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Kozso: „Globális zenei Hatalmas sikert aratott a
támadás a Föld ellen!”
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Több korosztály dúdolta a dalait, egy nemzedék zenei himnuszává vált a Szomorú Szamuráj, a Hold Dala, a Bújj
mellém és számtalan slágere!
Rengeteg lány hitt neki, amikor azt énekelte nekik: „Meghal egy csókjukért”, de „Nem
akar sírni többé már”! Jövőre
lesz éppen 20 éve, hogy berobbant a magyar zenei életbe, előbb, mint Alvajárók,
majd, mint Ámokfutók. Tavaly
decemberben Újratöltötte magát, és öt év külföldi koncertezést követően, lemezt adott
ki, ami természetesen bearanyozódott. Saját bevallása
szerint most jön a globális zenei támadás a Föld ellen. Induljon tehát a Kozso-invázió!
(Cikkünk a 6. oldalon)
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Egész napos kikapcsolódás a család minden tagjának
a Dunakeszi Katonadombon.
Több mint 10 féle csapolt sör, köztük
a müncheni október feszt hivatalos söre.

(Cikkünk a 4. oldalon)
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Az MSZP Kongresszusa 2010
nyarán határozatban fogalmazta
meg a párt Programtanácsának
létrehozását, melynek elnöke
Lendvai Ildikó és Tóbiás József
frakcióigazgató kedden, a koraesti órákban a váci Madách Imre
Művelődési Központban sajtótájékoztatón számolt be a stratégiai műhely munkájáról. A Programtanács tagjai jeles kutatók,
tudósok, szakértők, akik Iránytű címmel dolgozták ki azt a vitaanyagot, melyről ezekben a
hetekben alkotnak véleményt a
helyi pártszervezetek, baloldali
gondolkodók.

A

programvita sorozat keretében nemcsak a baloldali
gondolkodókkal folytatnak
párbeszédet, hanem szélesebb körben, 4–5 választókerület
bevonásával készülnek a novemberi
kongresszusra – mondta Tóbiás József, aki kifejtette, hogy elkezdték a
magyar társadalom megújítását és
felemelkedését szolgáló alternatíva
kimunkálását. Mint a frakcióigazgató fogalmazott: az elmúlt 20 évben
megváltozott a magyar társadalom,
melynek nem teljesültek az állammal, a piacgazdasággal, az Európai
Unióval szemben táplált elvárásai. –
A felelősen gondolkodó politikának
választ kell adnia a társadalmat feszítő kérdésekre – hangoztatta a
politikus, aki szerint a Programtanács tagjai által szerkesztett dokumentum segíti az alkotó közös gondolkodást, eligazodást ad az elmúlt
két évtized elemzéséhez, miközben
felvázolja a baloldal által elképzelt
jövő Magyarországának kereteit.
Iránytűre van szükség – utalt az alkotó műhely kiadványának címére
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A társadalom és az MSZP megújulásáról nyilatkozott
Vácon Lendvai Ildikó és Tóbiás József

Merre tovább,
Magyarország?

(is) Lendvai Ildikó. – Nincs sok idő a
keresgélésre, mert a gazdasági világválság és egyéb tényezők miatt sokat
változott a világ. Szerintünk hazánk
helyzete is kedvezőtlen irányba fordult – tette hozzá. Ezért nagy szükség van a baloldali politikai alternatíva felmutatására, melyet a pártviták csiszolhatnak markánssá.
Az MSZP – ha az új helyzet új kérdésire érdemi választ akar adni, akkor – három feladat előtt áll – mondta Lendvai Ildikó. Az első: gondola-

ti és tartalmi szembenézés nemcsak
az elmúlt 8 évvel, hanem a rendszerváltozás után két évtizeddel. A tanulságok és teendők összegzésén át
vezet az út a szervezet és működés
korszerűsítéséhez. Harmadik feladat egy újfajta kapcsolatrendszer
kiépítése, amely együttesen képes
lehet a jelenlegi kormány alternatíváját létrehozni.
A vitaanyagként szolgáló Iránytű
tényszerűen rögzíti, hogy az elmúlt
20 év jó szándékú, és fontos ered-

Vácon már online is

bejelenthetik a hibákat a lakók
Már a www.vacholding.hu honlapon is bejelenthetik a váci lakosok a városüzemeltetési problémáikat, ugyanis már üzemel a hibabejelentő funkció az elismert vállalatcsoport weblapján. Dr. Tar György, a Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója azt
reméli, hogy a lakosság élni fog a lehetőséggel és minél többen igénybe veszik ezt a
szolgáltatást.

A

z ügyvezető szerint fontos, hogy az új
funkció által a bejelentés azonnal a felelőshöz kerülhet, és így sokkal hatékonyabban tudják megoldani a városban felmerülő problémákat.
A hibabejelentő működését Vass András
fejlesztési igazgató mutatta be. Elmondta: ahhoz, hogy tájékoztatni tudják a probléma felvetőjét regisztráció szükséges.
A regisztráció után a bejelentő folyamatosan tájékoztatást kap az ügy menetéről e-mailben, amennyiben megadják elérhetőségüket. Az ügyeknek négy órán belül a felelősökhöz kell kerülniük – mondta.
A holding munkatársai azt remélik az új
szolgáltatástól, hogy nem lesznek napokig

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a pályázatot
a Budapest-Veresegyház-Vác
vasútvonal elővárosi célú
fejlesztése Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációinak elkészítésére.
Megkezdődtek az előkészületek a fővárosi elővárosi vasútvonalak
fejlesztésére és a hozzájuk
kapcsolódó kiegészítő beruházások megvalósítására.
Ezek között korszerűsítik a
Budapest –Veresegyház–Vác
vasúti pályát is.

Megújul a BudapestVeresegyház-Vác
elővárosi vasútvonal

(Folytatás az 5. oldalon)

Transportbeton értékesítés
tartó feladatok, vagyis felgyorsulnak a bejelentett városüzemeltetési problémák megoldásai.
Furucz A nita

2011. évi Népszámlálás
A Dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatja a Dunakeszin élő
német nemzetiségű lakosokat, hogy a 2011. október 1-jén kezdődő népszámlálás során a német nemzetiségi, nyelvi kötődésre vonatkozó adatközlés tárgyában felvilágosítást és tájékoztatást az alábbi módon nyújt.
Telefon: 06-70-371-8764 • E-mail: nemetdk@invitel.hu
Dr. Mervald A nna
Dunakeszi Német Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke
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ményeket hozó politikáján – benne a baloldali politikán – két fontos
cél érdekében kell változásokat végrehajtani és új feladatokat kijelölni.
Lendvai Ildikó kijelentette: – Rá kellett ébrednünk, hogy az európai integráció, a modernizáció, a demokratikus piacgazdaság főáramlatához
való csatlakozás nem megy olyan
gyorsan és egyenletesen minden társadalmi csoport számára, mint azt
1989–90-es években gondoltuk. Modernizációs szakadék jött létre az or-

