási térítési díjat – tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt Cs. Bíró Attila, a város
Közszolgálati Osztályának
vezetője. Mint elmondta, a
Szociális Bizottság már februárban olyan ajánlással fordult a képviselő-testülethez,
hogy tekintsenek el ennek az
újabb, több ezer forintot is
elérő költségnek az érintett
szülőkre terhelésétől. Ezt az
ajánlást elfogadva döntöttek március végén
a képviselők, hogy Dunakeszin nem kerül
bevezetésre a bölcsődei szolgáltatási térítési díj. Az étkezésért természetesen továbbra
is fizetniük kell a kisgyermekek szüleinek.

Séta a Duna alatt

Óriási érdeklődés övezte azt a Duna alatti sétát, melyet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szervezett a
nagymarosi közműalagútban a Víz világnapja tiszteletére. Akkor a civil közönség élvezhette a nem mindennapi környezetben tett közel egy kilométeres sétát. Az elmúlt héten, szombaton a Társaság dolgozói
és családtagjaink előtt nyílt meg a különleges objektum ajtaja.
dő, a vidéket őrző visegrádi
Fellegvár látványában, és a
nagymarosi hegyoldalban. A
csapat szabadtéri programjába sok-sok vízműves kolléganő is bekapcsolódott.
Gombás Ernő statisztikája
szerint, ebben az évben eddig közel 1000 fő vett részt
a különleges élményt nyújtó
programban. - Jóleső érzéssel töltött el, hogy munkavállalóink olyan távoli településekről is érkeztek, mint
Gödöllő, Veresegyház, Balassagyarmat vagy Dejtár,
de nagyon örültünk a Vácról, Dunakesziről, Szobról,
Gödről, valamint Szentendréről érkezett látogatóknak
is. Programunk sikerét azoknak a kedves kollégáimnak
köszönhetjük, akik szabadidejüket feláldozva, vezették a csoportokat, szakmai
kérdésekben korrekt válaszokkal szolgáltak, valamint
teával, pogácsával kedveskedtek az ide ellátogatóknak – mondta a közműalagút nagymarosi bejáratánál
az osztályvezető.
A Duna alatti sétára induló
csoportokat a szakemberek
beavatták a közműalagút építésének történetébe, akikkel
Drozik József és Szabó Imre
üzemigazgatók ismertették
meg a víz alatt 16 méter mélyen húzódó, 3 méter átmérőjű alagút műszaki paraméte-

reit és funkcióját. Az 550 méter hosszú rendszer munkavédelmi tudnivalóiról Iván
Gábor, önálló munkavédelmi
vezető tájékoztatta az izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseket feltevő látogatókat.
A Társaság tevékenységé-

ről Gombás Ernő adott átfogó tájékoztatást, aki kérdésünkre elmondta, hogy a folyamatos üzemben működő
„csőrendszert” évente csak
egy-két alkalommal nyitják
meg a nagyközönség előtt.
- Egyet azonban már most
megígérhetek, hogy legközelebb 2013-ban, a Víz világnapja
alkalmából ismét megtekinthetik az érdeklődők a nagymarosi és visegrádi partot ös�szekötő dunai közműalagutat
– mondta Gombás Ernő, akinek bejelentéséhez annyit fűznék: már most jegyezzék elő a
naptárukban, mert különleges
élményben lehet részük...

Szlovákia kész tárgyalni
Magyarországgal
Bős-Nagymaros ügyében

Vogel Csaba vezérigazgató adta át a miniszteri elismerést Miklósfalvi Gusztávnak

(Folytatás a címlapról)

