Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió
0
80.a0s0ónk
olv n!
va

ingyenes közéleti újság

XIII. évfolyam 17. szám

2011. szeptember 8.

Az igazgató bizakodással tekint
a Széll Kálmán Tervre

Bombardier sikertörténet
a norvég kocsi-felújítás
(Cikkünk a 3. oldalon)

K épünk illusztráció

Vácon tartották
a Pest megyei tanévnyitót
Hoffmann Rózsa: Kevés választható
tankönyv, egységesebb elvárások...

(Cikkünk a 2. oldalon)

Verőce nyerte
a Nemzeti Vágta
alagi előfutamát
Látványos programok sokaságát élvezhették azok, akik a kánikulai melegben is kilátogattak az alagi lóversenypályára, ahol szombaton rendezték a Nemzeti Vágta Alagi
Előfutamát. A Dunakanyar öt településének színeiben indulók mellett nyeregbe szálltak a Szarvasról, Szigligetről, Mezőgyánról és Pilisvörösvárról érkezett lovasok is. A
kulturális programokkal fűszerezett rendezvény közönsége az izgalmas galopp versenyek mellett látványos lovas bemutatókat és a hatalmas testű fríz lovak versenyét élvezhette. Az alagi előfutam döntőjének győzteseként, Verőce, míg Sződliget harmadik
helyezésével bejutott a budapesti Hősök terén sorra kerülő országos döntőbe.
(Cikkünk a 8. oldalon)
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Vácon tartották
a Pest megyei tanévnyitót
Hoffmann Rózsa: „Kevés választható tankönyv, egységesebb elvárások”
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért
felelős államtitkára volt a vendége a váci Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézménynek, ahol megnyitotta a Pest megyei tanévet.
Az ünnepség előtt sajtótájékoztatót tartott, melyen Mikessy György,
az intézmény igazgatója és Bábiné Szottfried Gabriella parlamenti
képviselő asszony köszöntötte az újságírókat. Az eseményen részt
vett Szabó István, a Pest Megye Közgyűlésének alelnöke és Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök is.
(Folytatás az 1. oldalról)

M

ikessy György rövid kö
szöntőjében érdekesség
ként megemlítette, hogy
abban a helyiségben tart
ják a sajtótájékoztatót, melyben
váci látogatása alkalmával Mária
Terézia töltötte az éjszakát. Szólt az
intézmény eddigi sikeres múltjáról,
és bizalmát fejezte ki a most kez
dődő tanév irányában. Ezt követő
en a szép számban megjelent újság
írók kérdéseket tettek fel az állam
titkár asszonynak, melyekre kész
ségesen válaszolt. "A célokat nem
lehet egyik napról a másikra elérni.
A társadalmat olyan irányba szeret
nénk elmozdítani, hogy mindenki

dolgozzon" – mondta az újságírók
nak Hoffmann Rózsa. Megemlítet
te még, hogy a köznevelési rendszer
megerősítése az új nevelési felfo
gásban nagyon hangsúlyos szerepet
kap. A gyermekek iskolában eltöl
tött idejét hasznosan, tanulással és
közösségi foglalkozásokkal kell el
tölteni. Elmondta még, hogy a taná
ri pálya kiemelt szerepet kap a kö
zeljövőben, és az anyagi megbecsü
lés fontossága is.
A tájékoztató után az intézmény
udvarán kezdődött az ünnepélyes
tanévnyitó. Szabó István, a Pest
megyei közgyűlés alelnöke köszön
tőjében kiemelte: az elmúlt húsz év
ben még soha nem volt ilyen nehéz
tanévkezdés, mint most, de kétsé
gekre nincs idő. Legfőbb cél a minő

ségi oktatás megvalósítása és a mű
velt tanulók képzése.
Bábiné Szottfried Gabriella a me
gye helyzetét és a pedagógus munka
fontosságát hangsúlyozta, az őt kö
vető felszólaló Fördős Attila, Vác
polgármestere pedig arról beszélt:
különböző fenntartású intézmények
működnek Vácott, de ezek az intéz
mények példamutatóan megférnek
egymás mellett. "Nagy öröm, hogy
ebben a városban kiváló a kulturá
lis élet és a minőségi oktatás szín
vonala is a képzeletbeli verseny el
sői közt foglal helyet."
"A jövőre életbe lépő közoktatá
si törvény egyik nagy erénye a pe
dagógusok becsületének visszaadá
sa" – mondta ünnepi megnyitójában
Hoffmann Rózsa közoktatásért fele
lős államtitkár.
A fogyatékkal élő gyermekeket
is oktató iskola tanévnyitóján ar
ról is beszélt, hogy nagyon jól tud
ja: ha nap, mint nap fáradtan térnek
is haza a pedagógusok – mert vi
tathatatlan, hogy kudarcok is van
nak az iskolákban – az újrakezdés
re mindig képesnek kell lenniük. Az
erő azért fontos, mert ha az iskolák
ban rend, fegyelem és kemény mun
ka folyik, akkor Magyarország is
mét dolgos, eredményes és virágzó
ország lesz.
Hoffmann Rózsa kiemelte: en
nek a célnak a jegyében láttak hoz
zá az új közoktatási törvény megal
kotásához, majd örömmel közölte,
hogy a tanévkezdés napján a kor
mány elfogadta a törvény alapkon
cepcióját. Elmondta, hogy a jogsza
bály visszaadja az iskoláknak a ha
gyományos és bevált nevelő funkci
ót, és ezt a célt a nevében is hordoz
za majd a törvény. Az Új Nemzeti
Alaptanterv sem várat sokat magá
ra, hisz nemsokára az is elkészül.
"Kevés választható tankönyvvel,
egységesebb elvárásokkal, komoly
és a tanulóknak minőségibb tudást
biztosítva fog működni az új rend

Népszámlálás 2011. október 1. és
október 31. között Magyarország
2011. október 1. és október 31. között Ma
gyarország területén népszámlálásra ke
rül sor.
A 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezé
seinek megfelelően a Központi Statisztikai
Hivatal 10 évente számba veszi az ország
népességét, lakásállományát, amely felmé
résben a közreműködés a törvény alapján
kötelező!
A lakásokra és a személyekre vonatkozó
kérdések között nem kell adatot szolgáltat
niuk a nemzetiségre, az anyanyelvre, a val
lásra, a tartós betegségre és a fogyatékos
ságra vonatkozóan. A népszámlálás során
felvett adatokat az adatvédelmi törvény
szigorú szabályait betartva a KSH bizal
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masan kezeli és kizárólag statisztikai cél
ra használja fel.
A számlálóbiztosok eljuttatják a kérdő
ívek egy-egy példányát és a kitöltést segí
tő útmutatót is. Bármelyik adatszolgáltatá
si módot is választják – őrizzék meg! A kér
dőívek kitöltéséhez több lehetőség van:
– A kérdéseket megválaszolhatják
az interneten keresztül, amit a www.
enepszamlalas.hu oldalon tudnak meg
tenni 2011. október 1-16. között. Az interne
tes kitöltéshez szükséges egyedi azonosító
és kód a lakáskérdőíven található meg.
– A kérdőíveket megválaszolhatják úgy
is, hogy azokat október 1-16. között saját
maguk töltik ki, ez esetben a kitöltött egy
ségcsomagokat a számlálóbiztoshoz kell
visszajuttatniuk.
– Természetesen személyesen is megvála
szolhatják a kérdéseket, amelyhez a szám
lálóbiztos 2011. október 1-31. között kere
si fel Önöket.