szágon belül. Az elmúlt két évtizedben a magyar társadalom szerkezete
„befagyott”, kevés emelkedési lehetősége volt annak, aki nehezebb élethelyzetbe született. Sajnos a válság
hatására megindult a középosztály
egy részének lecsúszása – mondta
a Programtanács elnöke. A baloldal
első és új programalkotási feladata
az elmélyülő társadalmi szakadékok
csökkentése és áthidalása. Ma az ország legnagyobb belső problémája, a
növekvő társadalmi különbségek, a
modernizációs szakadék – ismertette a társadalom kórképét Lendvai Ildikó, aki noha elismerte, hogy a társadalmi különbségek aggasztó mértékét az Orbán kormány is felfedezte, de – mint fogalmazott – ezt pusztán szavakban próbálja áthidalni,
névleges nemzeti együttműködést
hirdetve.
A baloldali alternatíva olyan eszközrendszer felállítását jelenti –
hallhattuk –, mely az elmúlt 20 évnél eredményesebben segíti a piaci
szereplőket, integrálja, a szolidaritás szálaival újból összekapcsolja a
magyar társadalmat. Ez az egyik fő
irány, amit az Iránytű kijelöl, melyben meghatározza a foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai és egyéb
eszközöket is.
Ugyancsak fő célként fogalmazza
meg a IV. Magyar Köztársaság megalapozását és felépítését, melyben
folytatják a ’89-ben elkezdett demokratikus építő munkát, de meglátják azt is, hogy az a rendszer túlságosan is sebezhető volt, mert az
állam nem volt elég hatékony.
A sajtótájékoztató után a vendéglátó Dr. Bóth János városi elnökkel
a két országgyűlési képviselő – a régió 5 választókerületének elnökével
együtt – a párttagsággal közös fórum vett részt.
Vetési Imre

A lakosság részére kedvező áron kínáljuk
termékeinket a volt 3. sz. házgyár területén.

Hozzánk
érdemes
betérni!
2120 Dunakeszi,
Székesdűlő
Tel.: +36-30/921-7093
06-27/540-685

Kitűnő minőség, kedvező árak!

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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Összhangban a kormány törekvéseivel

Az országban elsőként a DMRV Zrt.
csökkentette a víz- és csatornadíjat

Magyarország negyedik legnagyobb vízi közmű szolgáltatója, a közel 600 ezer fogyasztót kiszolgáló Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. tavasszal példa nélküli döntéssel 54 településen 10 százalékkal csökkentette a víz- és csatornadíjakat. A váci központú cégbe
integrált Nyugat-Nógrád megyei településeken végrehajtott szolgáltatási díjcsökkentést a DMRV az elmúlt években megvalósított
rendkívül racionális, költséghatékony működésének és jó adottságainak köszönhetően tudta bevezetni. Az eredményes működés
alapja az ésszerű gazdálkodás, a rezsiköltségek kordában tartása
– jelentette be a márciusi megállapodás nyilvánosságra hozatalakor Vogel Csaba vezérigazgató, aki üdvözli a kormány néhány hete
ismertté vált elképzelését, hogy az országban jelenleg működő ötszáz vízi közmű vállalat száma 40 körülire csökkenjen.

A

z állami tulajdonban lévő
DMRV Zrt. saját működésének szakmai tapasztalatai
alapján Vogel Csaba vezérigazgató ésszerű és rendkívül konstruktív koncepciónak tekinti azt a kormányzati szándékot, amely a biztonságos és kiváló minőségű vízi közmű
szolgáltatás érdekében a megfelelő
szakmai és műszaki háttérrel rendelkező 30-40 vállalatba koncentrálja az
ivóvíz– és szennyvízszolgáltatást.
– Minél nagyobb és
összefüggő területen
szolgáltat egy vízi
közmű társaság, annál hatékonyabban
és kedvezőbb áron
tudja ellátni feladatait, és garantálni a
biztonságos ivóvízellátást – jelentette ki
Vogel Csaba, aki hozzátette: – Az egyik legfontosabb cél a hazai
vízkincs-készlet megőrzése,
ésszerű használata, melyet csak a
felkészült szakmai és műszaki háttérrel, korszerű laboratóriummal

rendelkező vízi közmű szolgáltatók
garantálhatnak.
Ezt a szakmai érvelést támasztotta
alá a minap Siófokon rendezett regionális konferencia is, melyen a készülő új vízi közmű-törvény részleteit ismertették több száz önkormányzati
vezetővel. A szakmai fórumon a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz)
jogi bizottságának elnöke bejelentette: „A nagyobb biztonságot nyújtó, műszakilag egybefüggő, egységes
rendszereket támogatja a tervezet, erősítve az állami befolyást, az
állami vízművek
szerepét.” A vízi
közmű szolgáltatást szabályzó új
tör vényter vezet
összhangban van
azzal a kormányzati törekvéssel,
amely – többek
között – a víz– és a
csatornaszolgáltatás díját hatósági
árassá kívánja átalakítani. A jogalkotó szándéka szerint a mostani öt-

Vogel Csaba vezérigazgató
bejelentését örömmel
fogadták a települések

Fotó: K esziPress

száz üzemeltető száma lényegesen
csökken, harminc-negyvenre, és a
jövőben csak az működhet, amelyik
megfelel a szigorú előírásoknak.
A szakmai konferencia előadói arról is beszéltek, hogy a törvényi feltételek teljesülése érdekében számos
önkormányzatnál szolgáltató váltásra lesz szükség, melyeknek célszerű
már napjainkban megállapodniuk a
törvényi és szakmai elvárások szerint működő szolgáltatóval, mert később – megállapodás hiányában – az
új államigazgatási szerv közérdekű
üzemeltetőt jelölhet ki.
Vogel Csaba vezérigazgató fontosnak tartja azon szakmai szempont
érvényesítését, mely szerint az állami és önkormányzati regionális
rendszerek hangsúlyosabb szerepet
kapjanak a jövőben, ami a szolgálta-

tást igénybe vevő lakosság érdekeit szolgálja. – Ezen szakmai törekvés időszerűségét mi sem példázza jobban, mint az, hogy a DMRV
Zrt.-nél 116 mérnök dolgozik főállásban, míg vannak az országban
olyan szolgáltatók, melyeknél egyetlen egy mérnököt sem alkalmaznak,
még részmunkaidőben sem. Márpedig a szakmai hiányosságok az ellátás biztonságát is veszélyeztethetik. Sok más szempont mellett
ezért is tartom jónak a kormányzati elképzeléseket, mert a fogyasztókat, a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokat a felkészült, biztos
műszaki és szakmai tudással rendelkező szolgáltatók irányába „tereli” – érvelt a DMRV első embere.
Vogel Csaba saját működésük tapasztalatai alapján is jó elképzelés-

Az Életút Alapítvány szakmai
támogatásával tizenhat fő szerzett
targoncavezető képesítést

A

váci Életút Alapítvány
a „HÁLÓ” Komplex
program keretében
ötféle szakirányú képzést
indított el a 2010 december
és 2011 január közötti időszakban. Ezen tanfolyamok közül az emelőgép-kezelő és targoncavezető képzés már lezárult ez év
márciusában. A tanfolyam sikeres
elvégzése után a programban résztvevők számára álláskereső klub indult. A három hétig tartó csoportos
foglalkozás során a hallgatók segítséget kaptak ahhoz, hogy a megszerzett képesítésükkel a lehető legrövidebb időn belül munkát találjanak. A klub keretében a résztvevők
konkrét szituációkban is kipróbálhatták magukat, hogy hogyan vi-

selkednek például a felvételi interjún. A hallgatók megoszthatták egymással személyes tapasztalataikat és építő jellegű észrevételekkel,
visszajelzésekkel támogatták egymást. Felkészítő munkánk eredményeként a 16 fő végzett targoncavezető vizsgával rendelkező kliensünk közül négy fő sikeresen elhelyezkedett – nyilatkozta
lapunknak Verner Ildikó munkavállalási tanácsadó. A program hat
hónapig tartó utánkövetéssel, kapcsolattartással folytatódik, és a targoncavezetők számára szeptemberben ér véget.

