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A Szent István királyunk életművéhez méltó ünnepségekkel
tisztelegtek államalapításunkról
augusztus 20-án a Dunakanyar
településeinek önkormányzatai
és polgárai. Helyszíni tudósításban számolunk be Nagymaros,
Vác és Dunakeszi ünnepi megemlékezéséről, ahol – a többi
településhez hasonlóan – a helyi egyházak képviselőinek közreműködésével felszentelték az
új kenyeret. Az ünnep alkalmából többen vehettek át kitüntetést – köztük Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök, akinek tevékenységét Vác Város Díszpolgára címmel ismerte el e helyi
önkormányzat.

2011. augusztus 25.

A gödi
Kulifai Tamás
világbajnok lett
a szegedi vb-n!

(Összeállításunk a 2-3. oldalon)

Szent Istvánt és
az Új kenyeret ünnepeltük

(Cikkünk a 8. oldalon)

Augusztus 27-én
reggel 10
és este 10 óra között

minden termékre
kedvezményt
adunk!*

NYÁRVÉGI
!
N
A
B
O
G
E
I
D
A
R
Á
VÁS

*Az akció csak a budapesti, budaörsi és törökbálinti áruházakban érvényes.
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki.
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Méltóságteljes Szent István
napi ünnep Vácon

Dr. Szakály Sándor: „A magyarságnak együtt kell gondolkodnia és cselekednie”

Dr. Szakály Sándor reménye szerint
Szent István napján az ország nemcsak emlékezik a múltra, hanem
a jövőbe is tekint: „Mert egy-egy
ilyen ünnep 1989, 1990 óta, nemcsak azt jelenti, hogy emlékezni kell
az egykori uralkodóra, hanem azon
is el kell gondolkodni merre tovább,
hogyan tovább Magyarország. Ös�sze kell fogni mindazokat a magyarokat – folytatta –, akik 1918 után,
az 1920. június 4-i döntés értelmében a határon túlra szorultak. Egy
maradék országnak kell megtalálni a kapcsolatot azokhoz, akik nem
biztos, hogy hozzánk hasonlóan
ünnepelhetnek a Kárpát-medencében, szerte a világban.” – mondta az ünnepi szónok, aki emlékeztette a hallgatóságot, hogy augusztus 20-a nem egy szomorú emlékezés, hanem valódi ünnep, tisztelgés Szent István életműve előtt. Egy
uralkodónak, a mindenkori vezetőnek tudnia kell, hogy mire van
szüksége az országnak – hangoztatta dr. Szakály Sándor, aki szerint
Szent István tudta, hogy mit kell
tennie a magyarság fennmaradása
érdekében.
A múlt századbéli Magyarország
történelmére utalva kijelentette:

Fotó: Cservenák Péter

A lelkükben is ünneplőbe öltözött váci polgárok a korábbi évek hagyományai szerint idén is a Konstantin
téri Szent István szobornál tisztelegtek államalapító királyunk életműve előtt. A városi ünnepség szónoka, dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora méltatta Szent István bölcs
előrelátását, államférfiúi nagyságát, akire a magyarság többsége ma is büszkén és szeretettel emlékezik. Úgy tekintenek rá, mint aki a legtöbbet tette ezért az országért, hogy fennmaradjon, és meghatározó szerepet tölthessen be Európában. Az ünnepi esemény felemelő pillanataként a város Új kenyerét Moys Gábor káplán szentelte fel, majd Fördős Attila polgármester Dr. Beer Miklós megyéspüspöknek
Vác Város Díszpolgára, Bánhidi László nyugdíjas pedagógusnak, Vác egyéni Pro Urbe kitüntetést nyújtotta át az önkormányzat nevében.
Dr. Szakály Sándor történész

Moys Gábor káplán szentelte fel az Új kenyeret

„Ötven olyan esztendő volt a történelmében, ami nem biztos, hogy
a fényes lapokra tartozik. A kérdés
csak az, hogy 50 vagy 20 év után
képes lesz-e ez az ország ismételten
Szent István-i gondolatokra, s főleg
cselekedni. Vajon el tudjuk-e képzelni és fogadni azokat a nemzeti minimumokat, melyekben mindenki képes egyetérteni vallási, politikai meggyőződésétől függetlenül. Egykoron Magyarországon –
a két világháború között – voltak
ilyen minimumok” emelte ki a tör-

ténész, aki így folytatta beszédét:
„Ha valaki 1937-ben nem fogadta el
és nem volt híve a revíziónak, akkor
annak sem a közéletben, sem a politikában nem volt soha többé szerepe, mert abban a jobboldali és a
baloldali gondolkodó is egyetértett,
hogy a Kárpát-medencében élő magyarság együvé tartozik. Talán ma,
augusztus 20-án, Szent István ünnepén meg kellene találni azokat a
minimumokat, amelyekre érdemes
lenne odafigyelni, és nem azt kellene keresni ebben a pillanatban, hogy

mi választ el bennünket.” – szorgalmazta a nemzet összefogását az ünnepi szónok, aki szerint egy európai és Európán kívül szakadt magyarságnak csak akkor lesz jövője,
ha képes lesz együtt gondolkodni,
és cselekedni. „Ha Szent István intelmeit és életművét követjük, akkor nemcsak azt mondhatjuk, hogy
Magyarországnak több mint ezer
éves múltja volt a Kárpát-medencében, hanem reményeink szerint azt
is, hogy több mint ezer éves jövője
is lesz a Kárpát-medencében” – zárta vastapssal fogadott ünnepi beszédét dr. Szakály Sándor történész.
Az Új kenyér megáldása és megszentelése után Fördős Attila polgármester, az egyházmegye intézményeinek a váci kulturális közéletbe kapcsolásáért, a város oktatásügyének fejlesztésében vállalt
szerepéért, kiemelkedő karitatív tevékenységéért átadta dr. Beer Miklós megyéspüspöknek a Vác Város Díszpolgára kitüntetést. Ezt
követően a város érdekében kifejtett közéleti aktivitásáért, szervezőmunkájáért, helyismereti népszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Vác egyéni Pro

Urbe Díját Bánhidi László tanár vehette át a polgármestertől.
Az ünnepségen közreműködött
Farkas Pál karnagy vezetésével a
Váci Szimfonikus Zenekar, Molnár
András a Magyar Állami Operaház,
Kossuth- és Liszt-díjas magánénekese és a Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium. Az ünnepség zárásaként Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, majd Fördős
Attila polgármester és Mokánszky
Zoltán alpolgármester, valamint az

Fördős Attila polgármester és a kitüntetettek: Bánhídi László és dr. Beer Miklós

egyházak, a pártok és civil közösségek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit Szent István
szobránál.
Vetési Imre

Szent Istvánra emlékezett Nagymaros is
Augusztus 20-án Nagymaroson is megemlékeztek Szent István államalapítóról. A rendezvény először a király szobrának megkoszorúzásával kezdődött, majd az ünneplők a főtéren hallgathatták meg a beszédeket és vehettek részt
a városi kitüntetések átadásában.

