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Visszaadjuk a hallást és az élményeket

Szabaduljon meg  
hallásproblémáitól!

ingyenes hallásszűrés!

de sokszor nem érti amit mondanak?
szeretne újra jókat beszélgetni családjával, DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

PÁLYÁZATOT HIRDET
MUNKAÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ beosztás ellátására

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. A foglalkozatás jellege: teljes munkaidős. A munkavégzés helye: 
DMRV Zrt. Központja (Vác), de a Zrt. teljes munkaterületére. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbí
zással járó lényeges feladatok: A munkaügyi osztályvezető a Gazdasági Igazgatónak közvetlenül alárendelten 
végzi munkáját.

Feladata:
 a társaság bér, létszám, társadalombiztosítási, szociálpolitikai és humánpolitikai feladatainak •	
irányítása,
döntések előkészítése,•	
 a humánpolitikai területhez tartozó folyamatok nyomon követése, tervek, elemzések, statisztikák •	
készítése,
a társaság humánpolitikai ügyintézési és ügyviteli tevékenységének koordinálása,•	
a foglalkoztatás vonatkozásában a munkáltatói döntések előkészítése,•	
a személyügyi nyilvántartás felügyelete,•	
a Vezérigazgató által átruházott hatáskörben a munkáltatói jogkör gyakorlása•	

Pályázati feltételek:
egyetemi, vagy főiskolai végzettség (humánpolitikai szakirány szerint!)•	
 több éves (min. 5 év)  érdemi HR és/vagy munkaügyi területen szerzett érdemi vezetői gya•	
korlat
munkajogban való jártasság, munkaügyi kapcsolatok kezelésének ismerete•	
aktív kapcsolattartás munkaügyi szervekkel és hatóságokkal•	
precíz önálló munkavégzés•	
 irodai programok felhasználói szintű ismerete (WINDOWS környezet, OFFICE alkalmazások, •	
elektronikus levelezés)
min. alapfokú nyelvvizsga angol, vagy német nyelvből•	

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázat benyújtható: DMRV Zrt. Titkársági Osztályára. 
Címe: 2600 Vác, Kodály Z. út 3. e-mail: tko@dmrvzrt.hu

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt 
SZŰCSNÉ IBRÁNYI JUDIT Gazdasági Igazgató Asszony nyújt.

Telefonszám: 27/511-514, 27/315-111
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2010. augusztus 1.

Egyéb lényeges elvárás:
A benyújtott pályázati anyagoknak a következőket kell tartalmazni:

szakmai önéletrajz•	
végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek egyszerű  másolata•	
vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása•	
vezetői elképzelések, motiváció jelzése•	
bruttó alapbér + egyéb juttatás  igény jelzése•	
hatósági  erkölcsi bizonyítvány•	

Előnyt jelent:
viziközmű ágazatban szerzett szakmai és vezetői tapasztalat•	
NEXONbér program felhasználás szintű ismerete•	

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2010. július 15.                 DMRV ZRT.

XII. évfolyam 11. szám                      2010. június 2.Ingyenes közéletI újság80.000
olvasónk

van!

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

Kammerer még mindig 
szeret versenyezni

Június végén nyit 
a Family Center és a TesCo

Finiséhez érkezett Vácon a város déli kereskedelmi központjában a Family Center és a Tesco áruház épí-
tése. A Duna bal partján épülő legnagyobb bevásárlópark június végén már fogadja a vásárlóközönséget 
– tájékoztatta szerkesztőségünket Márton András, a beruházó Magnum Hungaria epsilon Kft. projekt-
menedzsere. A Tesco mintegy ötezer négyzetméter felületen, míg a Family Center több, mint 2500 négy-
zetméteres vásárlótéren különböző üzletekkel várja majd a vevőket. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Átadás előtt Vác legnagyobb kereskedelmi központja

(Folytatás a 2. oldalon)

– ez az év megint Önről 
szólhat, hisz 2010 eddi-
gi két legfontosabb verse-
nyén, amiben elindult, se-
hol sem adta alább az első 
helynél.

– Köszönöm a dicsérő 
szavakat, ám várjunk még 
azzal, hogy ez az év rólam 
szól majd. Az igaz, hogy a 
rangsoroló versenyen a két 
páros mellett 14 év után ka-
jak egyes ezren is első let-
tem, de a válogatóknak még 
messze a vége. Ráadásul a 
szegedi Világkupán egyes-
ben nem is indultam, mert 
arra voltam kíváncsi, mire 
vagyok képes a két páros 
számban, ha csak erre kell 
koncentrálnom.

„Egyszerű a recept: ha nem nyersz, itthon azonnal leírnak”

Úgy tűnik, a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Kammerer Zoltán olyan, mint a jó bor: minél idő-
sebb, annál jobb. Göd városának egyik büszkesége nemrég a szegedi MoL Világkupán mutatta meg, 
hogy párosban még mindig verhetetlen: 500-on megszokott társával, Kucsera Gáborral, míg ezren tizen-
egy év szünetet követően Vereckei Ákossal nyert aranyérmet.

Vereckei Ákos és Kammerer Zoltán aranyat érő párosa
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„Magyar, Magyaroknak 

a Magyar 
Munkavállalókért!

várJuk régI éS ÚJ váSárlóInkat SZélES 
válaSZtékkal, nagy árukéSZlEttEl
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:

bEtonacél
átm. 8 mm 480,- Ft/6 fm-től, átm. 10 mm 714,- Ft/6 fm-től
átm. 12 mm 1.042,- Ft/6 fm-től

   Leier Zsalukő   leier oszlopzsalu 
15x50x23   238,- Ft/db-tól 25x25x23 282,- Ft/db-tól
20x50x23 277,- Ft/db-tól 30x30x23 334,- Ft/db-tól
30x50x23 323,- Ft/db-tól
40x50x23 382,- Ft/db-tól

MElEgEn hEngErElt vaSlEMEZ
4x1250x2500 206,- Ft/kg 
6x1000x2000 206,- Ft/kg

áraink az áFa-t tartalmazzák 
és a készlet erejéig érvényesek!

www.timarvasker.hu

Márton András projektmene-
dzser kérdésünkre elmondta, 
hogy az első ütemben megvaló-
sult Family Center üzlethelyisé-
geit egy kivételével bérbe adta 
a Real Management Üzemelte-
tő Kft. 

Mint azt a tavaly év végi sajtó-
tájékoztatón Márton András és 
Dr. Bóth János, Vác Város pol-
gármestere bejelentette a három 
ütemben megvalósuló beruhá-
zás több száz embernek biztosít 
majd munkahelyet. A polgármes-

ter örömtelinek nevezte, hogy az 
országot sújtó gazdasági válság 
idején ilyen beruházás valósul 
meg Vácott, amely a város keres-
kedelmi központjává válik. 

Fél év sem telt el, s a beruhá-
zás teljesen megváltoztatta a kör-
nyezetet a város déli kapujánál. 
A beruházó Magnum Hungaria 
Epsilon Kft. kiépítette a bevá-
sárló központhoz csatlakozó köz-
műhálózatot. Elkészült a hatal-
mas kereskedelmi centrumot kö-
rülölelő aszfaltúthálózat, mely-
re nagyszerűen fűzhetők fel az 
újabb vállalkozások telephelyei. 
A kettes főúton, az autókereske-
dések mellett kiépített körforgal-
mi csomóponttól kerékpárút ve-
zet a parkosított környezetben a 
bevásárló központhoz. A beru-
házó gondolt a gyalogosokra is, 
akik járdán vagy autóbuszon kö-
zelíthetik meg a Family Centert 
és a Tesco áruházat.  

Értesüléseink szerint a két 
nagy üzlethálózatban több mint 
száz fő talált munkalehetőséget. 
Dr. Sabacz Róbert, a Közép-ma-
gyarországi Regionális Munka-
ügyi Központ váci kirendeltségé-
nek vezetőjétől megtudtuk, hogy 
több fordulós teszten választot-
ták ki a munkavállalókat, akiket 
a bevásárló központban nyíló üz-
letekben alkalmaznak. Több vál-
lalkozás a munkaügyi központ 
segítségével oldotta meg munka-

erő igényeit. Ők jellemzően hús- 
és pékáru szakterületen dolgozó-
kat kerestek, de van, aki a ma-
gyar-kínai étterembe vett fel sza-
kácsokat. A KiK ruházati áruház 
is a váci kirendeltség közremű-
ködésével oldotta meg munkaerő 
gondjait.  