A

DMRV Zrt. váci központjában április 6-án sajtótájékoztató keretében mutatták
be az egy helyre koncentrált, korszerűen felszerelt
laboratóriumokat. A szakmai bemutatót megelőzte egy rövid ünnepség, melyen Gombás Ernő titkársági osztályvezető köszöntötte a szakterület képviselőit, munkatársait, a helyi és regionális sajtó képviselőit a Víz Világnapja
esemény-sorozat újabb rendezvényén.
Az egyik legbiztonságosabb élelmiszer,
a víz, melyet mindennapi szakmai tevékenységünk garantál – fogalmazott az
osztályvezető, aki elmondta, hogy ennek jegyében mutatják be a környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumot,
melynek vezetőjét Miklósfalvi Gusztávot, a vidékfejlesztési miniszter elismerésben részesített több mint három évtizedes szakmai tevékenységéért.
A kitüntetést Vogel Csaba vezérigazgató adta át, aki őszinte elismerő szavakkal méltatta Miklósfalvi Gusztáv
szakmai életútját, a DMRV Zrt.- nél végzett kiemelkedő tevékenységét. Vogel
Csaba kiemelte: a miniszteri kitüntetés szakmai megbecsülését jól érzékelteti, hogy a vízi közmű szakterületről
országosan mindössze három személy
vehette át e rangos elismerést. Köszöntötték Rékasi Istvánt is, aki 25 éves
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törzsgárda tagsága elismeréseként oklevelet
vehetett át a DMRV Zrt.
vezérigazgatójától.
Az ünnepi pillanatok
után Vogel Csaba a váci
központba integrált laboratóriumok szakmai
és gazdasági előnyeit
hangsúlyozva szólt arról is, hogy a fejlesztésnek köszönhetően két emelettel növelték a központi irodaház befogadó képességét, melynek külső arculata is
megújult, megszépült. Elismeréssel beszélt a korábbi évtizedekben Gödön és
Szentendrén működő laboratóriumok
tevékenységéről, melyek integrálását a
még gazdaságosabb és a szakmai feladatok koncentráltabb ellátása érdekében mindvégig szorgalmazott. Örömét fejezte ki, hogy a fejlesztésnek köszönhetően az ország egyik legkorszerűbb akkreditált laboratóriumát alakították ki Vácon, amely tovább növeli a
fogyasztók bizalmát, a DMRV Zrt. megbecsültségét.
Miklósfalvi Gusztáv köszönetet mondott a kitüntetésért, amely mint fogalmazott nem csak az egyén, hanem a
közösség, az osztály elismerése is. A
nyolcvanas évek elejétől működő környezetvédelmi és vízminőségi osztály –
elsők között az országban - 1997-re jutott el odáig, hogy saját akkreditált la-

győződhettek arról, hogy a Duna Menti
Regionális Vízmű is igyekszik mindent
megtenni a felszíni és a felszín alatti
vízkészletek minőségének megőrzéséért és a biztonságos ivóvíz-szolgáltatásért. A víz az első számú és az egyik
legbiztonságosabb élelmiszerünk, ezért
csak szigorú minőségellenőrzés után
érkezhet meg a fogyasztókhoz. A biztonságos ivóvíz gondos és felelős felhasználása viszont már minden ember
kötelezettsége, hogy megőrizhessük
bolygónk értékeit a következő generációk számára is.
Ezt hangsúlyozták a szakemberek
utalva arra, hogy az ENSZ 1992-ben,
március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánította, a megemlékezéshez minden évben más jelmondat tartozik, ami
2012-ben: „Víz és Élelmiszerbiztonság A világ szomjazik, mert mi éhesek vagyunk!” Ivóvíz, az egyik legbiztonságosabb élelmiszer!”
A Társaság - a DMRV Zrt. jogelőd-

je - 1980-ban hozta létre Környezet és
Vízminőségvédelmi Osztályát. Ezt megelőzően is történtek természetesen ivóvíz és szennyvízvizsgálatok kis telepi
laboratóriumokban. Az Osztály keretein belül ettől a dátumtól kezdődően működött ivóvíz vizsgáló laboratórium Gödön, 1983-tól pedig szennyvíz vizsgáló
laboratórium is Szentendrén. A vízbázis védelmi, hidrogeológiai feladatok
ellátására Vácott állítottak fel egy csoportot, szintén az Osztály keretein belül. Látható, hogy az Osztály tevékenysége szerteágazó, és területileg is megosztott volt.
Mint megtudtuk jelenleg a Központi
Laboratóriumok évente mintegy 10.000
ivóvíz mintát vizsgálnak, kémiai, biológiai, bakteriológiai és toxikológiai komponensekre. A mintavételi helyek száma
a megfigyelő kutakkal együtt 1300-1400
között van, a vizsgálatok az érvényes
jogszabályok szerint a közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságokkal
egyeztetett ütemterv szerint folynak. A
vizsgált települések száma meghaladja
a 120-at, az ivóvízzel ellátott lakosság
létszáma közel 600 ezer fő.
A szennyvízminták száma mintegy
kétezer, a Társaság által üzemeltetett
24 szennyvíztisztító telep önellenőrzési
tervek alapján történő vizsgálata törté-

