
Korábban is azt mondtam, 
hogy amíg én vagyok a minisz-
ter, addig a hazai vízvagyont 
nem privatizáljuk, s ezt most 
itt önök előtt is megerősítem: 
minden ilyen kezdeményezést a 
jövőben is elutasítunk – mondta 
azon a munkatársi értekezleten 
Szabó Imre környezetvédelmi 
és vízgazdálkodási miniszter, 
amelyet szeptember 9-én szer-
dán reggel tartottak a DMRV Zrt 

szentendrei üzemigazgatóságán. 
Szabó Imre azért tartotta fontos-
nak, hogy személyesen tájékoz-
tassa cégünk vezető munkatársa-
it, mert az elmúlt hónapokban a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt április eleji döntése miatt na-
gyon felbolydult a vizes szakma, 
s az érintettek kemény harcot 
folytattak azért, hogy visszavon-
ják a cég szétdarabolásáról és 
állami tulajdonú üzletrészeinek 

kazincbarcikai kézbe adásáról 
meghozott határozatot.

A vendéget Vogel Csaba 
vezérigazgató tájékoztatta a 
DMRV felépítéséről, eredmé-
nyeiről, kiemelve, hogy úgy tű-
nik: az elmúlt hónapokban sokan 
nem gazdálkodtak a nemzeti 
vagyonnal, hanem garázdálkod-
tak azzal. Szerencsére a DMRV 
munkatársainak és az őket támo-
gató önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek is köszönhető-
en sikerült időben megállítani a 
rossz irányú folyamatokat.

Szabó Imre elmondta: a vizes 
szakmán belül is voltak olyanok, 
akik rá akarták tenni a kezüket 
egy-egy vagyonelemre. Azért 
esett a választás a váci regionális 
vízműre, mert a cég sikeres és jól 
gazdálkodik. Az MNV Zrt alapos 
és a döntést indokoló anyagokat 
készített, de a környezetvédelmi 
és vízügyi minisztérium ellenke-
ző tartalmú, ugyancsak szakma-
ilag jól előkészített előterjesztése 
kedvezőbb fogadtatásra talált a 
kormány ülésén és az új felállá-
sú kabinet megállította a döntés 
végrehajtását. 

A miniszter szerint a jövő az 
ország önigazgató régióinak ki-
alakítása. 

A Modena környéki, tizen-
nyolcezer lakosú kis város egyik 
legrangosabb fesztiválja, a kora 
őszi casalgrandei vásár. A helyi 
és a régió vállalkozóinak ipari és 
kereskedelmi termékeit, gasztro-

nómiai különlegességeit felvonul-
tató, a kulturális programok soka-
ságát kínáló rangos fesztivál idei 
megnyitóját szeptember 13-án 
rendezték. A Padana völgyében 
elterülő, a csempe gyártásáról 

híres város nagysikerű ünnep-
ségére Dunakesziről  négy fős 
küldöttség utazott a polgármester 
vezetésével. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az összefogás eredménye:

Nem darabolják szét a DMRV-t
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Együttműködés, határok nélkül...

Két évtizedes testvérvárosi kapcsolat…

A casalgrandei vásárt Franco Manfredini és Andrea Rossi nyitotta meg Kecskeméthy Géza társaságában

Dunakeszi két évtizede ápol tartalmas testvérvárosi kapcsolatot az olaszországi Casalgrandeval. A 
két város között 1989-ben létrejött megállapodás kezdete óta eltelt időszakban a legsikeresebb együtt-
működés a kulturális és sport kapcsolatokat fémjelzi.

Szabó Imre: Amíg én vagyok a miniszter nem 
hagyom szétdarabolni a DMRV-t.
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975 millió forintból építheti 
ki árvízvédelmi rendszerét Vác, 
amennyiben eredményesen túl-
jut a - Hatékony árvízvédelem 
Vácon címmel benyújtott - pá-
lyázata a második fordulón is. 
Az eddig sikeres pályázat révén 
már 45 millió forintot fordíthat - 
amelynek 15 százaléka az önrész 
- az előkészítésre a város. Az 
uniós és nemzeti forrásból szár-
mazó támogatás eredményeként 
az eddig homokzsákokkal vé-
dett szakaszokon egy állandó gát 
épülhet, szakaszonként különbö-
ző műszaki megoldásokkal. Ez 
pedig, Szikora Miklós főmérnök 
szerint, feleslegessé teszi az igen 
költséges eseti védekezést. 

Az első fordulón sikerrel túl-
jutott pályázatról dr. Molnár 
Lajos alpolgármester beszélt 

sajtótájékoztatóján, kiemelve, 
hogy dr. Bóth János, országgyű-
lési képviselőként, már hosszú 
ideje lobbizott a választókerület 
árvízvédelmének megoldásáért. 
Mint dr. Bóth János elmondta, 
korábban ilyen jellegű pályá-
zat nem volt, most, ha sikeres a 
pályázat, nemcsak Vác, hanem 
Sződliget védelme is biztosított 
lesz. Vácnak a Sződligettel hatá-
ros déli lakóterület védelmét kell 
összehangolnia a községgel, amit 
megkönnyít, hogy a hatástanul-
mányt mindkét település szá-
mára ugyanaz a cég készítette. 
A váci árvízvédelmi rendszer a 
Duna-part – korábban elkészült 
– rekreációs tervével összhang-
ban épül majd ki. 

BORGÓ JÁNOS

Vácott az önkormányzati kon-
cepciós eljárás II-es fokozatba 
kapcsolt.  Továbbra sem tett le 
arról a jobb oldali Tomori-Fördős-
Ferjancsics hármas, hogy a pol-
gármester igaztalan megvádolásá-
val leváltsák a „népet”. 

A joggal visszaélve, jogi ab-
szurdumok alapján folytatták le a 
teljesen elfogult eljárást, melyhez 
a város 23 fős testületéből 10 igent 
és egy nemet gyűjtöttek be a sza-

vazásnál. A szocialista frakció el-
határolódott ettől a vállalhatatlan 
folyamattól, s nem vett részt a dön-
téshozatalban. A polgármester most 
is a független bírósághoz fordul, és 
fellebbez az alaptalan vádak ellen, 
de a fegyelmi döntést követően 
gyakorolhatja ismét polgármesteri 
jogköreit – olvasható az MSZP váci 
elnöksége közleményében, melyet 
Dr. Kármán Ferencné irodavezető 
juttatott el szerkesztőségünknek. 