Vác legnagyobb kereskedel-
mi központjában a Family Center 
és Tesco áruház június 25-én kü-
lönböző programokkal és vásár-
lási kedvezményekkel nyílik meg 
– osztotta meg a kedvező hírt la-
punkkal Márton András pro-
jektmenedzser. A Family Center 
és a Tesco közös szervezésében 
megrendezésre kerülő egész na-
pos családi programra másnap, 
szombaton várják az oda látoga-
tókat. 

(Vetési)

Az iparos gyűlést megelőzően 
az ipartestület elnöksége az ipar-
testületi Híradóban már közzétet-
te tájékoztatóját. Az ipartestület 
működésének elmúlt esztendejé-
ben fő célkitűzés volt, hogy meg 
tudjon felelni a gazdasági vál-
ság okozta kihívásoknak, emel-
lett kedvező anyagi háttérrel tud-
ja biztosítani az alapszabályban 
megfogalmazottakat. Az írásbeli 
és szóbeli beszámoló megállapí-
totta, hogy a tervezett célt az el-
nökség közös munkával elérte.  
Buchwald Imre elnök szóbeli ki-
egészítésében, többek között, az 
iPOSZ-szal való szoros kapcso-
lat fontosságát is hangsúlyozta. 
Szűcs György, az ipartestületek 
Országos Szövetségének elnöke 
példamutatónak ítélte az ipartes-
tület és Vác Város Önkormányza-
tának együttműködését. Értékel-
te a kisvállalkozások nehéz hely-
zetét, és tájékoztatót adott a szak-
képzés változásáról.

A tisztújító iparos gyűlés részt-
vevői egyhangúlag elfogadták az 
alapszabály és a választási sza-
bályzat módosítását, az elnökség 
és a felügyelő bizottság beszámo-
lóját, valamint a 2010. évi költség-
vetést és munkatervet. Az elnök-
ség nevében Buch wald Imre el-
nök és Késhegyi László ügyveze-
tő elnök kitüntetéseket adott át. 
40 éves kisipari, vállalkozói mun-
kássága elismeréseként aranygyű-
rűt és emléklapot adományozott 

Ormándi Józsefnek, a váci Építő-
ipari és Kereskedelmi BT. ügyve-
zetőjének. 25 éves kisipari, vállal-
kozói munkássága elismeréseként 
ezüstgyűrűt és emléklapot ado-
mányozott Déri Jánosnak, a DÉP-
2000 Kft. tulajdonosának, Gom-

bos Miklós őrbottyáni harang-
öntő mesternek, Lencsés László 
váci teherfuvarozónak, Nagy La-
jos váci gépjármű-villamossági 
szerelő mesternek és Sulyán Tibor 
sződi villanyszerelő mesternek. A 
szakma, a mesterség magas fokon 
való műveléséért aranykoszorús 
mester kitüntető címet adományo-
zott Fuchs Gábornak, a LAN-CO 
Épületgépészeti Kft. tulajdonosá-
nak, Turza Miklósné váci fodrász 
mesternek. Kiváló szakmai mun-
kája elismeréseként ezüstkoszorús 

mester kitüntető címet adományo-
zott Szunyogh István váci villany-
szerelő mesternek és Holicza Mi-
hálynak, a Tűz- Víz Szám Kft. tu-
lajdonosának.

Az ezt követő választáson az 
ipartestület elnökének Buchwald 

Imrét, az IMTA Építőipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. tu-
lajdonosát, elnökhelyettesnek Kli
mász János kőfaragó mestert vá-
lasztotta meg egyhangúlag a tiszt-
újító iparos gyűlés. Elnökségi ta-
gok: Fábián Ferenc, Hirt Jenő, 
Klucsik József, Korbel Sándor, 
Szalai Ferenc Tóth László, vala-
mint Késhegyi László ügyvezető 
elnök. A felügyelő bizottság elnö-
ke Urbán Júlia, tagjai Fuchs Gá-
bor és Számport József.

Borgó János

(Folytatás az 1. oldalról)

VÁSÁROLJON kötEgbEn KEDVEZŐ ÁRON!

vecsés, Dózsa Gy. út 22.
Tel.: 29/355-501

PilisvörösvÁr, ipari Park, 
szent lászló u. 6.

Tel./Fax: 26/363-900
érD, velencei út 18.

Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929
szaDa, Dózsa Gy. út 151.

Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

buDakeszi, kert u. 29.
Tel.: 23/451-280,

451-307, 450-721

FóT, Galamb József u. 1. 
ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347

Támogassa a munkaheLyTeremTő váLLaLkoZásokaT!”

56 zsák/raklap szlovák: 2700,- Ft/q, váci: 2760,- Ft/q
cEMEnt akcIó!

Június végén nyit 
a Family Center és a TesCo Arany- és ezüst-

koszorús mesterek
Tisztújító iparos gyűlés Vácott

A vállalkozások több szempontból is fontosak a város számára, mondta dr. Bóth János polgármester a 
Vác és Vidéke Ipartestület a közelmúltban tartott tisztújító iparos gyűlésén. ezt jelzi az is, hogy az Ipar-
testületet elnöke, Buchwald Imre képviseli az önkormányzat gazdasági és városüzemeltetési bizottságá-
ban, és részt vesz a kórház felújítási projektében is. Buchwald Imre is kiemelte a Vác Város Önkormány-
zatával 16 éve megkötött együttműködési megállapodás jelentőségét. 

Lemondanak mandátumok-
ról a Pest Megyei Közgyűlés 
azon Fidesz-KDNP képviselői, 
akik bejutottak az Országgyű-
lésbe. CsengerZalán Zsolt, Föl-
di László, Hoffmann Pál és Po-
gácsás Tibor egyéni képviselője-

löltként jutott be a Parlamentbe, 
míg Obreczán Ferenc, a Fidesz-
KDNP Pest megyei listáján szer-
zett mandátumot.

Az öt megüresedő képvise-
lő helyét a Fidesz-KDNP frakci-
óban ezentúl Bóna Zoltán, Kósa 

Anikó, Kustár Tamás, Lénárd 
Imre és Szabó Márton tölti be.

Dr. Szűcs Lajos egyéni képvi-
selőjelöltként szerzett mandátu-
mot, ő továbbra is a Pest Megyei 
Közgyűlés elnöke marad.

Pest Megye sajtóosztály

Képviselőcsere a Megyeházán

Buchwald Imre adta át a kitüntetést ormándi Józsefnek
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KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: gubán Kornélia

nyomda: garmond Press 
Nyomdaipari Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HIrdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBeN és a 
FroNt graFIKa stúdIóBaN

dUnAkeszI: 
UNo reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása 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 vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

Keress olyan mestert, akinek 
szelleme világos, tudása nagy és 
szíve jó – idézett egy arab filo-
zófust Vác polgármestere a vá-
rosi pedagógusnapon. Írók, mű-
vészek, tudósok visszaemlékezé-
seiben szinte kivétel nélkül sze-
repelnek ilyen mesterek, akiknek 
világos szelleme, nagy tudása és 
– ez is legalább olyan lényeges – 
jó szíve indította el útjukon a jó 
képességű diákokat. Persze, mint 
a polgármester mondta, pedagó-
gusnak lenni sosem volt könnyű, 
hiszen nincs még egy olyan hiva-
tás, amelyben az eleinte kudarc-
nak, hiábavaló erőfeszítésnek hitt 
munka valódi hasznát csak évek, 
esetleg évtizedek múlva érezhe-
tik. igen, bár egy-egy részered-
mény is haszon, siker: amikor a 
középiskolás fiú nem próbál has-
fájással menekülni a nulladik óra 
elől, mert olyan pedagógus tanítja, 
akinek elhiszi, szükség van egy-
egy többletórára a nehéz anyag-
rész elsajátítására, amikor a diák 
azért ül órákig a számítógép előtt, 
hogy tanárának megfelelve a le-
hető legtöbb ismeretet szedje ösz-
sze egy témáról. A felnőtt ember a 
világban való tájékozódásának si-
kereit – és kudarcait is – egykori 
tanítóira vezeti vissza. Hálás ne-
kik vagy hibáztatja őket (s persze, 
sajátmagát is, ha nem élt a tanára 
nyújtotta lehetőséggel). 