Munkahely és költészet

Szlovákia kész tárgyalni Magyarországgal a BősNagymarosi vízlépcső ügyében, és üdvözli a magyar
fél ilyen irányú törekvéseit - adta hírül a SITA szlovák
hírügynökség a szlovák külügyi tárca közlésére hivatkozva szerdán.
"Szlovákia üdvözli Magyarország azon kezdeményezését, amellyel fel kívánja újítani a hágai nemzetközi bíróság 1997-es döntésének alkalmazásáról szóló tárgyalásokat" - jelentette ki a szlovák külügyi tárca szóvivője.
Boris Gandel szerdán azzal kapcsolatban nyilatkozott,
hogy Szabó Marcel, Magyarországnak a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért
felelős miniszteri biztosa hétfőn bejelentette: a magyar
kormány megújítja a tárgyalásokat a dunai vízlépcső jelenleg életben lévő szerződésének felülvizsgálatára és
egy új szerződés megalkotására.
A szlovák külügyi tárca szóvivője az ügy kapcsán rámutatott: a két fél már a múltban megegyezett arról,
hogy a döntés alkalmazásáról nemzetközi szerződést
kötnek. A külügyi tárca reményét fejezte ki annak irányában, hogy már a közeljövőben sikerül megegyezésre jutnia a magyar féllel a csaknem 15 éve hozott döntés
végrehajtásáról.
MTI
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A DMRV Zrt. vezérkara a fogyasztók igényes kiszolgálása mellett azt is fontosnak tartja, hogy a cég munkatársai számára olyan kulturális és közösségi programokat szervezzen, amely maradandó élményt jelent számukra, gazdagítja az emberi kapcsolatokat. Legutóbb, a Költészet napját ünnepelték egy különleges programmal.

Komlósi Bernadett és Urayné Iván Aliz

M

agyarországon 1964 óta József
Attila születésnapja egyben a
költészet ünnepe, a Költészet
napja is. Ezen a napon országszerte, a
legkülönfélébb rendezvényekkel emlékeznek a költőre és költészetére. A költő egyszerre volt szelíd angyal, és kavargó mérges isten. Ahogy ő maga, élete is kettősséget mutatott. Kora, mint
oly sok más művészt, őt sem kezelte értékén, sokkal inkább hitték ügyesnek,
mint komoly irodalmat formáló költőnek.

Persze, legtöbbször - szerencsére - az
ő életében is akadt valaki, nevezetesen
Juhász Gyula, aki már a kezdetekkor
felismerte a géniuszt. Tény, hogy mint
sok más zseninek, neki is meg kellett
halnia ahhoz, hogy az irodalomtörténet és az olvasók megfelelő helyen kezeljék költészetét. Így lett halálának
napja, egyben újjászületése is, hiszen
ettől kezdve vált elismertebb költővé.
A DMRV Zrt., a Költészet napja idei
ünnepén egy igazán különleges programmal, színes irodalmi összeállítással és élménnyel ajándékozta meg
munkatársait. A vállalat váci központjában rendezett ünnep abban is egyedinek nevezhető, hogy – információink
szerint sajnos – szinte alig van olyan
üzem vagy vállalat, ahol munkaidőben

verset hallgathatnak a dolgozók, az aulában berendezett kiállítást tekinthetnek meg hétről hétre.
Az ötlet gazdája, Gombás Ernő, a
DMRV Zrt. Titkársági osztályának vezetője, aki e jeles ünnep előtt felkérte
a vállalat munkatársait, hogy kedvenc
költőjük versét vagy akár saját alkotásukat juttassák el az osztályhoz. A felhívás minden várakozást felülmúlt a
munkatársak körében, akik kedvenc
költőik verseinek sokaságát küldték
el, melyek felkerültek a vállalat belső
informatikai hálózatán épített versfalra. József Attila, Ady Endre, Babits Mihály, Szabó Lőrincz és a többi költő alkotásait a dolgozók bármikor elolvashatják a versfalon, melyekhez vizuális
élményként társulnak Nagy Kata szer-

kesztésében felhelyezett gyönyörű képek.
Azzal pedig csak fokozták az ünneplés egyediségét, hogy költőként és előadóként is bemutatkozhatott a vállalat
két kiváló munkatársa. A FLASH MOB
(villám csődület) részeként, Komlósi
Bernadett belső ellenőr költeményeit szavalta el a kedvelt költők verseivel együtt Urayné Iván Aliz, az értékesítési és pénzügyi osztály adminisztrátora, aki már számos díjjal büszkélkedhet, mint előadóművész.
Az épület folyosóin előadott gyönyörű versek tolmácsolása magával ragadta az irodákban dolgozó kollégákat.
- Több munkatársnőm is megkön�nyezte amilyen művészi átéléssel szólaltatta meg költőink papírra írt gon-