„Egyes szocialista vezetők 
olyanokat állítanak, amelyekkel 
a párttagságuk jelentős részén 
túl a társadalom többsége sem 
ért egyet. A „nép” arra kíváncsi, 
hogy a polgármester elkövetett-e 
törvénysértéseket. Jakab Zoltán 
szocialista képviselő szerint Bóth 

János elkövetett ilyeneket. Az ES 
TV-nek ugyanis a következőket 
nyilatkozta nemrég a két fegyel-
mi ügyről: „Mindkét esetben ki 
lehet mutatni olyan részelemeket 
amelyek esetében a polgármester 
úr vélhetően nem a törvény írott 
pontos betűi szerint járt el.”

Ha már Bóth János polgármes-
ter közeli politikustársa is így lát-
ja, akkor érthetetlen, hogy milyen 
„elfogult eljárásról” beszélnek a 
hatalmukat vesztők. Az idézett 
nyilatkozat alapján viszont érthe-
tő, hogy miért szavazta meg több 
szocialista a fegyelmi eljárás elin-

dítását, és érthető az is, hogy van 
olyan képviselő a maradék szoci-
alista frakcióban, aki már frakció-
ülésre sem jár. Mi a jövőben is kö-
vetkezetesen támogatjuk minden 
olyan szabálytalanság nyilvános-
ságra hozását, amely megkerülte a 
„törvény írott pontos betűit”.

A 2006. évi árvíz után mobilgát 
létesítésére nyújtott be pályázatot a 
község önkormányzata, ám ez nem 
járt eredménnyel. Az idén április-
ban a község képviselő-testülete 
döntött, hogy indul a kétfordulós 
KEOP pályázaton, épített gát meg-
valósítására. A több mint másfél 
kilométer hosszú védvonal kiépí-
tésének becsült értéke 450-480 
millió forint.

- Ilyen nagy volumenű beru-
házás talán még nem is történt 
Sződligeten - közölte a polgármes-
ter asszony. - A gát megvalósulá-
sával megvédhető a község, és a 
település egy részét fenyegető hul-
lámtéri-nagymedri minősítés sem 
kaphat létjogosultságot.

A tervezett gátat – a meglévő 
természetes védelmi vonalakat fi -
gyelembe véve – a szakhatóságok 
által már korábban jóváhagyott 
nyomvonalon tervezték meg. Mint 

Bábiné Szottfried Gabriella már 
korábban is elmondta, folyama-
tosan egyeztetnek Váccal, hogy 
a védgátak illeszkedése optimá-

lis legyen Sződliget és a váci déli 
lakóterület között. A sikeres első 
forduló után, a projekt előkészí-
téséhez bruttó 21.183.360 forintot 

biztosítanak a támogatási szerző-
dés megkötését követően.

- Az együtt gondolkodás, a szak-
értők munkája és az összefogás 
meghozta eredményét – mondta 
Bábiné Szottfried Gabriella. - A 
pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolításával megbízott ad hoc 
bizottság pedig az értesítés kézhez 
vétele óta dolgozik az előírtak tel-
jesítésén és a második fordulóhoz 
szükséges anyagok összeállításán. 

A gát megvalósulása nemcsak az 
árvízi védekezést teszi könnyebbé, 
egyszerűbbé és gyorsabbá, hanem 
a település egy részét fenyegető 
hullámtéri/nagymedri minősítés 
sem kaphat létjogosultságot! - Bí-
zom abban, hogy lakótársaim osz-
toznak örömünkben és a második 
forduló sikere után együtt avat-
hatjuk fel az évtizedek óta áhított 
védművet! – zárta nyilatkozatát 
Bábiné Szottfried Gabriella.

Másfél kilométeres gát védi majd Sződligetet

Ferjancsics László és Makrai Zsolt közleménye:

Csaknem egymilliárd 
forint árvízvédelemre

Vác Sződligettel egyeztet

 MSZP közlemény

Örömmel adok hírt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesítéséről, amely szerint az Önkormány-
zati árvízvédelmi fejlesztések konstrukcióra beadott pályázatunkat az első fordulóban támogatásra érdemesnek 
ítélték – jelentette be a minap tartott sajtótájékoztatón Bábiné Szottfried Gabriella polgármester.

A dunai áradás júniusban is elöntötte a kerékpárutat 

Kéthetente Kéthetente 
80 ezren olvassuk!80 ezren olvassuk!
Hirdessen Ön is a térség 

legolvasottabb újságában.
Hirdetésfelvétel: 

keszipress@ invitel.hu, 
Tel.: 06 30 342 8032,    

06 27 502 390



(Folytatás a 1. oldalról) 
Szerinte három részre kellene 

osztani az országot, s a középső, 
Duna-völgyi régióban a DMRV 
Zrt-nek meghatározó szerepe 
lenne a víz- és csatornaszolgál-
tatásban. Az ésszerűség ugyanis 
azt diktálja, hogy egy szakmailag 
felkészült, nagy tapasztalatokkal 
rendelkező cégre építve szervez-
zék át a ma még nagyon tagolt ága-
zatot.  „Az önök érdekeinek védel-
mét bármely politikus jó szívvel 
fel tudja vállalni, mert teljesítmé-
nyük önmagáért beszél” – mondta 
Szabó Imre, aki a fórumon, mint 
Leányfalun élő, és a váci vizet fo-
gyasztó ember, köszönetét fejezte 
ki a cég valamennyi dolgozójának 
a sikeres munkáért.

Kérdésre válaszolva a minisz-
ter befejezésül elmondta: a kor-
mány döntése végleges, hogy a 
vízműveket és az erdőgazdasá-
gokat – amelyeket szintén meg-
próbáltak megszerezni bizonyos 
érdekcsoportok – tartósan állami 
tulajdonban tartsák. 

A miniszteri látogatáson még 
nem volt biztos, másnapra azon-
ban már bizonyossá vált: a Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt rendkívüli 
ülésén visszavonta áprilisi dön-
tését, így végleg elhárult min-
den veszély a DMRV feje fölül. 
Ebben nagy szerepe volt annak 
a sok ezer polgárnak, aki aláírá-
sával tiltakozott a szétdarabolási 
és az önállóság megszüntetésére 
irányuló tervek ellen, az ellátási 

területen működő önkormány-
zatok összefogásának és egysé-
ges fellépésének, s annak, hogy 
a parlamentben több képviselő – 
pártállástól függetlenül – kiállt a 
váci cég mellett – mondta hétfői 
sajtótájékoztatóján Vogel Csaba, 
a DMRV Zrt vezérigazgatója. 
Külön kiemelte, hogy a hátrányos 
döntés után néhány napon belül a 
vállalat dolgozóinak nagy része 
felsorakozott a vezetés mögött, 
kész volt határozottan hangot adni 

tiltakozásának, demonstrációkat 
szerveztek az érdekképviseletek 
kezdeményezésére, s a zaklatott 
időszakban is igyekeztek a leg-
jobb tudásuknak megfelelően vé-
gezni a munkájukat.