A váci iskolák tanulói általában 
jó eséllyel indulnak, ezt tanúsít-

ják az évről évre elvégzett kom-
petencia-mérések (amelyek első-
sorban nem a tárgyi tudásról, ha-
nem a hozzáértésről, az ismere-
tek elsajátítására való alkalmas-
ságról adnak számot), és ezek, a 
polgármester szerint, azt mutat-
ják, hogy felkészült és lelkiisme-
retes tanárok oktatnak az önkor-
mányzati intézményekben. De a 
diákok esélyeit javítja az is, hogy 
az iskolákban sok olyan okta-
tó működik, aki kézművesként, 
művészként, íróként is maradan-
dót alkot (mint ahogy a minden 
évben megrendezett pedagógus-
napi tárlat bizonyítja). 

A városi pedagógusnapon 
majdnem fél száz tanár, nevelő 
részesült elismerésben, hat peda-
gógus vehette át a Váci Katedra-

díjat: Bojtay Zoltánné, a Simon 
Antal Többcélú intézmény taná-
ra, Boros Miklósné, a Juhász is-
kola oktatója, Endreffy Lóránd, 
a Piarista Gimnázium pedagógu-
sa, Némedy Lászlóné, a Földváry 
iskola tanára, Sántáné Madlovics 
Erzsébet, a közgazdasági közép-
iskola szaktanára és dr. Surman 
Jánosné, a Boronkay középisko-
la oktatója. A nyugdíjba vonulók, 
az oktatást segítők elismerése 
mellett, negyven pedagógust ju-
talmaztak eredményes felzárkóz-
tató, képesség-fejlesztő és tehet-
séggondozó munkájáért. Ha jól 
döntöttek az illetékesek, akkor 
sikerült kiválasztani olyan mes-
tereket, akiknek szelleme vilá-
gos, tudása nagy és szíve jó…

Borgó János

Mint azt Imre Zsolttól, a 
Naszály-Galga Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójától meg-
tudtuk a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium elsőként a Pest 
Megyei Önkormányzatot keres-
te meg, mely az ő szervezetüket 
bízta meg a közvetlen feladatel-
látással. A megyei önkormányzat 
döntése kézenfekvő volt, hiszen 
a Naszály-Galga TiSZK kéthar-
mad többségben a megye tulajdo-
na, mely önmagában véve is ga-
ranciát nyújt az Esélyek Háza za-
vartalan és folyamatos működte-
téséhez – világította meg a szak-
mai döntés hátterét az igazgató.

Maczkay Zsaklin, a Pest Megyei 
Esélyek Háza vezetője arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a szak-
minisztérium – az európai uniós 
előírásnak megfelelően - 2004 ja-
nuárjában kezdte el az Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat kiépí-
tését, melynek célja az volt, hogy 
különböző programok (pl. kép-
zések, prevenciós és informáci-
ós programok, integrált sportna-
pok) szervezésével járuljon hoz-
zá a hátrányos helyzetű társadal-
mi rétegek fölzárkóztatásához, 
a szolgáltatásokhoz való hozzá-
féréshez, másrészt pedig a társa-
dalmi szemléletformáláshoz. Ki-

emelt célcsoportok: a gyerekek, a 
nők, az idősek, a fogyatékosság-
gal – valamint a hátrányos hely-
zetű településeken élők, illetve a 
velük foglalkozó szervezetek. A 
házak alapvető feladata a háló-
zatépítés és szakmai koordináció, 
vagyis az esélyegyenlőség profil-
jába tartozó állami, civil és egy-
házi szervezetek tevékenységé-
nek összehangolása, az informá-
cióáramlás elősegítése. Tevékeny-
ségi körébe tartozik továbbá a 
pályázati tanácsadás, esélyegyen-
lőségi tervek megírásában való 
segítségnyújtás, valamint érdek-
védelmi fórumok működtetése. A 
diszkriminációs ügyeket vizsgáló 
Egyenlő Bánásmód Hatóság jogi 
referense szintén az esélyházak-
ban lát el jogsegélyszolgálatot.  

A Hálózat részeként 20 esély-
ház alakult, megyénként egy, va-
lamint egy a fővárosban. A Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztéri-
um – mint fenntartó – az esély-
házak működtetésére megyei ön-
kormányzatokkal, helyenként 
regi onális munkaügyi közpon-
tokkal kötött támogatási szerző-
dést, míg a közvetlen feladatellá-
tást állami vagy civil szervezetek 
nyerték el, pályázat útján. 

A Pest Megyei Esélyegyenlősé-
gi iroda – a Hálózat 20. tagjaként 
– 2008 márciusában kezdte meg 
működését Vácott. A működtető 
szervezet 2010. március 31-ig a 
Mozgáskorlátozottak Közép-Ma-
gyarországi Regionális Egyesü-
lete volt, majd április 1-től a mű-
ködtetés jogát a Naszály-Galga 
TISZK nyerte el, mely felnőtt-
oktató és szakképző központként 
– szintén kiemelt figyelmet fordít 
a leszakadó/hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok fölzárkóz-
tatására.

A Pest Megyei Esélyek Háza, 
valamint az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság Pest megyei referense az 
új székhelyén (2600 Vác, Naszály 
út 31.) továbbra is várja ügyfeleit. 

B. szentmártoni

Keress olyan mestert…Működtető-váltás a Pest 
Megyei esélyek Házában

A Pest Megyei esélyegyenlőségi Iroda (Pest Megyei esélyek Háza) – működtető-váltást követően – 2010. 
április 1-től a Naszály-Galga szakképzés szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
szervezeteként működik tovább.

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Bevezetett,  jól  prosperáló  közéleti  újsághoz  kulturált 
fellépésű,  számlaképes  hirdetésszervezőket  keresünk. 

érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Imre Zsolt

Vogel Csaba a látogatás előtt, 
már a helyszínen informálta a 
vendégeket. Elmondta: ők az ala-
gutat úgy emlegetik, mint a terve-
zett Bős-Nagymaros erőmű egyet-
len hasznosult létesítménye.

– Ez az alagút nem volt tervez-
ve, de mivel egy száraz gödör 
volt itt annak idején, az építés ab-
bahagyását követően jött néhány 
szakmabeli kollegának az az öt-
lete, hogy itt egy közműalagút-
nak kellene épülnie. Az alagút 
felénél – a teljes hossz 549 mé-
ter – egy vízkivételi hely van – 
mondta, majd átadta a szót Szabó 
Imrének, a jobb parti üzemigaz-
gatóság műszaki vezetőjének, 
aki arról beszélt, hogy milyen 
funkciót tölt be az építmény.

Az alagút a kilencvenes évek  
elején készült el. Visegrádon nem 
volt teljesen megoldott a szenny-
víztisztítás, ezért gondoltuk ösz-
szekötni a két partot. Így sike-
rült megoldani ezt, és a vízellátá-
si problémák egy részét is. Az ala-
gutat 1998-99-ben adták át, benne 
kábelek és elektromos vezetékek 
is futnak – mondta a szakember. 

A létesítmény 16-18 méterrel a 
Duna vízszintje alatt van, 6 mé-
terre a mederbe ágyazva. A ve-
zetéken Pilismarót és Dömös 
szennyvize is átfolyik, ezek a vi-
segrádival együtt a váci szenny-
víztisztító telepre kerülnek. 

Furucz Anita

Váci képviselők látogatása 
a nagymarosi Duna-alagútban
Hétfőn Nagymarosra látogatott a váci képviselő-testület egy része és a városháza néhány dolgozója, hogy 
megnézzék a Nagymarost és Visegrádot összekötő közműalagutat és felkeresték a Bukiban lévő vízmű-
vet is. A lehetőségre még az áprilisi képviselő-testületi ülésen kérték meg a Duna Ment Regionális Víz-
mű Zrt. vezérigazgatóját, Vogel Csabát. 