P

etrovics László, Nagymaros város polgármestere köszöntötte a vendégeket. Visszaemlékezésében
Szent István tetteit méltatta.
– Augusztus 20-a van ma és
én azt szeretném, ha Istvánra, a királyra, és az emberre,
valamint Magyarország születésére emlékeznénk. Vajon milyen volt államalapító királynak lenni? A magyar
közmondás úgy tartja, fapénzzel házat nem építhetni.
Az árát mindennek meg kell
fizetni. Áldozatvállalás nélkül nincs alapozás és nincs
építés – mondta beszédében.
Dr. Harrach Péter országgyűlési képviselő, az ünnepség szónoka is István királyt
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és tetteit hozta fel a mai kor
példájának. Mint mondta:
augusztus 20-án, Szent István életére, tetteire kell gondolnunk.
Mit jelentett akkor az európaiság és mit jelent ma? Akkor azt jelentette, hogy egységes Európához csatlakozott Magyarország. Sokkal
egységesebb volt az az Európa, mint a mai. Ez furcsán
hangzik, tudom, ma, amikor
közjogi elemekkel teremtjük meg az unió egységét. De
valami hiányzik, ami akkor
megvolt, és ez az egységes
kultúra – mondta a szónok.
Az ünnepség keretében adták át a városi kitüntetéseket
is. Nagymaros város dísz-

polgári címet adományozott
posztumusz Raszler Károly
grafikusművésznek, melyet
felesége vett át. Pro Urbe kitüntetést kapott Lukács István szobrászművész és dr.
Rendessy Annamária háziorvos. Nagymaros ifjúságáért

idén Bessenbacher Gézáné és
Heinczné Cserni Katalin tanárnőket tüntették ki. A
Nagymaros város közszolgálatáért díjat Murányi Zoltán
önkormányzati dolgozó vehette át.
Furucz Anita

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Ünnepség Szent István
napján Dunakeszin
Az államalapító Szent István király emlékére rendezett városi ünnepség helyszíne idén rendhagyó módon az újonnan elkészült, impozáns és szeptember elsején megnyílt, 150 óvodás korú gyermek befogadására alkalmas Szent
Erzsébet Katolikus Óvoda volt. A közönséget, melynek soraiban több önkormányzati képviselő is megjelent, Dászkál
Istvánné, az óvoda vezetője köszöntötte. Bevezetőben megemlékezett államalapító nagy királyunkról, majd szólt az
óvoda névadójáról, aki kenyérrel táplálta a szegényeket.

Ü

nnepi köszöntőjében Bocsák Istvánné
önkormányzati képviselő, családügyi
tanácsnok elöljáróban az államalapítás történelmi előzményeiről szólt, majd kiemelte, hogy Szent Istvánnak
nem egy pogány népet kellett
megtérítenie, hanem – felis-

nak erkölcsi tanításaival, hanem példát is mutatott meggyőződéséről.
Beszéde további részében –
utalva arra, hogy augusztus
20-a az Új kenyér ünnepe is –
a kenyér méltóságát ecsetelte,
hangsúlyozva, hogy mindennapi életünkben nagy a becsülete. „A magyar ember

Bocsák Istvánné
mondta
az ünnepi köszöntőt

merve a történelmi szükségszerűséget – egységes nemzetet teremtett a honfoglaló törzsek szövetségéből. A
pápa által küldött koronával
királlyá koronázták és ezzel
elkötelezte magát a kereszténység mellett. Ő maga nem
csak azonos lett a hittel, an-

a kenyeret életnek nevezte.
Azért, mert a kenyér az élet,
akinek kenyere van, az nem
éhezik”.
Az új óvodáról szólva kiemelte, hogy az intézmény
nem jöhetett volna létre a közösség, a városban lakó emberek segítsége, önzetlen ös�-

szefogása nélkül. A névadóról
elmondta, hogy Árpádházi
királyleány volt, aki mes�sze idegenbe szakadva, már
gyermekként is lehajolt a szegényekhez, az elesettekhez.
Végezetül kijelentette: „Az
ünnep ennek az összetartásnak is a megtestesítője. Jelképezi azt az utat, melyen járnunk kell, hogy az erkölcsileg, emberileg és gazdaságilag mélyre süllyedt országunk felemelkedhessen és
betölthesse azt a helyet Európában, melyre méltán hivatott.”
Emelkedett pillanatok következtek. Az Új kenyeret a
városban működő négy történelmi egyház képviselője, Szabó József László római
katolikus atya, Bubrik Miklós görög katolikus parókus,
Szőke Attila református lelkész, valamint Csikány Katalin evangélikus lelkész áldotta meg.
Ezt követően a szervező, koordinátor Szabó József
László atya – kit méltán nevezhetünk óvodaépítőnek is
– a létesítményről szólva elmondta, hogy a munkálatokat mintegy 600 önzet-

len ember adománya segítette, akik szinte valamennyien városunk lakói, de érkeztek összegek az ország más
városaiból, sőt Vancouverből és Erdélyből is. Tekintélyes mennyiség, mintegy 240
millió forint jött össze, mely
nélkül az intézmény nem készülhetett volna el. Ezt kiegészítette azzal, hogy még
várnak adományokat azért,
hogy egy esztendő múlva a
még meglévő adósságokat is
kiegyenlíthessék.
Augusztus 20-án azt a köteléket ünnepeljük, amely
összeköt minket, mondta pohárköszöntőjében Szabó József önkormányzati képviselő, kisebbségi és egyház-

Szünetel a vérvétel a járóbeteg ellátásban
Második napja, augusztus 23-tól nem veszik le a váci szakrendelőben működő vérlaborban a beutalt járóbetegektől a vérmintát.

A

z ügy kapcsán a más témákban összehívott váci rendkívüli képviselő-testületi ülés elején
Csereklye Károly felkérte a szakbizottság elnökét az okok kivizsgálására.
Szerdán már több hírforrás megerősítette: hiába várnak vérvételre a váci

Jávorszky Ödön Kórházhoz tartozó
járóbetegek, mert az intézmény laboratóriuma nem teljesíti ezirányú kötelezettségét. A fekvőbetegeket érintő laborvizsgálatok viszont folyamatosak.
A távirati iroda információja szerint
a laboratóriumot működtető cég tar-

A VOKE József Attila Művelődési Központ
a TÁMOP- 3.2.3. pályázati program keretében
szeptemberben indítja az alábbi képzéseket:

1. Számítástechnikai képzés
– megváltozott munkaképességűeknek
(90 órás képzés)

2. Kompetencia és
készségfejlesztő tréning
(90 órás képzés)

Részletes információ:

www.vokejamk.hu/TÁMOP
vagy a VOKE József Attila Művelődési
Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

tozik a veszélyes hulladékokat a laborból elszállító cégnek, így az nem hajlandó elszállítani a hulladékot, ezért
szünetel a vérvétel.
Az Elektro Szignál Televízió szerdán
délután megkereste a laborvezető-helyettest, aki elmondta: egyelőre nem
tisztázott, mikor indulhat meg ismét a
beutalt járóbetegek vérvétele.
a szerk.