nek tartja a kormány az irányú törekvését, hogy minél nagyobb egybefüggő területen, minél több fogyasztót szolgáljon ki egy vízi közmű szolgáltató.
– Cégünk alapvető stratégiája a szolgáltatási terület bővítésével
együtt a fogyasztók számának növelése. Az elmúlt évek jól kimunkált
szakmai döntései alapozták meg –
többek között –, hogy újabb területek
és fogyasztók bevonásával hazánkban elsőként sikerült a tarifákat 10
százalékkal mérsékelni egy jelentős
fogyasztói kör számára. E stratégia
szellemében tovább kívánjuk bővíteni
ellátási területünket, s a fogyasztók
terheit enyhíteni összhangban a kormány elképzeléseivel – mondta Vogel
Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója.
Vetési Imre
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Hatalmas közönségsiker
volt a Dunakeszi Feszt
Péntektől vasárnap estig színes kulturális programokkal, izgalmakban bővelkedő sportversenyekkel, népszerű művészek koncertjeivel,
gasztronómiai különlegességekkel, és kiváló sörökkel várta Dunakeszi Város Önkormányzata az idén első alkalommal megrendezésre
kerülő Dunakeszi Feszt kulturális- és sörfesztivál vendégeit. A három nap megannyi programjaira kilátogató sok-sok ezer fesztivállátogató érdeklődése is bizonyság rá, hogy a legkisebbektől egészen a szép korúakig mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást.

P

éntek kora délután a Dunakeszi
Kistérség négy települése, a vendéglátó kesziek, Göd, Fót és Mogyoród 22-22 fős sárkányhajóinak versenyével vette kezdetét a Kistérségi hétpróba. Több száz érdeklődő drukkolt a Göd felől érkező – két kilométeres
távot teljesítő – csapatoknak. A látványos
vízi „ütközetet” Dunakeszi egysége nyerte,
melyet Dióssi Csaba polgármester vezényelt. A mogyoródiaknál a község polgármestere, Babicz László dobolta az evezősöknek a tempó ritmusát...
A parton a lelkes publikum mellett a Dunakeszi Koncertfúvósok virtuóz játéka köszöntötte a sárkányhajósokat, akik a kedves fogadtatás után a közönséggel együtt
a fesztivál centrumába, a Duna-parton
emelkedő Katonadombra vonultak.
Az első Dunakeszi Feszt kulturális- és
sörfesztivált a hatalmas Duna-parti zöld
környezetben elhelyezett óriás sátor színpadán Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, országgyűlési képviselő nyitotta
meg, aki örömét fejezte ki, hogy egy szép
álmuk valóra vált a fesztivál megrendezé-

sével, melyhez mindenkinek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánt.
A város polgárai mellett külön szeretettel köszöntötte a három vendég település képviselőit, a versengő csapatok tagjait, az önkormányzat meghívására a Dunakeszire látogató bolgár Ravda küldöttségét.

A megnyitó után Erdész Zoltán alpolgármester adta át a sárkányhajó verseny
győztesének és résztvevőinek az érme-

ket. A sport mellett már az első nap is főszerep jutott a zenének, hiszen a Dunakeszi Koncertfúvósokon kívül fellépett Fekete Jenő és a Muddy Shoes, Póka Egon
Experience, Kasza Tibor is. A zenei programot a Krízis Band koncertje zárta péntek késő este.
Szombaton kora délelőtt folytatódott a
négy település hétpróbája, melynek keretében főzőversenyben, rodeóbika megülésében,
kalapácsos
erőmérőben,
szkanderben, sörívásban és kötélhúzásban mérték össze erejüket és tudásukat. A kánikulai melegnél csak a szkander
bajnokság egy-egy viadala és a kötélhúzók küzdelme izzott magasabb hőfokon.
Az erős csuklót és kart kívánó sportágban küzdött Dióssi Csaba polgármester,
aki egy jó nevű szkander bajnokkal mérkőzött. A dunakesziek kötélhúzó csapatát
erősítette Növényi Norbert az olimpiai bajnok birkózó, míg a gödiek erős emberei között ott volt Markó József polgármester is.
A látványokban és izgalmakban bővelkedő
hétpróba összesített versenyét Mogyoród
nyerte Dunakeszi előtt, de remekül helytálltak a gödiek és a fótiak is...
Az érdeklődők az egésznapos színes
forgatagban megcsodálhatták a Haditengerészet és folyami flotilla a Római Birodalomban című kiállítást a Kikötőerőd Múzeumban. Szombaton délelőtt egy ifjú kerékpáros társaságában Dióssi Csaba polgármester ünnepélyesen adta át – több
száz kerékpáros jelenlétében – a 111 millió forintos beruházással épült Fő út – Liget
utca kerékpárutat. A Dechatlon bicikliversenyt hirdetett a fiatalok és a 16 év felettiek számára, melynek díjkiosztó ünnepsé-

gén közreműködött Noll Petra, a Dunakanyar Szépe választás győztese. A közönség tapsa kísérte Növényi Norbert olimpiai
bajnok birkózó tanítványainak, az UTE tornászainak látványos bemutatóját, miként a
néptáncegyüttesek szemet gyönyörködtető produkcióit is. A három napos fesztivál
bővelkedett sport- és kulturális programokban, vidám hangulatú mesejátékban, kézműves foglalkozásokban, táncbemutatókban...

A Duna-parton megnyílt a Művészetek
utcája, ahol a DunaArt Egyesület tagjainak, köztük Dusza Tibor festőművész és
művészbarátai alkotásait tekinthették meg
az érdeklődök.
Az időjárás is kegyeibe fogadta a szervezőket és a fesztivállátogatókat, akik a nyári
hőség hatásait a frissen csatolt sörrel igyekeztek enyhíteni. A szombat esti buli sztárvendége a TNT volt, míg vasárnap este az
Írigy Hónaljmirigy fellépésével zárult az első
alkalommal megrendezett nagysikerű Dunakeszi Feszt kulturális- és sörfesztivált...
V. I.
Fotó: KesziPress

Dunakeszi rendőr az ország legjobb baleseti helyszínelője

Tardi Attila törzszászlós:

Mi vagyunk a bíróság
szeme és füle

M

int a régmúlt korokról
íródott mesék legkisebb
szereplője Tardi Attila is
egy kis borsodi faluból indult el szerencsét próbálni a „nagyvilágba”. Neki a főváros volt a lehetőségek városa, ahol az érettségi
és a határőrségnél eltöltött katonai
szolgálat után 1997-ben a rendőrséget választotta hivatásának. A fiatal
tiszthelyettes családtagjai igencsak
meglepődtek, amikor megtudták,
hogy Attila a rendőrség szolgálatába szegődött. – Ma már szüleim is
büszkék rám, nagyon örülnek sikereimnek. Munkám révén más szemüvegen keresztül látják a rendőrség
tevékenységét. Hivatásom sokrétű, minden nap újabb és újabb kihívást hoz számomra, aminek igyekszem mindig a legnagyobb emberi
és szakmai felelősséggel megfelel-

