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ingyenes közéleti újság

Sok szeretettel
köszöntjük
az Édesanyákat!
Ballagási ünnepség
a Radnóti Miklós Gimnáziumban

A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumtól búcsúzott április 30-án hatvanhat végzős diák. Szülők,
nagyszülők, rokonok, barátok, s nem utolsó sorban diáktársaik és tanáraik között járták végig virágcsokrokkal kezükben az alma mater folyosóit, szépen feldíszített osztálytermeit, hogy végezetül egyet
kondítva a millenniumi harangon még egy nagy sorakozóra összeálljanak az iskola aulájában.
Búcsúbeszédet Varga Tibor igazgató mondott. Előbb a szülőknek, családtagoknak köszönte meg az együttműködést, mellyel az eltelt évek alatt érett fiatalokat neveltek. A végzős
diákokhoz szólva hangsúlyozta: végigtekintve
az eltöltött éveken, fellelhetik magukban a közös munka maradandó értékeit és eredményeit. Kollégáihoz, az osztályfőnökökhöz fordulva
pedig kijelentette: „Hivatásunk legszebb pillanatait éljük át ezekben a percekben, hisz tudjuk,
hogy az itt felsorakozott tanítványainkkal célba
értünk. Közös erőfeszítéseink, és közös munkánk eredménye ott van bennük.”
(Folytatás a 4. oldalon)

Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!

ingyenes
hallásszúréssel
várjuk!

Jávorszky Ödön Kórház
Audiológia

Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet, Audiológia

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

06-27/620-668
06-27/620-620
1467-es mellék

Mint közismert Pest megye 2.
számú választókerületében –
Vác, Sződliget, Göd – az országgyűlési képviselő választás második fordulóban is urnához
kellett járulniuk a választópolgároknak, mivel az április 11-i
választáson egyetlen képviselőjelölt sem kapott 50 %+ 1 szavazatnál többet. Az első fordulót
magabiztosan megnyerő Bábiné
Szottfried Gabriella (FideszKDNP) mellett Dr. Jakab Zoltán Attila (MSZP) és a harmadik helyen végzett Bethlen Farkas (független) indulhatott az
április 25-i voksoláson.

(Folytatás a 2. oldalon)

Önhöz?
ha beszélnek

Dunakeszi 06-30/605-2339

www.victofon.hu
Visszaadjuk a hallást és az élményeket
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Bábiné Szottfried Gabriella
Vác, Göd és Sződliget
új országgyűlési képviselője

Az országos trendhez hasonlóan Pest megye 2. számú választókerületében is mérsékeltebb volt
a választási hajlandóság a második fordulóban. Az első fordulóban 31 320 választópolgár járult
az urnákhoz, míg az április 25-i
voksoláson 9023 fővel kevesebben vettek részt, akik 22 297 érvényes szavazatot adtak le.

nehezen érti,

Vác
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Pest megye 2. sz. választókerületének április 25-i eredményei az OVI adatai alapján

Bizza rám magát,
Önért szállok harcba.
Szavazzon rám április 11-én,
Jöjjön, -Döntsön!
www.drjakabzoltan.hu
www.ketteskorzet.hu
06 30 9 247 751
06 27 510 035
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Bábiné Szottfried Gabriella
Vác, Göd és Sződliget
új országgyűlési képviselője
(Folytatás az 1. oldalról)
Az alacsonyabb részvétel miatt mindhárom jelöltnek csökkent a támogatottsága, ám a végső győztes, a választást magabiztos fölénnyel megnyerő Bábiné
Szottfried Gabriella mindös�sze 227 szavazattal kapott kevesebbet, mint az első fordulóban.
Pest megye 2. számú választókerületében az egyéni országgyűlési képviselői mandátumot 11 610
szavazattal (52,07 %) nyerte meg
Bábiné Szottfried Gabriella. A
második fordulóban is a második helyen zárt a szocialista Dr.
Jakab Zoltán, aki 6377 (28,6%)
választópolgár támogatását élvezte. Az MSZP-s szakpolitikus 648 fővel kevesebb szimpatizánst tudott megszólítani, mint
az első fordulóban. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára ezúttal is a független Bethlen Farkas
állhatott fel. Az ő támogatottsága
19,33 %-os volt, 4310 választópolgár szavazatát sikerült elnyernie április 25-én.
A választókerület új országgyűlési képviselője, Bábiné Szottfried
Gabriella – aki mindhárom településen győzött – a legsikeresebben Gödön szerepelt a második
fordulóban, ahol a szavazatok 58
százalékát hódította el. Dr. Jakab