Vogel Csaba vezérigazgató tájékoztatta a váci képviselőket Nagymaroson
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Forgalmi rend változás  
a Béke úton és környékén

Nyugdíjasok vetélkedője

A Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság tájékoztatja a város lakosságát, 
a településen közlekedőket, hogy 
2010. május 29-től közel 3 héten 
keresztül forgalmi rend változást 
léptetett életbe a gyártelepi vasúti 

aluljáróba torkolló Béke úti csator-
na építési munkálatok miatt. 

Az új forgalmi rend alapján a 
Béke út – Könyves Kálmán utca 
és Állomás sétány közötti szaka-
sza – egyirányú lesz a Fő út felől 

érkező járművek számára. A vas-
úti aluljáró felől közlekedők ré-
szére tilos a behajtás erre a sza-
kaszra. A munkaterületet kike-
rülni, valamint a főutat megkö-
zelíteni a Könyves Kálmán utcán 
keresztül, illetve az utcából nyíló 
egyirányú – mint pl. a Cserkész - 
utcákon lehet.  

A szerkesztőségünkhöz meg-
küldött tájékoztatóban a városi 
rendőrkapitányság kéri a jármű-
vezetőket, hogy fokozott figyel-
met fordítsanak a kihelyezett 
közúti jelzőtáblák utasításainak 
megtartására.

Óvatosan vezessenek, vigyáz-
zanak egymásra és az arra közle-
kedő gyalogosokra. 

A fenti változásra Kovács Lász-
ló rendőrkapitány a képviselő-
testület csütörtöki ülésen is fel-
hívta a lakosság figyelmét.

V. I.
Fotó: KesziPress

Talán a kedvező időjárás, ta-
lán a városban egész nap cirká-
ló ingyenes buszjárat Kinizsi pá-
lya célállomással, talán a vonzó 
programok sokasága, vagy ép-
penséggel mindez együttesen 
eredményezte azt, hogy az idei, 
immár tizedik alkalommal meg-
rendezett Városi Gyermeknap 
rendkívül sikeres volt. Az alagi 
centenáriumi ünnepségsorozat 
részeként lezajlott rendezvényt 
mintegy nyolc-tízezren látogat-
ták s az egész nap a vidámság, az 
önfeledt játék, a kellemes szóra-
kozás jegyében telt el.

A szervezők minden évben, 
úgy idén is, igyekeztek különle-
gességekkel, újdonságokkal elő-
rukkolni, tudtuk meg Seltenreich 
József „örökös” főrendezőtől, aki 

kezdettől motorja, mondhatnánk 
karmestere a gyermeknapi ka-
valkádnak. idén végleg szakítot-
tak azzal, hogy a színpadi műsor-
kínálatot külső előadókkal színe-
sítsék. Dunakeszi iskolák pom-

ponosainak, néptáncosainak si-
keres bemutatkozása mellett 
rendkívül érdekes volt a Som-
lai Angyalka Alapítvány vakve-
zető-kutya bemutatója, s a mű-

sorfolyamot a Tücsök Bábszín-
ház zárta.

Az óvónők, pedagógusok kéz-
műves foglalkozásokat tartottak, 
s a pici gyerekek számára két ját-
szóhelyet is kialakítottak. Nagy 

sikere volt a kicsinyek focijának 
és a strandröplabdának egyaránt. 
Kedveltek voltak az ingyenes já-
tékok, köztük méltán sorolhatjuk 
a népszerűségi lista első helyére a 
mászófalat. S ha már itt tartunk, 
ingyen fagyit lehetett kapni sze-
mélyesen Kecskeméthy Géza pol-
gármestertől és Dióssi Csaba or-
szággyűlési képviselőtől. Sokan 
keresték fel a Magyar Vöröske-
reszt helyi szervezetének sátrát, és 
se szeri, se száma nem volt azok-
nak a gyerekeknek, akik beültek a 
rendőrautóba. Idei különlegesség 
volt még az Ökopannon Nonprofit 
Kft. megjelenése olyan ügyességi 
játékokkal, melyek a környezetba-
rát szemléletet és a szelektív hul-
ladékgyűjtést népszerűsítették a 
gyermekek körében.

Eső csak egy kicsit zavarta meg 
a gyermeknapi vígasságot, mél-
tán sorolható ez a nap a sikeres 
városi rendezvények sorába.

Katona M. István
Fotó: szerző, KesziPress  

Gyermeknapi vígasságok

Nyolcadik alkalommal rende-
zett a Vasutas Nyugdíjas Klu-
bok Országos Szövetsége és a 
Dunakeszi Nyugdíjas Kirándu-
ló Klub közösen szellemi meg-
mérettetést, melynek helyszíne 
ezúttal is a VOKE József Attila 
Művelődési Központ volt. Koráb-
ban kóruséneklésben, vers-, pró-
za- majd mesemondásban „mér-
kőztek meg” egymással. Ezút-
tal „Évfordulós magyarok” cím-
mel Kölcsey Ferenc születésének 
220., és Erkel Ferenc születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából 
hirdettek vetélkedőt. 

A szellemi viadalra érke-
zett nyolc csapatot – Debre-
cenből, Szajolból egyet-egyet, 
Törökszentmiklósról kettőt, Du-
nakesziről hármat, valamint a 
Bárdos Lajos Általános isko-
lából egy diákcsapatot – Terbe 
Józsefné, a dunakeszi klub veze-
tője, s a vetélkedő szervezője kö-
szöntötte. Ugyancsak üdvözölte a 
résztvevőket Palásti Béla, a mű-
velődési központ igazgatója, majd 
Horváth László, az országos szö-

vetség elnöke nyitotta meg a ren-
dezvényt. Hangsúlyozta, hogy 
2002 óta kiemelt programjuk a 
Nagyszülők az unokákért, uno-
kák a nagyszülőkért mottójú ren-
dezvénysorozat, melynek ismét 
fontos állomásához érkeztek. 

Palotás tánc, versmondás, ope-
raária, majd népdaléneklés vezet-
te be a közel két órás vetélkedőt – 
melyet Latinovics Zoltán műve-
lődésszervező vezényelt le –, s 
a rangos zsűri értékelése alapján 
igen nívós, színvonalas volt. Szo-

ros végeredmény született, mely-
nek alapján bronz helyezést ért el 
a két törökszentmiklósi, ezüstöt 
a debreceni, két dunakeszi csa-
pat valamint a Bárdos iskola di-
ákcsoportja, a szajoli és a legjobb 
dunakeszi csapat pedig arany he-
lyezést érdemelt. 

A találkozó végén Terbe József-
né bejelentette, hogy szeptember-
ben prózamondó versenyt rendez-
nek majd Fekete István műveiből. 

K. M. I.
A szerző felvétele

Kettejük közül a szóvivő sze-
repét Nógrádi Gábor vállalta fel 
és rendkívül élvezetesen, nagyon 
szórakoztatóan beszélt az őt nagy 
figyelemmel hallgató általános 
iskolás diákoknak az olvasás sze-
retetéről, a magyar nye1v ala-
pos ismeretéről. Szólt arról, hogy 
bármely hivatás választásához 
nagyon sokat kell tanulni s mind-
kettejük íróvá válása is hosszú 
évekig tartó folyamat eredménye 
volt. A diákok sok érdekes kér-
dést tettek fel s ezekre válaszol-
va kiemelte, hogy a siker titka a 
sok és következetes munka. Majd 
egyik regényére utalva arról is 
beszélt, hogy nem vagyunk egy-
formák a nagyvilágban, kedvelni 
kell a másfajta embereket, hogy 
ők is kedveljenek minket. 

Kérdésünkre válaszolva el-
mondták, hogy mindkét hely-
színen nagyon jól érezték ma-
gukat, valósággal érezték a fe-
léjük sugárzó szeretetet. – Nem 
tudom, hogy ez a könyveinknek 
szólt-e, vagy annak, hogy gödi-
ek vagyunk, tehát szomszédok, 
vagy annak, hogy most sok min-
dent megtudhattak rólunk, vagy 
mindennek együttvéve. Minden-
esetre nagy boldogsággal töl-
tött el, hogy itt lehettünk a szom-
szédban – mondta Nógrádi Gá-
bor. Fia Gergely ehhez hozzátet-
te: – Több száz író-olvasó talál-
kozón veszünk részt évente, de 
hazajönni ide, a szomszédba, na-
gyon jó érzés.