Tragédiával járó súlyos balesetek következményeinek helyszínelése is szerepelt a rendőri baleseti helyszínelők országos versenyén, melyet a Dunakeszin szolgálatot teljesítő Tardi Attila rendőr törzszászlós
nyert meg Dajka Norbert zászlóssal alkotott kétfős teamben. A tavalyi regionális versenyen nyújtott kiváló teljesítmény után egyenes út vezetett a kecskeméti döntőbe, melyben 19 megye és a főváros győztes párosai elméleti és gyakorlati feladatok megoldásában mérték össze tudásukat. Tardi Attila imádja
hivatását, mert sokrétű munkája minden nap újabb és újabb kihívást jelent számára.
ni. Baleseti helyszínelőként nem kis
felelősség hárul ránk, hiszen a legnagyobb objektivitással és szakmai
pontossággal kell rögzítenünk a történteket, és azok következményeit.
Emberek sorsa múlhat munkánkon
– mondja az ország legjobb baleseti
helyszínelője. – Nem mi döntjük el,
hogy ki hibázott, ki okozta a balesetet, vagy ki a vétlen, mi „csak” a legapróbb részletekre kiterjedően dokumentáljuk a kialakult helyzetet.
Azt szoktam mondani: mi vagyunk
a bíróság szeme és füle.
Tardi Attila szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy egyéniben ő nyerte meg az
elméleti versenyt, míg páros társa,
Dajka Norbert második helyen végzett. A két fiatal rendőr a kétfős csapatok versenyében egymást remekül kiegészítve hódította el az or-
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szág legjobb baleseti helyszínelőit
megillető címet. A gratulációt szerényen fogadó törzszászlós szerint
nem történt semmi különös dolog,
hiszen ők csak azt mutatták meg,
hogy a hétköznapokon hogyan látják el feladatukat.
Minden mondatából érződik, hogy
szenvedélye, hivatása a rendőri pálya. Szinte észre sem veszi, s máris „újraéli” a verseny minden mozzanatát miközben azt magyarázza,
hogy a helyszínelő szakma nagyon
összetett tudást igényel. – Nagyon
sok jogszabályt kell ismernünk a
technikai és egyéb ismeretek mellett. A versenyt is e szerint rendezték, egyéniben az elméleti tudásunkat, míg gyakorlati felkészültségünket a 7 helyszínen „megrendezett”
különböző balesetek helyszínelése közben bizonyíthattuk. A komp-

A kétfős team: Tardi Attila és Dajka Norbert

lex feladatsorban a tanú meghallgatáson, a fényképezésen, a nyomkeresésen kívül pl. vezetéstechnikai
ügyességünket is be kellett mutatni.
Nagy örömünkre mindezeket Norbival mi oldottuk meg a legjobban.
Jó érzés volt győztesként hazajönni Dunakeszire – mondja széles mosollyal –, minden kollégánk nagyon
örült a sikerünknek. Már nagyon
várom, hogy családommal együtt
meglátogathassam szülőfalumban
édesanyámékat, akik nagyon büszkék rendőr fiukra…
S a mese ezúttal életre kelt, valóság lett, hiszen az egykoron oly fiatalon felkerekedő ifjú Dunakeszin
megtalálta hivatását és szerelmét,
akivel ebben a kedves kis Duna-parti városban révbe értek…
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

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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Zöld megoldás-pályázatot hirdetett a DDC
A piacvezető cementgyártó Beremend és
Vác környékén támogat zöld programokat
A helyi szakértőkből, értelmiségiekből álló zsűri döntése alapján, a beremendi és váci cementgyár vonzáskörzetében megvalósított környezetvédelmi kezdeményezésre nyerhetnek 3-3 millió forintos támogatást a pályázók. A Baranya és Pest megyében működő önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények számára meghirdetett „DDC Zöld Megoldáspályázatra” érkező beadványokat véleményező két bírálóbizottság tagjai között, építészmérnököt, tájépítészt, borászt, közgazdászt, sőt képzőművészt és botanikust is találunk.

A

német HeidelbergCement Group
és SCHWENK Zement KG leányvállalataként működő Duna-Dráva Cement Kft. környezetbarát programok támogatására hozza létre a "DDC
Zöld Megoldás-pályázatot".
A pályázat kiírójának szándéka olyan
fejlesztések és programok támogatása,
amelyek a beremendi és váci cementgyár környezetében élők által használt
közösségi terek, valamint infrastruktúra
környezettudatos működését és hatékonyabb hasznosítását segítik elő, az emberek széles csoportjának lehetőséget
adva a környezettudatosabb életre, a
természeti környezet megismerésére.
Fontos, hogy a környezeti nevelés lehetősége, ezáltal a gyermekek életkörülményei is javuljanak a támogatott fejlesztésnek köszönhetően.
A pályázaton Baranya és Pest megyei
önkormányzatok, önkormányzati intézmények, alapítványok, civil szervezetek indulhatnak, olyan kezdeményezések megvalósítanák céljával, amelyek a
beremendi és váci cementgyár, pályázati felhívásban meghatározott vonzáskörzetéhez kötődnek.
"A DDC számára a helyi közösség tá-

mogatása mindig is fontos célkitűzés volt
és ezzel a programmal olyan hagyományt kívánunk teremteni, amely átlátható, kiegyensúlyozott döntéshozatali
folyamat mellett, pontosan meghatározott, környezettudatos célokért kínál támogatást" – mondta el Szarkándi János, a társaság elnök-vezérigazgatója
a pályázati programról. A pályázóknak
a környezetvédelmi program céljai, környezeti, illetve a helyi közösség számára biztosított előnyei ismertetésével és
a projekt megvalósításában résztvevők
bemutatásával, valamint költségvetési
melléklet benyújtásával kell összefoglalniuk. A pályázatok leadásának határideje 2011. október 25. A nyertesnek 2012.
augusztus 15-ig kell lezárnia a tervezett
program megvalósítását.
"Örömmel vállaltam a beremendi bizottság elnöki posztját, mert a vállalat
a fenntartható fejlődés elvének mindhárom, tehát környezeti, gazdasági és
társadalmi vetületét kiegyensúlyozottan
képviselni igyekszik, amely fontos érték a hazai ipari szektorban" – hangsúlyozta a vállalat filozófiájával kapcsolatos gondolatait Dr. Bedő Zsolt, egyetemi adjunktus, a beremend környéki pá-

Megújul a BudapestVeresegyház-Vác
elővárosi vasútvonal
(Folytatás a 2. oldalról)
A felújítási munkálatok előkészítési költségeit 85%-ban az Európai Unió Kohéziós Alapjából
tervezi fedezni a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az elővárosi vasúthálózat fejlesztését szolgáló projektek előkészítése már zajlik. A tervezett
beruházás során korszerűsítik a
Rákospalota-Újpest – Veresegyház – Vác vasútvonal pálya-infrastruktúráját (így többek között
a vasúti pályát, a felsővezetéket,
a biztosítóberendezést és a távközlési rendszert is). A jelenlegi óránként 60 kilométeres sebességet egyes szakaszokon 80–
100 kilométerre növelik, aminek
nyomán a menetidő Budapest és
Vác között mintegy 20 perccel
csökken. A kapacitáshiány és a
zavarérzékenység enyhítésére
több helyen második vágány létesül. A vasútvonalon naponta
átlagosan 52 személyvonat közlekedik, naponta átlagosan 11-12
ezer utas utazik.
Az utasforgalmi helyeken korszerű, 160 méter hosszú, 55 cm
magas, a korszerű járművek padlószintjével megegyező magasságú peronok épülnek szintbeni
megközelítéssel. Az utasforgalmi létesítmények akadálymentes kivitelben készülnek, az
utastájékoztatást teljes körűen kiépítik. Egyes nagy forgalmat lebonyolító, balesetveszélyes szintbeni közúti-vasúti keresztezések helyett különszintű
keresztezéseket alakítanak ki. A
vasúti utasforgalmi helyek jobb
megközelíthetősége érdekében
az állomásokon és megállóhelyeken új P+R parkolókat és kerékpártárolókat, egyes helyeken autóbuszmegállókat, illetve
buszfordulókat hoznak létre.