Vogel Csaba köszönetét fejezte 
ki minden támogatónak, segítő-
nek, külön megköszönve a kiállást 
dr. Bóth János váci polgármester-
nek, országgyűlési képviselőnek, 
akinek a segítségével sikerült 
megtalálni a kapcsolatokat a kor-
mányzati körökhöz. 

A sajtótájékoztatón dr. Bóth 
János is jelen volt és elmondta: a 
váci céggel kapcsolatos vagyon-
kezelői tervek felgyorsították a T. 

Házban azt a döntést, amelynek 
révén végül egyértelművé vált, 
hogy az öt regionális vízművet 
és az erdőgazdaságokat tartósan 
állami tulajdonban tartják.

FURUCZ ZOLTÁN

Szeptember elején megkezdő-
dött a második tanév a Naszály-
Galga TISZK Központi Képzőhe-
lyén a nappali tagozatos képzésben 
résztvevő diákok számára, akik a  
2009/2010-es tanévben továbbra 
is a partnerintézményekkel  áll-
nak tanulói jogviszonyban.

Ebben az évben csatlakozott a 
Naszály-Galga TISZK partner-
iskolái közé a váci Selye János 
Humán Szakközépiskola, a szent-
endrei Petzelt József Szakközép-
iskola és Szakiskola valamint a 
gyömrői Általános Iskola, Speci-

ális Szakiskola, Kézségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákott-
hon is, így összesen már 9 intéz-
mény áll partneri kapcsolatban a 
TISZK-el.

Ez év őszétől folyamatosan in-
dulnak a felnőttképzés akkreditált 
OKJ-s tanfolyamai is, több mint 
30 féle szakma közül válogathat-
nak azok, akik piacképes szakma 
tanulását tűzik ki célul.

A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is a tervek között szerepel 
az akkreditált pedagógus to-
vábbképzések és a különféle ta-

nári tréningek meghirdetése is.
A Naszály-Galga TISZK-en 

belül működő Közösségi Szol-
gáltató Iroda sikeresen folytatja a 
„Karrier-Pálya” programot, mely 
a partneriskolákban tanuló hát-
rányos helyzetű diákok segítését 
valamint esélyegyenlőségeinek 
javítását tűzte ki legfőbb célul. 
Az Iroda tevékenységi köre az 
év elejétől pszichológiai tanács-
adással bővült ami, mint ahogyan 
a többi szolgáltatás is a partner-
iskolákban tanuló diákok részére 
térítésmentesen vehető igénybe.
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tarta-
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Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Ismét benépesült a TISZK
• A Dunakanyar régiójának 
CRONOS társkereső irodái Vácon 
és Dunakeszin. Előzetes telefonos 
egyeztetés a 06-20/566-5047-es szá-
mon 14 órától

.• Pihenjen Hajdúszoboszlón a 
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050 
iletve: www.hotel-m.huAPRÓHIRDE TÉSEK

Ácsok, Építkezők
fi gyelem!

40.000 Ft/m3-től 
 

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ

FŰRÉSZÁRÚ 
(padló, gerenda,
léc és lambéria 

fózolt hajópadló)
FATELEPI ÁRON!

Szállítás megoldható!
 

NASA
Tel.: 00421 905 48 3357
Fax: 00421 47 4884 149

Az összefogás eredménye:

Nem darabolják szét a DMRV-t

• Parkettás vállal hagyományos-, 
szalag-, laminált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást.
T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipsz-
karton falak és álmennyezetek épí-
tése, stb. T.: 06-30-386-4456.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/
m2, házhozszállítással.
06-30/296-1771

A P R Ó H I R D E T É S E K



A Dunamenti Vállalkozók és 
Iparosok Ipartestülete szakmai 
előadásokkal egybekötött fóru-
mot rendezett szeptember 10-én. 
A testület elnöke, Margitai Edit, 
alelnöke Földi Pál Fót alpolgár-
mestere, és Barta Attila, a Banco 
Popolare Hungary dunakeszi fi -
ókjának vezetője által közösen 
szervezett program célja az volt, 
hogy átfogó tájékoztatást adjanak 
a kistérség (Dunakeszi, Fót, Göd 
és Csomád) vállalkozói számára 
arról, miként lehet átvészelni a 
jelenlegi nehéz gazdasági hely-
zetet. 

    A fórum megnyitójában Földi 
Pál szólt arról, hogy a társadalom-

ban meghatározó szerepet játszó 
vállalkozói réteg kezd elszegé-
nyedni. Sajnos a mindennapi ta-
pasztalatok alapján kimondható, 
hogy a pártpolitika erőteljesen 

rátelepszik a gazdaságra. Mun-
kahelyteremtő programokat 
hirdetnek, de az iparostársak 
egyöntetűen hangoztatják, hogy 
munkahely van, ám a munka, a 
megrendelés hiányzik. Kifejtette, 
hogy a vállalkozásbarát kifejezés 
helyett inkább a munkabarát kife-
jezést kellene használni és a gya-
korlatba átültetni. A vállalkozók 
megbecsülik a munkát, mert csak 
ezáltal tudnak értéket előállíta-
ni, s a településeket, ahol élnek 
és tevékenykednek, ily módon 
képesek csak dotálni. A multi-
nacionális cégek könnyebb hely-
zetben vannak, ha a működésük 
nehézkessé válik, odébbállnak, a 
kisvállalkozók azonban helyben 
élnek, dolgoznak, ők nem tudnak 
máshová költözni s újból–újra 
kezdeni.  

    
(Folytatás a 6. oldalon)

Ezúton tájékoztatjuk városunk 
lakosságát, hogy 2009. szeptem-
ber 9-én megkezdődnek a 2. szá-
mú főút és a Szent István út ke-
reszteződésében (Dunakeszi déli 
kijáratánál) kialakításra kerülő 
körforgalmi csomópont kivite-

lezési munkálatai. A beruházás 
befejezésének tervezett időpontja 
2009. október 28.

A 2. számú főúton a fenti idő-
szakban várható forgalmi torló-
dások miatt szíves elnézésüket és 
türelmüket kérjük. Reményeink 

szerint a körforgalmi csomópont 
elkészültét követően gyorsabbá 
és gördülékenyebbé válik majd a 
közlekedés Dunakeszi és Buda-
pest között – tájékoztatott a Mű-
szaki és Településüzemeltetési 
Osztály.