Szabó József önkormányzati
képviselő mondott pohárköszöntőt

ügyi tanácsnok. Utalt II. János Pál pápa éppen húsz évvel ezelőtti, a Hősök terén
elmondott, ma is aktuális, fi-

gyelemre méltó gondolataira: „Csak akkor lesz boldog
és biztonságos a házatok, ha
nagylelkűen, a közös európai
ház felépítésén fáradoztok a
nyitottság, a szolidaritás és
az együttműködés szellemében…” Hozzátette ehhez a
képviselő: „Ne falakat építsünk a világ és magunk közé,
jóval inkább széles, de erős
ajtókat, nagy, de jól szigetelt, ütésálló, minden irányba nyitott ablakokat. Rombolni lehet vaktában, ösztönösen engedve a pillanat hevének. Külön-külön bármit
lerombolhatunk, de közösséget, közös hazát építeni csak
együtt tudunk. Szent István
öröksége ezt követeli meg tőlünk!”
Az ünnepségen színvonalas
műsorral a Dr. Gyombolainé
Kindler Edit által vezényelt
Servite Ökumenikus Kórus
közreműködött.
A városi rendezvények sorába tartozott még a Szent Imre
Római Katolikus Templomban tartott ünnepi szentmise,
melyen ugyancsak sor került
az Új kenyér megáldására.
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Komplex program

a foglalkoztatási esélynövelésre

A

váci Életút Alapítvány sokrétű tevékenységében kiemelt helyet foglal el a tartósan inaktív személyek visszavezetése a munkaerő-piacra,
a felnőtt inaktív lakosság számának csökkentése. Az alapítvány szakemberei hétköznapi tevékenységük során arra
koncentrálnak, hogy elősegítsék a családok életszínvonalának emelését, eltartó képességük növelését, a munka értékteremtő és személyiségformáló erejének elismertetését. Munkájuk
fókuszában – többek között – a fiatal korosztály számára mintaként
szolgáló alkotó ember megbecsülésének erősítése áll.
A „Háló” Komplex program a foglalkoztatási esélynövelésre címen elindított széles
körű képzés – amely a TÁMOP5.3.1-C-09/1-2010-0001 pályázati

támogatás keretében valósul meg
– segítséget nyújt a hátrányos- és
halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi re-integrációjában. Mint azt az Életút
Alapítvány képviselői elmondták, több éves tapasztalatuk van a hátrányos, nehéz sorsú emberek munkaerő-piaci pozíciójának erősítésében is. Jól
példázza ezt a folyamatban lévő
„HÁLÓ” program is, melynek
elindításakor 265 személlyel vették fel a kapcsolatot, hogy segítsenek rajtuk, akik közül 80 fő vállalt
felzárkóztató és szakmai képzést.
A Vácon megvalósuló képzés –
melyben a régió településein élő e
célcsoportba tartozók vesznek részt
– a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
pénzügyi támogatásával jött létre.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Lezárult a DMRV Zrt. egymilliárdos
beruházása a dunakeszi szennyvíztisztító telepén
A projekt alapvető célja volt, hogy a Dunakeszin lévő szennyvíztisztító telep alkalmassá váljon a beérkező szennyvíz határértéken belüli tisztítására. A több mint egymilliárd forint összegű beruházás 2009-ben kezdődött, amelyhez a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) KEOP pályázat keretében 600 millió forintot meghaladó uniós támogatást nyert el. Emellett az óriás cég
önerőből 405 millió forinttal, a szaktárca 80 millióval járult a fejlesztés megvalósításához. A projekt lezárásaként Vogel Csaba, a
DMRV Zrt. vezérigazgatója 2011. augusztus 24-én felavatta a beruházáshoz kapcsolódó emlékeztető táblákat.

A

DMRV Zrt. stratégiai céljai közé tartozik, hogy a rábízott vízi közművek
állapotát, műszaki színvonalát minden lehetséges eszközzel javítsa a hatósági előírások betartása, a környezet
védelme és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében –
mondta projektzáró beszédében a Társaság vezérigazgatója, aki reményét fejezte ki,
hogy egyúttal egy több évtizedes folyamat kezdetét is
köszönthetik a rekonstrukció
megvalósításával. Vogel Csaba kiemelte, hogy a DMRV
Zrt. éves szinten a víz és csatornadíj bevételek közel 20%át fordítja rekonstrukcióra és innovációra. A feladatok közül kiemelt fontosságú volt a 35 éve épült Duna-

keszi Szennyvíztisztító Telep
fejlesztése, amely öt település
lakossági és ipari szennyvízét
kezeli napjainkban. Az állami tulajdonú telep vagyonkezelőjeként a DMRV Zrt. szem
előtt tartja a költséghatékony
és szakszerű üzemeltetést,
a környezet védelmét, és az
erre vonatkozó előírások betartását.

A beruházásnak köszönhetően a tisztító kapacitás
jelentősen bővült, kiépült a
denitrifikációt (nitrát eltávolítást) szolgáló technológia is. A fejlesztés révén a telep 10 ezer köbméter szennyvíz befogadására és tisztítására vált alkalmassá. A rekonstrukció keretében két
darab 2700 m3 térfogatú új
levegőztető, 600 m³ térfogatú új utóülepítő, új iszapvíztelenítő gépház és iszap elősűrítő létesült. Környezetba-

hálózatára. A sikeres és eredményes projekt lezárásaként
Vogel Csaba, a DMRV Zrt.
vezérigazgatója 2011. augusztus 24-én felavatta a beruházáshoz kapcsolódó emlékeztető táblákat, miközben köszönetet mondott a tervezőknek, a szakmai munkában
aktív szerepet vállaló DMRV
Zrt. munkatársainak, a kivi-

rát technológia (UV fertőtlenítés) szolgálja a tisztított
szennyvíz fertőtlenítését. A
technológiaváltással egyes
meglévő létesítmények is átalakultak.
Az építési munkákat követően, 2011 tavaszán lezárt 6
hónapos komplex próbaüzem
a tervezett tisztítási paramétereket visszaigazolta – jelentette be a vezérigazgató, aki szerint jól jelzi a telep felújítási és
kapacitás bővítésének aktua-

Vogel Csaba vezérigazgató avatta fel az Emlékeztető táblákat

litását, hogy az elmúlt hónapokban közel 600 új ingatlan
csatlakozott rá a DMRV Zrt.

telezésben közreműködő cégeknek, a hatóságoknak, és a
szaktárca képviselőinek.