A pályázóknak el kell készíteni egy Megvalósíthatósági Tanulmányt, valamint össze kell
állítaniuk a Támogatási Kérelmet, valamint el kell készíteniük
a Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációikat.

lyamunkákat értékelő bizottság vezetője. Vácy Károly, a helyi Rotary Klub
ügyvezető elnöke, a váci bizottság vezetője hozzátette: "a DDC hagyományosan fontos szerepet tölt be Vác életében
és jelentősen hozzájárul a helyi kulturális kezdeményezésekhez, emellett több
környezeti nevelést segítő programot támogatott már a vállalat.
Ez a pályázat a társaság által kiemelten fontosnak tartott környezeti értékek
szellemében, világos szabályok mentén
hívja versenyre a helyi civileket és intézményeket." Az építőanyag-piac visszaesése ellenére, a DDC az elmúlt években is fejlesztéseket valósított meg gyáraiban és számos kezdeményezést indított el, illetve segített, amelyek célja a
helyi közösségek életének támogatása.
2009-ben adták át a DDC beremendi
gyárának, több mint 15 milliárd forintos fejlesztéssel modernizált kemencevonalát. 2010-ben pedig Beremenden és
környékén is elindította, Vácott már sikerrel működő ösztöndíj-programját a
vállalat. Várhatóan 2011 őszén kerül
sor a pécsi Kálvária-domb megújítására, amely szintén a DDC támogatásával
valósul meg.

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS

Ne legyen
a pénze
ellensége!

ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig,
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

Vásároljon a házára legalább 250.000 Ft értékben THERMO
MASTER hőszigetelő rendszert. Elküldjük Önnek sorsolásra a vásárlást igazoló számla másolatát, valamint elérhetőségeit. A rendszer tartalma: polisztirollap, üvegszövet háló,
ragasztó, alapozó, valamint 700 féle vakolat, színfelár nélkül a
fehér árában.

Ha nálunk vásárolja a motorolajat, a
szűrőbetét árából 20% kedvezményt adunk!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ
KÖZPONT

biztonsági őr,
Testőr,
Vagyonőr

Intenzív, OKJ-s szakmunkás
képzést indít
a szakmai szakszervezetek
és az ORFK-RSZKK
ajánlásával
október 8-án
Vácon.

+36-30-981-19-83

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

www.vokk.hu
Gyors elhelyezkedés!

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

Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175

Keresztrejtvény

ÉRDEKLŐDJÖN KERESKEDÉSÜNKBEN!

ALMAVÁSÁR

Szerezze be téli tárolásra almáját az Ipoly
2000 Fruct Kft. ipolydamásdi almáskertjéből

szeptember 24-től!

Intenzív ültetvényen, integrált
növényvédelmi technológiával
termesztett Idared, Gála, Golden, Jonagored,
Pinova és almafajták
szerepelnek kínálatunkban.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN
EGÉSZSÉGES ALMÁT KÍNÁLUNK
TERMELŐI ÁRON!
Érdeklődni: 8–16 óráig lehet!

Telefon: +36-30/456-5678

+36-30/984-9336, +36-30/385-0161

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Vác környéki otthonában igazi átszellemülést
jelent számára az általa épített mesebirodalom

Kozso: „Globális
zenei támadás
a Föld ellen!”

rám, ránk! Megállás nélkül, állandóan koncertezünk, szerte a világban. Rengeteg bulink van az óceánon innen és túl. Ennek apropóján – most forgattunk egy angol és
egy magyar nyelvű koncertvideót!
Szerettük volna, ha mindenki látja, mekkora fergeteges bulikat csinálunk!
– Ahogy hallgatom, egyre
csak azon tűnődöm, hová tűnt
a régi, szeretetre vágyó Kozso?
Hisz új a stílus, új a dizájn és
megújult a honlapja is.

– Két évtized a hazai zenei
életben, rengeteg sláger, megszámlálhatatlan buli, lassan
közel kétmillió eladott korong,
csodaszép lányok. Ha minderre visszatekint, azért nem lehet
annyira szomorú a szamuráj…
– Imádok élni, zenélni, alkotni, álmodozni és az édes vagy merész álmokból valóságot teremteni! Húsz
éve szeretik dalaimat az emberek.
Itthon, több, mint öt év szünet után
– alig pár hónap alatt bearanyozódott a legújabb Ámokfutók album,
míg az amerikai piacon is egyre sikeresebbnek vallhatom magam.
– Csak nem egy igazi világsztárral beszélgetek?
– Jó úton vagyok! Talán, már látom a csillagokat… De ez egy rögös, verítékes és alázatos küzdelem még előttem. Hat éve élek és
dolgozom az Egyesült Államokban,

ahol immár nemcsak zenészként és
előadóként leszek egyre ismertebb,
hanem zeneszerzőként és producerként is.
– Ha most azt állítja, hogy immár az amerikai klubokban is
meghalnak egy csókjáért, menten ugrok egy hátast…
– Várjon egy kicsit, csak helyet
adok a produkciójához! Nem lehetetlen és elérhetetlen dolgokról beszélünk. Az én célom nem a Holdra jutás, hanem a világsiker! Természetesen ott sem tagadom meg
önmagam, legfeljebb rockosabban,
vagy ha a managementem úgy akarja, éppen pop-osabban szólnak a
Kozso, azaz a Zed K. dalok. Ja, és
természetesen csak angolul. Engem az éltet, ha dolgozom, ha zenét szerzek vagy szöveget fabrikálok… Így külön öröm a számomra,
hogy nemcsak az Újvilágban, hanem itthon is töretlenül igény van

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

1. Számítástechnikai képzés

– Kozso még mindig vágyik a szeretetre! A régi énemet nem tagadom meg! A kiadóm segítsége nélkül nem juthattam volna sehová.
De az a múlt. Amire azóta rájöttem,
hogy egészséges önbizalom, falakat ledöntő hit és elszántság, de főleg tehetség nélkül ebben a szakmában nem lehet érvényesülni. Talán ez is a titka annak a 20 évnek
mögöttem! Vállalom az érzéseimet,
büszke vagyok arra, amit elértem,
kimondom, amit érzek. Ez az igazi
Kozso, ami ráadásul tökéletesen lejön az új honlapomról is. Új arculat, új logó. Az új managementem
leszedte az összes YouTube-os klipünket, és újra felpakolta, csak
jobb minőségben és kontrollálhatóbban. Így ugyan buktuk a másfél, kétmilliós nézőszámot – de
legalább minden info és újdonság a mi kezünkön megy keresztül. Nem függünk egy kedves idegentől sem, aki esetleg letörölheti
a videóinkat, mert ballábbal ébred,
vagy ejti a barátnője. Ez már a profi managementek és tudatos előadók világa. Talán öt-hat éve, mikor ez az oldal indult, nem vettük
olyan komolyan. Ma már a közös-

ségi site-oké az Erő. Új időszámítás
ez! Akárcsak a hozzám kapcsolódó
olyan exkluzivitások, mint például
a versesköteteim, amikbe bárki beleolvashat a weboldalunkon. Vagy
a privát fotótár, exkluzív interjúk,
saját webrádió, designcenter és
számos különleges fincsiség és titok rólunk. Interaktív kapcsolat a
Rajongóimmal. Imádom őket!
– Ha már a YouTube szóba
került. Manapság a siker egyik
mérőfoka, hogy egy dalt men�nyien töltenek le a rajongók.
Mennyire követte nyomon a saját dalait?
– Én nem hiszek ezeknek a letöltéseknek. A siker mérője nem csak
a YouTube, hanem a teltházas koncertek, az eladott lemezek száma,
a halhatatlanság 15 percet meghaladó filmtekercse a közönség mozijában. Kicsit furcsa, hogy a legnagyobb világhírű bandák slágerét nem töltik le annyian, mint egy
haknizó magyar celebét. Ugyan
már…
– Mint említette, nemcsak zenészként, hanem producerként
is dolgozik. Netán árgus szemekkel nézi a manapság oly
népszerű hazai tehetségkutatókat, hogy lecsaphasson a nagy
lehetőségre?
– Nem nézem ezeket, mert a kereskedelmi televíziózás hitelessé
teszi a karaokesztárok világát. Hamarabb híresek, mintsem rendelkeznének önálló dalokkal, lemezzel... Megfordult a világ. A rádiók,
heti és napilapok, reklámért cserébe, címlapokat dobálnak a teljesítmény nélküli papírikonoknak. Ré-