Hoffmann Rózsa, közoktatásért felelős államtitkár

szer" – állította mondataiban. Ki
tért arra is, hogy nemsokára meg
szűnik a tanárok megalázó helyze
te, ezzel együtt nő a megbecsülésük
is, hiszen a szakmai, jogszabályi és
anyagi háttér megteremtésével ez a
kormány végső célja. Az államtitkár
asszony azt mondta, hogy remélhe
tőleg ismét "gyémántcsiszolónak"
érezhetik majd magukat a tanárok,
oktatók és minden pedagógus, hi
szen a tanulók mindegyike magá
ban hordozza a tehetséget, melyet
végül a jó tanárok formálnak igazi
értékké.
Az államtitkár asszony tanévnyitó
beszédét követően a rozsnyói Refor
mátus Egyházközség Alapiskolájá
nak üdvözletét tolmácsolta Kovács
Attila iskolaigazgató, aki az össze
tartozás jelentőségét hangsúlyozta,

és mondott köszönetet az anyaor
szágtól kapott támogatásért.
Az ünnepélyes tanévnyitó zárá
saként dr. Beer Miklós megyéspüs
pök, Vác díszpolgára, Csuka Tamás
református lelkész és Meláth Attila
baptista lelkész mondott áldást az
elkövetkező tanévre.
Az ünnepségen a Földváry Károly
Általános Iskola, a Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézmény, a
Selye János Humán Szakközépisko
la és a Pikéthy Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola leendő, jelenlegi és
volt diákja adtak elő, verses-zenéstáncos produkciókat.
A Vácot tartott ünnepélyes Pest
megyei tanévnyitót a Himnusz és a
Szózat eléneklése foglalta keretbe.
BCSI

Egyedülálló díjat alapított
a legnagyobb baba-mama
portál, a babaszoba.hu.
Az „Év Szülészete 2011”
díj odaítéléséről maguk a
szülők dönthettek, akik
három hónapon át tartó internetes szavazáson értékelték a hazai, állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő szülészeteket.

A közönség szavazata alapján: Pest megyében a váci
Jávorszky Kórház nyerte az „Év Szülészete” címet

A

díj megalapításának célja az volt, hogy
méltó beszédtéma legyen a szülés és a
születés helyzete, segítőinek munkája
és megbecsülése.
A szülészeteket május 2-től július végéig
ennek megfelelően három kategóriában lehe
tett értékelni: szülőszobai ellátás, gyermek
ágyi és újszülött-ellátás, felszereltség és kör
nyezet.
– A végeredmény mindannyiunkat váratla
nul ért – vélekedett Bálits Éva, a babaszoba.hu és a Kismama magazin főszerkesztő

je. – Azt gondoljuk, vidéken erősebbek az ér
zelmi szálak, míg a híres, élenjáró fővárosi
szülészetek vendégei magasabb elvárásokat
támasztanak az ellátással szemben, kritiku
sabbak, ha nem találnak mindent tökéletes
nek, ezért fordulhatott elő, hogy könnyebben
lepontozták a választott intézményt.
Pest megye legjobb szülészete az összesí
tett eredmény alapján a váci Jávorszky Ödön
Kórház – Rendelőintézet lett 4,75 ponttal. A
hivatalos díjátadásra 2011. szeptember 7-én,
az MTA dísztermében került sor.

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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Őszi Művészeti
Hetek Vácon

Látogatást tett a Bombardier MÁV Kft-nél Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, és elismerően nyilatkozott a hatalmas üzem műszaki parkjáról, jól szervezett struktúrájáról, a Dunakeszin felújított vasúti kocsik minőségéről. Schwartzné Lovász Beáta igazgató szerint,
nagyon pozitív benyomásokkal távozott az államtitkár. Remélhetőleg ugyanilyen jó benyomásokat
szereznek a partnercégek felső vezetői is, akiket a szeptember 29-i ünnepségre hívott meg a kft.
vezetése, hogy megismerkedjenek a Bombardier legújabb sikertörténetével.

A váci művészeti/kulturális élet egyik legfontosabb (közösségi) színtereként működő Madách Imre Művelődési Központ az idén ünnepli
fennállásának 35. éves jubileumát. Az évforduló további rangot ad a
művelődési központ hagyományos rendezvénysorozatának, a szeptember 17-én induló Őszi Művészeti Heteknek. A fesztiválról Iványi
Károlyné igazgatóval beszélgettünk.

– A norvég vasút 30 éves, elhasználódott kocsijait újítjuk fel,
modernizáljuk a mai kor igényeinek megfelelően. Ezekből egy szerelvényt adunk át, ami hét darabból áll, van benne egy büfékocsi,
családikocsi, első- és másodosztályú kocsi – tájékoztatta lapunkat Schwartzé Lovász Beáta igazgató.
– Ennek az átadására szervezünk
ünnepséget, és úgy gondoljuk, hogy
ez érdekes lehet a MÁV számára
is. Ez ugyanis, két dolgot mutat: az
egyik, hogy megvan a képességünk
a legigényesebb műszaki feladatok
megoldására, hiszen a norvég vasút nagyon elégedett a kocsijainkkal.
A másik figyelemre méltó szempont:
a gazdag norvég vasút 30 éves kocsikat újíttat fel, és nem új motorvonatot vásárol.
– Ezek szerint a recesszió nem
érinti a Bombardier-t?
– Az idei esztendőre még jók a kilátásaink, a következő évre is vannak
megrendelt munkáink a külföldi piac-

ról, de ezeknek egy része jövőre kifut. Ezekben a hónapokban is azon
dolgozunk azon, hogy még az idei
évben sikerüljön újabb megrendeléseket elnyernünk, melyek a következő év második felétől adhatnak munkát üzemünknek. Szeretnénk továbbvinni az olasz fővizsga projektet, ha
a Trenitalia kiír újabb fővizsgás tendereket, azon mindenképp elindulunk. Ám azokon a piacokon, ahol mi
vagyunk jelen, nagyobb megrendeléseket, tendereket nem írnak ki.
– A vasúttársaság közlése szerint, a MÁV-Start Zrt. 88 motorvonat beszerzését tervezi 2015
végéig. Ez reményt vagy csalódást jelent a cég számára?
– Ami reménységgel tölt el, az a
Széll Kálmán Tervben megfogalmazott közösségi közlekedéspolitika.
Hiszen, ha a kormány, gazdaságpolitikájának megfelelően, a magyar
munkahelyteremtést célozza meg,
és valóban fejlesztéseket kíván végrehajtani az ország gördülőállományán, akkor ebben Dunakeszinek

nagy szerepe lehet. A magyar vasúti kocsi gyártását nem kell feléleszteni, hiszen nálunk él. Az üzemünk
erre alkalmas, s ezért azon dolgozunk, hogy a különböző kormányzati
szervek figyelmét is felhívjuk a nyolcvanöt év tapasztalataira, a legyártott
3500 új kocsira, az elvégzett közel
40 ezer nagyjavításra.
– A vasúttársaság elsősorban
motorvonat-beszerzést tervez, de
szó esik felújításról is. Ennek tükrében milyen realitásokkal számol?
– Például, azzal, hogy minden ország védi a saját gyárait, mindegy,
hogy uniós vagy hazai forrás, azt itthon költik el, bár a várható villamos
tenderek nem erre mutatnak. Magyarországon ugyanis, senki nem
gyárt motorvonatot, nincsenek meg
az adottságaink hozzá. Ha a MÁV
nem a motorvonat vásárlását preferálná, ami lényegesen drágább, mint
a vasúti kocsi, akkor mi tudnánk magas színvonalú kocsikat gyártani.
Terveinkben szerepel az IC program
folytatása, és ezt szeretnénk erősíteni minden vonalon, vagyis, hogy ne a
drága motorvonat, hanem a nagyon
jól bevált IC 3 felújítási program kapjon támogatást. A szakmai érveken
túl, ha kevés forrás áll rendelkezésre, akkor még inkább ezt a koncepciót volna célszerű támogatni, hiszen
nekünk minden műszaki dokumentációnk és engedélyünk megvan.
A MÁV-nak pedig 175 ilyen kocsija
van, amit fel lehet újítani. Ez munkát
adna pár évre nekünk, hazai munkavállalóknak. A felújított kocsik forgalomba helyezése pozitív változást jelente a MÁV flottájában is, hiszen minőségükben, külső megjelenésükben egyaránt megfelelnek a kor igényeinek.
V. I.