Levélváltás a Kosdi úti aluljáró ügyében

Jövőre 10 milliót szán a MÁV
a vízszivárgás megszüntetésére

Ú

gy tűnik, immár nemcsak az alag
utat használó autósok és gyalogosok, hanem Vác vezetőinek türelme is elfogyott a Kosdi úti aluljárónál
tapasztalható áldatlan állapotok miatt.
Ez tűnik ki a Fördős Attila polgármester
által nemrég tartott sajtótájékoztatóból:
mint hangsúlyozta, sem az aluljáró, sem
a környező utak nem tartoznak a város
kezelésébe, így nincs eszközük a gond
megszüntetésére. Az állandó vizesedés
és kátyúsodás oka a falakból és a talajból folyamatosan felszínre törő csapadékvíz, amely nem csupán a gépjárművekre, hanem az emberek testi épségére
is veszélyt jelent. Mivel a városnak nincs
lehetősége a mintegy harminc millió forintot igénylő megoldásra, Fördős Attila felszólította a MÁV illetékeseit, név
szerint Tóth Axelt, a szükséges lépések
azonnali megtételére.
A polgármester sajtótájékoztatója után
megkerestük Tóth Axel Roland hídszakértőt, aki levelünkre részletesen válaszolt. Mint levelében szerepel, a problémáról, miszerint a hídszerkezet közút
melletti falazatából az aszfaltburkolatra
csurog a víz, 2010. augusztus 25-én kaptak értesítést a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-től. A közös helyszíni szemlét követően elvégezték a hídkörnyék rendezését,
feltérképezték a vízelvezetés rendszerét.
Megállapították, hogy a híd háttöltésé-
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nek víztelenítésére szolgáló keresztszivárgónak nincs nyoma (nincs kivezetés),
a híd alatti, a közút víztelenítését szolgáló csatornák sárral, iszappal telítődöttek. A falazaton keresztül a közútra folyó víz eredetét egyértelműen nem sikerült meghatározni.
A víztelenítő rendszer takarítását a
Magyar Közút Zrt. elvégezte, illetve a
szivárgás megszüntetésére a MÁV Zrt.
részéről megszületett a műszaki elképzelés is. De a szakértő szerint a szivárgás mértéke olyan, hogy a közút megfelelően kialakított, üzemképes víztelenítő rendszerének azt gond nélkül el
kell tudnia vezetni.
Idén, február 4-én újabb helyszíni
szemlére került sor, amelyen a MÁV
Területi Központ vállalta, hogy a falazat mentén lévő, vízelvezető folyóka beton fedlapjai helyére acél rácsokat helyez, segítve a szivárgó víz bejutását a vízelvezető rendszerbe. Ugyanakkor a szivárgás megszüntetésére a
2012. évi kiszervezett tevékenységek
közé 10.135.000 Ft+ÁFA értékben beállította a háttöltés- és mély-háttöltés szivárgó beépítését. Mindezt annak tudatában is felvállalja a MÁV – egyéb tervezett munkák kárára –, hogy „folyamatban van Vác állomás fejlesztésének
tervezése, mely az adott műtárgyra is ki
fog terjedni”. Ezen felül a MÁV közmű-

veket kezelő MÁV IK Kft. bevonásával
tisztázták, hogy a csurgást nem a hídon
átvezetett, elrepedt vízcső okozza.
A szakértő elismeri az acél rácsok elhelyezésével kapcsolatos késéseket, de
azt tagadja, hogy nincs, aki összefogja
a kérdéskört. Hangsúlyozta, hogy a fejleményekről rendszeresen tájékoztatták
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, illetve
keresték a valamennyi fél számára elfogadható hosszú távú, valamint a kompromisszumos rövidtávú megoldást.
A szakértő zárásként jelezte, hogy
az aluljáró, mint vasúti terhet viselő szerkezet, a vasúttársaság kezelésében, üzemeltetésében és felügyeletében
van, azonban az alatta lévő közút karbantartása (valamennyi tartozékával
együtt) nem a MÁV feladata. Ugyanakkor a vélhetően megváltozott talaj–
és rétegvíz-viszonyok miatt „bárhol
is fogják meg a vizet (falazaton innen
vagy túl), ha az a közút víztelenítését is
szolgáló gravitációs rendszeren keresztül nem elvezethető, akkor alapvetően át kell gondolni a helyzetet. Ebben
az esetben megnyugtató és tartós megoldást csak a településrész átfogó vízrendezése eredményezhet”. Tóth Axel
Roland szerint, ennek megoldás nem
a MÁV Zrt. felelőssége, ám – ahogy
eddig is – a vasúttársaság továbbra is
partner a helyzet kezelésében.

irodabútor eladó!
+36-30/342-8032
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Uniós forrásból újul meg
a szakképzés

A

2011. augusztus 31-én zárul az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében a TÁMOP-2.2.3/B-09-1 jelű „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése a közép-magyarországi régióban” elnevezésű pályázat, amelynek keretében 245 millió forintot nyert el a váci székhelyű NaszályGalga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

z elnyert, és vissza nem térítendő pályázati támogatás a Naszály-Galga TISZK 3 partneriskoláját, így a váci Selye János Humán Szakközépiskolát, a szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolát és a gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthont valamint a
Szent István Egyem Gépészmérnöki Karát és Ybl Miklós Építéstudományi Karát érintette.
A projekt a váci, szentendrei, gyömrői és gödöllői kistérségekben a szakképzés TISZK rendszerének fejlesztését, a projekt keretében integrált intézményekre kiterjedő közös szakmai programok megvalósítását, pedagógus továbbképzések lebonyolítását célozta és valósította meg a TISZK jogi keretei között, a szervezetfejlesztés eredményeként létrejövő hatékony struktúrában.
A pályázat keretében 2011. augusztus végéig a pályakezdő munkanélküliség csökkentése és a gazdaság helyi igényeinek kielégítése érdekében a TISZK
olyan új szervezeti és irányítási modellje épült ki,
amely a jövőben képessé teszi a rendszert a folyamatosan változó jogszabályi környezet és munkaerő-piaci igények mellett is, a partnerintézmények hatékony
együttműködésére.

A projekt során továbbfejlesztésre került a NaszályGalga TISZK közös irányítási és képzésszervezési
rendszere, így integrálódtak azok az irányítási folyamatok, amelyek lehetővé teszik az intézményrendszer
számára az RFKB döntéseinek a munkaerő piaci igényeknek megfelelő működtetését.

jövőben erőteljesebben járulhat hozzá a szakképzés
tartalmi változásához és minőségének javulásához.
A projekt eredményeképpen a TISZK partnerintézményei körében erősödött a szakmai együttműködés,
amely mind az iskolai rendszerű képzés, mind pedig
a felsőoktatás és a felnőttképzés területén új, eddig
még kiaknázatlan lehetőségeket tárt fel.
A kialakuló új kapcsolatrendszer a felsőoktatási és
a középfokú oktatási intézmények között, lehetőséget
nyújt a jövőben a beiskolázás, a tehetséggondozás új
alapokra helyezésére, a pedagógus továbbképzések
rendszerének megújítására, a középfokú intézmények
kutatás-fejlesztésben való részvételére.
A TÁMOP projekt megvalósításával tehát egy olyan
modellértékkel is bíró regionális kooperáción alapuló képzési rendszer alakult ki, amelynek alapját a közép és felsőfokú szakképzés jelenti, a csúcsán pedig
a PhD képzés áll.

A projektbe épített pedagógus kompetenciafejlesztő
továbbképzések és a közös tudásmenedzsment rendszer fejlesztése keretében végzett, a pedagógusok
bevonásával megvalósult mentorhálózat kiépítése a

Egyablakos ügyintézés
Napokban köszöntötték
a tízezredik ügyfelet Vácon

Múlt héten, szerdán fogadta a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője a váci kormányablakhoz érkező tízezredik ügyfelet. Dr. Tarnai Richárd egy emléklappal és az Új Alkotmány díszpéldányával köszöntötte a látogatót, majd az újságíróknak adott interjújában elmondta, hogy az új közigazgatási törvény elfogadását követően kiteljesedik az
egyablakos ügyintézői rendszer feladatköre.