A dunakeszi Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola fúvószenekara 
és Rokka néptánc csoportja két 
hetet töltött Kínában. Az 55 fős 
csapat augusztus 15-én indult és 
31-én érkezett vissza. A két hét 
alatt négy városban nyolc alka-
lommal léptek fel átlagosan 1000 
fős közönség előtt, tudtuk meg 
Ruszinkóné Czermann Cecília 
igazgatónőtől. A zenekar műsorán 
Erkel, Brahms művek és népszerű 
zenekari darabok szerepeltek. A 
tánckar programját alföldi, somo-
gyi, rábaközi és kalocsai táncok-
ból állították össze. Az első be-

mutatkozásra Shanghajban került 
sor, a felhőkarcolók szomszédsá-
gában, egy hatalmas színházte-
remben. A következő állomás a 
12 milliós „kisváros” Hangzhou 
volt. Hangzhouban a régi város-

részben, a Viktória Színházban, 
majd a Nagy Színházban és végül  
egy hihetetlenül modern, valódi 
XXI. századi városrészben, a gye-
rekek szerint egy „repülő csésze-
aljban” volt a koncert. Zhongzhu 

és Zhengzhou városokban is 
sikere volt az együtteseknek. 
Zhengzhouban egy-egy műsor-
szám után hangos tetszésnyilvá-
nítás is volt, ami a kínai közönség 
körében eléggé szokatlan. A fel-
lépések mellett volt idő a városok 
nevezetességeit is megnézni, így 
többek között látták a sanghai TV 
tornyot, Hangzhouban a teaültet-
vényeket, a selyempiacot, a Nyu-
gati-tavat, a Ling-jin-sze buddhis-
ta kolostort, Zhengzhou mellett a 
Shaolin templomot, Pekingben a 
Nagy Falat és az olimpiai Madár-
fészek Stadiont. A két hét alatt a 
csapat tagjai megismerkedhettek 
a kínai konyha ízeivel és a szabad 
programok során a mindennapok 
Kínájával is. 

KATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: ARCHÍV
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(Folytatás a 1. oldalrol)
Vasárnap délelőtt, a ragyogó 

időben zsúfolásig megtelt a város-
háza melletti tér, ahol az ifjú zené-
szek dallamos bevonulójával vette 
kezdetét az ünnepélyes megnyitó. 
Casalgrande fi atal polgármestere, 
Andrea Rossi  kedves szavakkal 
köszöntötte a meghívott vendé-
geket, elsőként az ezer kilomé-
teres távolból érkezett dunakeszi 
delegáció tagjait, Kecskeméthy 
Géza polgármestert, Dr. Illés Me-
linda jegyzőt, és a két képviselőt, 
Bocsák István Károlynét és Kár-
páti Zoltánt. 

A korábbi hagyományoktól elté-
rően – a gazdasági válság hatásai 
miatt - idén nem pártpolitikusok, 
hanem a gazdasági élet szereplői, 
a munkaadók, a gyáriparosok szö-
vetségének elnöke és a munkavál-
lalók érdekeit képviselő, a legna-
gyobb szakszervezet tartományi 
vezetője mondott beszédet. And-
rea Rossi polgármesterhez hason-
lóan mind a „két oldal” képvise-
lője az összefogás jelentőségét, az 
érdekellentétek háttérbeszorítását 
hangsúlyozta, hogy a lehető leg-
kisebb sérülésekkel lábalhassanak 
ki a gazdasági válságból.   

Kecskeméthy Géza ünnepi kö-

szöntőjében elmondta, hogy tizen-
öt éve járt először a kedves han-
gulatú Casalgrandeban, amely az 
eltelt másfél évtizedben sokat fej-
lődött. A nyolcezres kis település-
ből, 18 ezres várossá formálódott, 
mindenhol új épület köszönti a 
vendéget. Nagy elismeréssel szólt 
Casalgrande és Dunakeszi sokszí-
nű kulturális- és sport kapcsolata-
iról, a fi atalok és a felnőttek között 
létrejött barátságokról. Megerősí-
tette, hogy Dunakeszi elkötelezett 
a testvérvárosi együttműködés 
továbbfejlesztése és gazdagítása 
iránt.    

A rendkívül népszerű fi esztát, 
a város legnagyobb kerámia gyá-
rának tulajdonosa, a gyáriparosok 
szövetségének tartományi elnöke, 
Franco Manfredini és Andrea 
Rossi nyitotta meg Kecskeméthy 
Géza társaságában. 

Sok éves hagyomány szerint – a 
megnyitót követően - Casalgrande 
vezetői és a meghívott vendégek 
végig vonultak a színes forgatag-
ban, hogy megtekintsék a vásáron 
bemutatkozó vállalkozók termé-
keit. 

Az ünnepi program folytatása-
ként három képzőművészeti tárlat 
megnyitóján vettek részt a duna-

keszi küldöttség tagjai a szép szá-
mú érdeklődő közönséggel együtt.    

A vendéglátó házigazdák a 
kétnapos látogatás idejére sűrű 
programot szerveztek a testvér-
városi delegáció tagjainak. A két 
polgármester több alkalommal is 
véleményt cserélt az önkormány-
zatok helyzetéről, a lakosságot és 
a vállalkozásokat sújtó gazdasági 
válság hatásairól, a terhek enyhí-
tését segítő önkormányzati moz-
gástérről. Andrea Rossi kiemelte, 
hogy az önkormányzat legfonto-
sabb feladatának - bár szűkösek 
az anyagi lehetőségeik – a lakos-
ság támogatását tekinti. A segély-
re szorulók arányát valamelyest 
csökkenti,  hogy a munkanélküli-
vé vált dolgozónak korábbi bére 80 
%-át két évig fi zeti az állam.  

Dr. Illés Melinda jegyző olasz 
kollegájával konzultált az olasz 
és a magyar jegyző hatás-és jog-
köréről, törvényi felelősségének 
mértékéről, a gyakorlati tapasz-
talatokról, valamint az állami és 
önkormányzati támogatási rend-
szerről. Kárpáti Zoltán, testvérvá-
rosi tanácsnok intenzív előkészítő 
tárgyalásokat folytatott olasz part-
nerével, a Dunakeszin 2009. szep-
tember 25-29-én megrendezésre 
kerülő testvérvárosi játékok sike-
res előkészítése érdekében. Az eu-
rópai uniós forrásból megvalósuló 
programra 200 vendég érkezik 
Bulgáriából, Erdélyből, Lengyel-
országból és Olaszországból.   