A térség új országgyűlési képviselője, Bábiné Szottfried Gabriella

Zoltánra 1734 fő szavazott (25%),
míg a függetlenként induló verőcei polgármesterre, Bethlen Farkasra 1175 (17%) gödi voksolt.
Sződligeten, a település polgármestere, Bábiné Szottfried Gabriella a szavazatok 44,5 %-ot tudhatta magáénak, Dr. Jakab Zoltán
29,5 százalékot ért el, Bethlen Farkas a voksok 25,93 %-át szerezte
meg. A Fidesz-KDNP színeiben
országgyűlési képviselői mandátumot nyert Bábiné Szottfried
Gabriella legnagyobb különbséggel Vácon győzte le riválisait. Április 25-én 6823 voksot (50,30%)
elnyerve, 2733 szavazattal kapott többet, mint Dr. Jakab Zol-

tán. A szocialista politikus 4090
(30,15%) váci támogatását élvezte, melynek köszönhetően ő is itt
érte el a legjobb eredményt. Bethlen Farkas 2649 (19,53%) váci polgár szavazatát nyerte el az országgyűlési képviselő választás második fordulójában.
Szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben mindhárom politikus köszönetet mondott támogatóinak. Bábiné Szottfried Gabriella külön hangsúlyozta, hogy
országgyűlési képviselőként a
legjobb tudása szerint azokat is
képviseli a Parlamentben, akik
nem rá voksoltak.
Vetési Imre
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Kompromisszumkereső ajánlat
a váci mélygarázs ügyében
Újabb fordulathoz érkezett a váci mélygarázs ügye azzal, hogy a testület zárt ülés keretében egy kompromisszumkereső határozatot fogadott el. Mint ismeretes, a majdnem kész építmény körül vita alakult ki,
mert a testület konzervatív oldala bizottsági döntést hozott arról, hogy a közútkezelői nyilatkozatot addig
nem adják ki a Piac utcára – ahol a ki- és a bevezető forgalom járna -, amíg azt nem szélesíti ki a Váci Központi Parkoló Beruházó Kft. Ehhez meg kellett volna vásárolnia a sarki ingatlant. A jobboldali Összefogás
frakció a helyi építési szabályzatra hivatkozott az ügyben, a beruházó pedig arra, hogy nem akar még egy
ingatlant értéken felül megvenni. A kérdésben a testület az elmúlt héten rendkívüli zárt ülésen döntött. Lapunknak a frakciót és a gazdasági bizottságot vezető politikus, Fördős Attila nyilatkozott.
– Az elmúlt héten zárt ülésen
döntöttek a mélygarázs ügyében. Mi zajlik a háttérben?
– Az áprilisi testületi ülésen
dr. Bóth János polgármester egy
olyan előterjesztést hozott be,
hogy vásároljuk meg a beruházó céget. Azt viszont nem tudtuk meg, hogy milyen helyzetben van a cég, hogyan állnak a
pénzügyei, valamint az sem, miért is lenne nekünk ez jó. An�nyit tudunk, hogy a kft a mélygarázs építésének finanszírozásához lízingszerződést kötött a
Raiffeisen bankkal, de annak tartalmát nem ismerjük. A képviselő-testület januárban azzal bízott
meg engem, hogy próbáljak a
pénzintézettel tárgyalni és kideríteni, miről is van szó. Egyelőre azonban nincsenek megnyugtató válaszok a kérdéseinkre. A
testületi ülésen ezért úgy határoztunk, hogy néhány napot rászánunk és egyeztetünk a szakértőkkel. A rendkívüli tanácskozáson pedig ismét megerősítettük
azt a tényt, hogy a város tulajdonosként meg kívánja szerezni a
mélygarázst, de olyan feltételekkel, amelyek számunkra kedvezőek. Mint ismert, a beruházó
cég szerint mintegy 2,1 milliárd-