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

Pest Megyei Kormányhivatal vezetője
délután köszöntötte a megyében működő kormányablakok tízezredik ügyfelét,
aki a megérkezése után egy emléklapot és az
Új Alkotmány egyik példányát kapta ajándékba. Mint közismert a váci ablak is január 3-tól
működik, a 10 ezredik ügyfél először jött ide,
hogy információt kérjen.
„Édesanyám szomszédja szintén itt intézte
ugyancsak a nyugdíjkérelmét, amihez most
kértem a nyomtatványt és ezért jöttem ide…”
– nyilatkozta Kurucz Tiborné, a tízezredik
ügyfél.
A kormányablakok működésének eddigi tapasztalataként Tarnai Richárd elmondta, annak ellenére, hogy nem minden ügyet tudnak még itt elintézni az ügyfelek – egyre nő
az érdeklődés irántuk. A hivatalvezető szerint
vonzó az ügyfelek számára, hogy egy helyen,
gyorsan intézhetik ügyeiket, a hivatalnokok
hozzáállása segítőkész.
– Ez akkor is így van, ha nem tudnak azonnal megoldást találni az ügyfél problémájára, aki örömmel fogadja, hogy a hivatalnokok
kedvesek, szolgálatkészek, a kitöltésben is segítenek. Ez pedig már akár – félig-meddig –
a probléma megoldását is jelenti. Ennél azonban sokkal jobb a helyzet és szinte valamen�nyi ügyben megoldást sikerült találni, ahol
pedig nem – mert még nem a kormányhivatal részét képező szervtől kell valamiféle ál-

lásfoglalás, határozat, döntés – ott pedig automatikusan áttesszük államigazgatási jogkörbe ezeket az iratokat – foglalta össze a gyakorlati ügymenet tapasztalatait Dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízott, a Pest Megyei
Kormányhivatal elnöke.
A kormány 2013 végére ígérte az egyablakos
ügyintézői rendszer végleges kiépítését. Addigra a jelenlegi 30 közigazgatási ügykör helyett az állampolgárok a többi hivatali ügyeit
is itt tudnák elintézni. A kormánymegbízott
szerint már 2003. január elsejétől kiteljesedhet az egyszerűbb ügyintézői rendszer, mivel
a közigazgatás átalakításának részeként az állami hivatali ügyintézés a megyei kormányhivatalokhoz, ezáltal a kormányablakokhoz
kerül majd.
– Ősszel kerül az Országgyűlés elé a közigazgatás teljes átalakítását célzó törvénycsomag. Ennek során 2013. január 1-től létrejönnek a járások, melyek a kormányhivatalok
megnyújtott kezei lesznek. A folyamat részeként 2012. január 1-től a megyei közgyűlések
szerepe teljesen megváltozik, területfejlesztési feladatokat látnak majd el. Minden olyan
ügykör, ami nem önkormányzati, hanem természetéből fakadóan állami államigazgatási feladatkör, az a kormányhivatalhoz kerül,
mint például az oktatási, egészségügyi is szociális feladatok is – hangoztatta Dr. Tarnai
Richard.
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Egész napos

könnyed kikapcsolódás a
család minden tagjának!
ingyenes gyerekjátékok
Dunakeszi
Bábjáték
Gyermekszínház
Pom-pon csapat
kulturális- és sörfesztivál
Sport- és tánca Dunakeszi Katonadombon
bemutatók,
2011.
Római kori és kelta
hagyományôrzô tábor
szeptember
Bungee jumping
16-18.
Merida biciklipálya
Kirakodóvásár Kézmûves
foglalkozások,
Színvonalas gasztronómiai kínálat
Széles sörválaszték

Feszt

Péntek

Sárkányhajó verseny a Dunán,
befutó 17 órakor a Dunakeszi révnél.
18:00
18:15
19:45
21:00
22:00

Fesztivál megnyitó
Fekete Jenô és a Muddy Shoes
Póka Egon Experience
Kasza Tibor
Krízis Band

9:00
10:00-14:00
10:00-15:00
14:30
16:30
18:00
21:00

10:00-15:00
10:00
15:30
16:00
16:15
18:45
20:00

Szombat

Penny Market Dunakeszi fôzôverseny
Sportválasztó
Kistérségi hétpróba
Decathlon kerékpárverseny
Oksa zenekar koncert
Trium virtus koncert
TNT koncert

Vasárnap

Vir bonus ókori játék a gyerekeknek
Rendôrségi és készenléti mentôk bemutató
Gladiátorviadal
Szarvas törzs kelta harci bemutató
Blues Fathers koncert
Magyar Változat Munkatársai koncert
Irigy Hónaljmirigy

Vizek és a borok útján kerekeztek

Nagymarostól Tokajig

Augusztus 17-én, szerdán rajtolt el az első Trans Hungária Maraton Nagymarosról. A
versenyre jelentkező 153 kerékpáros négy nap alatt 377 kilométert tett meg egészen
Tokajig erdőn, mezőn. A megmérettetésnek nem csupán a bicajozás volt a célja, hanem az is, hogy a résztvevőket megismertessék a hazai turizmussal. A verseny jelszava is ezt tükrözte: a Dunától a Tiszáig a vizek és a borok útján.

A

rajt előtti napon Katona Kálmán, az Országos Terepkerékpáros
Turisztikai Szövetség
elnöke sajtótájékoztató keretében arról beszélt, hogy NyugatEurópában már bevált gyakorlat az, hogy ilyen helyeken haladnak a bringások.
A verseny három megyén vezet majd át Észak-Magyarországon, mely növelheti turisztikai vonzerejüket. A bringások átmennek több borvidéken, 50 településen, 32 folyót
és patakot kereszteznek, 10 termálforrást, 9 várat látnak majd,
négy nemzeti parkot érintenek
és hatféle talajtípuson tekernek
majd – mondta.
Nagymaros polgármestere,
Petrovics László pedig arról beszélt, hogy a település örömmel
fogadta be a verseny rajtját.
Megtiszteltetés, hogy Nagymaros a kiinduló pontja ennek
a versenynek. Fontosnak tartom, a turizmus fellendítését,
de a Duna-Tisza kapcsolatát is
– mondta.
A szerdai induláson a polgármester a szervezőknek egy
üveg Duna vizet is átadott, melyet Tokaj polgármestere a célban vett át és öntött a Tiszába,
ezzel is jelképezve azt, hogy a
két folyó összeköti a versenyt.
A résztvevők között a fiataltól
az idős korosztályig, férfiaktól
a hölgyekig, amatőrtől a profiig, mindenki képviseltette magát. A szervezők azt remélik,
hogy jövőre megduplázódik
majd a résztvevők száma.

Támogatók: Penny Market, Decathlon Sportáruház, Volksbank, CIG Pannonia Életbiztosító

Tokaj városokon haladt át, etaponként átlag 5 órás időtartam alatt. A négy napos verseny minden egyes szakasza a
klasszikus maratoni versenyek
hosszútávjának felelt meg. Ennek ellenére Blazsó Márton a
már első nap megszerzett első
helyét nem engedte át, a tokaji
végcélba is ő tekert be elsőként!