nik itt, a szennyvízvizsgáló laboratórium a szennyvíz kémiai és biológiai vizsgálatát, ellenőrzését végzi, valamint az
ipari üzemek szennyvízkibocsátásait is
ebben a laboratóriumban vizsgálják.
Azáltal, hogy a Társaság vezetése egy
helyre koncentrálta a két laboratórium tevékenységét, jóval gazdaságosabbá vált a laboratóriumok működése, ráadásul sokkal racionálisabban szervezhetők a munkafolyamotok. A laboratóriumok úgy kerültek kialakításra, hogy
külön épületszárnyba került az ivóvízvizsgálati és a szennyvíz-vizsgálati laboratórium. Modern, korszerű környezetben minden feltétel adott az igényes
munkavégzéshez.
A DMRV Zrt. ezzel a korszerűsítéssel
ismét egy nagy lépést tett előre a biztonságos vízellátás terén, a Központi Laboratóriumok munkája garanciát nyújt a
szolgáltatott víz megfelelő minőségére,
az esetleges problémák időben történő
detektálására.
Mindez természetesen a fogyasztók
egyre magasabb színvonalon történő
kiszolgálása érdekében történt. A környezet és a vízminőség védelme a vállalat elsődleges feladatai között szerepel
a jövőben is – nyilvánították ki szakmai
törekvésüket a sajtó képviselőit tájékoztató szakemberek.

dolatait Aliz – mesélte Dékány Tímea,
aki szerint az ilyen tartalmas irodalmi
programok „felemelnek a hétköznapok
világából”.
- Számomra a versek mellett annak
van fontos üzenete, hogy olyan munkahelyen dolgozunk, ahol ilyen programot, irodalmi összeállítást szerveznek napjainkban – mondta Schattler
Orsolya. - Összehozza a csapatot, és
büszkék vagyunk rá, hogy itt dolgozunk – tette hozzá - aminek különlegesen nagy az értéke. József Attila a
kedvenc költőm, ő a „szívem csücske”,
de nagyon kedvelem Váci Mihály, Nem
elég című versét is…

Gombás Ernő
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EVEZÉS:
Magyar érmek

a zágrábi szezonnyitóról
Az elmúlt hétvégén megkezdődött a nemzetközi evezősszezon; a nyitány alkalmával
sikerrel vették az akadályt a magyarok a Zágrábban megrendezett Croatia Open-en.

S

zombaton Galambos Péter magabiztosan nyerte a kön�nyűsúlyú egypárevezősök versenyét. Papp
Gergely az U23-as versenyzők között bronzérmes lett,
míg Juhász Adrián a B döntőben 5. helyezést ért el a tőle
nem megszokott műfajban.
Vasárnap az egypárevezős
versenyszámban a normálsúlyúak között mind a három
magyar induló döntőbe jutott.
Galambos Péter nyert, míg
Juhász Adrián ezüstérmes,
Papp Gergely ötödik lett. A
hölgyek versenyében a kön�nyűsúlyú páros, Hajdú Zsuzsanna és Kabódi Erzsébet
a normálsúlyúak versenyében 4. helyen ért célba. A férfi négypárunk, a PéterváriMolnár - Széll - Szekér - Elekes összeállítású kvartett a
negyedik helyen futott be abban a mezőnyben, ahol az észtek győztek, a második helyen
a horvátok a világbajnok csapattagokkal kiegészítve hozták el az ezüstérmet.
A legnagyobb várakozás a
könnyűsúlyú kétpárevezősök

versenyét kísérte. Mind a három magyar csapat bejutott a
döntőbe, így nem csak nemzetközi mezőnnyel, hanem
egymás ellen is versenyeztek. Elsőként magabiztos
evezéssel a Varga-Hirling
összeállítású páros ért célba,
míg a bronzérem a szegedi

Matyasovszky-Pozsár egységé lett; a Rácz-Csepregi páros az ötödik helyen végzett.
Ezek a párosok a szegedi
nemzetközi versenyen szintén egymás ellen küzdenek
majd, hogy a májusi luzerni
pótkvalifikációra való indulás jogát megszerezzék.