A két helyszínre összesen Du-

nakeszi valamennyi általános is-
kolájából jöttek el gyerekek, akik 
számára minden bizonnyal soká-
ig emlékezetes marad ez a találko-
zó. Őrzik otthon az írók által dedi-
kált könyveket és prospektusokat 
s a központi könyvtárban Nógrá-

di Gergely – aki fiatalabb éveiben 
operaénekes volt – közkívánat-
ra búcsúzóul elénekelte az O sole 
mio kezdetű ismert olasz dalt. A 
siker fergeteges volt.

Katona M. István
A szerző felvétele

Írók – a gyermekek kedvencei
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából idén is gazdag programsorozattal várták az érdeklődőket a dunakeszi 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Már az első program, május 31-kén rendkívül sikeres volt. Az 1. sz. 
fiókkönytárban, majd a központi könyvtárban találkozott a népes, összességében mintegy 350 fős gyerekkö-
zönséggel Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely, a fiatalok körében is  kedvelt és népszerű írópáros, apa és fia.

A dunakeszi lovassport története 1889-ben kezdődött, amikor a Ma-
gyar Lovaregylet – első elnöke gróf Széchenyi István volt – megvette 
Alag-pusztát. 1890-ben gróf Batthyány Elemér – az első felelős ma-
gyar miniszterelnök fia – elnöksége idején kezdődtek meg az alagi 
építkezések angol mérnökök bevonásával. Az Alagi Lóversenypálya 
első futamát már a következő évben, 1891. április 12-én megtartották, 
mely 1893-tól rendszeressé vált az Alagi Díj megalapításával. 

Azzal az Alagi Díjjal, mely azóta is a magyar lóversenyzés egyik 
legrangosabb galopp futama. Dunakeszi az egyetlen magyar város, 
melynek versenyló tréningtelepe és kiváló adottságú pályája van, ám 
a versenyeket a budapesti Kincsem parkban rendezik. Az idei Alagi 
Díjat június 5-én futják a 3 éves mének és kancák. A 2000 méteres, 
2,4 millió forint összdíjazású versenyen 12 ló indulhat. A majdani 
győztes sikerének erkölcsi értékét jelentősen emeli, hogy a díj név-
adója, Alag, a magyar lóversenyzés fellegvára idén ünnepli községgé 
válásának 100. évfordulóját.

V. I.

szombaton futnak 
az Alagi Díj-ért 
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Gödi Jazz Fesztivál
június 4. péntek

Helyszín: Alsógöd, Belga Sörház

Karosi Júlia Quartet 
Szakcsi trió

Dresch Quartet

X. Fétis Crossfutás és 
Hagyományorzo Nap

június 5. szombat
Helyszín: A GÖD SE alsógödi focipályája

Futóverseny 
„Családi csavargás” ügyességi verseny

Strandröplabda Kupa
Futball Kupa, lovasíjász bemutató

Ovis futball kupa
Néptáncegyüttesek föllépése, népi ügyességi játékok

Táncház

 Operabarátok estje
Helyszín: József Attila Műv. Ház

Latin táncest, salsa 
Helyszín: Alsógöd, Christie’s Kávéház

Scarabeus buli 
Helyszín: Felsőgöd, Duna Csárda

Piarista Juniális
június 6. vasárnap

Helyszín: Piarista Szakiskola, Gimnázium és 
Kollégium, Jávorka u. 18.

Maszk Bábszínpad gyermekelőadása
Zenés gyermekműsor 

Erkel művek gödi operaénekesek előadásában
Mimikri Bábszínház gyermekelőadása

Klasszikus és jazz műsor
Musical részletek

Sárkányhajózás, kenuzás,
sakk, asztalitenisz, 

asztali labdarúgás (gombfoci)
kerékpáros ügyességi versenyek

célba dobó- és rúgóversenyek
A gödi Drums ütőegyüttes műsora 

Mini és Syrius anno... 70-es évek
Török Ádám és a Mini koncert

Syrius muzsika a 
Frank Zappa Emlékzenekar eloadásában; 

Díszvendég: Ráduly Mihály;

10 éves a gödi Gaude Kórus 
Jubileumi koncert

Helyszín: Alsógödi Katolikus Templom

Fővédnökök:
Dr. Beer Miklós, váci püspök és Markó József, gödi polgármester

Országzászló újraállítása Felsőgödön

Göd Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk
a trianoni békediktátum megemlékezésére  

és a felsőgödi országzászló újraállítására, megáldására.

Időpont: 2010. június 4. (péntek) 16.30 óra
Helyszín: Kincsem Óvoda előkertje, 2132 Felsőgöd, Lenkey u. 13-17.

PrOgram:
16.30-kor harangzúgással emlékezünk hazánk megcsonkításának 

90. évfordulójára
***

megnyitó: Markó József polgármester 
Közös ének: Himnusz és ősi himnuszunk Boldog asszonyanyánk

Vers: Dózsa László előadóművész 
Bevezető beszéd: Farkas Éva, az MNF gödi elnöke

Ünnepi beszéd: Marton Zsolt római katolikus plébános 
Közreműködők: Kincsem Óvoda óvodásai, 

valamint a Búzaszem Ökumenikus Iskola diákjai
Vers: Lengyel György 

***
Zászlóavatás – megáldás

Marton Zsolt katolikus plébános  *  Szotyori Nagy Gábor református lelkész
*  Kovács László evangélikus lelkész  *  Zászló félárbócra húzása

*  Csávás Attila tárogatóművész előadása  *  Koszorúzás  *  Szózat

mIndenKIt  sZeretettel  VárunK!

Farkas Éva,  szervezőmarkó József,  polgármester

m e g H Í V Ó
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Kárpát-Haza templomának szentelési 
ünnepségére, amely 2010. június 4-én 14.30 órakor kezdődik Verőcén a lósi-völgyben. 

az ünnepséget a duna televízió 14.30-tól 
16.35-ig élő adásban közvetíti.

Vágtázó Csodaszarvas zenekar – a magyar szent Korona másolatának behozatala
Oberfrank Pál színművész – dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
unicum férfikórus előadása
Bethlen Farkas köszöntője
török máté énekmondó – reményik sándor: templomok
Völgyessy szomor Fanni dalművész csángó népdalt énekel
Cselényi lászló – a duna televízió elnökének – beszéde
Credo együttes, Kárpátalja 
Csuka tamás református tábori püspök beszéde
Fonó Zenekar
maczkó mária népdalénekes – tekintsünk fel

 
a  t e m P lO m  F e l s Z e n t e l É s e :

Balázsi lászló a magyarországi unitárius egyház mb. püspöke-főjegyzője
dr. Beer miklós a Váci egyházmegye megyéspüspöke

Csuka tamás nyugalmazott tábori püspök, református lelkész (Vác) 
dr. Fabiny tamás az Északi evangélikus egyházkerület püspöke

dr. szabó István a dunamelléki református egyházkerület püspöke
 

maczkó mária népdalénekes – Csanád Béla: Hála Himnusz
Himnusz – Váci Ifjúsági Fúvószenekar

Harangzúgás 16.30-kor – a trianoni szerződés aláírásának időpontjában
székely Himnusz

 történelmi zászlókkal közreműködik a történelmi Vitézi rend
 

a szentelési ünnepséget követően szeretetvendégséget tartunk, 
amelyet a Vágtázó Csodaszarvas, a Credo együttes és a Fonó Zenekar koncertje követ.

 
a helyszínen tartandó kirakodóvásáron gazdag népművészetünk, 
tehetséges mesterembereink értékes munkáit csodálhatják meg. 

nagy sZeretettel HÍVunK És VárunK mIndenKIt! 
legyÜnK mInÉl tÖBBen!

a sZeretet, aZ Imádság, aZ ÖssZeFOgás És a KItartás JegyÉBen!
 