BIZTONSÁGI ŐR
(OKJ 31 861 01 1000 00 00)

képzés INDUL!
A tanfolyam helye: Dunakeszi Rendőrkapitányság
Kezdési időpontja:

2011. szeptember 18-án 09.00 óra.

A képzéssel párhuzamosan a már biztonsági őr
végzettséggel rendelkezők részére RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ
(31 861 0001 31 06) ráépülő képzést is indítunk!
Az előadások szombati és vasárnapi napokon kerülnek megtartásra.

Moduláris képzés!

A tanfolyam az egész országra érvényes OKJ képzést nyújt!
Részletfizetési lehetőség!

Igény esetén fegyveroktatás, vizsgáztatás!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Részletes felvilágosítás: +36-20/532-33-85-ös és
a +36-20/548-33-43-as telefonszámon.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
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ből. A főszervező szakaszteljesítésre szóló előzetes jóslata itt
majdnem percre pontosan beigazolódott – bár Blazsó Márton addigi ritmusát tovább javította és elhúzva a mezőny
elől majd 10 percet vert az üldözőire.
A 4. és egyben az utolsó nap
talán a legszebb rajt-környetet kellett összesen leküzdenie a versenyzőknek, a legmagasabb pont 471 méteren volt.
Az útvonal szőlőkben, egy
vulkánból kivájt kőbányában,
a gyönyörű Zempléni-hegység
domborulatain volt végig vezetve és érintette a minőségi
borászatáról híres Erdőbényét
is. A nehezen kerékpározható
zempléni utak kicsit megkeserítették az erejük határait feszegető versenyzőket, a köves
talaj és sok helyen tüskés aljnövényzet több defekttel lassította a bringásokat.

Augusztus 17-én, szerdán
reggel tömegrajttal startoltak
el az aznapi 100 km-es távra
vállalkozó atléták Nagymarosról. A 153 induló teljesítményét a nagy meleg nehezítette, így a 30 fokos hőségben
közel 1000 liter víz fogyott el
az útvonal öt pontján felállított frissítőállomásokon. Az
első nap 2200 méteres szintkülönbséget kellett leküzdenie a versenyzőknek a gyönyörű nógrádi hegyek között. Poros, száraz pálya, kemény lejtőzések és a melegben tikkadt
versenyzők küzdelmes csa-

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.
A DUNAKESZI VÁROS POLGÁRŐRSÉG
SZERVEZÉSÉBEN KEDVEZMÉNYES ÁRON

XIlI. évfolyam 16. szám

zetben volt részük a versenyzőknek, hiszen a 477 kilométeres távot vállalók közvetlenül a várból indulhattak el. A
Trans Hungária Maraton utolsó etapja a bicikliseknek még
nem annyira ismert Zemplén
hegységben volt kijelölve, persze a három napos hosszú távú
szakaszok után ez egy kicsit
– hosszát tekintve – könnyített pálya volt. A 66 kilométeres távon 1270 méteres szin-

Tokajban a befutó helyszín a
főtéren, fantasztikus környezetben lett kiépítve, és az eddigi etapokon is tapasztalt pazar
vendéglátás itt is ízletes ételekkel kényeztette a versenyzőket,
a helyi szakácsok jóvoltából.
A leggyorsabb versenyzőnek a
377 km-es távot és a 7400 méter
szintkülönbséget alig több mint
15 óra alatt sikerült teljesítenie
Furucz anita − V. I.

SCHOOL OF BUSINESS
DUNAKESZI TAGINTÉZMÉNY
***
Négy nap tüdőszaggató hőségben, poros és sziklás útszakaszokon
Idén első alkalommal rendezték meg a 1.500.000 forint
összdíjazású Trans Hungária Maraton hegyikerékpáros
versenyt augusztus 17-20. között, hazánk Észak-magyarországi régiójában, Nagymarostól Tokajig.
A versenyzők dolgát a kemény útszakaszok, a hőség és a
fáradtság nehezítette, ám kárpótolta őket a térség szépsége
és a helyi lakosok vendégszeretete. A 153 induló Nagymaros, Hollókő, Bükkszék, Diósgyőr, Szerencs, Erdőbénye és

tái a hegyekkel – ez látszott a
versenyzőkön az első epikus
szakaszon. Az elsők – a legoptimistább szervezői kalkulációkhoz képest is – közel 30
perccel jobb időt futottak a
száraz pályán; a legjobb négy
és fél óra alatt teljesítette a távot.
A második etapon összesen
1890 méteres szintet kellett feltekerniük a Mátrában. A kékestetői mászás nagyon megerőltető volt, láthatóan sokkal
nehezebb, mint amire a mezőny nagy része számított!
A Bükk hegységen átvezető
96 kilométeres 3. napi szakasz
egy erős mászással indult az
összesen 1980 méteres szint-

2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10. (a Gimnázium épületében)

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

22 éves korig ingyenes a képzés, jár a diákigazolvány, 20 éves
korig jár a családi pótlék is. Várjuk jelentkezését!
Mobil: +36-30-915-9038 E-mail: dunakeszi@sob.hu
Honlap: www.sobdunakeszi.hu
vagy személyesen az iskolában.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
2011. szeptember 17. - november 30.
Szeptember 17. szombat, 18. vasárnap
Kultúrházak éjjel-nappal „Alkonyattól-pirkadatig” filmvetítés-sorozat
A filmek korhatáros korlátozással tekinthetők meg.
A belépés díjtalan!

Szeptember 25-én, vasárnap 10 órától

XIV. Nyári Tárlat Dunakeszin
A Szent István napi megemlékezés – a hagyományoknak megfelelően – a városban élő képző- és fotóművészek Nyári Tárlatának megnyitójával vette kezdetét Dunakeszin. Az idén XIV. alkalommal megrendezett kiállítás a kezdetektől fogva, az augusztus 20-i ünnepség részeként, mintegy annak előestéjén nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A
tárlatnak – szintén tradicionálisan – a VOKE József Attila Művelődési Központ ad otthont, fölvállalva egyúttal e helyi alkotóközösség szellemi műhelyének szerepét.