XIV. évfolyam 7. szám

A Peugeot 208 megérkezett
– Májustól kapható
a márkakereskedésekben
Elődeinek történelmi sikere után – több
mint 15 millió „200-as” készült harminc
év alatt – a 208 egyetlen céllal érkezik a
szegmensbe: vissza akarja szerezni a kategória elsőségét Európában.
Felépítmény: kompakt (hossza 3.96 m), kön�nyű (átlagosan –110 kg a 207-hez képest) és nagyobb utastér.
Karizmatikus arc: Az autó eleje a márka
új, karizmatikus arcvonásait mutatja. Macskaszerű jellege modernebb, gazdagabb és kifinomultabb lett, különösképp a (változattól
függő) fénydiódás nappali világítás jóvoltából, amely éjjel-nappal kiemeli a fényszórót.
Hasonló gondot fordítottak a többi részre, például a ködlámpák környezetére is.
A hűtőmaszk csak úgy lebeg! Mintha csak
különvált volna a karosszériától, és repülne a
levegőben, a precízen megformált krómkeret
előtt. Az egész orr erős és eleven, átgondolt és
modern, vidám, természetes és kifinomult.
Egyöntetű design: Mintha a szél formálta
volna ezt az autót! A hűtőmaszk felső részébe munkált "PEUGEOT" felirattól gerincvonal
húzódik végig a géptetőn, megjelenik a szélvédő fölött, nyomot hagy a tető közepén, és mozgalmassá teszi a fart. A hátsó lámpák, e két
kis műszaki ékszer, jellegzetes három fénykarmot képeznek. Bumeráng-alakjuk és hightech kivitelük remekül illik a karosszériához.
Teljesen újragondolt műszerek és kezelőszervek: Megint valami, amelyben nem
egyszerűen fejlődött a 208, hanem szakítva a
megszokottal újfajta ergonómiát kínál, termé-

szetszerűen könnyed és precíz autóvezetést,
meghittebb viszonyt a kocsival, azt az érzést,
hogy összeforrtunk vele.
Nagyteljesítményű hajtásláncok választéka: A kis súly, az áramvonalazás, a gumik
nagyon kis gördülési ellenállása és persze a
márka motorépítési tapasztalatkincse és műszaki újító szelleme egyaránt szerepet játszott a 208 CO2 emissziós szintjének leszorításában. A HDi FAP (részecskeszűrővel ellátott) dízelek, illetve a VTi és THP benzinmotorok hatékonysága, valamint az új generációs háromhengeres benzinesek megjelenése is
hozzájárult ahhoz, hogy a 208 sorozat átlagos
CO2 emissziója 34 g/km-rel csökkent a 207
első változatához képest, sőt a belépőszintű
benzinmotor esetében 46 g a különbség.
A Dunakanyar régió autósai részére
2012. május 5-én a váci Peugeot szalonban (2600Vác, Szent László út 13) nyílt
nap lesz, ahol az új autó megtekinthető
és tesztvezetés keretében kipróbálható.
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Az ősmagyar hitvilág
MISZTIKUS LÉNYEI
Zubovits Győrkös Erzsébet szobrász és grafikusművész legújabb kiállítása - „Az ősmagyar hitvilág misztikus lényei” címmel április 20-án nyílik a
váci Madách Imre Művelődési Központban. Az izgalmasnak ígérkező tárlat ugyanakkor nem csupán Zubovits Győrkös Erzsébet művészi útján nyit
új fejezetet, de újat hoz a
magyar művészet történetébe is, hiszen a váci művész elsőként készített
tűzzománccal
díszített
tarsolylemezeket. A művésszel az új kiállítás kapcsán beszélgettünk.
– A most nyíló kiállításon tűzzománc munkákat
láthatunk. Úgy tudom, a
tűzzománc új műfajként
jelent meg az Ön alkotói
pályáján.
– Korábban valóban nem
foglalkoztam tűzzománccal,
viszont egy régi, nagy álom
volt, ami ezekkel a munkákkal most végre valóra vált.
Kecskeméten évente két al-

kalommal rendeznek nemzetközi alkotótábort, ahová a világ minden tájáról érkeznek jobbnál-jobb tűzzománcosok. Itt sajátítottam
el a technikát hét évvel ezelőtt, és azóta is rendszeresen visszajárok ebbe a táborba. A most bemutatásra
kerülő munkák az elmúlt bő
félév termései: mind Kecskeméten készültek. A tűzzománc ugyanakkor nem szakítást jelentett a korábbi
munkáimmal, inkább a megkezdett utak továbbgondolását. Az elmúlt harminc évben öntészettel foglalkoztam: réz, - bronz – és alumíniumöntéssel. A tűzzománc