ba kerül a létesítmény, a mi szakértőink azonban már hónapokkal
korábban azt mondták, hogy legfeljebb 1,4 milliárdot ér. Addig
biztosan nem fogunk igent mondani az üzletre, amíg nem tisztázódik megnyugtatóan, hogy mi
mennyi.
– A beruházás befejezését akadályozza a Piac utca szélessége
körüli vita is.
– A helyi építési szabályzat írja
elő, hogy mekkora útszélességre van szükség. Ezt a problémát
csak úgy tudjuk megoldani, ha a
sarki épületet kisajátítja a város.
A lebontás után kialakítható a
megfelelő szélességű út, s a megmaradó területen új üzlethelyiségek építhetők.
– Ön szerint mikor adhatják át
a forgalomnak a mélygarázst?
– Szerintem a nyár végére, úgy
augusztusra befejeződhet minden folyamat és az autósok birtokba vehetik a mélygarázst.
A testületi határozatot Gyombo
lai Péter, a városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke ismertette sajtótájékoztató
keretében. E szerint a város kisajátítja a Piac utca sarkán lévő
ingatlant. A képviselő-testület a
mélygarázs ideiglenes útcsatla-

kozásához közútkezelői hozzájárulást ad, az alábbi feltételekkel: a lehajtó rámpa megközelítését szolgáló utat a Váci Központi
Parkoló Beruházó Kft. 12 hónapon belül megépíti; a Posta-park
körüli utakat felújítja, a Csatamező dűlő földútját pedig kőszórással teszi rendbe; a kft a kisajátított ingatlan visszamaradt területére az üzleteket visszaépíti, ezek
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A feladatok biztosítása céljából a cég
befizet 120 millió forintot az önkormányzatnak, amelyet elkülönített számlán kezelnek. Ezt az
összeget csak abban az esetben
fizeti vissza a város a Váci Központi Parkoló Beruházó Kft-nek,
ha a megállapodás megvalósul.
A határozatban azt is kikötötte a város, hogy a Köszönőházhoz vezető lift, szociális helyiség
és a már elkészült felépítményért
semmilyen anyagi teher nem terheli az önkormányzatot.
Az ügyben megkerestük a beruházó cég ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy érdemben a következő lapszámunkban készséggel
nyilatkozik.
Furucz Anita

FÓTIAK FIGYELEM!
Építőanyagok folyamatosan bővülő választékával várjuk kedves
vásárlóinkat KÉT TELEPHELYÜNKÖN
Fót, Galamb József u. 1.
Ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
E-mail: fot@timarvasker.hu

budakeszi, Kert u. 29.
Tel.: 27/451-280 , Fax: 23/451-307
E-mail: budakeszi@timarvasker.hu

ALTEK-THERM tégla

		Raklapár:
Falazótégla 38-as sima
60 db/raklap
Falazótégla 30-as sima
80 db/raklap
Falazótégla kisméretű tömör 320 db/raklap
Válaszfaltégla 12x24x33
108 db/raklap

264,- Ft/db
210,- Ft/db
39,- Ft/db
144,- Ft/db

PORFIX könnyűbeton
Közfalelem 5,0x25x50
Közfalelem 7,5x25x50
Közfalelem 10,0x25x50
Közfalelem 12,5x25x50
Közfalelem 15,0x25x50

156 db/raklap
120 db/raklap
90 db/raklap
72 db/raklap
60 db/raklap

225,- Ft/db
303,- Ft/db
389,- Ft/db
486,- Ft/db
582,- Ft/db

BARABÁS téglakő
24 x 12 x 5 cm sárga-piros antik		 2800,- Ft/m2
		
81,- Ft/db

Fenti árak bruttó árak , a szállítás költségét nem
tartalmazzák, visszavonásig ill. a készlet erejéig
érvényesek!