– Mi volt a legfőbb szervezőeleme a 2011-es Őszi Művészeti Heteknek?
– Intézményünk – mely 1976. ápri
lis 3-án került átadásra – az idén ün
nepli fennállásának 35. éves jubile
umát. A jeles évfordulót, munkánk
hoz híven, rendezvényekkel ünne
peljük meg, ezért az őszi programok
egy része az évforduló jegyében
szerveződött, míg a fesztivál alcíme
ként ez szerepel: 35 éves a Madách
Imre Művelődési Központ. Ezeket
a – katalógusban külön logóval el
látott – programokat mindenekelőtt
az intézményben működő közössé
gek részvételével szerveztük.
Szeptember 29-én rendezzük meg
a Jubileumi Gálát, a Váci Szimfoni
kus Zenekar, a Váci Harmónia Kó
rus, valamint a Vox Humana Ének
kar közreműködésével. A gála ré
szeként nyílik meg az aulában a „35
éves a Ház” c. fotó-és dokumentum
kiállítás. Egy apró, kedves ötlet adta
az alapját a „Mozizz annyiért, mint
1976-ban!” c. sorozatnak, melynek
keretében 11 ’76 sikerfilmjeiből vá
logatott filmet tekinthetnek meg a
mozirajongók, egyenként mindös�
sze 14 Ft-ért.
Az ünnepi rendezvénysorozathoz
kapcsolódik – a Dunakanyar Esz
perantó Csoport alapítója, Bénik
Gyula halálának 25. éves évfordu
lójára emlékező – névadó ünnepség
gel egybekötött Eszperantó találko
zó. A művészeti hetek keretében ke
rül sor a Fónay Márta-kamarate
rem névadó ünnepségére is, ahol
a Fónay – HUMÁNIA Társulat tag
jai tisztelegnek irodalmi-színjátszó
műsorukkal a váci születésű szín
művésznő előtt.
Az évforduló égisze alatt szervez
tük meg a városunkban jelentős ha
gyományokkal rendelkező, III. Váci
Kórustalálkozót is, melynek házi
gazdája az idén a Váci Serenus Kó
rus lesz. És egy utolsó, novemberi
rendezvény a jubileum jegyében: a
„MY WAY”, a Váci Jeszenszky Balett,
Pest Megye Művészeti díjas társula

tának élő zenés revüműsora sztár
vendégekkel.
– Milyen további programokat
ajánlana az olvasók figyelmébe?
– Intézményünk az idén harmadik
alkalommal csatlakozik a Kultúrhá
zak éjjel-nappal elnevezésű orszá
gos rendezvényhez, melynek kereté
ben „Alkonyattól pirkadatig” külön
böző műfajú és hangulatú filmeket
mutatunk be.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a
családi és gyermekprogramokra,
ezekből szeretném kiemelni Halász
Judit Csiribiri c. műsorát, valamint
a Nemzeti Kamara Színház két elő
adását. Az Egészségnap idei „kulcs
szava” a stressz; a meghívott szak
emberek neves pszichológusok,
életmód tanácsadók arra keresik a
választ, mit tehetünk a stressz-men
tes mindennapokért.
A zenei műsorok közül megemlí
teném dr. Bednarik Anasztázia or
gonaművész – Liszt Ferenc születé
sének 200. évfordulójára emlékező
– hangversenyét, továbbá a Bartók
Béla Zeneiskolában megrendezés
re kerülő két koncertet: Lachegyi
Imre furulyaművész „Vízóját”, vala
mint Dónusz Katalin énekművész
és Kocsis Andrea hárfaművész elő
adását. Ígéretesnek tűnik Pintér
Tibor és barátai Örömzene c. ősbe
mutatója is, míg Koncz Zsuzsa kon
certje már– már állandó program
nak számít az Őszi Művészeti He
tek keretében, csakúgy, mint a ha
zai ezoterikus irodalom nagy mes
tere, Müller Péter.
A képzőművészeti tárlatok közül
az idén 80 éves Kocsis Iván fotómű
vész életmű kiállítását emelném ki,
de valószínűleg nagy érdeklődés kí
séri majd többi tárlatunkat is, töb
bek között Garay Nagy Norbert – a
Magyar Festészet Napja alkalmából
megrendezendő – kiállítását, vagy a
XXI. Országos Képző-és Iparművé
szeti Tárlat Pest megyei kiállítását.
Maczkay Zsaklin
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Dunakeszin hét új tanterem
átadásával kezdődött a tanév

Az önkormányzat 70 millióból részlegesen újította fel az egykori szakmunkásképző kollégiumát
A nyári intézményi felújításoknak köszönhetően Dunakeszi közel háromezer diákja
számára az új tanévben minden feltétel adott a színvonalas és eredményes tanuláshoz. A városi tanévnyitó ünnepséget a Bárdos Lajos Általános Iskolában rendezték,
melynek hét alsó tagozatos osztálya az önkormányzat 70 millió forintos támogatásának köszönhetően új tantermekben kezdhette el a tanévet. A részlegesen felújított
egykori szakmunkásképző intézet kollégiumában kialakított, és a kor követelményei
szerint felújított tantermeket Dióssi Csaba polgármester adta át a diákoknak és tantestületnek.

A

z idén fennállásának
90.
születésnapját
ünneplő ének-zene
tagozatos oktatási in
tézet 484 tanulója 11 alsó és 8
felső osztályban kezdte el az

új tanévet. Az iskola közpon
ti épületének udvarán rende
zett ünnepség kedves meg
nyitó percei után Horváthné
Szentléleki Katalin mondott
beszédet.