alapja szintén a fém, de ehhez társulnak még a színek,
amik tovább mélyítik a jelentéseket. A mostani, mitikus
lényekkel és szimbólumokkal díszített tarsolylemezek
honfoglaló őseink örökségét
idézik meg. A munkáim közül egy „kilóg a sorból”, egy
kis, háromszögletű tűzzománc, ami a kedvenc városomat, Vácot ábrázolja.
– A cím önmagáért beszél: „Az ősmagyar hitvilág misztikus lényei”. Mit
jelent Önnek ez a hitrendszer?
– Az anyai nagyszüleim
erdélyi székelyek voltak,

akik gyerekkoromban csodás meséket és regösénekeket mondtak a magyarság
ősi történetéről és gyönyörű,
misztikus hitvilágáról. Ezek
a mesék később szerves részei lettek a gondolkodásomnak és a magyarságtudatomnak. Később aztán rengeteg
ilyen irányú kutatást végeztem magam is, s az ősmagyar
vallás és népünk története örök téma lett a művészetemben. Őseink hite a Nap és
a Fény hite, egy olyan természetvallás, amelyben az ember a természet részének tekinti önmagát, s ahol együtt
lélegzik az Elemekkel. Ezt a
szemléletet élem meg alkotás
közben, de akár a mindennapi életemben is. A fémöntés
számomra a tűz művészete
– a fém 1200 fokon ömlik, és
itt minden egy negyedpercen
múlik. Az embernek együtt
kell dolgoznia az anyaggal –
majdnem azt mondtam – eg�gyé kell válnia vele, ahhoz,
hogy a tűz engedelmeskedjen neki. A kész tárgy „kettejük közös munkája”. Az alkotás mellett a másik nagy
szenvedélyem a szőlészet és
a borászat - a föld megművelése, ami az embertől ha-

sonló alázatot követel. Fontosnak tartom, hogy megismerjük és továbbadjuk a
múltunkat, a gyökereinket,
hiszen alapok nélkül mire
építkeznénk? Erre a „továbbadásra” törekszem a tanítói
munkám során is. Ez szintén
egy viszonylag új és nagyon
örömteli fejezet az életemben: hét éve oktatok magyar
művészettörténetet és visel-

kedéskultúrát több középiskolában. (A váci Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában, ill. a Ferences Gimnáziumban) Úgy
gondolom, a fiatalok igenis
nyitottak ezekre az ismeretekre, ha vannak „regösök”,
akik átadják nekik a régi tudásokat.
M aczkay Zsaklin

Tisztelt Váci Polgárok!

E

Ezúton
szeretnénk
köszönetet mondani
a húsvéti gyűjtésben
hozzánk eljuttatott adományokért.
Több mint 1,5 tonna élelmiszer gyűlt össze 2 hét alatt,
a templomokban, plébániákon és a boltok előtt. Ebből
közel 180 családot tudtunk
segíteni esetenként 9-től 23
kg-ig terjedő csomagokkal.
Ebben cukor, olaj, konzerv,
rizs, bab, lencse, liszt, tészta, tea és sok egyéb élelmi-

szer volt. A családok mindezt nagy örömmel fogadták.
Úgy érezzük, egyre nagyobb szükség van egymás
segítésére, és sajnos egyre több család kerül nehéz
helyzetbe.
Ezért is köszönjük az adakozók jóságát, áldozatkészségét.
Köszönjük áldozatát azoknak is, akik húsvéti véradási
akciónkban részt vettek.
Igyekszünk folyamatosan
jelen lenni és segítséget adni

"LERESZELTÜK ÁRAINKAT"
betonacél átm.: 8 mm 202,- Ft/kg-tól
betonacél átm.: 10-25 mm 192,- Ft/kg-tól
Áraink az Áfa-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

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

a hozzánk fordulóknak, nem
csak tartósélelmiszerrel, de
meleg étellel, kenyérrel, ruhával, bútorral, tűzifával is.
Népkonyhánkon kiadott
meleg ételek száma október
óta meghaladta a 2000-et.
Együttműködünk több más
váci karitatív szervezettel, illetve egyházzal is, továbbá a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal és más intézményekkel, és segítségükkel
kutatjuk fel a legjobban rászorulókat.
Köszönjük, hogy megtisztelnek minket bizalmukkal, és
adományaikkal segíthetünk!
Szent Anna Karitász, Vác