Építkezik, felújít? Nálunk mindent
egy helyen megvásárolhat!
Egyéb termékeink árairól telefonon, e-mailben,faxon ill.
személyesen adunk tájékoztatást.
Nagyobb beruházás esetén egyedi árakat biztosítunk.

„Magyar, magyaroknak a magyar munkavállalókért!
    Támogassa a munkahelyteremtő vállalkozásokat!”

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából
a JUHÁSZ-ŐR Vagyonvédelmi Kft.

2010. május 3-tól
teljes körű ellenőrzést végez FÓT városában.
A DMRV Zrt. azon Fogyasztóinak, akik a csatornahálózatot eddig
anélkül használták, hogy erre a szerződéskötési szándékukat jelezték
volna, felajánlja annak lehetőségét, hogy
pótlólag az alábbi kedvezményes feltételekkel szerződést
kössenek:
Akik 2010. április 30-ig bejelentik a Duna Balparti
Üzemigazgatóságon (Vác, Derecske u. 4/A.) annak tényét,
hogy már igénybe veszik csatorna szolgáltatásunkat
és megfelelnek az elvárt műszaki feltételeknek, a megelőző
2 leolvasás által rögzített m3 adatok figyelembe vételével
elkészített csatorna és környezetterhelési díj számla
kiegyenlítése fejében mentességet kaptak
az eddigi többlet szolgáltatási díj megfizetése alól.
Azon Fogyasztóinknál, akik nem élnek ezen lehetőséggel és ellenőreink
észlelik a szabálytalanságot, az érvényben lévő törvények alapján
5 évre visszamenőleg kivethetjük a szolgáltatás ellenértékét.
Amennyiben hitelt érdemlő számlával bizonyítja, hogy ezen idő
intervallumon belül csatlakozott a hálózatra, úgy addig az időpontig
készítünk pótszámlát amíg a rácsatlakozás ténye bizonyítást nyert.
Jó érzésű Fogyasztóink figyelmébe ajánljuk
ezen felhívásunkat, mellyel élhetnek
a DMRV Zrt. DUNA BALPARTI
ÜZEMIGAZGATÓSÁGUNKNÁL
2600 VÁC, Derecske u. 4/A.
Vác, 2010. március 31.

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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Idén is több ezren
Még több az állást kereső, majálisoztak Dunakeszin
mint a munkát kínáló

Tavaszi állásbörze

Több mint harminc cég kínált állást a tavaszi állásbörzén,
amelyre ezernél is többen regisztráltak a váci Madách Imre
Művelődési Központban. A nagy
érdeklődés indokolt volt, mivel –
az egy hónappal korábbi adatok
szerint – több mint 5100 ügyfele van a Közép-Magyarországi

Regionális Munkaügyi Központ
váci kirendeltségének. 2005 augusztusában, a városból és körzetéből több mint 2500 munkanélkülit tartottak számon, 2006ban a kirendeltség körülbelül 2
ezer regisztrált munkanélkülivel
foglalkozott, a gyors növekedés
2008-ban kezdődött el.
Az állásbörzén részt vevő több
mint harminc vállalkozás nagyobbrészt képzettséget nem
igénylő munkákat ajánlott, de kerestek kvalifikált szakembert is.

Szokatlan és örvendetes, hogy
kínáltak munkát a megváltozott munkaképességű embereknek is. A legnagyobb érdeklődés
valószínűleg a nyitás előtt álló
TESCO áruház standjánál volt,
mivel a váci bevásárlóközpont
mintegy 180 embernek jelenthet
álláslehetőséget.

