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Elstartolt az őszi kampány

Dr. Bóth János,
Fördős Attila és Pető
Tibor aspirál a váci
polgármesteri székre

Dr. Bóth János

Fördős Attila

2010. július 28.

Felnőttkorba lépett
a Váci Világi Vigalom

Pető Tibor

A korábbi évek nyári politikai uborkaszezonjaitól eltérően idén ezt az évszakot is a
forró politikai légkör jellemzi. A kampánycsapatok javában készülnek az október 3-ai
önkormányzati képviselők és polgármesterek választására. Az eddigi megnyilatkozások alapján a legnagyobb küzdelem a régió szellemi, kulturális, gazdasági centrumában, Vácott várható, ahol a hivatalos bejelentések szerint már három polgármester-jelölt
személye ismert. Legkorábban, a jelenlegi szocialista polgármester pártja, az MSZP jelentette be, hogy újra Dr. Bóth Jánost indítja az őszi választáson. A Fidesz a minap sajtótájékoztatón mutatta be váci polgármester-jelöltjét, a kétszeres evezős világbajnok,
Pető Tibort. A két kormányzó párt nem tudott megegyezni a közös polgármester- jelölt
személyében, ezért a KDNP elnökének felhatalmazásával, Fördős Attila független polgármester-jelöltként, a KDNP és 15 váci civil szervezet támogatásával indul az október
3-i megmérettetésen – jelentették be szombati sajtótájékoztatójukon.

Július utolsó hétvégéjén, a XVIII. Váci Világi Vigalom rendezvénye ismét több ezer turistát, környékbeli lakost vonzott
a barokk Vácra. A programsorozat Mária Terézia 1764-es váci
látogatását idézte meg, az 1993-as alapító eszméhez hűen a
világi barokk életérzést hirdette. A Madách Imre Művelődési Központ vigalmi koncepciója az volt, hogy a barokk korszak művészetek megjelenését harmonikusan összefűzze a
modernkor kultúrájával – értékelte a nagysikerű rendezvényfüzért Iványi Károlyné, a rendező kulturális intézmény igaz-

gatója, aki szerint a közel 100 program között újdonságként
kiemelt hangsúlyt kapott a barokk gasztronómia és az egyre
népszerűbb barokk jelmezverseny. Noha a háromnapos rendezvény 36 fokos hőségben vette kezdetét, amely vasárnap
16 fokos esős időben zárult, a közönség lelkesedése mindvégig kitartott.
A felnőttkorba lépett, XVIII. Váci Világi Vigalom megőrizte különleges barokk hagyományait, sokszínű kulturális élménnyel ajándékozta a több ezer látogatót.
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Fördős Attila: A kampány elindult
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Polgármesteri sajtótájékoztató a mélygarázsról

„Vácért a váciakkal” A helyzet változatlan

Dr. Áfra Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt Váci szervezetének elnöke bemutatta az
őszi önkormányzati választásokon induló független polgármester- jelöltet, Fördős Attilát,
akit a KDNP mellett 15 váci civil szervezet támogat. A szombati sajtóbeszélgetésen Fördős Attila tájékoztatta a jelenlévőket;
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
engedélyt adott arra, hogy Vácon
a KDNP külön induljon az őszi
helyhatósági választáson. E szerint Fördős Attila független jelöltként, a KDNP és 15 váci civilszervezet támogatásával indul
a polgármesteri székért, míg a 10
egyéni körzetben induló képviselő-jelöltek a KDNP színeiben
mérettetik meg magukat október 3-án. A kereszténydemokraták által támogatott polgármester-jelölt megnevezte a képviselő-jelölteket.
A Kereszténydemokrata Néppárt színeiben induló képviselők a jelenlegi Összefogás Frakció kilenc tagja, valamint Koren
Gábor, Juhász András és Vígh

Mihály. Fördős Attila elmondta,
hogy a választási kampány ezennel elindult és egyúttal ismertette

a csapat 13+1 pontból álló programtervezetét a „Vácért a váciakkal” szlogen fényében. A programpontok sorában kiemelt helyett foglal el a mélygarázs befejezése, melyet – mint elhangzott
– egy higgadt és ésszerű tárgyalási technikával – a város számára az eddiginél kedvezőbb feltételekkel nyithatnak meg a válasz-

tást követő 3 hónap alatt, ha a választáson megkapják az ehhez
szükséges támogatást. Fördős
Attila külön hangsúllyal beszélt
a munkahelyteremtés, iparűzési adó csökkentés jelentőségéről, a turizmus fellendítéséről, a
sürgető közlekedési problémák
megoldásáról, a lakosság biztonságérzetének javításáról, a folyamatos párbeszéd építő jellegéről, közösség formáló szerepéről. A programtervezet az www.
fordosattila.hu weboldalon bővebben is megtalálható, ahol
ugyancsak megismerhető a jelöltek szakmai életútja, választási
programjaik rövid kivonata.
A weboldal tartalmát Gozmány
Gabriella kampányfőnök ismertette. A portál fontos eleme, hogy
a tájékoztatáson kívül lehetőséget teremt arra, hogy a választópolgárok elmondhassák véleményüket, javaslataikat a programmal és egyéb témákkal kapcsolatosan is. A www.fordosattila.
hu közösségi oldalként is funkcionál.
V. I.
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Dr. Bóth János elmondta: Vác a rendszerváltás óta
szeretne a város központjában egy mélygarázst, erről az elmúlt 20 évben számtalan szakbizottsági és
testületi határozat született. Véleménye szerint 1993
és 2006 között azonban nem volt az önkormányzat
számára elfogadható pénzügyi megoldás és a politikai bátorság is hiányzott a döntés meghozatalához. Dr. Bóth János kijelentette, hogy a képviselőtestület 2006-ban a kedvező pénzügyi konstrukciónak köszönhetően döntött a mélygarázs építése mellett. Ennek lényege, hogy magánberuházó megépíti
a mélygarázst, melyet az önkormányzat bérel, majd
20 éves törlesztéssel a város tulajdonába kerülhet,
amire a fedezetet a parkolásból befolyó bevétel biztosítja. Bóth János szerint a mélygarázs 98%-ban elkészült, és az átadást a jobboldal akadályozza.
– A helyi jobboldal 2006-óta politikai támadással
él a beruházás ellen, mert úgy gondolják, hogy a baloldali városvezetés így járatható le. Eleinte a megvalósítást próbálták akadályozni, megjelent ez olyan
formában, hogy a szerződéseket akarták megsemmisíteni, botránykeltések voltak, engem feljelentettek.
Mivel mindezek eredménytelenek voltak, jelenleg ma
ott tartanak, hogy szóban támogatják, de lényegében
most az átadást próbálják akadályozni. Ennek egyik
effektív formája a közútkezelői hozzájárulás megtagadása”– jelentette ki Dr. Bóth János.
A polgármester úgy látja, ha a város megadná a
közútkezelői hozzájárulást a mélygarázs építőjének, onnantól kezdve a beruházó felelőssége, hogy
mikor szerzi meg a használatbavételi engedélyt, és
hogy hogyan rendezi az alvállalkozók kifizetetlen
számláit. A szocialista polgármester szerint a város
a mélygarázs megnyitása után is tisztázhatná – akár
jogi úton is –, hogy mekkora bekerülési összeget ismer el a beruházó részéről. Bóth János állítja, hogy

a közútkezelői hozzájárulás megtagadásával a jobboldal csak az időt akarja húzni, miközben a képviselőknek elsősorban a környéken működő vállalkozók
és a váci lakók érdekeit kellene képviselni.

Dr. Bóth János a mélygarázs tárgyalását célzó július 20-i rendkívüli testületi előtti sajtótájékoztatón
úgy fogalmazott: a mostani ülés célja, hogy megtárgyalják a beruházó cég új szerződési ajánlatát és a
város jegyzőjének, illetve a jobboldal által javasolt
ügyvédi iroda állásfoglalását. Hozzátette: a rendkívüli ülésen kiderül majd, hogy melyik oldal gondolja komolyan azt, hogy mielőbb be kellene fejezni a
mélygarázs építését!
A nagy érdeklődéssel várt rendkívüli testületi ülésen sem közeledtek az álláspontok, egyik fél
sem engedett, így nagyobbrészt ezúttal is a heves,
indulatos megnyilvánulások jellemezték a képviselők felszólalásait. A változást elősegítő döntések
nem nyerték el a többség támogatását. Minden jel
azt mutatja, hogy az érdemi döntés az új képviselő-testületre vár.
Vetési Imre

Mi újság a TBG
Dunakeszi Kft.-nél?