A tartalmas látogatás végén, 
Kecskeméthy Géza polgármes-
ter megköszönte a szívélyes ven-
déglátást Andrea Rossinak, aki 
örömét fejezte ki, hogy a dunake-
sziek jelenlétükkel megtisztelték 
Casalgrande egyik legrangosabb 
eseményét. Reményét fejezte ki, 
hogy a testvérvárosi kapcsolatok 
jövőjéről a szeptember végi du-
nakeszi látogatása során további 
érdemi megbeszélésekre kerül sor, 
mert rendkívül hasznosnak tartja 
a két város együttműködését.

VETÉSI IMRE

A legzöldebb hipermarket
Az új Tesco áruház közel 120 embernek ad munkát

Kínában 
zenéltek

Az ünnepélyes megnyitón Dr. 
Antal Erzsébet, a Tesco-Globál  
Áruházak Zrt. pénzügyi vezér-
igazgató-helyettese bejelentette, 
hogy Közép-Európa legzöldebb 
áruháza nyílt Dunakeszin. A 
vállalat munkájában prioritást 
élveznek a környezetbarát tech-
nológiák, melyek eredményeként 
akár 50 százalékos energia-meg-
takarítás is elérhető. 

A vezérigazgató-helyettes kü-
lön hangsúllyal beszélt az áru-
házban felhasznált nap és föld 
energia hasznosításának jelentő-
ségéről.  

Dr. Antal Erzsébet köszönetet 

mondott az áruház építőinek, a 
különböző hatóságoknak, köztük 
is külön elismeréssel szólt a vá-
rosi önkormányzat segítő együtt-
működéséről. 

Dr. Dióssy László, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium környezetvédelmi szak-
államtitkára is elismeréssel szólt 
Magyarország egyik legenergia-
takarékosabb beruházásáról. „Az 
üvegházhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentése és a fosszilis 
energia-használat visszaszorítá-
sa terén kitűnő példát szolgált a 
Tesco az itt megvalósított és má-
sok számára is követendő, előre-

mutató gyakorlattal.” – mondta a 
szakállamtitkár.

A városban megvalósult leg-
újabb beruházás megnyitóján 
jelen volt Kecskeméthy Géza pol-
gármester és Dióssi Csaba alpol-
gármester is.

A közel 120 embernek mun-
kát adó Tesco hipermarketet 
Dr. Dióssy László és Dr. Antal 
Erzsébet nyitotta meg. A 3 ezer 
négyzetméteres Tesco áruházba 
érkező autósokat 321 parkoló vár-
ja, a gyalogosok ingyen utazhat-
nak a városban közlekedő Tesco-
járatokon.  

(VETÉSI)

„ Ama nemes harcot meg-

harcoltam futásomat elvégez-

tem, a hitet megtartottam.”

(Pál apostol II. levele Timotheushoz 4,7)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Szakáll László
tanár, karnagy, Dunakeszi Városért Kitüntetett,

életének 92., meghitt házasságának 53. évében,

2009. szeptember 6-án visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.

Hamvait a dunakeszi Szent Mihály Templom 
urnatemetőjében, gyászmisével egybe-

kötve helyezzük végső nyugalomba:
2009. szeptember 26-án, szombaton 

délelőtt 11 órakor.

Gyászolják: Felesége Lujza, leánya Erzsike, veje András, unokái 
Andrea és András, dédunokái Eszter és András, sógora Endre, só-
gornője Annamária, leányuk Debórah, barátai és volt tanítványai.
A család kéri:

a kegyelet szándékát egy szál virággal, vagy a templom javára 
pénzadománnyal fejezzék ki.
Lelkiüdvéért engesztelő szentmise:

Gyártelep, Jézus Szíve Templom, 2009. szeptember 27-én reggel 
fél 8 -kor.

Dunakeszin nyílt meg a Tesco hipermarket-lánc legújabb tagja, amely a környezetbarát tervezés és 
kivitelezés révén Közép-Európában egyedülálló energia-megtakarítási mutatókkal, a hipermarket-
lánc eddigi legzöldebb áruházával várja vásárlóit szeptember elejétől.

Kistérségi vállalkozói fórum

Lakossági tájékoztató

Együttműködés, határok nélkül...

Két évtizedes testvérvárosi kapcsolat…
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ÖKO-fa, rend(m)ező, haszno-
sító torony, tudás kereke – ezek 
a játékok mind segítettek abban 
szeptember 15-én a nagymarosi 

Kittenberger Kálmán Általános 
és Művészeti Iskola tanulóinak, 
hogyan kell szelektíven gyűjteni 
az újrahasznosítható hulladékot. 
Az alsó iskola udvarán 9 órakor 
kezdődött és délutánig tartó, az 
ÖKO-Pannon Nonprofi t Kft által 
rendezett road show-n, először a 

legkisebbek, az óvodások és az 
alsó tagozatosok ismerkedtek a 
szelektív hulladékgyűjtéssel és 
-hasznosítással. 

A road show kezdetén Petrovics 
László, Nagymaros polgármeste-
re köszöntötte a gyerekeket és ne-
velőiket. Beszélt arról, hogy miért 
van szükség szelektív hulladék-
gyűjtésre. A fő ok – mondta - a 
világ jobbá tétele, annak a meg-
tanulásával, hogyan tudjuk azt a 

nagy világméretű szemétdombot 
megelőzni, ami vár ránk, ha nem 
szelektíven gyűjtjük a hulladékot, 
és nem vigyázunk a környeze-
tünkre. A polgármester beszélt 
arról is, hogy Nagymaroson évek 
óta szelektív hulladékgyűjtést va-
lósít meg az önkormányzat, nyolc 
hulladékgyűjtő sziget található a 
városban, ahol a papírt, a fémet, a 
műanyagot és üveget gyűjtik kü-
lön-külön.

Ezen a napon a játékok résztve-
vői a társaság munkatársaitól tip-
peket kaptak arra is, hogy egy kis 
odafi gyeléssel milyen könnyen és 
kényelmesen beilleszthető a min-
dennapokba a különböző hulladé-
kok válogatása. 

„A játékok kialakításánál tö-
rekedtünk arra, hogy olyan esz-
közöket alkossunk, ami leköti a 
gyerekek fi gyelmét, így játszva 
sajátíthatják el a környezettudatos 
szemléletet” - mondta Pribelszki 
Edina, az ÖKO-Pannon Nonprofi t 
Kft. kommunikációs csoportve-
zetője. „Bízunk abban, hogy a 
kicsik még a nagyokat is meg tud-
ják győzni a szelektív hulladék-
gyűjtés és a környezetvédelem 
fontosságáról.”