Dr. Sabacz Róbert, a KözépMagyarországi Regionális Munkaügyi Központ váci kirendeltségének vezetője korábban már
elmondta, hogy 2008 ősze óta
folyamatosan tapasztalható a
regisztráltak számának növekedése, ezzel egyidejűleg az álláshelyek bejelentésének elmaradása. 2008 decemberében a nyilvántartott álláskeresők száma elérte a 3200 főt. De a leépítések
és a létszámstop ellenére 2009
elején voltak munkáltatók, akik

nagy számban kerestek munkavállalókat, ezért mind 2008 végén, mind 2009 elején szerveztek munkaerő-toborzást. A kirendeltség-vezető a GE váci gyárának tervezett bezárásával kapcsolatban is hangsúlyozta annak
idején, hogy ha egyelőre nincs is
igény nagyobb létszámú dolgozó foglalkoztatására, ám ez a leépítés elkezdéséig még változhat.
Most, az állásbörzén szintén arról beszélt, hogy a cégek, ha éppen nem is tudnak munkatársakat felvenni, esetleg „tartalék bázist” akarnak képezni az önéletrajzokból, információkból, hogy
ha szükség lesz létszámpótlásra,
akkor legyenek felvehető dolgozók készenlétben.
Az érdeklődők jelentős része
is így gondolkodott, mert magával vitte önéletrajzát, hogy – ha
azonnal nem is – munkához juthasson a börzén résztvevő vállalatoknál. Az állásbörzén a személyes megbeszélésre is lehetőség
volt, a munkáltatók képviselői
választ adtak a felmerülő kérdésekre. Az álláskeresők az induló
képzésekről és további munkalehetőségekről is tájékozódhattak
a munkaügyi kirendeltség munkatársainál. A börze tapasztalatait a környező települések vezetői számára rendezett fórum keretében elemezte a kirendeltség
vezetője, aki beszámolt a térség
munkaerőpiaci helyzetéről, a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeiről is.

Több évtizedes szép hagyományhoz híven idén is a Dunakeszi Vasutas SE pályáján rendezték meg a városi majálist. Az önkormányzat vendégeként kilátogató több ezres ünneplőt elsőként Kecskeméthy Géza
köszöntötte. A polgármester szerint napjainkra igazi családi, közösségi ünneppé szelídült május elseje,
amely azonban továbbra megőrizte és ápolja évszádos történelmi hagyományát és értékét, a munkás, a
dolgozó, az alkotó ember ünnepét. A város első embere kedves szavakkal köszöntötte az édesanyákat is
az Anyák napja alkalmából.

Az egész napos jó hangulat már
kora délelőtt érződött a vidám
dunakesziek körében. A városban élő családok, fiatalok, szép
korúak ezrei vidáman, jó hangulatban majálisoztak. Minden
az örömteli kikapcsolódásról, a
hétköznapi gondok „száműzéséről”, a családi együttlét jelentőségéről szólt. A színpadon egymást
váltották a fellépő amatőr és profi művészek produkciói, a közönség együtt táncolt, énekelt a népszerű énekesekkel…
Igazi családi piknik hangulat
volt, a felnőttek a sátrak előtt tereferéltek, a fiatalok ellepték a
körhintát, a játékok sokaságát…
Az egymás mellett sorakozó sátrakban sok-sok vendég megfordult. A Vöröskereszt Városi Szervezete asztalánál például vérnyomást mértek az aktivisták, a másik
standnál színházjegyet vásárolhattak az érdeklődők, de ezúttal sem
hiányoztak vásározó árusok sem,
idén is közlekedett a kisvasút…
Az MSZP sátránál a hatalmas üstben gőzölgő ínycsiklandozó finomság Póczik Anita és
Ábri Ferenc szakácstudományát
dicsérte. – Május elseje üzene-

te, hogy itt vagyunk, nem adjuk
fel, mert hiteles baloldalra szükség van. A megújulás, az újjáépítés érdekében megkerülhetetlen
a választási vereség és az odavezető út elemzése – fogalmazott Póczik Anita, városi elnök,
aki örülne, ha a bal- és a jobboldal közeledne egymáshoz, együtt
dolgoznának Magyarország fejlődéséért. – Azt szeretem városunkban, hogy közösek az ünnepeink. Jó példa erre a mai majális
is. Remélem, hogy a gyermeknapon is együtt köszönthetjük fiainkat, lányainkat – mondta.