Beszélgetésünk kezdetén meghívót mutatott Papp József, a TBG Dunakeszi Kft. igazgatója. Az ismert betongyártó cég az elmúlt két évben résztvevője volt az M 31-es autópálya építésének, ami Gödöllő
térségében teremt közvetlen összeköttetést az M3-as és az M0-ás autópálya között. A meghívó a július 26-i átadó ünnepségre szólt s a
beruházás sikerében méltán osztozhat a cég is.
Az élet azonban nem áll meg.
Dunakeszin, a Fóti út M2-es autóúthoz közeli szakasza mellett
épül a városban az újabb TESCO.
A múlt évben átadott áruház ki-

vitelezésében már részt vállalt a
TBG, s a most zajló beruházásban is a cég szállítja a kész betont, újságolta az igazgató.
(Folytatás az 5. oldalon)

Papp József ügyvezető igazgató

TŰZIFA
AKCIÓ!

Mérés hitelesített 60 tonnás
digitális hídmérleggel (nálunk szállításkor
a telephelyen ellenőrizheti a mennyiséget!)
Akác hasogatva
Bükk-tölgy-cser

Dr. Bóth János váci polgármester szerint a Jobboldali Összefogás Frakció szándékosan hátráltatja a
mélygarázs átadását annak érdekében, hogy lejárassák a baloldali városvezetést. Dr. Bóth János ezt azzal indokolta múlt heti sajtótájékoztatóján, hogy minden olyan döntést, amely a mélygarázs átadását segítő javaslatról szól, rendszeresen későbbi időpontokra halaszt a jobboldali többségű gazdasági bizottság és a testület. A szocialista polgármester szerint a jobboldal által képviselt tárgyalások eddig semmilyen eredménnyel nem jártak, a városnak pedig mielőbb ki kellene kiadni a közútkezelői engedélyt,
amely elindíthatná a használatbavételi eljárást.

Megnyitottuk BIOTÁRUNKAT
az ISKOLA UTCAI ÜZLETSORON!
GYÓGYNÖVÉNYEKET, GYÓGYTEÁKAT, GYÓGYHATÁSU ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐKET,
REFORMÉLELMISZEREKET, ÉLESZTŐ -ÉS TARTÓSÍTÓSZERMENTES PÉKÁRÚT, FŰSZEREKET,
OLAJOKAT, GYÓGYVIZEKET, BIOKOZMETIKUMOKAT VÁSÁROLHATNAK.

EGYEDI MEGRENDELÉSEIKET NAPOKON BELÜL TELJESÍTJÜK.
CÍM: NAZARMED BIOTÁRA, 2120 Dunakeszi, Iskola utcai üzletsor
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig (ebédidő: 12-13 -ig), szombat: 9-12-ig

Telefon: +36-70/521-99-54

Dunakanyar Régió 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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A FIDESZ helyi szervezeteinek javaslata alapján választották ki a polgármester-jelölteket

A települések jólétéért dolgoznának
a következő négy évben

Akárcsak az ország valamennyi településén, térségünkben is javában zajlik az október 3-ra kiírt önkormányzati választások előkészületei. A pártok választmányai már
megvitatták helyi szervezeteikben, kik is induljanak a választópolgárok voksaiért. A Fidesz a váci Madách Imre
Művelődési Központban rendezett sajtótájékoztatón mutatta be Pest Megye 2. számú választókörzetében induló
polgármester-jelöltjeit.
„A Fidesz Országos Választmánya és a párt Önkormányzati Választási Előkészítő Bizottság jóváhagyta a
helyi szervezetek által jelöltek névsorát választókerületünkben” – jelentette be Bábiné Szottfried Gabriella, a
térség országgyűlési képviselője, aki Sződligetet négy éve
polgármesterként irányítja. A Fidesz döntése alapján ős�szel újból ő száll ringbe a polgármesteri székért, Gödön a
szintén a 2006 óta polgármesterként tevékenykedő Markó
József, míg a püspöki székhelyen a fiatal, a kétszeres evezős világbajnok Pető Tibort jelölte a párt.
„Nagyon jól érzem magam a bőrömben, hisz tavasz
óta a térség első női képviselőjeként az országgyűlésben
is képviselhetem az itt lakók érdekeit. Polgármesterként
is sikeres négy évet tudhatok magam mögött, hisz különböző pályázatok elnyerését követően rengeteget fejlődött
Sződliget” – mondta Bábiné. Miben is fejlődött, szépült
a település? A 2-es főúton elkészült a lámpás közlekedési csomópont, a vasútállomásnál átadták a P+R parkolót, az új közösségi házat, szeptemberig befejeződik a főtér felújítása. Az Uniótól nyert pénzből folyamatban vannak az árvízvédelem erősítését szolgáló tervek. Folytatni szeretnék a családbarát politikájukat: ingyenessé tették
a méhnyakrák megelőzését szolgáló oltást, két játszóteret
adtak át, illetőleg a nagycsaládosok és a hetven év felettieknek karácsonyi ajándékutalványt jutattak el.
Markó József szintén 2006 óta Göd polgármestere. A
városvezető elmondása szerint az elmúlt négy esztendő
valamennyi perce munkával telt el, és nagyon büszke arra,
hogy a város képviselői pártállástól függetlenül mindig a
település javát tekintették fő céljuknak.
„2006-ban nagyon rossz pénzügyi helyzetben vettem
át a város irányítását, amit kötvénykibocsátással sikerült rendbe tennünk. De éppen ezért a következő évek a
pénzügyi munkákról fognak elsősorban szólni” – közölte
Göd első embere. Markó József elmondta, megközelítőleg

Közelednek az önkormányzati választások, és egyre több választókerületben kerül nyilvánosságra, kik
azok, akik elindulnak a polgármesteri és a képviselői székekért. A Fidesz sajtótájékoztatón mutatta be
Pest Megye 2. választókerületben induló polgármester-jelölteket: Sződligeten Bábiné Szottfried Gabriella, Gödön Markó József, míg Vácon Pető Tibor száll harcba a választók voksaiért és bizalmáért.

A Fidesz polgármester jelöltjei: Pető Tibor Vácon, Bábiné Szottfried Gabriella Sződligeten,
Markó József Gödön indul a választók voksaiért

másfél milliárd forintért végeztek fejlesztéseket a városban. Az egy nagy és látványos beruházás helyett a sok kicsi, de mindenki számára hasznos fejlesztéseket végezték
el. ”Valamennyi közteret rendbe hoztuk, két vasúti átjárót
tettünk balesetmentessé, megteremtettük az ország legnagyobb óvodájának zökkenőmentes üzemeltetésének alapját, ahol 300 kisgyerek éli mindennapjait, illetve felépítettük magántőke bevonásával az új orvosi rendelőnket.

Utóbbiban a magánrendelőkön kívül olyan szakrendelők
is elkezdhetik rövidesen működésüket, ami miatt a gödieknek eddig el kellett utazniuk Dunakeszire” – sorolta az
elmúlt négy év eredményeit Markó József, aki úgy érzi,
eddigi tevékenységüket széles körben támogatta a lakosság, és ha újra bizalmat szavaznak neki, számos terve van
még a település felvirágoztatására: a strand és gyógyvíz
adta lehetőségek turisztikai kihasználása, átlátható pályá-

zati lehetőségek megteremtése és nagyberuházók városba csábítása.
A választókerület legnagyobb településén a polgári párt
egy ízig-vérig Váchoz kötődő, sportolóként országos hírnévre szert tevő fiatalembert indít a polgármesterségért.
Pető Tibor a püspöki székhelyen született, gyerekeskedett, tanult és sportolt, és most arra készül, hogy a sok jóból, amit Váctól kapott, most valamit visszaadjon, mint
városvezető. „Sokan féltenek, mondván, nagyon fiatal vagyok, de helyi elnökként is megálltam a helyem, illetve
olyan csapat áll mögöttem, akikre bátran és bármikor támaszkodhatom” – árulta el magáról a Fidesz váci első embere, aki már egy hónapja megkezdte programjának ös�szeállítását. – „Ebbe a lakosságot is bevonjuk, hisz nap,
mint nap érzékelem, hogy mennyire elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Ha bizalmat szavaznak nekem és csapatomnak a választópolgárok, akkor orvosoljuk az elmúlt
esztendők hibáit.”
A fiatal polgármester-jelölt erősen „mutyigyanúsnak”
nevezte a 2008-ban aláírt mélygarázs szerződést, melyért,
mint mondta: „a polgármester urat és a szocialista város
vezetést terheli a felelősség, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy az egy évvel ezelőtti teljes bizottsági struktúra átalakítás után az új többség, az Összefogás frakció
sem tudott megnyugtató válaszokat adni a lakosságnak.”
Ezért választási győzelmét követően mindenképpen felülvizsgálná az ügyet. „De csak és kizárólag a sportból magammal hozott fair play szabályai szerint” – tette hozzá
Pető Tibor. Ezúttal is megerősítette, hogy a Fidesz nem intézett ultimátumot a KDNP-nek, sőt egy alpolgármesteri
pozíciót is felajánlottak, de jóval az ígért határidő letelte
után sem kaptak választ.
A közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Bábiné
Szottfried Gabriella elmondta: Harrach Péter, a KDNP
parlamenti frakciójának vezetője a közelmúltban arról tájékoztatta, hogy a KDNP nem állít külön polgármesterjelöltet Vácott az önkormányzati választásokon, viszont
egyéni képviselő-jelöltjeik azok lesznek.
Mint megtudtuk, a polgármester-jelöltek rövidesen bemutatják a nyilvánosságnak azokat a párttársaikat, akik
egyéni képviselői helyekért szállnak majd harcba az október 3-i önkormányzati választáson.
- molnár -