Apróhirdetés
• Eladó házakat, lakásokat keresek
Dunakeszin, konkrét ügyfeleim részére. Tel.: 30 310 09 19

További képek megtekinthetőek a www. dunakanyarregio.hu oldalon

Közel ezer diák és jó néhány felnőtt szavalta április 16-án délelőtt Juhász Gyula Liszt
Ferenc emlékezete című versét a váci Konstantin téren.
A város általános és középiskolás diákjai „A
nagy versmondás” elnevezésű programsorozaton vehettek részt, melyet Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, könyvkiadó 2007ben, a „12 legszebb magyar vers” című konferenciához kötődve indított el immár határokon átívelő útjára. A DOM lépcsőjén felsorakozott tanuló ifjúság a Kossuth-díjas Jordán
Tamás színművész „elő szavalatával” és vezényletével szólaltatta meg Juhász Gyula gyönyörű sorait.
A nagy versmondás célja, hogy felhívja a
szülők és a gyerekek figyelmét arra, hogy
„irodalom nélkül bár lehet élni, de nem érdemes.” A váci állomás programba iktatását
Szádoczki Gabriella, a Radnóti Miklós Általános Iskola pedagógusa kezdeményezte, ötletét pedig a város oktatási bizottsága is támogatta. A szervezést a váci Madách Imre Művelődési Központ vállalta magára és oldotta meg
kifogástalanul.

Az elhangzó verseken túl magával ragadó
volt Jordán Tamás és a versmondó diákok katartikus élménybe hajló összhangja.
Az ötletgazda, Szádoczki Gabriella elmondta, hogy Juhász Gyula: Liszt Ferenc emlékezete című versét a középiskolai és az általános iskolai magyartanárok választották, mivel köztudott, hogy Juhász Gyulának személyes kötődése volt Váchoz, hiszen 1899-ben itt
írta a Váci szeptember című versét, és piarista
novícius volt itt majdnem egy évig...
A városi önkormányzat nevében dr.
Schmuczer Istvánné, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke mondott köszönetet
a szervezőknek és a Nagy versmondás valamennyi közreműködőjének.
A szabadtéri irodalmi program zárásaként
Jordán Tamás kedvenc költőjétől, József Attilától szavalt el két költeményt a diákoknak,
akiket arra biztatott, hogy olvassanak soksok verset…

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Széchenyis lányok Egy kerékpárverseny
MARGÓJÁRA
BÉCSI SIKERE

A dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola kosárlabda csapata az elmúlt évtizedekben kétszer vett részt a Bécsi Nemzetközi Tornán. Az akkori csapatban szerepelt Englert
Orsolya (75-szörös válogatott) és Horváth Ákos (72), akik azóta NB I-es játékosok és többszörös válogatottak. Idén március 30-án utaztak a lányok Bécsbe és veretlenül, győztesen tértek haza. Ibrányi Márta testnevelő tanárnőt az iskolában kerestem fel.

Kilencedik alkalommal sikerült tető alá hozni a város és bátran mondhatom, hogy a
Dunakanyar legnépesebb mezőnyét megmozgató kerékpárversenyt, a MészkőemberLégrádi Béla Emlékversenyt. Soha ennyi nevező a verseny történetében még nem volt,
ennyire problémamentes versenyt még nem sikerült produkálnunk, mint idén és az
időjárás is kegyeibe fogadta az indulókat, hisz a héten vasárnap volt a legmelegebb,
legszélcsendesebb nap.

M

– Úgy tudom, ez az első nemzetközi siker az iskola életében?
– Igen. A 2000-2001-ben született lánycsapattal négy éve foglalkozom, és most úgy ítéltem meg, hogy a Bécsi Nemzetközi Tornára elviszem őket – mesélte a tanárnő. - Nagyon tehetséges gyerekekről van szó, akik sikerében
bíztam. A nevezési díjat, a szállást és az étkezési díjat a szülők fizették be a gyerekeknek.
Huszonhárman utaztunk, 13 gyerek, edző és a
segítő szülők, akik velem együtt vettek részt a
sportolók szállításában.
– Milyen volt a szervezés?
– A bécsi torna nem volt ismeretlen számunkra, iskolában, termekben matracokon
aludtunk. Nagy sporthalléban étkeztünk,
amit remek szervezéssel oldottak meg. Különböző helyeken zajlottak a mérkőzések. Iskolákban három-négy tornaterem is volt, itt
egy kicsit, el vagyunk maradva. A döntőket
Stadthalléban játszották a csapatok. Nagyon
jól szervezett program volt, és jól éreztük magunkat.
– Hogyan bonyolították le a tornát?
– Tizenhárom csapat indult a mi korosztá-