3,9 millió forint
árengedménnyel!

Akár

Pál, a Szociális, Lakásügyi és
Egészségügyi Bizottság elnöke
bejelentette – mindannyiukat javasolták testületi meghallgatásra
is. A bemutatkozások és a képviselői kérdésekre adott válaszokat
követően titkos urnás szavazás
következett, melynek eredményeként már az első voksolásban
Bárány Zsolt közgazdász megkapta a bizalmat.
Az új vezető megbízatása 2010.
május elsejétől határozatlan idő-

(Folytatás a 4. oldalon)

Borgó János

Új főigazgató
a váci kórház élén

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 22-i ülésén értékelte a Jávorszky Ödön
Városi Kórház főigazgatói feladatkörére kiírt pályázatot. Mint
elhangzott, hat személy adta
be pályázatát – köztük a korábbi főigazgató Dr. Erős András.
A nyilvános testületi ülésen Dr.
Bóth János polgármester bejelentette, hogy az egyik pályázó vis�szalépett. A bizottsági meghallgatások után – mint azt Tomori

A Városi Önkormányzat és a
képviselő-testület Fidesz frakciója sátra előtt tömött sorokban álltak a jó hangulatú emberek, akiket frissen csapolt sörrel vendégeltek meg. Az „alkalmi csaposok” között ott volt Kecskeméthy
Géza polgármester, Dióssi Csa
ba alpolgármester, a város új országgyűlési képviselője, Erdész
Zoltán alpolgármester, a Fidesz
városi elnöke, Seltenreich József
frakcióvezető és még jó néhány
ismert fideszes politikus.

re szól.
Bárány Zsolt 46 éves közgazdász, okleveles egészségügyi
szakmenedzser. 1991-től hat esztendőn keresztül irodavezetőként
látta el egy kereskedelmi cég magyarországi képviseletét, 1997től pedig egy neves egészségügyi
vállalkozás üzletági és értékesítési irányítójaként tevékenykedik. Felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik, nős, három
gyermek édesapja.
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XII. évfolyam 9. szám

Tudósítások Dunakesziről
Ballagási ünnepség
a Radnóti Miklós Gimnáziumban
(Folytatás az 1. oldalról)
Végezetül Széchenyi István
megszívlelendő gondolatát idézte: „Az ember csak annyit ér,
amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az
emberiségnek.”
A 13. évfolyam nevében Vasi

cza Rebeka mondott beszédet,
a 12. évfolyam nevében Lesz
kovszki Zsófia verssel köszönt
el a végzősöktől. A búcsúzó évfolyam képviselőitől átvette az
iskolazászlót a következő évfolyam, majd Varga Tibor és Nyíri
István igazgató-helyettes átadta a
jutalomkönyveket.
A múlt évben a dunakeszi német
kisebbségi önkormányzat alapí-

totta meg a Diák Lenau-díjat azon
diákok számára, akik kiemelkedő eredményt érnek el a német
nyelv elsajátításában. A díjat ez
alkalommal Sík Laurának adta át
az alapítók nevében Kollár Albin
nyugalmazott iskolaigazgató.
A hét éve alapított Rotary-díj
első fokozatát Párzsi Helén, a
második fokozatát Bélteki Alma
Ria vehette át Giczi Imrétől, a
klub elnökétől.
A hagyományoknak megfelelően Varga Tibor átadta az iskola legrangosabb elismerését, a
Radnóti-díjakat. Ez alkalommal
az elismerést Párzsi Helénnek és
Kőrösi Mártonnak, a Rotary-klub
által is támogatott pedagógus díjat Kozma Évának ítélte oda a tanárokból álló bizottság. Igazgatói
különdíjat kapott Bigda Tamás.
Katona M. István
A szerző felvételei