Parkolj és utazz tovább!
Szobon kamerával védett helyen hagyhatják autóikat a vonattal utazók

Átadták és immár az autósok
is birtokba vehették az új szobi P+R parkolót, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a pályázat útján elnyert összeg meghaladta a 120 millió forintot. Az
ünnepélyes ceremónián, július
9-én Remitzky Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy ismét
egy jelentős beruházással gazdagodott a város.
A település gyors ütemben fejlődik, a parkoló építés mellett
már hónapok óta tart a városközpont rehabilitációja. A szintén
uniós támogatással megvalósuló
projekt keretében teljesen átépítik a főteret és környékét, a városháza mellett olyan parkot alakítanak ki, amely a szomszédos
házasságkötő teremhez kapcsolódva lehetővé teszi, hogy nyáron a fiatalok a szabadban, méltó
körülmények között mondják ki a
boldogító igent.

Dunakanyar Régió
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

Ledvilágítás technika
Szalagátvágás. Remitzky Zoltán polgármester (középen) a kivitelezővel
és a tervezővel átvágja a szalagot

A közvetlenül a vasútállomás szomszédságában kialakított P+R parkoló kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az autósok
biztonságos helyen hagyják járműveiket, mivel a terület be van
kamerázva és a rendőrségre be-

kötött rendszeren át napi huszonnégy órában ellenőrzés alatt áll.
A városvezetés arra számít, hogy
a beruházás fellendíti majd az
idegenforgalmat is, mert a parkolóban hagyott autóból át lehet szállni a kisvasútra is, amely
Szob és Márianosztra között közlekedik, így el lehet jutni a Börzsöny legszebb tájaira.
Igaz, hogy csak negyedszerre sikerült közbeszerzési pályázat útján kivitelezõt találni a veresegyházi székhelyű JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft személyében, de munkájukat dicséri,
hogy határidõ elõtt elkészültek a
feladattal, és a szobiak már használatba vehették a parkolót.
Fischer Erzsébet
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Hirdetésfelvétel:

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

VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Tudósítások Dunakesziről
Befejeződött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretein belül a „Dunakeszi város önkormányzati hivatalának szervezetfejlesztése ” című projekt, melynek célja a
hatékonyabb működés és ügyintézés megteremtése volt.
A projekt során az állapot- és
szükségletfelmérések eredményeinek elemzése után összefoglaló tanulmányok készültek, többek között a szoftver specifikációról, a portál- és tartalomfejlesztésről, valamint a csoportmunka rendszerfejlesztésről. Az egy
éves projektidőtartam alatt a vállalkozók elkészítették a programban résztvevő munkatársak képzésekhez szükséges szakmai- és
szakértői tanulmányokat, amik
alapján kidolgozták a prezentációkat, oktatási segédanyagokat,

megszervezték és lebonyolították
az elektronikus rendszer használatához szükséges képzéseket.
A hivatali dolgozók munkáját segítő, amellett az ügyfelek számára
is könnyen elérhető és használhat
az e projekt keretében beszerzett
e-Időpont program, melynek segítségével várhatóan csökkeni fog
az ügyintézésekkel kapcsolatos bizonytalanság érzése, azonkívül
gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés valósulhat meg. Az ügyfelek
a jövőben az önkormányzat internetes portálján (www.dunakeszi.

hu) történő regisztrálás, bejelentkezés után a választott ügytípusnak megfelelően tájékozódhatnak
majd a félfogadási időkről, választhatnak ügyintézőt és kérhetnek, illetve foglalhatnak időpontot, szükség esetén pedig módosíthatják is
azokat. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával több, mint 21 millió forintból
megvalósuló fejlesztéssel, jelentősen csökkenhet majd az ügyintézés
várakozási ideje.
L.A.

Overdose csodával felérő
győzelemmel tért vissza
Tizenöt hónapos aggódással teli reménykedés után Közép-Európa legjobb sprintereit legyőzve tért vis�sza Overdose. Az európai lóversenyzés egyik felemelkedő versenyközpontjaként jegyzett Pozsonyban
óriási érdeklődés kísérte a magyar csodaló futását. Tizenkét fantasztikus győzelem után mindannyiunk
örömére a 13-ik futást is sikerrel vette Overdose a kiváló angol zsokéval, Gary Hind-del a nyergében.

Kecskeméthy Géza Bús Antal
telepvezető társaságában gratulált
Mikóczy Zoltánnak

Overdose ismét téma az angol sajtóban, ezúttal az egyik
legnagyobb brit napilap, a The
Guardian, és a világ elsőszámú
lóverseny-szaklapja, a Racing
Post jelentkezett terebélyes beharangozóval és tudósítással
Overdose pozsonyi futásáról.
A csodával felérő győzelem
utáni napokban az alagi tréningközpontba kilátogatott Kecske
méthy Géza polgármester és Dr.
Illés Melinda jegyző, hogy kifejezzék örömüket és elismerésü-

ket Mikóczy Zoltánnak és a sikeres gyógykezelésben, szakmai
felkészítésben részvevő csapat
tagjainak.
– Örömmel tölt el bennünket
Overdose sikeres visszatérése,
pozsonyi győzelme. Dunakeszi
büszke Overdose és a Mikóczy
team teljesítményére, Alag iránti elkötelezettségükre – mondta Kecskeméthy Géza, aki a város
címérével ellátott kedves ajándékkal gratulált Mikóczy Zoltánnak.
(Folytatás a 8. oldalon)

Labdarúgás

A DVSE kiesett,
mégse esett ki!

Dunakeszi Vasutas labdarúgás történetében ritkán fordult elő, hogy a csapata ilyen gyengén szerepeljen,
mint ezúttal, melynek következtében kiesett az NB III-ból. 14. Dunakeszi VSE 26 5 3 18 27-69 18
A táblázatból kitűnik, hogy a
csapat a bajnoki szezonban öt győzelmet ért el: kétszer Ózd, egyszer: Balmazújváros, Eger, RAFC
ellen nyertek, három döntetlent:
kétszer Gyöngyös, egyszer Püspökladány ellen, a többi mérkőzésen vereséget szenvedtek.
A góllövőlistán Dizmatsek Emil
nyolc góllal első, az 5 gólos Arany
és a 4 gólos Lőrincz előtt.
Ősszel a bajnokságban úgy indult a csapat, hogy… jöttek vereségek, az első négy fordulóban
1-11 volt a gólarány. Szeptember
13-án itthon, a Püspökladány elle-

ni 0-0 eredmény jelentette az első
pontot. Az ősz második felében
tíz pontot sikerült összegyűjteni
és ezzel a12. helyen végeztek.
A tavaszi rajt sem sikerült, az
első győzelem március 27-én
RAFC ellen (2-1), következő öt
mérkőzésen zakó, 1-14 gólarán�nyal. A hajrában összeszedett
négy pont nem volt elég, hogy
a csapat NB III Mátra csoportjában maradhasson, utolsó helyen végzett. Bár az edző Zorics
Kuntics és a játékosok mindent
megtettek, de ez a teljesítmény
ebben a bajnokságban kevésnek

bizonyult.
A csapat ősszel az NB III-ban
folytatja (mivel a magyar labdarúgás furcsaságai közé tartozik,
hogy a kieső csapat valamilyen
oknál fogva bent maradhat csoportjában). Lőrincz László edző,
tájékoztatójában elmondta, hogy
július 19-től, heti három edzéssel készülnek a bajnokságra. Az
átigazolási időszak július 31 tart,
remélik, hogy a csapatot sikerül
megerősíteni, mely nagyobb sikert és több nézőt vonz a Vasutas
labdarúgó csapatának.
Solymosi László