„Az a célunk, hogy gyere
keink megtalálják helyüket
a világban, megtanuljanak
önállóan gondolkodni, ezért
igyekszünk az egyéni képes
ségeket és készségeket fej

leszteni” – fogalmazott az
igazgató asszony, aki ígéretet
tett, hogy kollégáival együtt
mindent megtesznek e szép
cél beteljesülése érdekében.
„A közös együttműködés

egymás tiszteletén alapul” –
mondta a szülők együttmű
ködését kérve.
A tanév egyik kiemelt cél
ját és feladatát Goethe idé
zettel példázta: „A legtöbb,
amit a gyermekeinknek ad
hatunk: gyökerek és szár
nyak.” – Gyökerek, amivel
ragaszkodunk múltunkhoz,
hagyományainkhoz,
ame
lyek biztonságot és példát
nyújtanak számunkra. Ez a
hagyományápolás iskolánk
ban fokozott hangsúlyt kap
az új tanévben, hiszen az
ének-zene tagozat 40 éves,
iskolánk fennállásának pe
dig 90 éves évfordulójának
méltó megünneplésére ké
szülünk. Szárnyakat pedig a
későbbi életükben való bol
doguláshoz, a tudás irán
ti vágy felkeltésével, egyéni
képességeik fejlesztésével,
tehetségük kibontakoztatá
sával, ápolásával kaphatnak
diákjaink.” – hangoztatta

Horváthné Szentléleki Kata
lin, aki örömmel beszélt ar
ról, hogy hosszú évek vára
kozása után szépen felújított
épületben kezdheti el a tanu
lást hét alsó tagozatos osz
tály. – Több éven át vártuk
ezt a szép napot. Köszöne
tünket fejezzük ki az önkor
mányzatunknak, hogy vá
gyunk megvalósult – mond
ta elérzékenyülve.
Dióssi Csaba polgármes
ter, országgyűlési képviselő

kedves szavakkal köszöntöt
te a tanévnyitó résztvevőit,
aki megkülönböztetett sze
retettel szólt az elsős diákok
hoz. A polgármester – mie
lőtt ünnepélyesen megnyitot
ta a 2011/12-es tanévet – azt
kívánta a diákoknak, hogy a
tanulásban érjék el azt, amit
szeretnének.
A tanévnyitó ünnepség
folytatásaként a hét alsó ta
gozatos osztály és a tantestü
let tagjai átvonultak az egy

kori szakmunkásképző in
tézet kollégiumi épületébe,
ahol Dióssi Csaba polgár
mester ünnepélyesen átad
ta Horváthné Szentléleki Ka
talin igazgató asszonynak az
önkormányzat által 70 millió
forintból részlegesen felújí
tott épületet.
A városi tanévnyitó ünnep
séget a Himnusz és a Szózat
közös éneklése foglalta ke
retbe.
V. I.

Egy 16 éves, csodálatos hangú dunakeszi lány lesz rövidesen az ország kedvence

Kováts Veronikában ott van az X-Faktor

E

gy biztos, ha madárkának
születik, biztos, hogy csa
logány lett volna, melynek
gyönyörű éneke örömet hoz
mindenki szívébe, aki csak hall
ja. Egy csiszolatlan gyémánt ő,
aki Dunakesziről indulva nagyon
messze eljuthat. És nemcsak föld
rajzilag kell ezt érteni…
Kováts Veronika. 16 éves tini,
korának minden bájával, huncut
ságával. Amikor az év elején meg
nyerte a Dunakanyar Hangja te
hetségkutatót, azok, akik hallot
ták énekelni, szinte azonnal rávág
ták, ezt a tudást nem szabad titok
ban tartani. Szűken vett hazája,
Dunakeszi és a város lakói a Vá
rosi Majálison ízelítőt kaphattak a
tehetségéből.
Szó nem volt már titokról. Nem
is lehetett, hisz volt valaki, aki be
nevezte Veronikát az egyik keres
kedelmi csatorna nagy sikerű te
hetségkutatójának második széri
ájára.
És a kis 16 éves diáklány neki
indult szerencsét próbálni, mint a
mesebeli legkisebb királyfi. Ami
kor felbukkant az X-Faktor első
adásában a képernyőn, bájos mo
solya, huncut szemei azonnal a zsű
ri és tán az ország egyik kedvencé
vé is tették. Hát még a hangja…

„Egészen kiskoromtól kezdve
mindig is énekeltem. Ha volt hall
gatóság, akkor annak, de legtöbb
ször csak magamban. Mindig is
nagy kritikusa voltam és vagyok
saját magamnak, és bevallom,
nem sűrűn voltam elégedett a pro
dukcióimmal” – vallotta be a tele
vízió képernyőjén keresztül annak
a több millió nézőnek, akik érdek
lődve várták a tehetségkutató leg
fiatalabb versenyzőjének a dalát.
Látszott rajta, nagyon izgul, de
ez érthető, hisz élete nagy lehető

Dunakanyar Régió

ségéhez érkezett. Ám úgy érzi, egy
kicsit korán.
„Testileg és lelkileg talán készen
állok erre, de hangilag minden
képpen rám fért volna még egy év.
Nem is én jelentkeztem a verseny
re, édesapám hívott fel, miközben
hazafelé utaztam a buszon, hogy
lányom, elfogadták a jelentkezé
sedet az X-Faktorba. Ha már így
alakult, akkor a család úgy dön
tött, ragadjam meg az esélyt, és in
duljak. Hát itt vagyok” – fogalma
zott a lány, akinek dalát hallgatva

csak az járt az ember fejében, va
jon meddig juthat el…
„Szerintem a döntőig minden
képpen” – közölte Veronika leg
jobb barátnője, Noll Petra, aki ép
pen a kis csalogány javaslatára in
dult el a Dunakanyar Szépe válasz
táson, amit aztán megnyert. Jó pá
rost alkot a Hang és a Szépség.
„Mindig is ilyen szerény, vissza
fogott az életben is, igaz, ha felol
dódik igazi csajszi válik belőle,
akivel nagyon jól el lehet dumál
ni. Hiányzik, hisz most nem tu
dunk túl sokat beszélni egymás
sal, és amikor egy rövid időre te
lefonvégre kapom, állandóan azt
hajtogatja, mennyire izgul” – árul
ta el Petra.
Természetesen felfedezője, a Du
nakanyar Hangja tehetségkuta
tó ötletgazdája és főszervezője,
Wernke Ádám is nyomon követi
Veronika útját.
„Nagyon büszkék vagyunk rá, és
mindenben támogatjuk a további
akban, amiben csak tudjuk. Most
is segítjük a háttérből, hisz ponto
san tudjuk, igazi kincs ő” – mond
ta Wernke Ádám.
Valóban, nagy kincs ő, csak vi
gyázni kell rá, hogy megmaradjon
mindannyiunk számára…
- molnár -

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

Fotó: RTL K lub /Sajtóklub /Bársony Bence

Amikor februárban és márciusban a Dunakanyar Hangja tehetségkutatón hallottam énekelni, rögtön tudtam: istenáldotta tehetség.
Olyan, aki egy évezredben nem sok születik e Földre. Nem véletlen, hogy ez a törékeny, 16 éves diáklány levette a lábáról a zsűrit, és
most már egy ország kedvence lesz rövidesen. A Dunakeszin élő Kováts Veronika elindult hódító útjára.
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Lancer felállás
A tények: egy stílus, két karakter
Első pillantásra szinte egyformák, akár az ikrek. Mindketten hatásos megjelenéssel dicsekedhetnek: sportos, elegáns és határozott vonalvezetésűek.
De nézze csak meg közelebbről is, és felfedezheti, hogy mindkét Lancer egy
külön egyéniség.

Lancer Sportback Kategóriát teremt
Mindkét Lancer ugyanazt a határozott vonalvezetést és
sportos stílust sugározza a maga egyéni módján, és
a Lancer Sportback valóban rászolgál a névre. A
bőkezűen méretezett hátsó légterelő a már-már
háromajtósra utaló faron nemcsak hihetetlen
erőt sugároz, de a Lancer Sportback aerodinamikai tulajdonságaira is rásegít, hogy nagyobb
sebességnél is tökéletesen kezelhető legyen. A Lancer
Sportback meglepően tágas: a kategória egyik legnagyobb belső terével büszkélkedhet, így
bőséges helyet biztosít az öt utas és a csomagok számára. Háromféle korszerű motorral kapható, és választható hozzá kézi, valamint fokozatmentesen változó áttételű (CVT) automata
sebességváltó.