lyunkban, osztrákok, lengyelek, belgák, litvánok, lettek, csehek. A nemzetközi tornán találkoztunk a csoportunkban osztrákokkal,
lengyelekkel és litvánokkal. Megnyertük a
csoportkörünket, és akkor keresztjátékban
játszottunk a belgákkal és litvánokkal. A döntőben Sosnowiec (lengyel) csapatával szoros
küzdelem volt, majd 34-24-re győztünk. Mind
a hat mérkőzést megnyertük, ellenfelünk is
csak tőlünk kapott ki. A játékidő 4x6 perces,
álló órával, huszonnégy perces volt.

égis egy kissé keserű szájízzel és talán
nem is a legnagyobb
fordulatszámmal fogtam neki
a verseny szervezéséhez. Köszönhetően mindezt annak a
cseppet sem elhanyagolható ténynek, hogy amerre fordultam, mindenhol falnak ütköztem. Sokáig úgy nézett ki,
hogy egy fillér nélkül kell idén
versenyt rendezni, ráadásul a
hivatalos bürokrácia szerkezete is a rozsdásodás kézzelfogható jeleit mutatta.
Sajnos számomra teljesen
érthetetlen, hogy egy 200 fős
mezőnyt produkáló sportesemény, mely már bőven túllépte a város határát, hisz Miskolctól Siófokig számon tartják a kerékpárosok versenyünket és szívesen autóznak több száz kilométert 5
kilométernyi tekerésért, miért nem jelent kellő reklámfelületet a városban székelő,
évi több millió forint tiszta

hasznot zsebre tévő vállalatok számára? Miért hivatkoznak ezek a vállalatok a gazdasági nehézségekre, miközben a versenyre fordítandó
összeg az utolsó betanított
munkásuk egy havi keresetét sem éri el? Miért kell az,
hogy névtelen „kisemberek”
segítőszándéka és összefogása segítse a verseny fennmaradását? Szerencsére győzött csökönyösségem és a cégek anyagi segítsége. A Dunakanyar Kerékpárszerviz, a
Bálványfa Kft és a Pásztor és
Veres Kft támogatása helyrebillentette a verseny kisikló
félben lévő vonatát. Innét aztán nem volt megállás. Szerencsére!
Április 15-én egy nagyon
jól sikerült versenyt tudtunk
produkálni a megjelent versenyzőknek. Kifejezni sem tudom, mekkora hála és köszönet illeti mindezért a fentebb
megnevezett és meg nem ne-

vezett segítőket, akik nélkül
most talán egy nagyon szomorú beszámolót pötyögtetnék. És köszönet mindazoknak, akik nem voltak hajlandók a verseny mellé állni!!!
Igen, köszönet nekik is. Hisz
amit ők tettek, az nem egy
versenyre szól.
Az ő nemsegítésükből évekig lehet táplálkozni. Nekik
köszönhetően lélekben megerősödve és bizton tudva azt,
hogy jó az út, amin kilenc évvel ezelőtt elindultunk, sokáig fogok majd maximális fordulatszámmal pörögni a versenyt megelőző pár hónapos szervezési idő alatt, hogy
olyan versenyt tudjunk produkálni, amely maximálisan
kiszolgálja az itt megjelenő
200 fős tömeget és így méltó
módon tudjunk tisztelegni elhunyt sporttársunk, Légrádi
Béla emléke előtt.
Somoghy Attila
Fotó: Cservenák Péter

– Mi volt a csapat erénye?
– Az, hogy csapatban játszunk. Mindenki
hozzátette a magáét, kiemelkedő volt a 2000es születésű Barhács Laura a maga 184 centijével. A játékunk is arra épült, hogy a palánk
alatt Laura megjátszható legyen, így érthető,
hogy ő dobta a legtöbb pontot.
Aranyérmes csapat tagjai: Jambrik Barbara, Barhács Laura, Kóta Emma, Kovács
Réka, Herjeczki Patricia, Sipos Fanni, Szigeti Enikő, Zemlényi Dóra, Ignácz Fanni,
Szamkó Lili, Nánási Anikó, Horváth Adrienn, Pánczél Ilona.
Solymosi László
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