Bethlen Farkas, Julianus Barát alapítvány
www.karpat-haza.hu
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Vác déli kapujában, a kettes főút 
mellett lévő vállalkozás 1995-től 
a Peugeot hivatalos márkakeres-
kedése és szakszervizeként mű-
ködik. Az elmúlt másfél évti-
zed megannyi sikere után az idei 
esztendőt is akciókkal, új szol-
gáltatások bevezetésével kezd-
ték a hazai importőrrel együtt-
működve – tájékoztatott Pittlik 
Béla, PM Perpetuum Mobile 
Kft. telephelyvezetője. – A Pe-
ugeot bevezette a Főnix progra-
mot, amelynek az lényege, hogy 
a márkaszervizek az autó életko-
rával növekvő mértékű kedvez-
ményt adnak az alkatrész árából 
és a munkadíjból. Természetesen 
ezt a mi szalonunkban is igénybe 
vehetik a vásárlók. Meggyőződé-
sem, hogy a Peugeot ezzel az ak-
cióval is bizonyítja, hogy márka-
szervizei piacérzékenyek, nem 
dolgoznak drágán. Ráadásul va-
lamennyi szerviz korszerű szak-
műhellyel rendelkezik, az ügyfél 
interneten regisztrálhatja autó-
ját, amelyet igény esetén a szer-
viz munkafelvevői is elvégeznek 
– világítja meg az országos akció 
előnyeit.  

Pittlik Béla külön hangsúllyal 
beszél a cég folyamatos megúju-

lását szolgáló koncepció meg-
valósításáról, az európai márka-
szabványokhoz való alkalmaz-
kodásukról. A személy- és kis-
teherautót forgalmazó és szervi-
zelő cég a Peugeot fennállásának 
200. évfordulója alkalmából nyílt 
hétvégét tartott május derekán. – 
A tavaszi klímatisztító akciónk 
június 15-ig tart, amely bármely 
Peugeot modellre érvényesen. A 
Peugeot 308-as modellek a júni-
us végéig tartó akcióban 700.000 
Ft, illetve 1.000.000 Ft kedvez-
ménnyel kaphatók, míg a 3008 tí-
pusra 800.000 Ft a kedvezmény. 
A 207-es típus „200 év speciális 
széria” esetén ez 500.000 Ft.  – 
tájékoztatott.   

A PM Perpetuum Mobile Kft. 
ügyvezető igazgatója, Dr. Tölgye-
si Vilmos egy igazán rendkívü-
li akcióról számolt be: - A koráb-
bi új autó eladás-csökkenés miatt 
komoly hiány jelentkezett egyes 
használt típusok területén és sok 
vevő ma az egymillió forint körü-
li használt Peugeot autókat kere-
si. Ez késztette márkakereskedé-
sünket arra, hogy korábbi – első-
sorban a 307-es típust megvásárló 
– vevőinket levélben értesítettük 
az akcióról. Bízunk benne, hogy 

azoknál a márkához hű ügyfelek-
nél, akiknél esedékes a régi autó 
lecserélése, sikeres lesz a prog-
ram. A jelentkezéseket továbbra is 
várjuk, miközben a használt 307-
est keresőket is tájékoztatjuk az 
aktuális kínálatról. 

Dr. Tölgyesi Vilmostól meg-
tudtuk, hogy a selejtezésre érett 
személygépkocsival rendelke-
ző autósok részére a nyári hó-

napokra – noha egyelőre kísér-
leti jelleggel – ajánlja az egyedi 
„roncsautó-prémium” akcióját a 
PM-Vác. 

Az akció lényege, hogy ha az 
ügyfél hivatalos bontónál leadja 
régi roncsautóját, és azt a forga-
lomból kivonja, akkor az ott ka-
pott igazolással új Peugeot vá-
sárlásakor a PM-Vácnál jelentős 
kedvezményre számíthat. Típus-

tól függően a listaárból ez akár 
100.000 – 250.000 Ft is lehet.  Az 
akció más kedvezményekkel nem 
vonható össze, mivel speciális 
megoldást alkalmazunk, melytől 
a kereslet-élénkítésen túl jelentős 
környezetvédelmi előnyök vár-
hatóak – mondta optimistán Dr. 
Tölgyesi Vilmos. 

A cég két vezetője a nyári ak-
cióik között beszámolt a különle-

ges segélyszolgálatról, mellyel a 
nyaralni indulók biztonságát sze-
retné elősegíteni a PM-Vác. Ez az 
akció két részből áll: egyrészt a 
nyaralás előtti díjtalan átvizsgá-
lásból, másrészt a lehetőségeik-
hez képest abból a hétvégi ügye-
letből, amely azon a kellemetlen 
helyzeten kíván segíteni, ami-
kor a tervezett hétvégi indulást 
egy hirtelen meghibásodás aka-
dályozza meg. Ez a szolgáltatás, 
amely adott esetben csereautó 
biztosítását is jelentheti, termé-
szetesen nem ingyenes és nem az 
Autóklub szolgáltatással kíván 
versenyezni. 

Az éppen aktuális akciókat el-
sőként saját honlapján (www.
peugeot-pm.hu) jelenteti meg a 
társaság, de kiterjedten használ-
ja a környékbeli sajtó nyilvános-
ságát is. 

Az egyéni ügyfeleken kívül 
a PM-Vác keresi azon környék-
beli szolgáltatókkal, cégekkel a 
kapcsolatot, akikkel a kölcsö-
nös előnyök alapján működhet-
nek együtt… Mert ne feledjük: 
az emelkedőre könnyebben jut-
nak fel azok, akik vállvetve segí-
tik egymást…

V. I.

Újdonságok, tervek, akciók
a PM-Peugeot Vácnál

A közel két éves lejtmenet után nincsenek könnyű helyzetben manapság a gépkocsi-kereskedők. Bár egyes vélemények szerint a hazai autókereskedők a távolban már látják a felfelé vezető utat. Az élénkülés hal-
vány jeleit a váci PM Perpetuum Mobile Kft. (PM-Vác) háza táján is érzékelik. Akciókkal, új szolgáltatásokkal sikerült növelni értékesítési mutatóikat. A Peugeot nagyon kedvelt márka az autósok körében – állít-
ják a váci szalonban.

A kellemes hangvételű beszél-
getésből hamar kiderült, hogy 
az értékesítés motorja a feleség, 
Trepinszkiné Tiringer Ágnes. 

– Annak ellenére, hogy az épí-
tőiparhoz semmi köze nem volt 
a vállalkozásunk 18 évvel ez-
előtti indulásakor, szakmai, épí-
tőanyagokkal kapcsolatos tudá-
sát sok ezzel foglalkozó szak-
ember is megirigyelhetné. Én is 
kérek tőle néha tanácsot, pedig 
már 30 éve a szakmában dolgo-
zom – mondja róla az építész férj, 
Trepinszki József.

– Mi a legfőbb üzenete az ol-
vasóknak?

– Nálunk mindig is a minket 
valamilyen formában megke-
resők voltak a központban. Mi 
nem eladni szeretnénk (mint pl. a 
barkácsáruházak), hanem az ér-
deklődők igényeit kielégíteni. És 
ez óriási különbség! Van olyan, 
hogy valaki bejön hozzánk egy 
konkrét anyagért, de mással tá-
vozik, mert közben kiderül, hogy 
egy másik termék jobb az ő prob-
lémájának a megoldására. Mi 
a vevőkkel egyénileg foglalko-
zunk, családias légkört próbá-
lunk kialakítani. Beszélgetünk 
velük, „szakmázgatunk” az arra 
fogékonyakkal, persze csak ha 
ők is így akarják, és ha idő is van 
rá. A legtöbb ember siet valaho-
vá és ráadásul még problémái is 

vannak! Ezt mi próbáljuk egy ki-
csit feloldani, egy kicsit embe-
ribb hangon szólni hozzájuk.  – 
válaszol a feleség. 

– Hogyan tudnak talpon ma-
radni a nagy konkurenciaharc-
ban?