Lancer Sedan Családapa csúcskategóriával
A Lancer Sedan igazi „gran turismo” a családban: olyan
autó amely tágas, dinamikus formában biztosítja a
kivételes kényelmet hosszú úton is. Legfőbb jellegzetessége a tetszetős beltér és a különálló,
tágas csomagtér. Ahogyan a Lancer család többi tagja, úgy a Sedan is kiváló vonalvezetésű,
sportos csomagolásban kínálja mindezeket
az alaptulajdonságokat. A Jet Fighter márkájú
hűtőrácstól kezdve egészen az elegáns farig, valamint az ott található, a szárnyakkal és a csomagtér ajtóval folytonos vonalat alkotó hátsó lámpatestekig minden, ami a Lanceren van, dinamizmust
és eleganciát és élénkséget sugároz. A Lancer Sedan valóban magára vonja a figyelmet, és tiszteletet parancsol; biztosan nem marad észrevétlen. Mindezek mellett természetesen gyors
is. Tökéletes kezelhetőség, kiemelkedő motorteljesítmény és hatásfok, beltéri szolgáltatások,
valamint az egész családnak és az összes csomagnak elegendő beltér jellemzi. A dinamikus
forma és a praktikusság harmóniájának legjobb példája. Tekintse meg mindkét modellt a MITSUBISHI VÁC-nál, most óriási készletkisöprő akcióval várjuk!

Dunakeszi Feszt

Kulturális és sörfesztivál

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!

2011. szeptember 16-18.
Katonadomb, Liget utca

2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
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(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

Egésznapos kikapcsolódás
a család minden tagjának!

Apróhirdetés
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2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!
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Vác adott otthont
a 34. Regionális Vízügyi Sportnapnak
Kilenc sportágban közel ötszázan léptek pályára

Vác adott otthont a 34. Regionális Vízügyi Sportnapnak, melyet a városi stadionban Vogel Csaba, a házigazda
DMRV Zrt. vezérigazgatója nyitott meg. A kétnapos augusztusi rendezvényen az ország különböző égtájairól ös�szesereglett nyolc vízi közmű szolgáltató és csatornázási művek közel 500 munkatársa 9 sportágban versengett
a győzelmekért.

A

baráti hangvételű meg
nyitó után megkezdő
dött a 34. Regionális Víz
ügyi Sportnap, melynek
keretében – többek között – kis
pályás futballban, lábteniszben,
célba rúgásban, kosárba dobás
ban, íjászatban, asztali fociban,
kötélhúzásban versengtek a csa
patok. Óriási volt a lelkesedés,
a csapattagok egymást buzdít
va szurkoltak. Vidámság, jókedv
lengte körül a pályákat, a kötet
lenül cseverésző társaságok újra
felidézték az előző esti buli egyegy derűs pillanatait... Míg a játé
kosok a tűző napon a labda után
rohangáltak, átszellemült kon
centrálással feszítették az íj húr
jait, igyekeztek a távolinak tűnő
palánkról a kosárba pattintani a
malomkő súlyával vetekedő lab
dát, addig a Laci Konyhában sza
kácsok hada serénykedett, hogy
a játékok végére felszolgálhas
sák az üstökben rotyogó ízletes
Palóc gulyást a kánikulai hőség
től és a sportolástól elcsigázott
csapatoknak...
– Nagyon kellemes, jó hangu
latú a verseny. A tegnap esti va
csora és a szórakoztató műsor
minden várakozást felülmúlt.
Gratulálok a rendezéshez a vá
ciaknak – hangzottak a Kazinc
barcikáról érkezett Doros Péter

szavai, aki örömmel vett részt a
versenyen, mert mint mondta:
Napjainkban is nagyon fontos,
hogy az azonos szakmai szak
ágban tevékenykedő cégek dol
gozói megismerjék egymást.
Igény van az ilyen programok
ra, melyek erősítik az összetar
tozást, gazdagítják a szakmai
együttműködést.

Vogel Csaba, a házigazda
DMRV Zrt. vezérigazgatója min
denhol ott volt, végigjárta a pá
lyákat, szurkolt a csapatok sike
réért, no és azért, hogy minden
ki jó emlékkel távozzon majd
Vácról. A vezérigazgató öröm
mel nyugtázhatta, hogy a több
száz fős vendégsereg remekül
érezte magát Vácon, akik kö
zül többen is részt vettek az
első vízügyi sportnapon. – Igaz,

hogy 34 évvel ezelőtt egy picit
fiatalabbak voltunk, talán még
a kondíciónk is más volt, ami
kor a DMRV megrendezte az I.
Regionális Vízügyi Sportnapot.
De a lényeg az, hogy immár 34
éve minden esztendőben együtt
lehetünk ezen a közösségi ren
dezvényen. A 21. század roha
nó világában tudni kell "megáll
ni" egy pillanatra, időt és ener
giát fordítani a közösségi ren
dezvényekre. Meggyőződésem,
hogy a találkozások pozitív él
ményét, örömteli pillanatait so
káig "hordozzák" magukkal jó
emlékként a résztvevők, mely
ből az egyén és a cég egyaránt
profitál a dolgos hétköznapok
során – hallhattuk Vogel Csaba
összegzését.
Az összetartozás jelentősé
gét hangsúlyozta Fürjes József
is, az Észak-magyarországi Re
gionális Vízmű Zrt. humánpo
litikai tanácsadója, a vállalat
szakszervezeti vezetője, a Víz
ügyi Közszolgáltatási Dolgo
zók Szakszervezete Szövetsé
ge elnöke. – A sportnap élmé
nye, hangulata nagyon pozitív
hatással van mindannyiunkra.
Ezért mindent megteszünk,
hogy a jövőben is együtt lehes
sünk, mert azt is el kell mon
dani, hogy nem mindig tudtuk

düliként – megélte felnőtt ko
rát is. Időközben az öt regioná
lis vízmű kiegészült a két fővá
rosi nagyvállalattal, a vízmű
vekkel és a csatornaművekkel.
Minden évben más-más város
fogadja a sportolókat. A DMRV,
így Vác idén már hatodik alka
lommal rendezte ezt a nagysze
rű versengést. Érzékelve a két
nap kitűnő hangulatát, nagyon
bízunk benne, hogy a sportnap

zökkenőmentesen megszervez
ni a találkozókat, de az össze
fogás, a közösség ereje mindig
diadalmaskodott – húzta alá a
szakszervezeti vezető.
– Tapasztalatom szerint, aki
aktívan sportol, az a munkában
jobban megállja a helyét, jobb
teljesítményre képes. Nagy ér
téknek tartom a rendezvényt,
amely példa lehet sok munka
helyi vezető számára – hangoz
tatta Wagner Mihály, a buda
pesti Vízügyi Sport Club ügyve
zető elnöke.
Miközben a versenyek küz
delmében megfáradt vízműve
sek jó ízűen kanalazták Gere

László főszakács és barátai íz
letes palóc gulyását a hűsítő ár
nyat adó sátrak alatt, addig a
kétnapos esemény főszervező
je, Gombás Ernő, a DMRV Zrt.
titkársági osztályának veze
tője ismertette a 34 éves múlt
tal büszkélkedő sportnap tör
ténetét. – Az elsőt 1978-ban, a
DMRV fennállásának 50. évfor
dulója tiszteletére szerveztük
meg. E jeles évforduló adta az
ötletet, hogy az akkor még öt
regionális vízmű vállalat dolgo
zói számára szervezzünk sport
napot, baráti találkozót. 1978
óta eltelt 34 év, s ez a rendez
vény – talán az országban egye

megéli az 50. születésnapját.
Szerencsére, jönnek utánunk a
fiatalok, akik reményeink sze
rint tovább ápolják ezt a szép
tradíciót – bizakodott Gombás
Ernő, akinek vezényletével a
DMRV Zrt. közössége nagysze
rű házigazda volt a 34. Regioná
lis Vizügyi Sportnapnak…
A Szerk.
Fotó: K esziPress
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2011. szeptember 16-18.