A

zsúfolásig telt kiállító helyiségben Ceglédi Gabriella, az intézmény művelődés
szervezője kedves szavakkal
köszöntötte a megjelent alkotókat és a szép számú érdeklődő közönséget. Kollégája,
Latinovics Zoltán méltatta államalapító Szent István király
életművét, mielőtt sorkerült
volna a tárlat megnyitására.
A Nyári Tárlat fő célkitűzése bemutatkozási és közös kiállítási lehetőséget biztosítani a dunakeszi képzőművészek számára. A rendszeresen, kezdetektől fogva, illetve

hosszú évek óta kiállító művészek mellett minden évben
újabb alkotók is csatlakoznak
a csoportos tárlathoz, tovább
színesítve a sokrétű anyagot.
Az idén mintegy harminchét
képző- és fotóművész művei

láthatók a kiállításon. A kiállítási anyagot mind műfaji, mind tartalmi, stilisztikai
szempontú sokszínűség jellemzi. A galériában egymás
mellett kapnak helyet a különböző hangulatú és témájú
festmények, akvarellek, grafikák, az olykor drámai hangvételű fafaragások és kisplasztikák, továbbá a könnyedebb
hangvételű karikatúrák és
természetfotók.
A kiállítást Dr. Halász Géza
karikaturista nyitotta meg.
Beszédében mindenekelőtt a
helyi alkotóközösség értékteremtő, létrehozó/megőrző erejét hangsúlyozta, mely
immár elengedhetetlen tartozéka Dunakeszi kulturális, szellemi életének, sajátos atmoszférájának. A ki-

ZÖLD VADÁSZNAP
Hely: 2628 Szob, Malomvölgyi Tábor
Időpont: 2011. 09. 09−11.
PROGRAMOK:

• Péntek: Kitömött állatok, trófeák
bemutatója és vására – Környezetvédelmi és vadászfotó-kiállítás, Középkori
harcosok-bemutató, Tárogató zene,
Tűzönjárás, Sámán- dobolás.
• Szombat: Hullatott agancs és trófea
kiállítás, Vadászkutya mustra, Főzőverseny,
Rovargyűjtemény, Természetgyógyászat,
Preparátorműhely bemutató, Tűzönjárás,
Sámán-dobolás.
• Vasárnap: Solymászat, fegyver és fotóbörze, Íjászat,
Ásványok és kövületek, Vadászkönyv vásár, Szarvasbőgésőzhívás, Élőállatvásár, Hüllő, kétéltű kiállítás és árusítás, Bazár.

ÉRDEKLŐDÉS, INFORMÁCIÓ, HELY- ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS:
MEDVECZKI ZOLTÁNNÁL, A ZÖLDEK ELNÖKÉNÉL:

TELEFONON: +36-20 9402699,
E-MAIL-BEN: ZOLDEK@VNET.HU .

tékét és színvonalát, hiszen
mindegyik páratlan értéket
képvisel a maga nemében, s
képes arra, hogy másoknak
– a nézőnek, a befogadó/értő
közösségnek – örömöt és
üzenetet közvetítsen.
Dr. Halász Géza megnyitója után a VOKE József Attila Művelődési Központ munkatársai egy palack névre
szóló borral köszönték meg
minden művésznek az idei
részvételt. Az ünnepség kedves színfoltja volt a Capricco
Együttes muzsikája, miként
az is, hogy az egyik kiállító alkotóművész, Dér Győző megajándékozta az egyik
leglelkesebb látogatót.
A kiállítás szeptember 15ig látogatható.
Maczkay Zsaklin
Fotó: KesziPress

Egészségnap a stresszmentes mindennapokért
10-18 óráig: akupunktúra, asztrológia, Bach virágterápia, grafológia,
meditáció, pránanadi, stresszoldó masszírozás, szívstressz mérés
(külön fizetendő), természetgyógyász, henna testfestés.
A mozgásteremben nyílt órák: zumba, hastánc, sahaja jóga, gyógytorna.
Előadások:
15 óra Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus: Egészség,
boldogság, boldogulás. 16.30 Pápay Eszter önismereti
tanácsadó, terapeuta, „Harmóniában a stresszel…”
A gyermekeket Ringató foglalkozás és arcfestés várja.
Szakmai partner: Budapest Főváros Kormányhivatala
Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
A belépőjegy ára: 300 Ft, amely tartalmazza
az egész napos programokon való részvételt.

Szeptember 25. vasárnap, 18 óra
Müller Péter előadása
A belépőjegy ára elővételben 1.300 Ft, az előadás napján 1.600 Ft

Szeptember 29. csütörtök 19 óra
35 éves a Madách Imre Művelődési Központ Jubileumi Gála
Közreműködnek: Váci Szimfonikus Zenekar, Váci Harmónia Kórus,
Vox Humana Énekkar
Elhangzanak kórusművek és Beethoven: IX. Szimfónia.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetőek a jegypénztárban.

Október 1. szombat 15 óra
Halász Judit előadása gyerekeknek és felnőtteknek
A belépőjegy ára elővételben 1.000 Ft,
az előadás napján 1.300 Ft
További jegyértékesítés: Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160,
www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással,
www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói:
Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Apróhirdetés
• Ácsmester vállal tetőépítést, javítást, tetőfedést, bádogozást,
gipszkarton szerelését. Tel: :+3620/989-1216

állítók között találunk hivatásos művészeket és amatőr, kenyérkereső munkájuk
mellett, hobbiszinten alkotó
embereket, netán olyanokat,
akiknek nyugdíjas éveikben
adatott meg, hogy ecsetet,
vésőt ragadjanak. Ám – mint
hangsúlyozta – e különbség
nem befolyásolja a művek ér-

OKJ-s KÉPZÉSEK
RÉSZLETFIZETÉSSEL

A DUNAKESZI IPARTESTÜLET- ben

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!

Dunakeszi Táncsics M. u. 26. (a vasúti híd lábánál)

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

DOLGOZNI SZERETNE, DE NINCS KÉPESÍTÉSE?
KÍNÁLATUNKBAN MINDENKI TALÁL MEGFELELŐ SZAKMÁT

Tanfolyami képzések
• IDEGENVEZETŐ 143e Ft, • GYÓGYNÖVÉNYKERESEDŐ 200e Ft, • DAJKA 118e Ft,
• ÜGYINTÉZŐ TITKÁR 230e Ft, • SZOCIÁLIS GONDOZÓ 118e Ft,
• LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 180e Ft, • SZAKÁCS 240e Ft, • CUKRÁSZ 240e Ft,
• RAKTÁRKEZELŐ 65e Ft, • SZÁLLODAI SZOBAASZONY 55eFt,
• ÉLELMEZÉSVEZETŐ 180e Ft, • VENDÉGLÁTÓ ELADÓ 95e Ft

Egyéni felkészüléssel elvégezhető képzések
• ÉLELMISZER ÉS VEGYÁRU ELADÓ 75 e Ft, • RUHÁZATI ELADÓ 75e Ft,
• KERESKEDŐ BOLTVEZETŐ 75e Ft
Információ, jelentkezés: Lakatos Tibor képzésvezető: +36-30/437-8130
Asztalosné Kovács Éva: 27/342-217, hétfő, szerda 8-12 óráig
Ügyfélfogadás: Dunakeszi Ipartestület, hétfő, szerda 8-12 óráig
Dunakeszi, Táncsics M. út 26. (a vasúti híd lábánál)
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 000575-2008 WWW.DUNATANODA.ATW.HU

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

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

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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„Önvereséggel” rajtoltak a váci focisták

Bővülő létesítmény,
újjáépítendő csapat

Mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött a váci labdarúgók. Az utánpótláscsapatokat működtető klub komoly pályázati forráshoz jutott, sajnos az NB II-es felnőttek bajnoki ponthoz még nem.