Városunk zöldfelületei

A forró nyári napokban nem is kell különösebben hangsúlyozni a zöldfelületek, azaz a parkok, kertek,
fasorok, sövények vagy akár a virágágyások fontosságát. Közérzetünket, a város levegőjét, mikroklímáját, de a település látványát is nagymértékben befolyásolják, javítják.
Persze a zöldterület is gondozottan, ápoltan az igazi…. A parkok,
közkertek, játszóterek és egyéb
közterületek fenntartására az Önkormányzat mintegy ötvenmillió
forintot költ el évente. Ha a rongálások miatti károk helyrehozatalára kevesebbet kellene áldozni,
több figyelmet lehetne a zöldfelületek minőségére fordítani.
De nézzünk körül saját házunk
táján is: az elhanyagolt, gyomos
ingatlan vagy az előtte lévő utcaszakasz az esetleg „ottfelejtett”
szeméttel, hulladékkal nemcsak a
szomszédokat bosszantja. Ha hívatlan, de erőszakos vendégként a
parlagfű is felbukkan, még büntetést is kiróhat az eljáró hatóság.
Mivel újabb parkok, erdők létesítésére az adottságok miatt
nem sok kilátásunk van, esetleg
a kertünkben sem fér el már egy
újabb növény, azért még mindig
megmarad a kerítés előtti, a járda
vagy az út melletti sáv. Amennyi-

ben nem teljesen burkolt a terület, miért ne lehetne zöld és szép?
A közterületnek az ingatlan előtti részét - helyi rendelet alapján

ne, ha a kertünk, teraszunk, erkélyünk növényei mellett a közterületek növényeit is megbecsülnénk, vigyáznánk. Ne feledjük,
A Tóvárosi Kismarton utca

– úgyis az ingatlan tulajdonosának, használójának kell tisztánés gyommentesen tartania.
Szerencsére egyre több példát
látni a városban az igazán szép,
gondozott kertekre, házak előtti
előkertszerű közterületre. Jó len-

a növények oxigént termelnek,
felfogják a port, párásítanak, árnyékot adnak, vonzzák a madarakat, a szemnek és a léleknek is
jót tesznek!
F. G.
Fotó: KesziPress

Hittan tábor Dunakeszin

A Szent Imre plébánián idén is megrendezték a hittanos napközis tábort. Június 28-július 2. között mintegy 120 óvodás töltött el vidám, játékos napokat, július 5-9. között pedig több mint harminc alsó tagozatos gyermek vette birtokába a plébánia gondozott, játszóhelyekben bővelkedő udvarát.
A tábor szervezői – Bocsák Ist
vánné Vera néni, Módli Tamásné
Ildikó néni és Szabó József László
plébános atya – ötletgazdag programokat biztosított a gyerekeknek.
Reggelente rövid imával kezdték
a napot a kápolnában, ahol József
atya egy-egy bibliai történettel is
gazdagította hitbeli ismereteiket.
Minden napra jutott kézműves
foglalkozás, készítettek pánsípot, terepasztalt fűvel és ágakkal,
nyakláncot nemezeltek és flakonokból valamint sógyurmából
szebbnél szebb gyertyatartókat
varázsoltak. A kész darabokból
vásárt rendeztek, ahol pénz helyett cukorkával mérték az érté-

ket és alkudozni is lehetett.
Nagy szerepet kapott a táboréletben a sport is. A lányok tollaslabda, míg a fiúk focibajnokságban
mérhették össze csapatjátékukat.
Az időjárás kegyes volt hozzájuk,
egy esős nap kivételével mindig
volt lehetőség a nagyméretű gumimedencében fürdeni, lubickolni.
Mindezek mellett készültek a
táborzáró attrakcióra, a Bukfenc
cirkusz bemutatójára. A meghívott szülők, nagyszülők előtt vidám, élvezetes produkciók sokaságával rukkoltak ki. Bocsák
Istvánnét hangulatos „porondmesteri” szerepben ismerhették meg a jelenlévők s a szerep-

lők is kitettek magukért. Volt zenebohóc, kötélen egyensúlyozás, varázslás, kártyatrükk és
bűvészmutatvány, s bemutatkoztak az éneklő zoknik. Tapsolhattak a Bocsák István „idomította” lovasbemutatónak, a
marionett balettáncosnak, az
ugrálókötelezőnek és az erőművésznek.
Vidám cirkuszi produkcióval
zárult a tábor, melyen búcsúzóul
minden résztvevő kapott egy csoportképet ábrázoló fényképet és
hazavihették a közösen készült Tábori hírmondó egy-egy példányát.
Katona M. István

Vasmise Dr. Oláh Antal tiszteletére
Dr. Oláh Antal dorozsmai c. apát, püspöki tanácsos, Dunakeszi díszpolgára 90. évét töltötte idén,
akit 65 éve szentelték pappá. E jeles évforduló tiszteletére vasmisét tartottak július 25-én a gyártelepi
Jézus Szíve templomban.
Oláh Atyát köszöntötte Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, beszédet mondott Szepes Béla, az Egyház Tanács elnöke, aki egy Ikonnal ajándékozta meg
az ünnepeltet. Az egyházi rendezvény méltóságát és
ünnepélyességét emelte a Harmonia Sacra énekkar
műsora Szakáll Lászlóné vezetésével.
Kecskeméthy Géza polgármester virággal köszöntötte Oláh Antal plébánost, akinek további jó egészséget kivánt.
A templomot megtöltötték a hívek, hogy az Atya
köszöntésén és vasmiséjén részt vegyenek, így köszönve meg az itteni hosszú évek alkotó és segítő
tevékenységét. Az Atya kedves szavakkal köszönte
meg a híveknek és a jelenlévőknek a részvételt, az
ünnepi megemlékezést.

„Áldjon meg téged az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy a Szentlelkével eltelve a béke
és a kiengesztelődés eszköze legyél!”
- Simon András -

Dunakanyar Régió 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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EU támogatás a Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztésére
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Immár teljes hosszában használhatják a biciklisek a gödi kerékpárutat

Újabb nagy lépés a biztonságos közlekedésért

– Mikor és milyen céllal nyújtották be a pályázatukat?
Markó József: – Majdnem pontosan két és fél évvel ezelőtt,
2007 novemberében nyújtottuk
be a pályázatunkat, hogy 4,3 kilométer hosszan kiépíthessünk a
településen egy minden igényt
kielégítő kerékpárutat. Több célt
is megfogalmaztunk az építkezéssel kapcsolatban. Göd különböző városrészeit szerettük volna összekötni a kerékpárosok
számára úgy, hogy a közlekedést
biztonságossá tesszük a számukra, valamint tehermenetesítjük
a 21107. számú utat. Ezzel a beruházással akartuk megkönnyíteni azok munkába járását, akik
a Samsungban dolgoznak, valamint a város turisztikai pontjainak és településünk összekötése
és gyors megközelítése is a célok
között szerepelt.
– Lesz kapcsolata ennek a szakasznak más kerékpárutakkal
is?
Markó József: – Természetesen,
hiszen a terveink szerint a most
átadott kerékpárút szerves részévé válik valamikor a BudapestDunakeszi-Vác-Nagymaros kerékpárútnak, annak egy igen fontos oldalirányú hálózataként.
– Mikor kezdődtek az út tervezési, építési munkálatai?
Markó József: – Pályázatunkat 2008. január negyedikén fo-

Amikor 2007 novemberében a gödi önkormányzat benyújtotta pályázatát egy, a település közlekedését is biztonságosabbá tevő kerékpárút megépítése céljából, nem gondolta senki, hogy két és fél év alatt valóság lesz az álomból. A minden igényt kielégítő kerékpárút immár elkészült, és a Duna-parti település lakói teljes hosszában használhatják a két sávos utat. Markó József polgármester az átadási záróünnepségén lapunknak elmondta, már formálódnak a tervek a folytatáshoz, és azt szeretnék, ha ez a 4,3 km hosszú szakasz szerves része lenne a
Budapest-Dunakeszi-Vác-Nagymaros kerékpárútnak.
vitelezésére került sor.
– Voltak-e valamilyen gondjaik az építkezés alatt?
Markó József: – Természetesen, hiszen a kijelölt nyomvonal
számos, nem önkormányzati tulajdonban lévő területet is érintett. Összesen 31 darab nem önkormányzati terület 46 tulajdonosával kellett megegyeznünk,
és örömmel mondhatom, mindenkivel sikerült megkötnünk a
szükséges szerződéseket.
– Milyen forgalomra számít az
új kerékpárúton?

A nagycsaládos
Dr. Pintér György képviselő úr
örömmel fogadta
a kerékpárút megépítését

gadták be és bírálták el. A projekt teljes költsége 189.130.400
forint volt, és ebből 151.304.320
forintot sikerült elnyerünk, míg
a hiányzó majd negyven milliót az önkormányzat biztosította. A terveket a VIA-FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. végezte, és az általuk elképzelt nyomvonal (Zrínyi utca – Mayerffy u. – Munkácsy u. – 21107. úttal párhuza-

mos 039 hrsz-ú külterületi szakasz – Nemeskéry-Kiss Miklós
út – Öregfutó u. – Összekötő út
– Kinizsi u.) teljes egészében elnyerte a tetszésünket. A 4,3 kilométer hosszú útszakasz két ütemben készült a Penta Kft. kivitelezésében. Előbb tavaly március
31-től június 9-ig megépült az út
jelentős része, egy majdnem 4 kilométeres szakasz. Idén júniusban pedig az utolsó 420 méter ki-

Markó József polgármester
elégedetten nyilatkozik
a helyi televíziónak

Markó József: – Ahogy bekerül
a köztudatba az út létezése, egyre sűrűbb lesz szerintem a forgalom rajta. Főleg a reggeli, és a
késő délutáni órákban lesz terhelésnek kitéve.
- molnár -

A város vezetői jó érzéssel értékelték a közel 190 millió forintos kerékpárút
project megvalósítását

Mi újság a TBG
Dunakeszi Kft.-nél?