Katonadomb, Liget utca

Kulturális és sörfesztivál

Egész napos kikapcsolódás a család minden tagjának a Dunakeszi Katonadombon.
Több mint 10 féle csapolt sör, köztük a müncheni októberfeszt hivatalos söre.

Dunakeszi
Feszt

Péntek szeptember 16.

Szombat szeptember 17.

Vasárnap szeptember 18.

Nagyszínpad
Szabadtér
Szabadtér
– A Dunakeszi Feszt hirdetést
abból az anyagból kell elkészíNagyszínpad
12:00 Duna Gyöngye néptáncegyüttes
12:00
SVSE
Kempo bemutató
9:00-15:00
K

istérségi
hétpróba
14:00-16:40 S
 árkányteni, ami a Polgárban is megjelenik. Ha Neked kedvezőbb, le
12:30 Rokka néptáncegyüttes
12:15
N

égy
Muskétás
Akrobatikus
(főzőverseny,
rodeóbika,
kalapácsos
hajóverseny
het álló fél oldal is.
13:00 Farkas Ferenc Művészeti Iskola
RNR SE
erőmérő, szkander, sörivóverseny,
17:00 Befutó
Musicaltánc csoportja és az iskola
12:45 Daisen SE karate bemutató
kötélhúzás)
a dunakeszi
k u Révnél
musical énekesei
13:15
G

yémántlótusz
10:00-14:00
Sportágválasztó
l
17:30 Dunakeszil t u r
i v á Haditengerészet és folyami flotilla
14:15
Dunakeszi
Koncertfúvósok
karate
bemutató
10:00
t
álisz
és s ö r f e s
Koncertfúvósok
16:00 Blues Fathers
14:30 Welldance sporttáncegyesület
a Római Birodalomban c. kiállítás a
Egész napos kikapcsolódás a család minden tagjának
felvonulás
17:30 Siva hastáncegyüttes
15:00 Grease Tánc-Sport Közhasznú
Kikötőerőd Múzeumban
a Dunakeszi Katonadombon.
Több mint 10 féle csapolt sör, köztük
18:45 Magyar Változat Munkatársai
Egyesület
Mogyoród-Dunakeszi kerékpáros
a müncheni október feszt hivatalos12:45
söre.
Nagyszínpad
koncert
16:30 Oksa zenekar koncert
vonulás befutója
20:10 Irigy Hónaljmirigy
18:00 Trium virtus koncert
14:00 Penny Market főzőverseny
18:00 Fesztivál megnyitó
21:30 TNT Koncert
eredményhirdetés
18:15 Blues est Fekete Jenő és
23:30 Krízis Band koncert
14:30

D
ecathlon
bicikliverseny
a Muddy Shoes
(16
év
alatti
futam)
19:45 Póka Egon Experience
Szabadtér
15:00 Decathlon bicikliverseny
21:00 Kasza Tibor koncert
Egész nap római és kelta
(16 év feletti futam)
22:00 Krízis Band koncert
hagyományőrző tábor
10:00-11:00 Regisztráció
Kisszínpad
Ingyenes gyerekjátékok
Bábjáték, Pom-pom csapat
a Vir Bonus játékhoz
14:00 Széchenyi kötélugrók
Bungee jumping, Merida biciklipálya
10:00-14:00 E gészségügyi,
14:15 Lokomotív táncklub
Kirakodóvásár
rendőr bemutató
14:30 Szivárvány Gyermekszínház
Kézműves foglalkozások
11:00-14:00 Vir Bonus játék
15:30 Szent István bábosok
Művészetek utcája a Duna-parton
Színvonalas
15:30 Gladiátorjátékok
16:00 Kerékpárverseny eredményhirdetése
Gasztronómiai kínálat
16:00 Szarvas-Törzs Kelta harci bemutató
16:30 Kerékpár árverés
dunakeszifeszt.indd 1
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Kisszínpad
10:00 Árgyélus
néptáncegyüttes
10:15 Sziporkák pom-pom
együttes
10:30 Eudoxia Táncszínház
Soleil Balett
11:15 Hovanecz Ferenc
énekes gyerekműsor
14:00 Nap és Hold néptáncegyüttes
14:15 Csiri-biry pom-pom
csapat
14:45 Vektors
kötélugrócsapat
15:00 Vir Bonus
oklevélátadás,
eskütétel
15:30 Csikófark
néptáncegyüttes

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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2011. szeptember 8.

A II. Peugeot-PM Vác Rally

Idén már második alkalommal rendezték meg augusztus 27-28.-án Vác környékén a Peugeot PM Vác Rallyt. A rendezvény névadó szponzora ezúttal is a Peugeot hivatalos márkakereskedője a PM Perpetuum Mobile Kft volt. A múlt
évi rendezvényhez képest jelentős változások történtek ebben az évben. A névadó szponzor nemcsak a nevét adta
a rendezvényhez, hanem biztosította a helyszínt és a feltételeket a műszaki ellenőrzéshez és a versenyiroda működéséhez.

A

versenyen – amely a
Rali-Túra országos baj
nokság 6. futama és az
SRT sprint kupasorozat 6. fu
tama volt – összesen 167 ver
senyzőpáros vett részt.
Szombaton 16 órától a ren
dezvény egyik leglátványo
sabb műsorszáma a „prológ”
a bevásárlóközpont parkoló
jában került megrendezésre,
ahol a nézők ezrei élvezhet
ték a pilóták manővereit.

teni kellett, ezért a sprint me
zőny utolsó szakaszát etappá
nyilvánították. A 167 induló
ból 107 párosnak sikerült be
fejezni a versenyt.
Az ORB mezőnyének első
3 versenyzője: 1. Asi – Pikó
Zsuzsa Mitsubishi Lancer
EVO IX. 2. Hoffer Zsolt –
Németh Gergely Citroën
C2R2, 3. Demjén Martin –
Adamcsek István Mitsubishi
Lancer EVO VI.

7
„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
2011. szeptember 17. – november 30.
Szeptember 25-én, vasárnap 10 órától
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.
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

Október 7. péntek 16 óra
Sprint sorozat abszolut
első 3 helyezettje: 1. Korányi Péter – Sárközi Péter Mi
tsubishi Lancer EVO VII, 2.

Oroszki Tamás – Rigó Béla
BMW E36 325i,   3. Kocsomba
Károly – Szeder Krisztián
Mitsubishi Lancer EVO III.

Az Idősek Világnapja alkalmából „Hegedülnek, szépen muzsikálnak…”
A népdaloktól a klasszikus zenéig
Közreműködnek: Rácz Éva énekművész, művésztanár és tanítványai:
Gyetvai Judit, Nász Renáta, Sárközi Xénia, továbbá Osvát Magda, Fabi Anikó,
Kovács András, Dudás János énekesek
Kísér: Látó Imre és zenekara
Támogató: Vác Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottsága
Díjtalan belépők igényelhetők a jegypénztárban!