(90 órás képzés)

Részletes információ:

www.vokejamk.hu/TÁMOP
vagy a VOKE József Attila Művelődési
Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
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– Ezek szerint most itthon marad egy ideig?
– Noha a Vác környéki otthonomban igazi átszellemülés számomra
az élet, és ha kiülök a kertbe, élvezem az általam teremtett mesebirodalmat, de másfél hónap itthonlét után újból visszamegyek Amerikába, ahol vár már egy komoly stúdiómunka, számtalan promóciós
megjelenés és bemelegítő koncert.
Ez még csak az út eleje…
– Jövőre lesz húsz éve, hogy
elkezdődött a karrierje. Gondolt már arra, hogy újra egy
színpadra álljon ifjabb Jakab
Györggyel, (Jee Jee), akivel néhány évet lehúztak együtt az
Ámokfutók karrierjében?
– Gyuri, akárcsak az általam mélyen tisztelt és bálványozott papája, a neotonos Jakab György, – egy
zseni, akivel hihetetlen közös dalokat írtunk. Tény, a szakításunk
után sokáig nem találkoztunk, de az
Ámokfutók nyolcadik albumán már
megint alkottunk együtt dalokat.
Bármikor szívesen dolgozom vele.
- molnár Fotó: Á mokfutók Menedzsment

KÉRJEN ÁPOLÁST
OTTHONÁBA!

Legyen a Dunakanyar Régió
fotóriportere!
Ha látott valami érdekeset,
fotózza le, küldje be!
E-mail: keszipress@invitel.hu

Gyakorlattal rendelkező,
leinformálható ápolónő ápolást,
gondozást vállal Dunakeszi, Vác,
Göd körzetében.

– megváltozott munkaképességűeknek
(90 órás képzés)

2. Kompetencia és
készségfejlesztő tréning

gen sláger nélkül nem lehettél híres. Ma tv és újságcímlap nélkül hiteltelen és bukott vagy. Én továbbra is a magam módján forgatom fel
a világot. Öt új produkció jön ki
hamarosan a Kozso Sztárgyárból.
Többek közt egy igazi, őrjítő lánycsapat is. Ők, és a férfiakat és nőket is megőrjítő Ámokfutók-énekesnő, Keira azok, akikkel együtt
indul a Kozso-invázió, a globális zenei támadás a Föld ellen.

Telefon: 06-20/775-09-03
Honlap: apolas-gondozas.hu

HA ELAD – HA VESZ
HA BÉRBE AD – HA BÉRBE VESZ
AZ INGATLAN-HÍD
KÖZVETÍTŐ IRODA
mindenben segítségére lesz!
Ügyfeleink részére kiadó
ingatlanokat keresünk!

Tel.: 06-70/451-7545, 06-70/451-7510
E-mail: ingatlan.hid@gmail.com
www. ingatlan-hid.hu

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

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

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 22.

Kulturális Örökség Napja Vácon
A Kulturális Örökség Napját Vác város különleges programsorozattal ünnepelte szeptember 17-én és 18-án. A rendezvényhez a város több kulturális, művelődési és közintézménye csatlakozott – különböző témájú, hangulatú és
fajsúlyú programokkal, melyekből minden látogató érdeklődési körének és kedvének megfelelően válogathatott.

A

Madách Imre Művelődési Központ a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat
és a KÖN alkalmából szombat délelőttől egészen vasárnap reggelig, azaz Alkonyattól pirkadatig filmeket vetített a színházteremben, míg
a filmek közötti szünetekben
és az éjszaka folyamán régről ismert filmzenék csendültek föl a kávézóban. Másnap
a film után a képzőművészet
vette át a főszerepet a művelődési házban, ahol összesen
három tárlat várta az ide látogatókat. Szenogárdiné Végh
Erzsébet festőművész kiállítása az Emeleti Galériában
nyílt meg, míg Török Anikó
festményei a Kávézó Galéri-

ában voltak láthatók. Ezzel
egyidejűleg a MIMK Kassai
Vidor Galéria egy – Vác Város Levéltára által rendezett
– eltérő műfajú tárlatnak: a
Karay – Krakkerek – Egy váci
polgármester család a két világháború között c. kiállítási anyagnak is otthont adott.
A múltfeltáró, izgalmas kiállítást tárlatvezetéssel tekinthették meg az érdeklődők.
Vác Város Levéltára e mellett további programokat is kínált – saját intézményének falai között. A XVI. századi pincével és a nagyközönség elől
elzárt raktárakkal rendelkező, közel 200 éves épületben
szakavatott vezető kalauzolta végig a vendégeket a KÖN
ideje alatt, akik mindemellett

megismerkedhettek az oklevélkészítés rejtelmeivel is.
Hasonló épületvezetés mellett barangolhatták be az érdeklődők az 1700-as évek közepén épült, egykor püspöki palotaként szolgáló Siket s
Némák Királyi Intézetét, valamint a város egyik legcsodásabb épületét, a Migazzi
Kristóf püspök által építtetett, klasszicizáló barokk
püspöki palotát. A palota
díszterme vasárnap Polgár
Éva Liszt Ferenc hangversenyének volt a helyszíne.
A PMMI Tragor Ignác Múzeum munkatársai múltidéző sétára hívták a látogatókat, ahol
– Forró Katalin igazgató, történész és Kiss Bernadett régész előadásának köszönhe-

tően – föltárultak A XIX. századi Vác titkai. A kocsmától a
bordélyig. A Szent Háromság
tértől a Duna korzón át a Tabán utcáig vezető séta során
számos titokra fény derült, a
váci sörfőzés eredetétől kezdve Nepomuki Szent János legendájáig.
A Bormúzeum a magyar
borkultúrán keresztül mesélt a múltról a látogatóknak, akik a bortörténeti kiállítás és a Tokaji aszúk világa
után – még mindig a könnyedebb hangvételnél maradva –
a Curia Galériában Vác sajátos arcaival ismerkedhettek
Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas Érdemes művész városképein keresztül.
M aczkay Zsaklin
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„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
2011. szeptember 17. – november 30.
Október 14. péntek 20 óra
Queen Unplugged Project koncert Queen varázslat 1986 – kiállítás
A Queen magyarországi látogatásának feldolgozása
Kedvezményes Queen vásár.
Szervező: Magyar Queen Rajongók Klubja. A belépőjegy ára: 800 Ft.