A munkálatok sora részükről
júniusban a kehely alapok készítésével kezdődött, ehhez C8/1024/XA2-16-F3 minőségű betont
használtak. Ezt követte a fejgerendák gyártása C30/35-XC minőségű betonból. Augusztusban
kerül majd sor az eladótérben az
ipari padlóra, amelyhez C20/25
illetve C 25/30 minőségű betont
alkalmaznak. A parkoló aszfalt
alá CKT. minőségű betont terítenek, és végül ugyancsak az eladótérbe kerülő lapburkolat alá
C16-04/FN minőségű, kilenc
órás késleltetett beton kerül.
Azzal folytatta az igazgató,
hogy a bevásárlóközpont alapterülete tízezer négyzetméter, több
mint háromszázhatvan gépjármű
részére készül parkoló, emellett
nyolc helyet biztosítanak a mozgássérülteknek, és elkészült tizenkét családi parkoló is. Az autóval történő megközelítésre az
M2, illetve Dunakeszi felől a lehajtóba épített körforgalmi csomóponton keresztül nyílik majd
lehetőség. Tudomása szerint a
beruházás befejezése őszre várható.
A térségben számukra meghatározónak számító munka mellett joggal tekinthető sikeresnek
egy vegyszergyártó céggel közösen előállított, különleges, saválló beton, amely jelenleg egyedülálló az országban. A Bombardier
MÁV Dunakeszi Járműjavító részére készült ez a különleges
anyag. A javítás előtt álló vasúti
kocsikat ugyanis foszforsavval

mossák le, ami egyébiránt erős
betonoldószer. Papp József elmondta, hogy olyan anyagot tettek a betonba, ami annyira tömörré teszi, hogy nem engedi a
struktúrájába a savat. Ebből ké-

szítik a járműjavítóban a vasúti
kocsiról lefolyó savnak megfelelő méretű és hosszú időn át folyamatosan használható aknákat.
Katona M. István
A szerző felvétele

GONDOLJON
A TÉLRE,
”
SPÓROLJON A F U TÉSSZÁMLÁJÁN!

Az akciók visszavonásig érvényesek!

(Folytatás a 2. oldalról)

– Standard „A” kategóriás m�anyag ablak, ajtó
– 5,6 légkamrás KBE, ALUPLAST proﬁl
– megnövelt h�szigetelés,
– zártszelvény merevítés,
– K=1.0 Wm2/K AR.üvegezés,
AKÁR 3 réteg� üveg K=0,7 Wm2/K!

2–3 hetes gyártási határidővel
25–33%-os kedvezménnyel! (proﬁl típustól függ)
Tartsa bent a meleget az otthonában!
– Prémium „A” kategóriás Német VEKA proﬁl
– 5 légkamra/70 mm, 5-féle proﬁl forma
– 30–40%-kal jobb h�szigetelés
– K=1.0 Wm2/K argongáz töltött üveg
– rendkívül magas alapfelszereltség
– 7 év teljes kör� GARANCIA!

AKCIÓ! 25–30%-os engedmény! (proﬁl típustól függ)

Standard és normál műanyag bejárati ajtók! • Borovi fenyő és dekorfóliás
beltéri ajtók • Könyöklő, párkány• szalagfüggöny, napellenző

Redőny, szúnyogháló többféle kivitelben
–10% kedvezménnyel 08. 14-ig!

Felmérés és ajánlatkészítés. Teljes kör� bontás, beépítés helyreállítási munkálatok.

www.ajtoablakvac.hu • ajtoablak.info@invitel.hu

ajtó – ablak pont bemutatóterem
2600 Vác, Rádi u. 1–3. (a Meteor mellett) • Nyitva: H–P: 9.30–17,
Szo.: 9–12. Tel.: +36-20/466-5050, +36-20/995-6807

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Pálinkás Gergely koncertjével nyílt meg a DDC Művészetek Udvara

A Duna-Dráva Cement Kft.
2010-ben is a Váci Világi
Vigalom támogatója

A hazai piacvezető cementgyártó váci gyárának igazgatója a helyi zenei életről is szólt köszöntőjében, megemlítve Bogányi Gergelyt, valamint a Váci Szimfonikusokat, amelyek a Madách Imre
Művelődési Központ rendezvényeinek visszatérő vendégei. Dr.
Szabó László a vállalat helyi kötődésével és felelős működési filozófiájával magyarázta támogatói szerepvállalását: “Váci kötődésű vállalatként úgy gondoljuk,
hogy az a helyes, ha társadalmi
felelősségvállalásunknak része a
körülöttünk élőket támogatása,
olyan kezdeményezések megvalósításában, amelyek a közösséget erősítik.”
Az építőipar és az építőanyaggyártók komoly veszteséget szenvedtek el a gazdasági válság következtében, ehhez kapcsolódva
utalt a gyár vezetője arra, hogy
a vállalat megőrizte a Madách
Imre Művelődési Központ támogatását, hiszen ezt olyan ügynek
tekintik, amelyből a közösség
egésze profitál.
Köszöntőjének záró gondolataiban Dr. Szabó László elmond-

ta, örömmel tölti el, hogy a DDC
Művészetek Udvara programjának
első esti koncertjét Pálinkás Gergely, neves váci jazz zenész adja,
aki művészetével komoly sikereket

Dr. Szabó László, a Duna-Dráva Cement Kft. váci gyárának igazgatója köszöntötte a vendégeket Pálinkás Gergely július 23-i jazz-koncertje
előtt a váci Pannónia Házban, a DDC Művészetek Udvarán. Mint a váci cementgyár igazgatója elmondta: “az idei évben is úgy döntöttünk,
hogy segítjük a Madách Imre Művelődési Központot, mert számunkra fontosak azok a hagyományos kapcsolatok, amelyekről tudjuk, hogy
eredményeikből a közösség egésze profitál.” A koncertre fokozatosan megtelt jazz-rajongó nézőkkel a Pannónia Ház udvara és a DDC meghívását elfogadta többek között Dr. Bóth János polgármester, valamint Pető Tibor a Fidesz polgármester-jelöltje és Bábiné Szottfried Gabriella parlamenti képviselő is.

Dr. Szabó László, a Duna-Dráva Cement Kft. váci gyárának igazgatója köszöntötte a vendégeket

ért már el, például „egyedi gitártechnikájával, valamint közelmúltban megjelent lemezével szerzett
elismerést.“ Hozzátette, Pálinkás
Gergely külföldön és országszerte
koncertezik, mégis bármikor szívesen vállal fellépést Vácott.
A DDC és a MIMK közötti
együttműködés keretében, az elmúlt években, a Váci Világi Vi-

galom rendezvénysorozat részeként, a DDC Reneszánsz Udvar, majd a DDC Művészeti Udvar létrehozásával, illetve 2009
decemberében, a beremendi cementgyár fejlesztéséről szóló fotókiállítás szervezésével, számos
érdeklődőt vonzó, sokszínű helyi
eseményeket rendezett az művelődési ház.

A kánikulai forróságban frissítő csapvízzel kedveskedett a járókelőknek a DMRV Zrt.

Példát mutattak

A hirtelen őszre fordult hétvégi időjárás előtt tombolt a kánikulai nyár. Már-már elviselhetetlen magasságokba emelkedett a
hőmérséklet. Az utazók, a járókelők, a szabadban dolgozók egészségét és tűrőképességét igencsak próbára tette a rendkívüli
időjárás. Az évszázados rekord közeli hőségben mindenhol verejtékező embereket lehetett látni, akik minden alkalmat megragadtak, hogy hűsítő folyadékkal enyhítsék szomjúságukat, felfrissítsék testüket… Hazánk egyik legnagyobb vízszolgáltatója, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. egyedülálló kedves gesztusként – a tavalyi esztendő után – idén Vácon, Gödöllőn és
Szentendrén friss csapvízzel igyekezett enyhíteni a járókelők szomjúságát.
A DMRV Zrt. a II. fokú hőségriasztással egy időben Vácon kezdte meg ingyenes szolgáltatását, melyet nagy örömmel
fogadtak a járókelők a Széchenyi utca és a
fő út találkozásánál. Már az első nap közel
ezren élvezték a csapvíz hűsítő hatását.
A folyamatosan emelkedő hőmérséklet hatására alig egy nappal később már
a III. fokú hőségriasztást is elrendelte
az ANTSZ. A járókelők ekkor már Vác
mellett Szentendrén és Gödöllőn is fogyaszthatták az üdítő friss csapvizet vízművesek standjainál.
– Nagyon jó ez a kis itóka – mondja Török György kertész, a szentendrei HÉV
végállomáson, aki a közeli munkaterületről jött ide, hogy enyhítse szomjúságát. A HÉV-hez siető kismama szemmel
láthatóan megkönnyebbült, amikor meglátta a DMRV-s kancsókban csillogó vizet. – Finom volt, ez egészségünkre válik – nyugtázta jóleső mosollyal az arcán
a csobánkai Retzburger Mónika. – Én otthon is a csapvizet fogyasztom, mert finom, és olcsóbb, mint a palackozott vizek. Ez jó ötlet volt a DMRV részéről – teszi hozzá elismerően, s már indul is HÉVhez. Hasonlóképpen vélekedik az a népes
társaság is, melynek egyik hölgy tagja ezt
a vendégkönyvben meg is örökíti.
Szentendrén is örömmel fogadták a
jégkockával és citromkarikákkal ízesített vizet. Erről tanúskodik az a sok-sok
elismerő mondat a fogyasztók véleményét kifejező könyvben, amely egyúttal