FISCHER ERZSÉBET

Közérdekű muzeális gyűj-
temény besorolást nyert a váci 
Göncöl Alapítvány A földanya 
ékességei című kiállítása és föld-
tani gyűjteménye. A Kárpát-me-
dence és a világ számos pontjáról 
összegyűlt anyagból 1997-ben az 
Amerikai Békeszolgálat, a Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesz-
tési Minisztérium, az Ökotárs 
Alapítvány és a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány 

segítségével 623 darabból álló 
- bemutató és oktatási célú - ál-
landó kiállítást hoztak létre Vá-
cott, a Göncöl Házban. Tizenkét 
évvel később, a közelmúltban, 
az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium a Göncöl Alapítvány 
csaknem ötezer darabos földtani 
gyűjteményét - A földanya ékes-
ségei néven - közérdekű muze-
ális gyűjteménnyé minősítette, 
egyúttal természettudományi 

múzeum besorolással múzeumi 
intézménnyé nyilvánította. Az 
intézmény gyűjtőköre, illetve 
szakterülete - az alapítvány által 
eddig gondozott anyaggal meg-
egyezően - természettudományi, 
és ezen belül földtani: ásványta-
ni, kőzettani, őslénytani. Gyűj-
tőterülete a Dunakanyar, a Bör-
zsöny és a Cserhát környéke.

BORGÓ JÁNOS

Bár nem volt túl bíztató az 
időjárás szeptember első szom-
batján, mégis sokan vettek részt 
a váci, főtéri lecsófesztiválon. A 
Váci Dunakanyar Regionális Tu-
risztikai Egyesület által ötödik 
alkalommal megrendezett főző-
verseny fővédnöke az idén is dr. 

Bóth János polgármester volt. A 
hozott alapanyagokból és saját fő-
zőeszközökkel készített lecsót és 
lecsó jellegű ételeket egy szakértő 
zsűri kóstolta végig, arról pedig, 
hogy ne legyen maradék, a kö-
zönség gondoskodott. Közben, a 
főtéren felállított színpadon, szí-

nes műsor szórakoztatta a jelen-
lévőket, többek között, fellépett a 
kismarosi Marus Táncegyüttes és 
Mága Zoltán hegedűművész két 
„angyalával”. A rendezvény kere-
tében véradást is szerveztek.

 A csaknem harminc résztvevő 
közül a legjobb lecsót a Másna-
posak csapata főzte, második he-
lyet a Curia Borház szerezte meg, 
harmadik pedig a Lecsókák nevű 
együttes lett. Lecsó jellegű ételek 
kategóriájában a Megáll az eszem, 
ha eszem nevű SINOSZ-csapat 
nyert, második a városháza női 
csapata - a Szüfrazsettek - lett, a 
harmadik az Art Lavina. A leg-
szebb főzőhely címet a Tragor Ig-
nác Múzeum főzőcsapata nyerte 
el, a legötletesebb jelmezt az Art 
Lavina csapata viselte. Szervezők 
különdíját a Legvidámabb csapat 
elnevezéssel a Kárász utcai párat-
lan páros, valamint a legfi atalabb 
csapat, a Csípős csibék nyerte el.  
 BORGÓ JÁNOS

Szelektív hulladékgyűjtés játékos formában A földanya ékességei
Új múzeum Vácon

Másnaposak főzték a legjobbat

Váci lecsófesztivál, ötödször

A legjobb lecsó jellegű étel készítői. Megáll az eszem, ha eszem…

(Folytatás az 4. oldalról) 
A továbbiakban elsőként Barta 

Attila tartott részletekbe menő 
tájékoztatót a bank működéséről 

és az aktuális hitelekről. Ezt kö-
vetően Kosztolányi József média 
analitikus a weboldal előnyeiről, 
kimutatható hasznáról, s ezáltal a 

vállalkozások piacbővítési lehető-
ségeiről beszélt. A válságkezelés-
ről, az adósságrendezésről és a be-
fektetési lehetőségekről Domján 
Ildikó, a DELTA CONCEPT Kft. 
értékesítési vezetője szólt. Az ak-
tuális és várható pályázatokról dr. 
Horváth Viktor, a Forrás-Trend 
Kft. ügyvezetője tájékoztatta a 
jelen lévőket. Az adó változások-
kal kapcsolatban nyílt lehetőség 
konzultációra Bojtor Szabolccsal, 
a fóti Polgármesteri hivatal adó-
ügyi csoportjának a vezetőjével. 
A környezetvédelmi termékdí-
jakról Debreczeni László őrnagy, 
a VPOP munkatársa beszélt. A 
város megeszi környezetét cím-
mel Müller Ferenc professzor, Fót 
város főépítésze, a homeopátiás 
betegségmegelőzésről, az egész-
ségmegőrzésről pedig Busai Edit 
gyógyszerész tartott előadást.

Kérdésünkre Margitai Edit 
(képünkön) elmondta, hogy a 
programot fi gyelemfelkeltő céllal 
rendezték. A százfős tagsággal 
rendelkező Ipartestület vonzás-
körébe mintegy ötezer vállalkozó 
tartozik, s a testület mindannyiuk 
érdekeit igyekszik szolgálni. 

A fórum célja az volt, hogy 
értesüljenek azokról a jelenleg 
legaktuálisabb problémákról, 
amelyek valamennyiüket érinthe-
tik napi munkájuk során. Ezért is 
állítottak a programok közé elő-
adásokat a hitelektől az egészség-
megőrzésig, mert a vállalkozók 
számára egy rosszul felvett hitel 
legalább olyan drámai helyzetet 
eredményezhet, mint egy meg-
betegedés. Azt is elmondta az 
elnökasszony, hogy kevés nagy 
rendezvényt szerveznek, inkább a 
napi kapcsolattartást tartják fon-
tosnak, hogy az aktualitásokról 
a vállalkozók gyorsan tudomást 
szerezhessenek. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE  

Kistérségi vállalkozói fórum



A színészpár munkásságáról:
Kopetty Lia balettáncosnőként 

végzett az Állami Balett Inté-
zetben 1956-ban. Később pró-
zai és énekes szerepeket játszott 
különböző vidéki és budapesti 
színházakban: 1959–62-ben a 
győri Kisfaludy, 1962–67-ben 
az egri Gárdonyi Géza, 1967–
1972 között a Miskolci Nemzeti, 
1972–75-ben a kecskeméti Kato-
na József Színházban. 1975 óta 
a Budapesti Gyermekszínház, 
illetőleg az Arany János Színház 
művésznője. 1971-ben miniszteri 
elismerést. 1982-ben Gyermeke-
kért érdemérmet kapott. 