A

z új bajnokságra
alaposan kicserélődött a DunakanyarVác másodosztályú
gárdája. Több kulcsjátékos
elhagyta a csapatot, a szakemberek szerint a gyengülés
miatt ismét kemény munka
vár Szabados György vezetőedzőre, hogy a fiatalokból
masszív együttest alakítson
ki. A felkészülési mérkőzéseken kialakult vegyes képre nem sok élénk színt vitt
a Magyar Kupa mérkőzés,
amelyen az ötödik vonalban
játszó fradista szurkolói csapatot csak nagy nehezen sikerült a hajrában lőtt góllal
legyőzni.

A bajnoki nyitányon aztán még több dühöngenivalója akadt a továbbra is gyér
létszámú váci közönségnek.
A szurkolók a Kazincbarci-

Kajak-kenu:

A gödi Kulifai Tamás világbajnok lett a szegedi vb-n!
Kilencvennégy ország több mint 1300 versenyzőjével rendezték Szegeden a MOL Kajak-kenu Világbajnokságot augusztus közepén.

ka elleni találkozó első félidejében nem tudták, hogy
sírjanak, vagy inkább nevessenek. Az előző sorozatban
masszívnak tűnő védelem –
talán a kapusmizéria miatt –
hatalmas hibák sorát mutatta
be. (Tudni kell, hogy a nyáron a kapusedzőt leváltották,
a korábbi két állandó kapus
pedig távozott a klubtól. A
bizalmat kapó húszesztendős
Héger Ádám ijesztő dolgokat
mutatott be mind a kupa-,
mind a bajnoki találkozón. A
kispadon pedig a barcikaiak
ellen nem is ült tartalékkapus…) A mieink egy tucat
perc lepergése alatt két öngóllal (!) kezdték a pontvadászatot, végül hazai pályán
3-2-es vereséggel rajtoltak.
Még az NB II-es nyitány

Tájékozott szeretne lenni?
– Olvasson,
– hirdessen,
– klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu

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

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

Matyi-éri
pályán
48 magyar versenyző ült hajóba, a 18
férfi kajakos között volt két gödi: a korábban
már többször olimpiai- és világbajnoki címmel bizonyító
Kammerer Zoltán és a mindössze 22 esztendős Kulifai Tamás. „Kamera” a négyessel
1000 méteren indulva hetedik lett. „Nem tudnám most
se máshogy csinálni, jól elrajtoltunk, megcsináltuk az indításokat, érzésre jöttünk rá a
szlovákokra, azt hittük, a harmadik helyért harcolunk. Aztán láttuk, hogy csak a hetedikek vagyunk, de a harmadik
helytől lefelé végül is mindegy,
hol zárunk. Csak azt bánjuk,
hogy a hazai közönség előtt
nem tudtunk dobogóra állni, hiányzik az a néhány szép

előtt tartott sajtótájékoztatót
a helyi utánpótlással foglalkozó Vác Városi Labdarúgó
SE. Ezen Pető Tibor alpolgármester bejelentette: az egyesület 17 millió forintot nyert
egy pályázaton, melyből a
váci stadion területén kisméretű műfüves pálya épülhet még az ősz folyamán. A
húszmillió forint értékű projekthez az önrészt a klub adja,
így a város büdzséjét nem terheli a fejlesztés. Bodonyi Béla
egyesületi elnök elmondta:
a megépülő pályát több korosztály, 100-120 utánpótlás
korú focista tudja majd használni, de lehetőség lesz arra
is, hogy külső érdeklődők piaci alapon bérbe vegyék.
Kereszturi Gyula

Nekrológ

perc az életünkből” – mondta
a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán.
De Göd ezúttal sem maradt
aranyérem nélkül. A meglepetést a szépen csillogó medált ezúttal Tamás hozta: a
kettesek 500 méteres versenyében, Tóth Dáviddal világbajnokok lettek.
Kulifai Tamás 1999-ben
kezdett kajakozni a Gödi SEben, Sinkó László majd Makrai Csaba irányításával került ki a nemzetközi porondra, ahol legjobb eredményként korosztályos vb-ötödik
lett maratonon és síkvízen
egyaránt. Kétezer-kilencben
az MTK-ban folytatta sportkarrierjét Almási Nándornál,
majd 2010 nyarán Fábiánné
Rozsnyói Katalin lett a mestere. K-2-es 500 méteres idei

szereplése a belgrádi U23-as
Eb-negyedik helytől, a felnőtt zágrábi Eb-hatodik helyen át vezetett a szegedi világbajnoki címig.
Tamás, a győzelem utáni nyilatkozatában kiemelte, a kemény felkészülés mellett a siker záloga volt, hogy
Tóth Dáviddal technikailag
nagyon jól kiegészítik egymást, no és hatalmas plusz
erőt adott számukra a közönség buzdítása. A páros fél távig együtt utazott a mezőn�nyel, majd az utolsó 200 méteren tett megindulásuk hozta meg számukra a sikert.
„Az ötszáz olyan táv, amivel
lehet építkezni az ezer méterre. Jövőre megpróbáljuk azt a
távot is” – mondta a győztes.
Vasvári Ferenc

Elment egy szurkoló!

Az értelmező szótárban az alábbiakat lehet olvasni a szurkoló címszó alatt: „sportmérkőzésen kedves csapata, vagy
versenyzője győzelméért izguló, a játékosokat vagy versenyző(ke)t bíztató személy”. Már önmagában ez is tiszteletet érdemel, arról nem is beszélve, ha emellé vidámság, sportszerűség társul. Egy ilyen ízig-vérig szurkolót kísértek
utolsó útjára augusztus 12-e délelőttjén a Kisvác-i temetőbe.

S

chlenk József több váci
labdarugó generáció
vezérszurkolója, tisztességben leélt 95 év
után kényszerült örök hallgatásra. Közeli drukker barátja

– Bálint János bácsi – mondta
róla, hogy imádta a futballt. Ha
csak tehette ott szurkolt a lelátón esőben, hóban, avagy napsütésben.
Hogy ott volt a mérkőzé-

sen azt a stadion másik végében lévők is tudták. Egy-egy
jól, vagy balul sikerült akciót
követően ugyanis felhangzott
Józsi bácsi védjegyévé vált:
„Hohohohó” kiáltás. Ez beve-

zetője lett az örömködésnek,
vagy enyhítője a kudarcnak.
A zuhanyhíradó szerint, volt
olyan Vácott gyakran megforduló játékvezető, akinek ez
annyira tetszett, hogy az egyik
mérkőzés előtt a főszervezővel
tudakolta, hogy megérkezett-e
már a „Hohohós” szurkoló? A
kérdő tekintet láttán a sípmester azt találta mondani, hogy
nélküle bizony nem vezeti ki a
csapatokat a pályára.
A betegség, a közel száz esztendő súlya, terhe már jó ideje
távol tartotta Józsi bácsit a váci
stadiontól. Ám kedvenc játékosait örömmel sorolta a kérdezőnek. A képes listáról egy
név sosem maradt ki: Strauss
Lászlóé. Labdarúgásunk évtizedek óta válságban van. Hiányoznak a jó eredmények,
fogynak a szurkolók, a hangulat sem a régi már. Józsi bácsiról a derűs vidámság egy szikrája távozott visszavonhatatlanul. Úgy tűnik, odafent nagyobb szükség volt rá.
Simák Attila
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