egy turisztikai „térkép” is. Jól érzékelteti
a Szentendrét és környékét felkereső turisták nemzetiségét, akik között van német, holland, sőt még kínai is. „Csodálatos az ötlet, életet adó víz. Köszönjük!” –
fejezi ki köszönetét az egyik utazó.
Őri Ambrus Budapestről HÉV-vel érkezett Szentendrére. – Nagyon jó gondolat. Kedvelem a friss vizet – hangzik
a 76 éves idős bácsi értékelése, aki elárulta, hogy ő bizony a hétköznapokon
is csapvizet vagy forrásvizet iszik. – A
természetes dolgokat szeretem, de azért
a sört sem vetem meg – mondja széles
mosollyal.
A látottak és a hallottak alapján nagyon elégedett a DMRV Zrt. két munkatársa, Kozma Péterné és Hertz Ferencné
is. – Mindenki örül és nagyon jó ötletnek
tartja, hogy a kánikulai napokban is gondol rájuk a DMRV – mondta a két hölgy.
A Szentendre „1000 év+” program
nemcsak a nagyprojektekről szól – mondta a lapunknak nyilatkozó Dr. Dietz Ferenc. Szentendre polgármestere szerint
ugyanilyen fontosak a kisebb lépések is,
amelyek szintén a lakosok, illetve az ide
látogató turisták érdekeit szolgálják. –
Már a tavalyi kánikulában is szervezett
az Önkormányzat vízosztást és locsolást.
Az idei hőségriadó ideje alatt azonban
együttműködő partnerre is lelt. A DMRV
Zrt. július 14-től a HÉV állomáson, illetve a Fő téren osztott citrommal és jéggel
ízesített vizet az utcán sétáló lakóknak és

a városunkba látogató turistáknak. Az
akció nemcsak a segítségnyújtás fontosságára, hanem a víz értékére is ráirányította az emberek figyelmét. Elismerésre
méltónak tartom a DMRV Zrt. társadalmi
felelősségvállalását – húzta alá Dr. Dietz
Ferenc polgármester.
Az idei Váci Világi Vigalom első két
napján is kitartott a rendkívüli forróság. A nagy sikerű rendezvény sorozat
egyik kiemelkedő támogatója, a DMRV
Zrt. A vízművesek a tavalyi évhez hasonlóan idén is két standon kínálták a
friss csapvizet a váci forgatagban. A látogatók mondatai arról árulkodtak, hogy
nem csak a hűsítő vizet értékelték nagy-

ra, hanem a vállalat társadalmi felelősségvállalását is. – Sokan vehetnének
példát önökről – mondta egy középkorú férfi Gombás Ernő osztályvezetőnek,
aki kolléganőivel órák óta üdítő kedvességgel kínálta a látogatókat a tikkasztó
nyárban. De elől járt a jó példával, Vogel
Csaba vezérigazgató is, aki egykori élsportolóként remekül viselte vízosztás
közben a hőséget a főtéri sátorban.
Dr. Bóth János, Vác város polgármestere, a Váci Világi Vigalom fővédnöke
ellátogatott a vízművesek standjához is:
– Elismeréssel és köszönettel szólhatok
csak a vízművesek akciójáról. Ez is része
a város és a DMRV jó együttműködésé-

Nagy Bandó András már gyermekkorában is a csapvizet kedvelte

A kánikulai melegben Vogel Csaba
vezérigazgató is beállt a vízosztók közé

nek. Az ilyen típusú támogatást nem először csinálják a város és a lakosság közmegelégedésére. Minta értékű, ami Vácott történik – mondta a polgármester.
– Nincs jobb a csapvíznél – jelentette ki Nagy Bandó András, a Március 15.
téren. – Én kútról vitt vizen nevelkedtem. Kannában hordtam, és a fedeléből
ittam a finom vizet – idézte gyermekkorát a népszerű humorista, író, költő, aki
egyébként, mint a Szamárfül kiadó tulajdonosa saját standjánál fogadta népes és
hálás olvasóközönségét.
A két hetes forróság ideje alatt mintegy 50 ezer darab 2 dl-es pohár vizet adtunk az állampolgároknak. Mintegy 170
kg jég és közel 100 kg citrom fogyott el
– összegzett Gombás Ernő osztályvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy legközelebb július 31-én az erdőkertesi Falunapon, majd három hét múlva, augusztus 21-én ugyancsak Erdőkertesen, a
Kiskertek napján kínálják csapvízzel a
vendégeket. A Duna jobbpartján, augusztus 15-én a dobogókői kirakodóvásáron, míg 21-én, Pilisszentkereszten, a
KLASTROM Fesztiválon várják szeretettel a látogatókat, hogy friss csapvízzel
oltsák szomjúságukat. – Vácon legközelebb, októberben a Radnóti Miklós Általános Iskola nagysikerű Tökfesztiválján
találkozunk fogyasztóinkkal – mondta
Gombás Ernő.
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Befejeződött a XVIII.
Váci Világi Vigalom
Ami az időjárást illeti, bőven kaptak hideget is, meleget is a Váci Világi Vigalom három napja alatt a látogatók, akiket még a vasárnapi, kitartóan szakadó eső sem tudott eltántorítani. Igaz, a programok egy részét belső térbe kellett költöztetni, ám – a szervezők dicséretére legyen mondva – más helyszínen ugyan, de szinte valamennyi, meghirdetett program megrendezésre került.
A kínálatra az idén sem lehetett
panaszunk, hiszen közel 100 programból választhatta ki mindenki az ízlésének és hangulatának
megfelelő, komolyabb és könnyedebb hangvételű műsorokat.
Július 23-án ezúttal is teltház
előtt zajlott a Váci Szimfonikus Zenekar hagyományos nyitóhangversenye, melyet a rendezők, a hagyományoktól eltérően,
a Fehérek temploma helyett a nagyobb befogadóképességű Székesegyházban tartottak. A barokk jelmezversennyel egybekötött nyitóceremóniát – melyen
a korhű ruhákba öltözött „Mária Terézia és udvartartása” ünnepélyesen átvonult az ország
egyetlen, barokk Diadalíve alatt
– szintén nagy érdeklődés kísérte. A fesztivál gerincét alkotó zenei repertoárban a könnyűzene
szinte valamennyi jelentős mű-

Fotó: Cservenák Péter

faja teret kapott: az akusztikus
gitárzenétől és a jazztől kezdve
a bluesig, a rockig és az egzotikus reggae-ig, míg a Bartók Béla
Zeneiskola és a város templomjai
gyönyörű komolyzenei hangversenyeknek adtak otthont, csodás keresztmetszetét adva egyúttal a váci zeneművészeti életnek

is. Nem maradtak el a sztárvendégek sem; fellépett többek között a legendás Karthago, a Mobilmánia, Balázs Fecó és a 80-as
évek sikerzenekara, az Első Emelet. Volt operett és musical, míg
a színházrajongókat az idén az
Egy szoknya, egy nadrág c. nyáresti, bohém darab várta. A Viga-

lom alatt számos tárlat nyílt a helyi galériákban és kiállítóhelyeken. Az első mindjárt a Vigalom
előestéjén, mely a hajdani Forte
gyár történetét kíséri végig archív felvételeken keresztül. Figyelmet érdemel a Curia Galériában megrendezett tárlat is, ahol
a váci és a Váchoz kötődő képző
– és fotóművészek újraértelmezésében találkozhatunk a barokkal, valamint az Arcus Galéria
testvérvárosok gyermekrajzaiból
rendezett kiállítása. A Duna-parton vásári portékák, s iparművészek kézműves termékei kínáltak
látnivalót, de – mint a vásári forgatag elengedhetetlen tartozékai
– természetesen nem maradtak el
a gasztronómiai különlegességek
sem. A 2010-es Vigalmat, szintén a tradícióknak megfelelően,
tűzijáték zárta.
Maczkay Zsaklin