– Ez egyrészt benne van az elő-
ző válaszban is, másrészt elége-
dettségi és visszavásárlási ga-
ranciát adunk a nálunk vásár-
lóknak, harmadrészt sokféle in-
gyenes szolgáltatást nyújtunk 
(részletek a honlapon – a szerk.), 
negyedrészt a termékeinket úgy 
állítjuk össze, hogy minél kisebb 
legyen a konkurencia – vette át a 
szót a férj. – Az utóbbiból követ-
kezően nem szállunk be a „ga-
tyaletolós” árversenyekbe, en-
nek ellenére állítom, hogy átlag-
ban sokkal olcsóbbak vagyunk 
a minket körülvevő áruházak-

hoz képest. Ezt már a vevőink 
is mondták! Meg kell még emlí-
tenem az idén átalakított honla-
punkat, amely folyamatosan vál-
tozik, bővül. Ebben azt próbáljuk 
elérni, hogy az olvasókat hasznos 
információkkal lássuk el az épí-

tőiparról és a termékeinkről. In-
dítottam egy meglepően nagy ér-
deklődést hozó, ingyenes email 
tanfolyamot az épületek hőszige-
telési problémáiról (a férj épület-
energetikai szakértő – a szerk.), 
valamint érdekes cikkeket  köz-
lünk, a regisztrált kivitelezőknek 
zárt oldalon adunk szakmai in-
formációkat. 

Nyereményjátékokat rende-
zünk és számos meglepetés-
sel fogunk előjönni az elkö-
vetkező időben is. Ráadásul a 
webáruházunk megkönnyíti a 
rendelések menetét is. Vélemé-
nyem szerint minden építkezőt, 
érdeklődőt folyamatosan tudjuk 
tájékoztatni az újdonságokról 
weboldalunkon is!  – hallhattuk 
Trepinszki Józseftől. 

Építőanyagot másképpen?

Csak munkaidő után tudott időt szakítani az interjúra a dunakeszi Palást Építőanyag Áruházat vezető/tulajdonos házaspár, mert elmondá-
suk szerint az utóbbi időben megsokszorozódtak a tennivalók. Náluk legalábbis élénkebb lett a kereslet, ezért a napi vezetői teendők mellett 
mindketten árajánlatokat írnak és a vevőkkel, érdeklődőkkel foglalkoznak.

Középpontban az eMBeR!
•  Alsógöd központi részén (közműves tetőtérrel bővíthető) 2 

szobás családi ház eladó. Tel: +36 30 561-5596 Kohári Margit 
Ilona, 2131 Alsógöd, József Attila u. 15/a. 

•  Eladó Dunakeszin, a Malomárok-dűlő „Epresben” jelenleg kül-
területi, 1200 m2-es telek. Érdeklődni: +36-30-214-8368

•  Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. Tel.: +36-30-
386-4456

•  CnC-gépkezelői végzettséggel állást keresek.  
Tel: +36-70-272-1092



Több éves munka eredménye-
ként újjászületett a régi, elha-
nyagolt Vöröskereszt. A feszü-
let, mely korábban egy üres tel-
ken állt – a váci Vöröskereszt té-
ren – most méltó helyére került. 
A Horváth Tibor szobrászmű-
vész által restaurált kereszt szen-
telő ünnepségére május 29-én ke-
rült sor. Emlékbeszédet mondott, 
és a szertartást vezette, Dr. Var-
ga Lajos segédpüspök, általános 
helynök. Az ünnepségen közre-
működtek a Fónay HUMÁNIA 
Társulat tagjai, Nábelek Anita és 
Koren Gábor; az ünnepség mo-
derátora Báthori Gábor, az ES 
Televízió bemondója. 

A nagy horderejű restaurá-
lás Kriksz István önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére in-
dult el, aki nem pusztán megál-
modta a feszület helyreállítását, 
de képviselői tiszteletdíjának fel-
ajánlásával, jelentős mértékben 

hozzájárult az elképzelés megva-
lósulásához.   

Dr. Varga Lajos segédpüspök 
leszögezte, hogy a feszület méltó 
helyére került, hiszen szépségét a 
környezet szépsége még inkább 
kiemeli: az épített és a természe-
tes környezet harmóniát alkot.   

A püspök atya elsőként a ke-
reszt szimbolikájáról és e jelkép-
ben rejlő erőről beszélt. Az em-
lékezés – mint mondta - alapvető 
feladat, mind egyéni, mind kol-
lektív szinten, hiszen saját én-
azonosságunkat biztosítja az idő 
folyamatosságában, míg a kö-
zösség számára a legfőbb össze-
tartó erőt jelenti. A keresztény-
ség alapvetően emlékező közös-
ség, melynek egységét, szelle-
mi tartalmát 2000 éve a Jézusra 
való emlékezés határozza meg. E 
szellemi tartalom fejeződik ki a 
kereszténység legszentebb szim-
bólumában, a keresztben, mely 
Jézus Krisztus önfeláldozását, a 
szeretetből fakadó áldozatot jel-
képezi a hívők számára. De a ke-
resztben – hangsúlyozta Dr. Var-
ga Lajos – egyúttal istent is tisz-
teljük, valamint a megváltott em-
bert. Az embert, aki fontos célok 
érdekében maga is kész áldoza-
tokra és összefogásra.

A segédpüspök köszöntőjét kö-
vetően Kriksz István mondott 
köszönetet mindazoknak, akik 
támogatták kezdeményezését, s 
hozzájárultak a feszület újjáala-
kulásához. Mint mondta, az öt-
let, hogy visszaállítsák e régi ke-

reszt „fényét”, 2006 őszén fogal-
mazódott meg benne. Tervéhez 
hamarosan segítőtársakat talált, 
akik nélkül nem valósulhatott 
volna meg a restaurálás. Kriksz 
istván ezúton mondott köszöne-
tet mindannyiuknak.  

Az ünnepség zárásaként Dr. 
Varga Lajos püspökatya megál-
dotta a keresztet, majd a hódo-
lat jeleként a résztvevők gyertyát 
gyújtottak a feszületnél.

Maczkay Zsaklin 
Fotó: Cservenák Péter
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www.termallakopark.hu

Kriksz István

Dr. Varga Lajos áldotta meg a keresztet

Nyaralj Horvátországban, Vir szigetén! Az apartman Vir sziget 
középső részén, a tengerparttól 50 méterre található.

Minden apartManhoz tartozik egy
• felszerelt konyha étkezővel • terasz  
• fürdőszoba • WC • légkondicionáló  

• szoba széf • parabola antenna
Árak: 
1 szobás apartman (3 fő): 40 Euro/nap (3.500 Ft/fő/nap)
2 szobás apartman (5 fő): 60 Euro/nap (3.180 Ft/fő/nap)
3 szobás apartman (9 fő): 90 Euro/nap (2.650 Ft/fő/nap)

Jelentkezni és a részletekről érdeklődni lehet a +36-30/302-0281-es 
telefonszámokon. Az udvar rendezett virágos kerttel,  

kerti grillsütővel és zárt parkolóval rendelkezik.



• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT. • Vác, Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956, 
Fax: 06-27/502-951, Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www. peugeot-pm.hu, ertekesites@peugeot-pm.hu
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Csúcson a váci férfi kézilabdázás

Taxival a dobogóra
Az egy esztendővel ezelőt-

ti másodosztályú férfi kézilabda 
bajnokság Nyugati csoportjában 
a Váci KSE még csak megköze-

lítette a legendás helyi Fonó hat-
vanas évek végén elért legjobb 
eredményét, a 2009/2010-es so-
rozatban – időközben az új név-
szponzornak hála, „taxiba pat-
tanva” – már minden idők leg-
nagyobb váci férfi sikerét érte el: 
bronzérmet szerzett.