Október 21. péntek 19 óra
Vízió – Lachegyi Imre furulyaművész
koncertje
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola, Vác,
Konstantin tér
(Lachegyi Máté – zongora, Lachegyi Anna
– cselló, Lachegyi Róza – hegedű, valamint
Philipp György – ütőhangszerek) mutatja
be a közeljövőben lemezen is megjelenő anyagot.
A belépőjegy ára elővételben: 800Ft, az előadás napján: 1100 Ft

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: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

November 10. csütörtök 18 óra
„Régi nóta, híres nóta…”
Közreműködnek: Máté Ottilia, Barabás Sándor, Bányai Zsuzsa,
Dudás János, Fabi Anikó, Fazekas József, Kisnémedi Varga Pál,
Koráng Márta, Molnár László, Németh Károly, Péter Anna,
Rábai Németh Ferenc énekesek, Bicskey Dániel nótaszerző,
a váci László Imre Nótakör kórusa
Kísér: Látó Imre és zenekara
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft
Szervező: 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
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: Vác Város Önkormányzata,
Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement Kft.

III. Radnótis
Tökfesztivál
Egész napos családi programok! Radnótis Tökfesztivál
Vác Deákváron 2011. október 1-jén, szombaton 10 órától
a Radnóti Miklós Általános Iskola szervezésében.

Programismertető Gombás Péter táncművésszel, zumba oktatóval
A váci Madách Imre Művelődési központban szeptember 25-én, vasárnap 10 órától egész napos program lesz „Egészségnap a stresszmentes mindennapokért” jegyében, melyről Gombás Péter táncművészt, táncpedagógust kérdeztük.
– Milyen tanácsadásokon, programokon lehet részt venni?
– 10 órától Ringató! „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” Országos kisgyermekkori zenei nevelési program a születéstől a kodályi elvek alapján, de e mellett például akupunktúra, asztrológia,
Bach virágterápia, grafológia, meditáció, művészetterápia, pránanadi, spirituális pszichológia, stresszoldó masszírozás, számmisztika, személyiségelemzés, szívstressz mérés, természetgyógyászat is megtalálható a palettán. Felkészült szakemberek várnak mindenkit!
– Kik tartanak előadást?
– 15 órakor a színházteremben Prof.
Dr. Bagdy Emőke pszichológus Egészség, boldogság, boldogulás című előadása lesz. 16.30-tól a kamarateremben

Pápay Eszter önismereti tanácsadó, terapeuta „Harmóniában a stresszel…”,
majd 18 órától a hazai ezoterikus irodalom egyik legismertebb alakja Müller
Péter tart előadást. (A belépőjegy ára
elővételben 1.300 Ft, az előadás napján
1.600 Ft)
– Milyen mozgásformákon lehet részt venni?
– Gyógytorna, Hastánc, Sahaya
jóga és természetesen Zumba.
– Zumba is szerepel a
nyílt órák között?
– Igen, 10.30–11.10-ig a
tükörteremben tartjuk
a Zumba órát. Utána
11.30–12.10-ig Gyógytorna dr. Kunné Krecsik
Margit gyógytornász vezetésével, hastánc 13.00 – 13.40ig a Silverstar Tánciskola jóvoltából, 14.00–14.50-ig pedig
Sahaya jógára látogathatnak
el a mozogni vágyók.
– A Zumba miben segít az
embereknek?
– Javítja az állóképességet,
tónusossá teszi az izmokat, feszesíti a hasat, a feneket és a
combot.

A gyakorlatokba beépített táncos
Zumba elemekkel erősítjük izmainkat
és formáljuk úgy alakunkat, hogy
nem is tudunk róla. Természetesen zsírégető hatása is van, hiszen
a csípőringatásoknak és az egész
testet igénybevevő kombinációknak köszönhetően akár 800-1200
kalóriától is megszabadulhatunk
egy óra alatt.
Nagyon sok nő tánccal küzdi le a
stresszt. Ilyenkor nem csak a mozgás által felszabaduló endorfin boldogsághormon tesz jó hatást, hanem
maga a zene is!
A Zumba a mozgás mellet a jó
hangulatról híres, így a léleknek is
felfrissülést jelent. Mindenkit szeretettel várunk, élvezzük együtt a
tánc, a mozgás örömét.

„Tökölődj velünk!”
• „Gasztronómia a tök” címmel tökös ételek főzőversenye
• Manókuckó: Gyermekjátszó babzsák foteleken
• Kézműves foglalkozások (nemezelés, fafaragás, csuhézás, stb.)
• Mesterség bemutatók (faesztergályos, kovácsolás, stb.)
• Kirakodóvásár
• Az „ízek utcájában” különleges ételek
• 10:30 Megnyitó, köszöntő
• 11:00 Tökös ételek főzőversenye
• 11:45 MAKÁM együttes koncertje
• 13:00 Kelta harcművészeti bemutató
• 14:30 Família Gladiátorai
• 15:00 Tökfaragás – Pavlicsek Csaba ételszobrászai
• 15:45 Ludas Matyi – A Kereplő Színház előadása
• 17:30 Táncházi muzsika, táncház
• 17:30 Mese a tábortűznél
• 18:00 Töklámpás felvonulás
A „tökös ételek”
főzőversenyére
jelentkezni
szeptember
30-ig lehet
személyesen
vagy a
06-30-560-4766,
27-315-187-es
telefonszámon,
illetve a
program@
citromail.hu
címen.

LAKATOS ÁLLÁS!

Dunakeszi műhelymunkára keresünk fiatal laka
tosokat, fémipari szakmunkásokat, betanított
munkásokat légtechnikai termékek gyártására.
Érdeklődni lehet személyesen Dunakeszin, a Berek u. 7.
szám alatt, munkanapokon reggel 8-tól délután 16 óráig.
Telefon: 06-1/696-12-19

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Amikor az első közös munkanapjukat töltötték Szofa Mary WOOD
Trans Fatelepen, még senki sem
sejtette, hogy a két benzingőzös
sportágakért rajongó fiatalember útjai egyszer még a versenypályán is keresztezik egymást.
Ma már viszont szinte elképzelhetetlen egy raliverseny nélkülük, legutóbb a Mecsek szerpentinjein száguldoztak a világ legjobb pilótáival versenyezve. Szolyka Miklós és Rubóczky
Attila állítja, egymást fertőzték
meg az autóimádatukkal.

XllI. évfolyam 18. szám

A Fradi egykori kitűnősége, Horváth Ferenc is
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát erősíti

Péntek este indul a

nagy kaland...

Egy íróasztalnál dolgozik, de külön kocsiban
versenyez Szolyka Miklós és Rubóczky Attila

Akiket a rali füstje
megcsapott…

N

agyon régóta barátja egymásnak a
Dunakeszin élő két
férfi, akik ráadásul
mindketten magukban hordozták a benzingőzös sportágak szeretetét. Szolyka
Miklóst a motorok világa kötötte le inkább – versenyzett is korábban –, míg barátját, Rubóczky Attilát mindig
is az autók vonzották. Amikor Miklós abbahagyta a versenyzést, szinte azonnal Attila fő szurkolója vált belőle.
„Egyszerűen megfertőzött a
ralisporttal, és megmondom
őszintén, amikor 2006-ban
felajánlotta, hogy a volt autójával, egy Lada VFTS-sel próbáljam ki, milyen versenyzőként ráérezni a sportág ízére,
bizony nem kellett sokáig kapacitálnia” – emlékezett vis�sza a kezdetekre Miklós, aki
a fatelep vezetőjeként egyben
főnöke is barátjának.
„Persze, hogy nem volt nehéz dolgom, hisz a génjeiben
hordozta az autósport szeretetét, így azt is mondhatom,
könnyű volt Mikit táncba vinni” – vette át a szót Attila, aki
1997 óta szerepel navigátorként a hazai raliversenyeken.
Saját bevallása szerint végigjárta a sportág szamárlétráját, 2009-ben kétfajta WRC
autóval is versenyzett – Toyo-

ta Corolla és Subaru Impreza
–, és ebben az évben érte el
eddigi legjobb eredményét,
amikor az összetett harmadik helyén végzett.
„Hát igen, Attila a profi kettőnk közül, én csak úgy hobbiból indulok el évente 2-3 futamon. Mennék én többre is,
de nekem nincs támogatóm,
így a saját zsebemből finanszírozom a kedvtelésemet” –