Október 25. kedd 19 óra
Operett gála a Magyar Operett Napja alkalmából
Fellépő művészek: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, Galambos Lilla, Berkes
János, Csere László
Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2200Ft, az előadás napján: 2500 Ft

Munkában a versenybizottság

Vasárnap reggel 7-kor in
dult a mezőny a Nagymaros
– Kóspallag – Márianosztra
szakaszon, majd folytatódott
a Vác / Gombás – Sejce gyor
sasági szakasszal. Az új pá
lya meglepetést okozott a
túra mezőnyének. A sok bal
eset miatt a versenyt rövidí

A Rali Túra mezőnyének
abszolút első 3 versenyzőpárosa a nap végére: 1.
Vincze Márton – Szedő Csaba Mitsubishi Lancer EVO
IX. 2. Lovász Pál – Szenner
Zsolt Mitsubishi Lancer EVO
IX.   3. Barna Tibor – Labant
Tamás

A versenyiroda és a műszaki ellenőrzés helyszíne

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

800 adag fogyott
az ízletes hungarikumból

A

Fotó: Székely Sándor

Ebéd a szeretet jegyében

A váci Szent Anna Karitász tagjai a baráti összefogás és az embertársaik iránt érzett szere
tet és felelősség jegyében 12 fiatalt ebéden láttak vendégül a minap. A szervezet két közis
mert tagja, Ványi Lászlóné, a KDNP Pest megyei alelnöke és Tomori Pál barátaikkal a váci
Pacsirta utcai gyermekotthon lakóit ízletes gulyással vendégelték meg, melyet Ványi László mesterszakács készített el.

Szeptember 3-án, immár hetedik alkalommal került megrendezésre az ország egyik neves gasztronómiai eseményének számító, váci lecsófesztivál. A színes kísérőrendezvényekkel, családi programokkal kiegészülő főzőverseny igazi fesztivállá nőtte ki magát az évek során.

Vendégvárók Váci
Egyesülete
által
szervezett főzőver
senyre – melyet év
ről-évre mind nagyobb ér
deklődés kísér – az idén 42
csapat jelentkezett. A meg
mérettetésre ezúttal is a leg
különbözőbb korú és össze
tételű csapatok verbuválód
tak: a 4-5 fős baráti társasá
goktól kezdve a 20 fős mun
kahelyi kollektívákig, akik
közül néhányan ötletes jel
mezekkel emelték a prog
ram hangulatát. Az idén is
remek hangulatban telt sza
badtéri fesztiválnak ráadá
sul – az elmúlt évekkel ellen
tétben – ezúttal az időjárás
is kedvezett.
A készülődés már kora
reggel elkezdődött, tíz órá
ra pedig bográcsokkal és
egyéb főzőalkalmatossá
gokkal népesült be a váci
főtér. Amíg az ételek rotyog
tak az üstökben, a részt ve
vők különféle kísérőprogra
mokon vehettek részt.

Az idén a Jótevők Háza
Alapítvány – szintén hagyo
mányossá vált – rendezvé
nyével, a Jótevők Napjával
csatlakozott a lecsófeszti
válhoz. Az alapítvány szer
vezésében voltak egészség

formában és – olykor igen
szokatlannak tűnő – össze
tevőkkel készültek. Dél táj
ban aztán – a zsűrizést kö
vetően – sor került a lako
mára is, ahol a résztvevők
és a látogatók megkóstol

ügyi szűrővizsgálatok, vér
adás, dohányzásról leszok
tató tanácsadás és preven
ciós előadások, valamint
egészséges élelmiszerek be
mutatója.
A különböző tájegységek
szokásait őrző lecsó és le
csószerű ételek számtalan

hatták a lecsókülönleges
ségeket. A rendezvényen
összesen 800 adag étel fo
gyott, melynek bevételét a
szervezők a Segítünk Moz
gássérült Alapítvány javára
ajánlották fel.
M aczkay Zsaklin

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Verőce nyerte a Nemzeti
Vágta alagi előfutamát
(Folytatás az 1. oldalról)

M

ár kora reggel színes for
gatag volt az alagi lóver
senypálya, ahová sorra
érkeztek a versenybe szállt tele
pülések képviselői. Hamar bené
pesült az egykoron rangos ver
senyeket látott tribün és környe
zete. Az évek óta „munka nél
kül” álló, a fogadókra váró épület
előtt hatalmas üstben főtt az íz
letes birkagulyás, sült a flekken.
A színpadon a dunakeszi, a gödi
és a pilisvörösvári művészeti cso
portok egymást váltva szórakoz
tatták a nagyérdeműt.
A Nemzeti Vágta Alagi Előfu
tamát Száraz György, a Magyar
Lovaregylet tagja és Pőcze Norbert, a rendező Remark Plusz
Kft. ügyvezető igazgatója nyi
totta meg. – Reggel még tizen
két nevező volt, ám az állatorvo
si vizsgálat után kiderült, hogy
csak kilenc lovat tudunk elindíta
ni – mondta kérdésünkre néhány
óra múltán Pőcze Norbert. A he
lyi közönség nagy örömére az or
szág távoli szegletéből érkezett
lovasok mellett a Dunakanyarból
Sződ, Sződliget, Göd, Dunakeszi
és Verőce képviselői is ott vol
tak az indulók között. – Az előfu
tam nevezési díja mindössze net
tó százezer forint volt – tájékoz
tatott Pőcze Norbert, aki hozzá
tette: – A Nemzeti Vágta budapes
ti döntőjébe 1,5 millió forintért
lehet nevezni, ám az alagi döntő
első három helyezettje teljesítmé
nye alapján jogot nyer az indulás

A látványos bemutatók egyike...

ra. Ez pedig nem akármilyen le
hetőség – hangoztatta az ügyve
zető. Pőcze Norbert jó érzéssel
újságolta, hogy a közönség öröm
mel fogadta az Alagi Vágta futa
mait, és a rendezvényhez társuló
programokat.
Az egésznapos színes kaval
kádban mindenki megtalálhat
ta a neki tetszőt. Az előfutamo
kat megelőzte a gödi Kincsem
Lovardából érkezett History Lo
vas Egylet látványos bemutató
ja. Nagy érdeklődés és hatalmas
taps fogadta a fríz lovak és lova
sok izgalmas versenyét, a Mészáros fivérek bemutatóját, a lovas
fogatok parádéját.

kon, Dunakeszi Díszpolgára és ki
váló lova jóvoltából élvezhettek...
Egy másik kiváló sportember, Török György, a szabadon idomítás
nagymestere pedig azt példázta,
hogy mire képes az a lovas, aki is
meri a lóelme anatómiáját...
S elérkezett a várva várt alagi
előfutam döntője, amely hat ló
versenyéből Verőce győzelmét
hozta. Másodikként Szigliget,
míg harmadikként Sződliget ju
tott be a Nemzeti Vágta budapes
ti döntőjébe.
A látványokban és izgalmak
ban bővelkedő nap végén Szá
raz Györgytől, az egykori zsoké
tól, szakírótól kértünk egy rövid

Krikett EB Sződligeten
A futball után a krikett a világ második legnépszerűbb sportja, s mindkettőnek Anglia az őshazája. Az angol krikett a szigetország mellett a Brit nemzetközösség országaiban - Írország, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, India, Sri Lanka és Pakisztán – az
egyik legkedveltebb játék. Ma már világszerte milliók játsszák és nézik az 1200-as
években útjára indult játékot.