2004-től a Fónay Márta 
–HUMÁNIA– Drámai Műhely 
művészeti vezetője, rendezője, 
ahol férjével együtt a mesterség 
fortélyaira tanítja a fi atalokat. 
Lenyűgöző tanítási stílusa, a te-
oretikus praxis (elmélettel meg-
töltött gyakorlati oktatás) párat-
lan a maga nemében. Az általa 
rendezett darabok kivétel nélkül 
lenyűgözőek voltak, felejthetetle-
nek a nagyérdemű számára.

Kautzky Ervin 1953-tól több 
színházban is játszott. Elsőként 
az állami Déryné Színházban, 
1954– és 1957 között a szolnoki 

Szigligeti színházban, majd ezt 
követően kétszer két éven át, 1957 
és 59, valamint 1964 és 66 között 
az egri Gárdonyi Géza Színház 
társulatának volt a tagja. 1959 és 
1964 között a győri Kisfaludy, 
1972 és 73 között pedig a kecs-
keméti Katona József Színház-
ban tevékenykedett. 1973 – ban, 
a Bartók Színház majd az Arany 
János Színház közönsége láthatta 
a színpadon. 1990–ben létrehoz-
ta a Humánesztétikai Egyesüle-
tet, a rákövetkező esztendőben a 
Humánia IFB Alapítvány életre 
hívója volt. A váci Fónay Márta 
–HUMÁNIA– Drámai Műhely 
művészi beszéd tanára, alapító-
tanára. 

Olyan emberek ők, akik méltán 
megérdemelték a Díszpolgár ki-
tüntetést, hiszen környezetükben, 
példamutató értékes életükkel és 
munkásságukkal szépítik és épí-
tik a kultúrát.

Színt visznek a hétköznapokba, 
támogatják és tanítják az utánuk 
érkező nemzedéket.

Szívből gratulálunk, építő és 
töretlen munkájukhoz, további 
sikereket kívánva!

FRENYÓ KRISZTINA
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A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Méltán megérdemelt kitüntetés

Művészet az idősek otthonában
A pomázi Somodi Stúdió programja

Kopetty Lia - Kautzky Ervin házaspár

Rudolf Péter, Kautzky Ervin és Kopetty Lia színművészek vehették át a Vác Város Díszpolgára címet, illetve az ezzel járó oklevelet dr. 
Molnár Lajos alpolgármestertől az idei Szent István-napi ünnepségen. Előző számunkban írtunk néhány sort Rudolf Péter tevékenységé-
ről és munkásságáról, ebben a cikkben, cseppet sem utolsósorban, a Kautzky-Kopetty színész házaspárról emlékezünk meg tisztelettel. 
A díjátadáson,  Kautzky Ervin, köszönőbeszédében kiemelte, hogy külön hálásak ennek a városnak, amely befogadta és segítette a Fónay 
Márta nevét viselő drámai műhelyt. A színészházaspár Zebegényben éli, máig mozgalmas, kulturális és emberi mindennapjait. 
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CIBCIBUno Euró BetétUno Euró Betét
2030 ÉRD, BUDAI ÚT 22. 
TEL.: (06 23) 521 200

www.cib.hu

A szilárd kapcsolatok alapja a bizalom. Ezért ajánljuk Önnek a CIB Uno Euró Betétet, 

amelyet a világ több mint 40 országában, több mint tizenkilencmillió ügyféllel 

rendelkezô nemzetközi bankcsoport, az Intesa Sanpaolo garantál. 

CIB Uno Euró Betét. Rászolgál az Ön bizalmára. 

EBKM: 4,01%
Az ajánlat 2009. szeptember 1–30. között érvényes és a 12 hónapos futamidejû CIB Uno Euró Betétben újonnan 
elhelyezett betétekre vonatkozik. CIB Uno Euró Betét bármely CIB bankfi ókban és a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül (06 40 242 242) helyezhetô el, a leköthetô minimum betétösszeg 500 euró. A CIB Uno Euró Betét nem 
köthetô le automatikusan megújuló betétként. A betét részletes szerzôdéses feltételeit olvassa el a Lakossági Üzletág 
Általános Szerzôdési Feltételekben. A Bank a kondíciók változtatásának jogát az akció ideje alatt is fenntartja. 
A tájékoztatás nem teljes körû. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek, célja a fi gyelem felkeltése.

A JÖVÔ A BIZALOMRA ÉPÜL.
FEDEZZE FEL A CIB UNO EURÓ BETÉTET!

Akik látták Koó Éva Lídia festő-
nő, „Színvilág, avagy Overdose és 
mások” című kiállítását a dunakeszi 
Széchenyi István Általános Iskolá-
ban, de azok is, akik érdeklődnek a 
művészetek, és azon belül is a mo-
dern festészet iránt, érdekes kiállí-
tás-sorozatnak lehetnek a tanúi. 

Pomázon működik egy festő-isko-
la, melyet Kiss János festőművész-
rajztanár vezet. Többek között Koó 
Éva Lídia is itt készíti a képeit, de 
rendkívül tehetséges amatőr alkotók 
is itt bontakoztatják szárnyaikat.

Kiss János a stúdió alapértékeivel 

kapcsolatban megemlítette: céljuk-
nak tekintik, hogy a Németország-
ból a ’20-as években indult, Walter 
Gropius által alapított, majd Paul 
Klee alatt kiteljesedett Bauhaus 
stílus (szabad iskola, melynek cél-
ja: modern, sallangoktól mentes 
épületegyüttesek létrehozása) a 
festészetben is megjelenjen. A mód-
szertan lényege, hogy a látványtól 
a képig a festő saját maga fejlessze, 
absztrahálja a látottakat.

Kiss János három pedagógiai 
alapcélt nevezett meg: 

- Fiatalok előkészítése a Képző-
művészeti Főiskolára;

- Kezdő festők segítése, támoga-
tása;

- Tehetséges amatőrökből sikeres 
festők képzése.

Május 11-től június 12-ig volt első 
ízben látható egy kiállítás a stúdió 
művészeinek alkotásaiból, a pomázi 
Szociális Szolgáltatási Központban. 
A központ vezetője, Papp Ágnes 
művészetkedvelő, így támogatja, 
hogy a stúdió alkotásai a továbbiak-
ban is megtekinthetőek legyenek az 
idősek otthonában.