A váciak Laurencz László mes-
teredző vezetésével sokáig emlé-
kezetes őszi szezont produkáltak: 
tizenhárom mérkőzésen mindösz-
sze négy pontot veszítve teleltek a 

tabella élén. Egyre nagyobb érdek-
lődés övezte a váciak teljesítmé-
nyét, szórakoztató, nívós kézilab-
dát láthatott a közönség és a szak-

ma. Aztán sajnos a tavasszal foly-
tatódott a példátlan sérüléshullám 
– majdnem minden kulcsjátékos-
nak meccsek sorát kellett kihagy-
nia sérülés vagy betegség miatt –, 
és a lendület, valamint önbizalom-
vesztés már egy gyengébb tavaszt 
eredményezett. (Ősszel 22, tavasz-
szal 13 pont.) Így a szinte végig ki-
egyensúlyozott pécsiek könnye-
dén ismételhették meg egy évvel 
korábbi bajnoki címüket és a Tata 
is megelőzte a Vácot… 

A váci játékosok egyéni telje-
sítménye – hasonlatosan a csa-
pat produkciójához – tartalma-
zott hullámvölgyeket. A húzó-
embereknek is voltak kimondot-
tan gyenge mérkőzései, a csapat 
keretének kiegyensúlyozottságá-
ra utal, hogy ennek nagy részét a 
többiek ellensúlyozni tudták. Az 
általános vélekedés szerint a váci 
férfi szakág eddigi legjobb ered-
ményének eléréséhez mégsem a 
sokszor bravúrosan védő Tuba 
Kovács Ervin, a góllövőlistán 
második helyén végző Pozsgai 
Balázs, a roppant tehetséges vil-
lám szélső Szikra Péter, vagy a 
kőkemény védőspecialista Hor-
váth Csaba tette a legtöbbet, ha-
nem a hazai és nemzetközi kézi-
labdázás apostolaként tisztelt le-
gendás tréner Laurencz László, 
illetve a lehetőségekből szinte a 
maximumot kihozó klubelnök, 
dr. Schoffer Attila.

A Váci KSE-Taxi 2000 vezeté-
sükkel, tehetséges, lelkes és újabb 
csúcsok meghódítására kész játé-
kosaival talán a következő baj-
nokságban még több örömet sze-
rez majd az immár elkényeztetett 
váci kézilabda barátoknak.

Kereszturi Gyula

– A két aranyérem azért csak 
megnyugtatta, nem?

– Nem rossz eredmény, de mint 
már említettem, messze még 
a válogatók vége. Éppen ezért 
most a következő megmérette-
tés lesz számomra a legfontosabb 
verseny.

– Ráadásul egy olyan part-
nerrel verte el a világot, aki-
vel emberemlékezet óta nem 
ment párost. Mikor is lapátol-
tak Vereckei Ákossal utoljára 
együtt?

– Éppen tizenegy éve, nevet-
ve mondtam Ákosnak, hogy ami-
kor utoljára összeültünk, össze-
sen 54 évesek voltunk, míg most 
már 65. Higgye el, nem gond az 
alkalmazkodás, hisz harminc fe-
lett már tapasztalatunk és tudá-
sunk is megvan ahhoz, hogy tud-
junk haladni egymással. Az ed-
zések nagy részét úgyis egyesben 
végezzük.

– Ha már az életkorát említet-
te. Bírja a nagy strapát harminc 
felett?

– Úgy tűnik, öregségemre tel-
jesen becsavarodtam. Még min-
dig imádok versenyezni, élvezem 
az olyan edzéseket is, amikor 
nem megy a legjobban, ráadásul 
az úszást is megkedveltem. Egy-
általán nem okoz gondot, hogy 

bőven elmúltam már harminc.
– Hogyan képes ennyiszer csú-

cson lenni? Hisz ebben az évben 
is legalább hatszor kell bomba-
formában beleülni a kajakba…

– Ez sajnos a mi válogató rend-
szerünknek köszönhető. Pedig jó 
lenne néha lazítani, csak azért el-
indulni egy futamon, hogy pró-
bálgassam az ellenfelet, akár azon 
az áron is, hogy nem mi érünk el-
sőként a célba. Ám ez itthon nem 
megy, mert egyszerű a recept: ha 
nem nyersz, itthon azonnal leír-
nak. Bezzeg annak idején a néme-
tek nem ezt követték. 1989 és 1991 
között a verhetetlen magyar né-
gyest minden versenyen figyelték, 
filmre vették. Majd kikockázva 
kielemezték, és a barcelonai olim-
pia kezdetére már méterről méter-
re tudták, miként lapátolnak a mi-

eink. Aztán mi történt a nyári játé-
kokon? Legyőztek minket…

– Ha már szóba került az olim-
pia. London lesz az utolsó nagy 
versenye?

– Most azt mondom, hogy nem, 
hisz a londoni olimpia után 2013-
ban Szegeden lesz a világbajnok-
ság. Ott szeretnék arannyal bú-
csúzni 35 évesen.

– Gondolom, esze ágában sem 
lesz elvállalni a zászlóvivő sze-
repét Londonban…

– Pontosan tudom, hogy 1948 
óta sosem nyert aranyat az, aki 
a zászlót vitte a megnyitón. Pe-
kingben nekem sem jött össze. 
Ám már szóltam, ne keressenek 
mást, vállalom, mert kétszer már 
nem fogok hibázni.

- molnár -
Fotó: Kks

A rádió ma reggeli műsorában 
hallottam, hogy a gazdasági vál-
ságnak köszönhetően egyre ke-
vesebben terveznek külföldi nya-
ralást, mert nincs pénzük az em-
bereknek az utazásra.

Az olcsó fapados repülőutak 
sem olyan kedvezőek, mint ami-
nek tűnnek, mire minden járulé-
kos költséget befizet az ember. 
Reptéri illeték, hitelkártyás fi-
zetés díja stb., stb. Személyen-
ként 20-25 ezer forintot úgyis 
elér, bármilyen kedvező is a jegy 
ára.  Egy négytagú család eseté-

ben 100.000 Ft csak az utazás. 
Nem kevés pénz! Mehetnénk au-
tóval is, mondjuk az Adriára, el-
érhető távolságban van, 700 km. 
Oda-vissza egy átlagos autó-
val megjárható 140 liter benzin-
nel, ami a mai benzinárakon leg-
alább 50.000 Ft. Ez sem kevés, 
nem csoda, hogy az emberek itt-
hon maradnak. Jó lesz a Bala-
ton vagy a Tisza-tó. Még szeren-
cse, hogy nekem nem kell ilyen 
kompromisszumot kötnöm! Én 
nem mondok le a tengerről, oda-
viszem a családom nyaralni!  Át-

alakíttattam az autóm gázüzem-
re Dunakeszin a Medic-Car Kft-
nél. Most 170 Ft-ért tankolhatok 
autógázt, az országban több mint 
500 gázkúton, így csak 24.000 Ft 
lesz az üzemanyagköltségem. 

6000 Ft-ért utazik a családom 
egy-egy tagja az Adriáig és visz-
sza! 

És arról még nem is beszéltem, 
hogy mennyit spórolok havonta, 
mióta gázüzemmel járok, na mit 
gondolnak, milyen szállodát fog-
laltam?

(x)

Budapest-Istria-Budapest autóval 
25.000 Ft, bármilyen hihetetlen, de igaz!

Hogyan csökkenthetjük drasztikusan a nyaralás költségeit?
Budapest-Horvátország-Budapest 6.000Ft/Fő!

Kammerer még mindig 
szeret versenyezni

MUNKALEHETŐSÉG
Magyar cég munkatársakat keres 
otthonról is végezhető munkára.

SZÁMíTóGépES ISMErET ELŐNY!
TELjES Körű KépZéS.

Időpont egyeztetés céljából hívja 
munkatársakat munkaidőben:

Faragó Magdolna, tel: +36/30-522-0022
Bernáth Sándor, tel: +36/70-311-8309
Wasching Tünde, tel: +36/70-265-6099
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tdunakeszin
a tóvárosban

négylakásos társasház

tel.: +36-30-9467-702

építésére alkalmas
építési
telkek eladók

Ahogyan a fiúk is mutatják: 3. lett a csapat a férfi kézilabda NB I/B-ben Megint megcsináltuk!

Nyereményjátékunk eredménye
Kedves Olvasóink! A 2010. május 5-i lapszámunkban a 
mogyoródi Hungaro kart Centerrel meghirdetett közös já-
tékunk nyertesei az alábbiak:

• Váradi Zsolt, Dunakeszi
• Miklós Anett, Nagymaros
• Hajdú Ferenc, Dunakeszi
• Koppány Zsuzsanna, Göd
• Jánosi Mónika, Dunakeszi

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!
Nyereményeiket 2010. június 7-től személyesen vehetik át 
Szerkesztőségünkben.

(Folytatás az 1. oldalról)