M

Bányai Rita győzelmével bejutott a budapesti döntőbe
A bemutatók láttán csak foko
zódott az érdeklődés az előfuta
mok iránt. A galoppkedvelő kö
zönség soraiban ott drukkolt te
lepülése sikeréért Bethlen Farkas
verőcei és Markó József gödi pol
gármester is. A verőceik számá
ra szép győzelmet hozott az első
előfutam, mögöttük másodikként
Szarvas jutott tovább. Amilyen jól
zárta a második futamot Szigliget
és Pilisvörösvár, olyan balszeren
csés volt a Dunakeszi színeiben in
duló Németh Ildikó, akinek a lova
nem indult el a startnál. A harma
dik előfutamot magabiztosan nye
rő Sződliget és a második Göd ju
tott be az esti döntőbe.
A budapesti Hősök terére veze
tő döntőre még jó néhány órát kel
lett várni, ám addig sem unatkoz
tak a tűző nappal is dacoló nézők.
Megcsodálhatták az ember és a
ló lenyűgöző harmóniáját, me
lyet Dallos Gyula, a magyar díj
lovaglás örökös bajnoka, olimpi

összegzést. – Hihetetlen meleg
volt, ami rendkívül megterhelő
volt a lovak és lovasok számá
ra egyaránt, de hősiesen állták a
próbát. A jól sikerült előfutamok
után látványos döntőt láthatott
a szépszámú közönség. Ez a ver
seny is megmutatta, hogy Alagon
nagyon népszerű a lóversenyzés.
Jó volt látni, hogy a verseny al
kalmával a helyiek „felöltöztetik”
a pályát, az emberek remekül ér
zik magukat. Igazi piknik hangu
lat lengte körül a legendás alagi
pályát – értékelt Száraz György.
Az egésznapos lovas fieszta a
Last4Chance és a Blues Fathers
Együttes koncertjével zárult.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress
(Bővebb, sok-sok fotóval il
lusztrált tudósítás a www.
dunakanyrregio.hu-n olvasha
tó.)

V
„
papa most már hallja, amit olvasok.
Elment hallásvizsgálatra, és segítettek neki.”
Ön is szeretné tisztán hallani a fontos dolgokat?

JöJJön el ingyenes
hallásvizsgálatra!
JávoRszky ÖdÖn kóRház, AudiológiA
2600 Vác, argenti Döme tér 1-3.
06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék
Dunakeszi szakorvosi
Rendelőintézet, AudiológiA
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
06-30/605-2339

www.victofon.hu
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agyarországon a közel
múltig szinte teljesen is
meretlen volt, ám az utób
bi években már a gyorsan fejlődő
játékok közé sorolható. A sport
ág magyarországi térhódítását
és a hazánkban élő angol, indiai,
pakisztáni, dél-afrikai, ausztrál,
skót és malajziai játékosok mel
lett a mieink tehetségét jól mu
tatja, hogy az augusztus 20. és
27. között Sződligeten rendezett
Euro Twenty20 krikett tornát a
magyar válogatott nyerte meg.
A gyönyörű természeti környe
zetben található sződligeti krikett
pályán hét nemzet válogatottja
egy héten át vívott ádáz küzdel
met a rangos trófeáért. Alig két
éve még a gyepszőnyegen a he
lyi futballcsapat játékosai rúg
ták a labdát, ám az átalakított és
megszépült területet ma már Eu
rópa legnagyobb és legszebb kri
kett pályájaként tartják számon a
sportág berkeiben.
– Két éve, 2009-ben kezdőd
tek el a munkálatok az egykori
sződligeti futballpálya átalakí
tásával, a krikett pálya kiépíté
sével – tájékoztatott a magyarbolgár döntő közben Török Gábor, a Magyar Krikett Szövetség
elnöke, a magyar válogatott já
tékosa. – Az akkori önkormány
zat segítő partnerként támogat
ta elképzeléseinket, melynek
eredményeként a Magyar Kri
kett Szövetség megvásárolhatta
a területet és felépíthette Euró
pa legnagyobb krikett pályáját.
A szálfa termetű válogatott já
tékost hallgatva pillanatokon be
lül kiderült, hogy ezúttal is igaz
az a megállapítás, hogy minden
összefügg mindennel: – Hét éves
koromtól hat éven át Ausztráliá
ban éltem szüleimmel – a krikett
egyik fellegvárában –, ahol igen
csak megkedveltem ezt a rendkí
vül népszerű játékot. Így mi sem
volt természetesebb, hogy itt
hon, Magyarországon is keres
tem a játék lehetőségét, a játé
kostársakat – mondta a magyar
szövetség elnöke.
Magyarországon 2006-ban in
dult el – reményeim szerint – hó
dító útjára a krikett. Egy székes
fehérvári tanár kezdte el oktatni
a játékot. A következő esztendő
elején a hazánkban élő angolok,
ausztrálok, indiaiak, új-zélan
diak elkezdték szervezett kere
tek között játszani a számukra
oly kedves játékot. Már abban
az esztendőben megalakult egy
hatcsoportos liga. Ma pedig már
ott tartunk, hogy négy-négy csa
pat játszik az első és a másod
osztályban – mutatja be dióhéj
ban a honi krikett történetét.
A fejlődést jól mutatja, hogy a
magyar krikett válogatott tavaly
megnyerte a Macedóniában ren
dezett Euro Twenty20 döntőjét.
Jó esélyünk van rá, hogy hazai
pályán is elhódítsuk a trófeát –
bizakodott a szövetség elnöke,

Török Gábor
aki a magyar válogatott játéko
saként is igyekezett hozzájárul
ni a sikerhez.
A döntőt megtekintette, a pálya
tulajdonosa, Marian Glover úr
is, aki szerint a sződligeti krikett
centrum nagy lehetőséget kínál a
régióban élő fiatalok számára is.
Az újjáépített környezet után to
vább bővítik a kiszolgáló létesít
ményeket, javítják a fű minősé
gét. – Szeretnénk női, férfi, lány
és fiú csapatokat alakítani, hogy
minél többen élvezhessék ezt a

szép játékot Magyarországon is
– osztotta meg terveiket Marian
Glover úr.
Nemzeti válogatottunk sike
rével zárult többórás magyarbolgár döntőt végig drukkol
ta Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő is. A
település előző polgármestere
ként intenzíven támogatta a kri
kett pálya felépítését, mert színe
síti a helyi sportéletet, új lehető
séget kínál a fiatalok számára, a
közeli iskola ott tarthatja a test
nevelési órákat. – Örülök, hogy
Európa legszebb krikett pályája
Sződligeten épült fel – mondta a
képviselő asszony.
A jelenlegi polgármester, Juhász Béla is nagy lehetőséget
lát abban, hogy Sződligeten ala
kul ki a krikett magyarorszá
gi és európai fellegvára. S ez jó
esélyt kínál a település idegen
forgalmának is, hiszen az Euro
Twenty20 mérkőzéseit a házi
gazda magyarok mellett a szerb,
macedón, horvát, litván, szlo
vák válogatott játszotta. A bol
gár csapat mérkőzéseiről az ál
lami televízió helyi tudósításban
számolt be. Sződliget kaput nyi
tott Európának…
V. I.

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

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