Betonozás kánikulában?
Saját kezűleg építkezők, barkácsolók sokan vannak. Most a
nyári melegben történő betonozáshoz adok néhány megszívlelendő és hasznos tanácsot.
A kánikulában elkészített betonkeverék tulajdonságait nagy
mértékben rontja a nagy forróság, vagyis amikor a levegő hőmérséklete tartósan, legalább 4
órán át 25 fok felett van. Ha a hőmérséklet eléri a 35-36 fokot, akkor már a a friss és a szilárduló beton tulajdonságai is leromlaTérzene Nagymaroson,
a Fő téren

Mindenkit szeretettel vár az
ANNA klub 2010 augusztusában
vasárnaponként
17 órakor rendezendő térzenére.
Fellépők: Dunakanyar Fúvósegyüttes,
augusztus 8.
Váci Ifjúsági Fúvószenekar,
augusztus 15.
Vám- és Pénzügyőrség Zenekara
augusztus 22.
A rendezvényhez minden támogatást
szívesen fogadunk.

nak. A nagy meleghez ha száraz
levegő, erős napsugárzás és nagy
szélsebesség is társul, fokozódik
a károsító hatás.
Ilyenkor a cement gyorsabban
köt, a betonkeverés vízigénye nő,
bedolgozhatósága pedig gyorsabban romlik, azaz hamar használhatatlanná válik a betonkeverék.
A meleg miatt növekszik a beton
hajlama a zsugorodásra is, ráadásul csökken a szilárdsága. Mindezek a káros hatások csak gyors
munkával kerülhetők el.
Lényeges: mindig friss beton
kerüljön friss betonra! Előnyösen
alkalmazhatók a kötéskésleltető
és a vízmegtakarítást segítő úgynevezett képlékenyítő és folyósító adalékszerek.
Az állni hagyott betonkeverék igen gyorsan kiszárad és bedolgozhatatlanná válik. A kiszáradt (de még kötésnek nem indult) betonkeverékhez csak úgy
szabad vizet adni, hogy cementet

is adagolunk hozzá, és alaposan
átkeverjük.

amelyek a betonszerkezet repedezését okozhatják.
A bedolgozás után azonnal fel
kell készülni a száradás elleni védelemre. A vizes utókezelést megszakítás nélkül kell végezni. Ez
akkor érhető el a legjobban, ha a
betonszerkezet valamennyi függőleges, vízszintes és egyéb szabad felületeit vízzel telített anyaggal (pl. jutazsákkal) takarjuk le és
Az
folyamatosan nedvesen tartjuk.
A napon tárolt forró homokos
A nedvesen tartott takarás legkavics és a hordóban levő meleg
alább egy hétig maradjon a bekeverővíz a betonkeverő
gépbe
tonon (ez normál időben 5 nap).
Elvárás:
munkakörben szerzett Amit kínálunk:
- Dinamikus,
fiatalos csapata takarást nedvesíkerülve a cementet- Hasonló
gyorskötővé
Ezt
követően
tapasztalat
- Versenyképes fizetés
- Kiváló kommunikációs készség
teszi. Melegben mindenképpen
- Felhasználói szintű informatikai tés nélkül még legalább 3 napig
ismeret
kis hőfejlesztésű, lassan szilárhagyjuk a betonon, hogy az csak
duló cementet válasszunk.
lassan kezdjen kiszáradni, és így
A betonozó munkát a késő
délkevésbé legyen kitéve a zsugoro6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.
utáni órákban kezdjük el. A regdás miatti repedezésnek.
gel készített beton hőmérsékleSzakszerű betonozást kíván:
te ugyanis a déli órákra kedvezőtlenül magasra emelkedhet.
Trepinszki József
Az éjszakai lehűlésekor nagy
Palást Építőanyag
hőfeszültségek keletkezhetnek,
Áruház

Az
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Emléktáblát avattak
Lehotka Gábornak
A váci Bartók Béla Zeneiskola folyosójának falán avattak emléktáblát Lehotka Gábor, Liszt
Ferenc díjas orgonaművész és zeneszerző tiszteletére július 20-án.
A világhírű művész ezen a napon
ünnepelte volna 72. születésnapját. Tomori Pál, önkormányzati
képviselő javasolta a testületnek,
hogy emléktáblával és utca elnevezésével emlékezzenek a nagyszerű művészre.
Lehotka Gábort és munkásságát, művészetét dr. Molnár Lajos alpolgármester méltatta, aki a
megemlékezés kezdeményezőjével, Tomori Pál képviselővel közösen leplezte le az új márványtáblát. Ezt követően dr. Bóth János polgármester megkoszorúzta
a zeneiskola folyosóján kihelyezett emléktáblát.
Az egyik tanítvány, dr. Bedna
rik Anasztázia orgonaművésznek
a játékában is gyönyörködhettek
az emlékezők, aki Lehotka Gábor Öt magyar népdal című művét szólaltatta meg azon az orgo-

•C
 égünk keres gödi munkahelyre villanyszerelőket, elektronikai műszerészeket,
függőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket. Érd.: 10-16 óráig. Tel.: +36-70-4293129 E-mail cím: mail.09@freemail.hu
•P
 arkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177
•S
 zobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak
és álmennyezetek építése stb. Telefon: +36-30/386-4456

barkacsbolt
Verőce, Árpád út 49., Tel.: 06-27-350-087

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat.
Szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

munkatársat keres!

allas@eq.hu

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
+36-30-22-49-350

Az emléktábla tervezésében
részt vett Lehotka László, az elhunyt művész testvére is, aki az
esemény végén köszönetet mondott, hogy ápolják fivére emlékét.
Furucz Anita

•M
 agyar állam elvette a szocpolt, mi elengedjük fóti újépítésű 80 m2-es tetőtéri
lakás árából, így 13.400.000 Ft-ért megvásárolható. T.: +36-30/946-7702

Üzletvezető
Hitelügyintéző pénztáros
Műszaki eladó
A fényképpel ellátottönéletrajzokat a város és
a pozíció megjelölésével
a megjelenéstől számított 1 héten belül az
e-mail címre várjuk.

nán, mely segítsége nélkül ma
nem állna.
A világszerte elismert zeneművész, egyetemi tanár, orgonaszakértő évfolyamtársa, kollégája, Bogányi Tibor mesélt közösen
átélt élményeikről, a 71 éves korában elhunyt Lehotka Gáborról.

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

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

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Overdose csodával felérő
győzelemmel tért vissza

© he Foto & Grafie
Overdose Pozsonyban féltest hosszal utasította maga mögé
Közép-Európa legjobb sprintereit

(Folytatás a 2. oldalról)
– Overdose pozsonyi győzelme új reményt adott mindannyiunk számára, hogy a nagy múltú, óriási értékekkel és hagyományokkal bíró alagi tréningközpont
újra a magyar lóversenyzés fellegvára lehet. Reméljük, hogy az új
kormány és a Nemzeti Lóverseny
Kft. újonnan kinevezett igazgatója – elődeitől eltérően – elkötelezett támogatója lesz az alagi tréningtelep fejlesztésének – fogalmazott Dunakeszi polgármestere.
Mikóczy Zoltán a versenyt követő sajtótájékoztatóhoz hasonlóan a város elöljáróinak is megköszönte a feléjük áradó szeretetet,
melyet mindenhol érzékelt, ahol
csak megfordult. – Ez a szeretet
nagyon sok erőt adott ahhoz a kitartáshoz, mellyel sikerült átlendülnünk a nehéz időszakokon. Az
elmúlt 15 hónap alatt megjártuk a
poklok poklát, de szerencsére fel-

épült a ló. Overdose bebizonyította, hogy megvan a képessége
a korábbi teljesítmények eléréséhez. Nagy volt a drukk a pozsonyi verseny előtt. Nem csak ő, mi
is izgultunk, nagyon nyomasztott
a veretlenség súlya. Nagy kő esett
le a szívemről, hogy egy ilyen betegség után is sikerült legyőzni a
régió legjobb sprintereit – mond-

ta már jóval nyugodtabb hangon Mikóczy Zoltán, aki kérdésünkre elmondta, hogy Overdose
egészségileg már hosszabb ideje
rendben volt. – Kondícióját tudatosan építettük fel, a formába hozását nem sürgettük. Türelmesek
voltunk. A pozsonyi futam előtt
jó volt a kedély állapota, bíztató
formát mutatott. A közeli helyszín kedvezett Overdose rajongóinak is, akik közül sokan ott voltak a nagy visszatérésen. A jövőben is arra koncentrálunk, hogy
az edzettségi állapotának megfelelő versenyeken induljon.
Mikóczy Zoltán továbbra is
a tudatosság elvét követve menedzseli Overdose futásait. –
Legközelebb, augusztus 19-én
Baden-Babenben, Németország
legnagyobb sprintversenyén áll
rajthoz Overdose. Itt vált igazi
sztárrá, 2008-as győzelme után
itt nevezte el a szaksajtó és a közönség, Csodalónak…
Vetési Imre

Az alagi tréningtelepen meglátogatta a győztes csapat tagjait Kecskeméthy Géza
polgármester, aki gratulált Mikóczy Zoltánék újabb sikeréhez

A bőrgyógyász tanácsai
a biztonságos napozáshoz

Az ózonréteg elvékonyodásának egyik következménye a bőrrákos megbetegedések számának ugrásszerű megnövekedése. A napsugárzás káros hatásainak kivédéséről dr. Gódor Zsófia bőrgyógyász szakorvossal beszélgetett lapunk munkatársa.