Az intézetben tett látogatásom 
során Kiss úr kifejtette, fontos szá-
mára, hogy az otthon megfáradt la-
kói ne az üres falakat lássák, hanem 
a művészet, a képek színes kaval-
kádja által elősegítsék lelki jólétü-
ket. Éppen ezért azt tervezik, hogy 
rotációs jelleggel, negyedévente 
cserélik le az alkotásokat, de gya-

korlatilag mindig lesznek képek a 
falakon. A szociális segítségnyújtás 
eme formája szintén a stúdió egyik 
alapprogramja.

A festmények különböző témá-
júak és stílusúak, de egytől-egyig 
mind érdekes és fi gyelemreméltó 
alkotások. Természetesen Kiss Já-
nos és Koó Éva Lídia művei közül is 
megcsodálhatunk néhányat.

Az intézet ingyenesen látogatható 
(annak működési kereteit fi gyelem-
be véve), így bárki bármikor megte-
kintheti a festményeket. (A szociális 
otthon három buszmegállónyira ta-
lálható a város HÉV állomásától.)

Szeptember elején pedig a 
pomázi kultúrházban nyílt kiállítása 
a Somodi Stúdiónak, melyre szere-
tettel várják a tisztelt érdeklődőket.
    
 KRÄMER ANNAMÁRIA

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6. • Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242 
2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4. • Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721



Melyik gépkocsi tulajdonos nem járt még úgy, hogy kedvenc autója 
váratlanul „betegeskedni” kezdett, vagy kiderült, hogy ideje már friss 
olajra cserélni az elhasználtat. Ekkor tájékozódni kezd ismerőseitől, 
hova vigye autóját, s végül betér a legközelebbi műhelybe.

Ennél jobb megoldás is kínálkozik. Végre a dunakeszi, fóti, gödi 
autósoknak, vagy kicsit távolabb, a régiónk többi településén lakó 
gépjármű tulajdonosoknak is elérhető távolságra van a Medic-Car 
Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. minden igényt kielégítő 
autószervize.

 A bejáratnál szembetűnik az ízléses, elegáns várótér, ahol az ügy-
feleket udvarias munkafelvevők fogadják. A csupa üveg falon át be-
tekinthetünk a tágas, korszerű műhelybe, ahol Tóth Tibor ügyvezető 
igazgató, közlekedésmérnök tájékoztatott tevékenységükről. Cégük a 
Bosch Car Service franchise szervizeként működik, gépjármű karban-
tartási programjuk a Bosch cég sokéves tapasztalatain alapul. Mit je-
lent ez a gyakorlatban? A műhelyben korszerű Bosch műszerek segítik 
a gépjárművek megfelelő diagnosztizálását, szervizelését. 

   Mindezekhez, s az egyéb javítási munkákhoz a műhelyben a 
legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre. Amennyiben a motor-
ellenőrző lámpa világít, vegyis hibát jelez, intelligens diagnosztikai 
műszerek, hibakód kiolvasók segítik a hibák beazonosítását, törlését 
a vezérlőegységből. Amennyiben alkatrész csere is szükséges, ez rak-
tárkészületükből azonnal lehetségessé válik, nem kell hosszas beszer-
zőútra indulni. Professzionális klímatöltő, diagnosztizáló berende-
zéssel is rendelkeznek. Fékjavítás után görgős próbapadi fékméréssel 
ellenőrzik a fékrendszer hatásosságát, valamint lengéscsillapító mérő 
rázópaddal is rendelkeznek. Profi  gumiszerelő berendezésekkel, gu-
mitároló szolgáltatással várják a téligumira váltó ügyfeleket. Mind-
ezek célja a jármű biztonsági feltételeinek elősegítése. 

Az ügyfelek teljes körű kiszolgálása a bizalomra épül. Az öt munka-
állás bármelyikén végigkövethetik autójuk javítási, szervizelési folya-
matát, vagy akár garanciális átvizsgálását, az elvégzett munkákról a 
számla mellé részletes dokumentációt kapnak. Ahogy fogalmazott az 
igazgató, „minden mozdulatukért garanciát nyújtanak”, s teszik ezt át-
lagos árszínvonalon. Szakembereik - négy szerelő, egy szervizmérnök 
- tudása, felkészültsége naprakész. A cég falain belül folyamatosan 
rendeznek továbbképzéseket a szakmabelieknek a gyorsan fejlődő au-
tóipar technikai újdonságaiból, amihez egy jól felszerelt előadóterem 
is rendelkezésükre áll. 

A már visszajárók mellett várják a régióból az új ügyfeleket, s leg-
főbb törekvésük, hogy a tőlük távozó gépjármű tulajdonos maximáli-
san elégedett legyen, gépkocsijával mindenkor teljesen biztonságosan 
érhesse el úti célját.

Ajánlom mindenkinek, hogy nézzen be a Medic-Car szervizébe 
Dunakeszin, a Horse lovasáruház mögött.                                        (X)

Gépjármű szervizelés felsőfokon

Ismerje meg a Bosch referencia autószervizét Dunakeszin!
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Az ügyvezető tájékoztatása alapján, Magyarországon csak a 
Bosch Car Servicek rendelkeznek olyan lehetőséggel, hogy akár a 
garanciális szervizeket is elvégezzék, és ezt pecsétjükkel is igazol-
ják a szervizkönyvben. Mindezt természetesen a márkaszervizeknél 
jóval kedvezőbb alkatrész és munkadíj árakon.

Az autósok életében mindig fontos mozzanat a jármű műszaki 
vizsgáztatása, valamint a zöldkártya megújítása. Mindkét tevé-
kenységet előzetes bejelentkezés alapján, a gépjármű körültekintő 
átvizsgálása után végzik el 1 óra alatt, úgy, hogy az ügyfél akár 
meg is várhatja a friss dokumentumokkal ellátott gépjárművét.

   Elérhetőség: 
2120 Dunakeszi, Déli Ipai Park 2-es főút 17 km.

   Tel: 27-540-041, Fax: 27-391-746, Mobil: 20-954-0041
   info@medic-car.hu, www.medic-car.hu

A másik, országosan ismert és elismert profi lja a cégnek a gázau-
tó szervizelés. Több mint tíz éves szakmai tapasztalattal a birtokuk-
ban alakítják át a benzines autókat gázüzeműre, majd a szükséges 
vizsgáztatást helyben elvégzik.  Az ország különböző részeiből, 
Győrtől Miskolcig járnak ide az ügyfelek, de különös örömmel fo-
gadják a régió településeiről érkező ügyfeleket is. A karbantartási, 
szervizelési munkák mellett éjjel-nappali gázkút is rendelkezésre 
áll a tankoláshoz. Mindezeken túl a gázautó-alkatrészekből az or-
szág legnagyobb raktárkészlete is itt található.  
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