árulta el Miklós, aki úgy véli,
Dunakeszivel is szívesen működne együtt. – „Egy-egy versenyhétvégén 100-150 ezer
ember is ott szurkol nekünk,
így nagyon jó reklámot tudnánk városunknak nyújtani.
A Ladánkon ugyan rajta maradt a Kalasnyikov energiaital nagy vörös csillaga, de

a cég már nem segít minket.
Mindegy, a logó így is nagyon
jól mutat az autón, nem véletlenül közönségkedvenc mindenhol, ahol csak megfordulunk vele.”
Attilát is szép emlékek fűzik az orosz autóipar eme remekéhez, hisz bajnoki címet
is nyert vele.
„Nem akartuk mi sem kidobni, így kapóra jött, hogy
Miki is versenyezni kezdett. Ma már egy Mitsubishi
Lancer Evo IX RS száguld
alattunk, ami a jelenlegi költségvetésünket tekintve a plafont jelenti” – állítja Attila.
A két barát természetesen
másként látja, hogy a sofőr
vagy a navigátor a fontosabb
egy csapaton belül.
„Persze, hogy a navigátor,
hisz ő az, aki a papír-, és a
háttérmunkát végzi a versenyek előtt. Nagy igazság van
abban, hogy a sofőrök csak
villognak, fürdenek a népszerűségben, míg a navigátoruk
nélkül az ágyból sem képesek felkelni” – közölte széles
mosoly kíséretében Attila.
Miklós csak legyint, nem vitatkozik. Látszik rajta, legszívesebben most is Ladája kormányát tekergetné, miközben
az egri vagy a pécsi aszfalton
száguld…
- molnár -

új peugeot 308
a stílus kötelez
már

3 599forinttól*
000

4 ÉV
GARANCIA

Látogasson el a www.facebook.com/peugeotmagyarorszag
rajongói oldalunkra, ahol első kézből értesülhet a Peugeot
híreiről, újdonságairól.
Kombinált átlagfogyasztás: 4-7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104-171 g/km.

Az igazi egyéniség nem fél kiemelkedni a tömegből, akárcsak a megújult Peugeot 308. De mi is teszi ezt az autót igazi karakterré? Magával ragadó designja, valamint gazdaságos 1.6 l 112 LE e-HDi motorja, amely jelentősen csökkenti az autó
fogyasztását (országúti átlagfogyasztás: 3,6 l/100 km) és károsanyag-kibocsátását (109 g/km). Az alapfelszereltség része
a tempomat és az ESP, melyek fokozott biztonságot és vezetési kényelmet biztosítanak. Takarékos autóhoz, takarékos ajánlat.
Az új 308-ast most Peugeot Extra Finanszírozással 3 599 000 Ft-tól 4 év garanciával kínáljuk. Hagyja magát elcsábítani!
Részletek márkakereskedésünkben és a peugeot.hu-n.
ÚJ PEUGEOT

308

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •

PEUGEOT OROSZLÁN,
1234 Oroszlán, Autó utca
7., Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 Fax: 06-27/502-951
Vác,
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu
* Az akció 2011.11.30-ig vagy visszavonásig érvényes, és az érvényesség ideje alatt megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. A feltüntetett vételár kizárólag Peugeot Extra Finanszírozás konstrukcióval
megrendelt gépjárművek esetén érvényes. 4 év garancia: a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, az autó garanciakezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó). A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a
Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben. A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására. A kép illusztráció.

Dunakanyar Régió

Az évszázados hagyományokkal rendelkező Dunakeszi Kinizsi SE újabb nagy tettként
megalakította futsal csapatát. A futballberkekben óriási népszerűségnek örvendő játékot a dunakeszi csapatban olyan kiváló sportemberek űzik, mint a Fradi egykori válogatott játékosa, Horváth Ferenc. Az FTC gólvágója mellett több válogatott játosa is
magára húzta a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatának mezét. A sportág honi másodosztályában péntek este elrajtoló együttesnek pedig az a Fehér Zsolt az edzője, aki tavaly
még a Fradit dirigálta. A csapat kapitánya a maratoni futásairól, a sport szeretetéről
ismert Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő.
– A Ferencvárostól olyan
klasszisok érkeztek hozzánk,
mint a hazai mezőny legjobb
kapusa, Tóth Gyula, vagy a
nagypályán is 32-szeres válogatott, Horváth Ferenc.
Mindez megspékelve a 2010es szezon Év edzőjével. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy egy csapatban
lehetünk velük. Már csak an�nyi volt a dolgunk, hogy a 12
fős gárdának hivatalos formát adjunk, hogy elindulhassunk történetünk első hivatalos pontvadászatában. Befogadott minket a Dunakeszi Kinizsi, megalakult a klub
futsal-szakosztálya, így rövidesen kifuthatunk a Radnóti Miklós Iskola tornatermében a pályára, és elkezdődhet
a nagy kaland. Reméljük, valamennyi hazai meccsünkön
telt ház lesz, és minél több,
Dunakeszin élő érzi majd magáénak a csapatunkat – nyilatkozta Szijjártó Péter a Dunakeszi Polgár városi magazinnak adott interjúban.
Az elmúlt hónapokban
heti több, rendkívül intenzív
edzéssel, taktikai elemek gyakorlásával készült a csapat a
bajnoki nyitányra. Szükség is
van a jó erőnlétre, mert csak
az a csapat lehet sikeres, amelyik a futsal-t nagyon gyorsan,
dinamikusan, kreatívan játs�sza. Fehér Zsolt és játékosai
elszántan, nagy terveket dédelgetve készültek az együttes bajnoki rajtjára. Ennek ellenére az esélyekről Szijjártó
Péter csapatkapitány nagyon
óvatosan nyilatkozott: – Csapatunk abszolút újonc, de a
hazai meccseinket szeretnénk
megnyerni, és az idegenben
szerzett pontok segítségével
az élmezőnyt célozzuk meg.

Az ellenfelek ismerete nélkül a feljutásról nem beszélhetünk, ugyanis a Fradi és az
Újpest is az NB II-ben játszik
ebben a szezonban. Legyenek
sikereink, aztán majd kiderül,
hogy mennyire jön meg evés
közben az étvágyunk…

Péntek este fél kilenckor
a dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium sportcsarnokában Csömör elleni mérkőzéssel indul – remélhetőleg – a
nagy menetelés. Drukkoljunk
együtt a csapatnak!
A szerk.

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

www.dunakanyarregio.hu

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
Készpénzre van szüksége?

A Záloglánc Kft. fiókja MEGEMELT összeggel
KIMAGASLÓ azonnali hitelt nyújt arany ékszerekre, most
AKÁR 6000 Ft/g árig.

Az Ön által felvett hitel összege meghaladja
a 90 ezer Ft-ot, egy ARANY medál az ajándék.
ELADNÁ TÖRT ARANYÁT?
Fiókunk a térségben a LEGMAGASABB árat kínálja
Önnek. Érdeklődjön üzletünkben!

Ingyenes SZOLGÁLTATÁS:

Kérjen Ön is telefon vagy SMS értesítést
záloghitelének lejárata előtt!
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 Zsigmond 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