Az ÁNTSZ Váci Intézete idén
nyáron is megrendezte a váci
strandon a már hagyományosnak
mondható anyajegyszűrést. A
szűrőprogram tapasztalatait dr.
Gódor Zsófia összegezte:
– A média hatására egyre többen jelennek meg szűrővizsgálatokon. Ennek ellenére minden szűrés alkalmával találkozunk olyan emberrel, aki nem vigyáz a bőrére vagy megváltozott,
esetleg rosszindulatú elváltozása
van. Az a tapasztalatunk, hogy a
késői, rosszindulatú elváltozások
kissé ritkábbak lettek, mert már a
több páciens jelentkezik orvosnál
a kezdeti stádiumban.
– Sokan még ma sem tartják be
a biztonságos napozás szabályait, arra hivatkozva, hogy eddig
is a napon töltötték a nyarat. Ön
szerint hogyan változott a napsu-

gárzás az elmúlt évtizedekben?
– Az ózonréteg elvékonyodásával sokkal erőteljesebb ultraviola sugárzás éri a Földfelszínt.
Az UVB mellett UVC sugarak is
érik a bőrünket. Az elmúlt években bebizonyosodott, az is, hogy
az UVC sugarak is rákkeltőek,
mely főleg a basaliomák kialakulásában játszik szerepet.
– Ha már napra megyünk, milyen termékeket használjunk és
mire figyeljünk a használatuknál?
Mindig a bőrtípusunknak megfelelő naptejet használjuk. A világos bőrű, kék szeműek magasabb
40-50 faktorosat válasszanak, a
kreol bőrűek választhatnak alacsonyabbat is. Az UVA sugarak
játszanak szerepet a bőröregedés, barna foltok és anyajegyek
kialakulásában, az UVB sugarak
okozzák a leégést – ezért olyan
naptejet kell választani, amelyik
mindkettő ellen véd. Azt ajánlom, hogy elsősorban patikákban is kapható, ellenőrzött minőségű, illatanyag mentes naptejeket használjunk. Legalább kétóránként újra kenjük be a bőrünket, illetve az arcunkat, szánkat,
fülünket és tarkónkat se felejtsük

ki! A krémezést a vízálló termékekkel is meg kell ismételni, főleg ha 20 percnél több időt töltöttünk a vízben.
– Mit tehetünk otthon a megelőzés és a felismerés érdekében?
– Fontos az anyajegyek rendszeres önvizsgálata. Havonta kéthavonta a tükör előtt vizsgáljuk
meg az anyajegyeinket, látunk-e
rajtuk valamilyen szokatlan változást. Arra figyeljünk oda, ha
egy anyajegy hirtelen nőni kezd,
a furcsa alakja lesz, megváltozik a színe – sötétedik vagy akár
világosodik vagy új szín jelenik
meg benne- illetve a olyan lesz
mint egy amőba – nyúlvány indul belőle. És persze ha a viszketni vagy vérezni kezd.
– Mit tegyünk, ha ezek közül
bármelyiket is tapasztaljuk?
– Mindenképpen keressünk fel
egy bőrgyógyászt, aki egy speciális eszközzel, dermatoszkóppal
megvizsgálja az anyajegyet, és
szakvéleményt ad, hogy mi a
további teendő. Nagyon fontos
megjegyezni, hogy az időben felfedezett rosszindulatú megbetegedések esetében nagyobb az
esély a teles gyógyulásra!
Selymes Nóra

XII. évfolyam 15. szám

Immár 25. alkalommal rendezik meg a
Hungaroringen az F1-es Magyar Nagydíjat

Hatalmas a harc a
világbajnoki címért

A sors a legjobb rendező, ám egyesek szerint csak Bernie Ecclestone után. A Forma 1 korlátlan ura már tavaly úgy döntött, pár szabály módosításával még érdekesebbé teszi a sportágat a nézők és a rajongók számára. Nos, a nagy öreg ötleteivel lehet ugyan vitatkozni, ám mindenesetre egy tény: az utóbbi évek legizgalmasabb világbajnokságának vagyunk szemtanúi. Ha csak a pontokat nézzük, hat pilótának még valós esélye van megnyerni a vb-t, míg a konstruktőröknél már csak párviadal dönt az első hely sorsáról.
Amikor tavaly karácsony előestéjén a Mercedes GP bejelentette, hogy három év szünet után
visszatér a német istálló színeiben Michael Schumacher,
egycsapásra a sportág felé fordult a világ figyelme. A hétszeres világbajnok személye garancia még mindig a közönségsikerre, arról nem beszélve, hogy az
F1 új, ifjú titánjai égtek a vágytól, hogy a király ellen versenyezhessenek.
Nos, sajnos azt kell mondanunk, hogy a király mezítelen.
Ugyanis Schumacher az idény
első felében nemhogy régi önmagát nem idézte – dobogóra egyszer sem állhatott fel -, még olyan
tejfelesszájú ifjoncok is elhúztak simán mellette, mint például
a Toro Rosso 21 éves spanyolja,
Jaime Alguersuari. Szegény hétszeres világbajnok kap is eleget,
szinte nincs olyan nap, amikor ne
vágnák a fejéhez, kár volt visszatérnie. Ám az öreget nem olyan
fából faragták, hogy feladja, így
csapata segítségével idén újra
megszokhatja az ő idejéhez képest jelentős fejlődésen áteső autókat, pályákat, és jövőre megint
futamokat nyerhet.
De ha nem ő, akkor kik az idei
év élmenői?
Elsősorban a McLaren két brit
világbajnoka, Lewis Hamilton
(2008) és Jenson Button (2009),
akik eddig három kettős győzelmet arattak, mindketten kétkét futamot nyertek, és vezetik
mindkét világbajnoki pontversenyt. A két brit valódi csapattársként viselkedik eddig a pályán, nem úgy, mint a nagy ellenlábas, a Red Bull két pilótája.
Az osztrák istálló az időmérőkön
verhetetlen – tízből kilencszer
övék lett a pole pozíció –, de amit
a pályán megenged egymással

szemben Mark Webber (3 győzelem) és Sebastian Vettel (két
futamelsőség), az minden, csak
nem csapattársi szellem. Talán
éppen ezért nem ők állnak az
élen, holott mindenki szerint az
ő autójuk a legjobb az egész mezőnyben.
A Ferrari a ragyogó kezdést követően – Fernando Alonso nyerte az első versenyt, míg Felipe
Massa vezette a pontversenyt
a harmadik futam után – vis�szaesett, így bármelyik vb-címet szerzik meg idén, az a hatalmas meglepetés kategóriáját meríti majd ki. A már említett schumacheri gyengélkedést
egyelőre nem bírja ellensúlyozni
a Mercedes, így a németek még
attól is félhetnek, hogy a Robert
Kubica által vezetett Renault leelőzi őket.
A középmezőnyből egyelőre a Force India és a magyar
HELL cég által szponzorált
Williams áll jobban, utóbbi főleg
az új fejlesztéseinek és Rubens
Barrichellónak köszönhetően az
utóbbi két futamon – Valencia és
Silverstone – már az élcsapatok
bajuszát is meghúzogatta.
A három újonc csapat egyelő-

re másodpercekre van a legjobbaktól, és különversenyükben a
legtöbbet fejlődő Lotus áll a legjobban. Jarno Trulli és Heikki
Kovalainen klasszisa sokat ér, jövőre talán már a pontszerzés sem
lesz a maláj csapattól meglepő.

A vb állása a Német
Nagydíjat követően
Pilóták: 1. Hamilton 157
pont, 2. Button 143, 3.
Webber 136, 4. Vettel 136,
5. Alonso 123, 6. Rosberg 94,
7. Kubica 89, 8. Massa 85, 9.
Schumacher 38, 10. Sutil 35
Konstruktőrök:
1.
McLaren 300 pont, 2. Red
Bull 272, 3. Ferrari 208, 4.
Mercedes 132, 5. Renault 96,
6. Force India 47, 7. Williams
31, 8. Sauber 15, 9. Toro
Rosso 10
Hatalmas csata a világbajnoki címekért, pazar futamok, látványos előzések és bukások, napokig tartó viták. Ez idén a Forma-1, amelynek augusztus elsején a Hungaroringen van jelenése.
- molnár –
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