Idén is több ezren
majálisoztak Dunakeszin
(Folytatás a 3. oldalról)
– Talán vannak, akik meglepődtek a sok sárga lufi láttán, de azokkal is a gyerekeknek szeretnénk
kedveskedni, és azt demonstrálni,
hogy sokan és elszántak vagyunk
az oly sokszor megígért változtatások végrehajtásához. Az egyik
legfontosabb feladat, hogy vis�szaadjuk a munka becsületét –
emelte ki Dióssi Csaba, aki pártjával együtt eltökélt abban, hogy
nyolc év után az ügyeskedők helyet azok boldogulhassanak, akik
akarnak dolgozni. – Mi ezt komolyan gondoljuk, ezt szeretnénk demonstrálni átütő jelenlétünkkel is. A munka ünnepének
erről kell szólnia. Vissza fogjuk
adni a munka becsületét – húzta
alá a város országgyűlési képviselője.
– Mindig igyekszünk változtatni, a lakosság igényeit kiszolgálni. A mai majális újdonsága,
hogy az önkormányzat egy pohár sörrel, a Fidesz frakció pedig
léggömbbel kedveskedik a vendégeknek. Az emberek ezt szép
gesztusnak tekintik, mint ahogy

Anyák napja tiszteletére

Anyák napja alkalmából a Városi
Önkormányzat képviselő-testülete nevében Kecskeméthy Géza polgármester kedves szavakkal méltatta a városban élő és dolgozó Édesanyákat, akik
zaklatott világunkban szeretetükkel és
kiapadhatatlan energiájukkal biztonságot és nyugalmat teremtenek családtagjaik számára. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó Lévai Attilánénak
átadott virágcsokorral szimbolikusan valamennyi Édesanyát köszöntötte Kecskeméthy Géza, aki mindan�nyijuknak jó egészséget, örömteli életet kívánt.

Alag önálló községgé válásának
100. évfordulója tiszteletére
szervezett városi programok
Ünnepi testületi ülés a volt Alagi Községházán
2010. május 14-én pénteken 17 órakor
a Széchenyi István Általános Iskolában
16 órakor. A centenárium alkalmából emléktábla
elhelyezése a volt Alagi Községháza falán.
Köszöntőt mond: Tóthné Czimmermann Judit
Az iskola aulájában kiállítás Alag történetéből.
Megnyitja: Bocsák Istvánné önkormányzati képviselő. Megtekinthető: június 6-ig hétköznap
14-18-ig, hétvégén 10-17 óráig.
17 órakor: Ünnepi Testületi Ülés
Ünnepi köszöntőt mond
Kecskeméthy Géza polgármester
Emlékező műsor alagi ihletésű irodalmi művekből. Előadják az Uray György Színház művészei.
A Dunakeszi Helytörténeti Szemle c. folyóirat
ünnepi különszáma
Megjelenik május 14-én pénteken, 20 oldal terjedelemben, Alag történetét sokszínűen bemutató
új tanulmányokkal.
Ingyenesen hozzáférhető a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban, az 1. Sz. Fiókkönyvtárban,
a Polgármesteri Hivatalban, az Okmányirodában.
Emléktábla avatás Konrád Ignác festő házán
2010. május 15-én szombaton 14 órakor
a Tisza u. 8. sz. alatt.

azt is, hogy az MSZP bográcsban
főzött pörkölttel látta vendégül
a majálisozókat. Jó itt lenni, nagyon kellemes a hangulat – hallhattuk Kecskeméthy Gézától. –
De igazán annak örülök, hogy a
majális napjainkban már láthatóan a gyerekek ünnepe. Mindenhol vidáman játszó gyerekeket
lehet látni a még vidámabb szülők társaságában, akik fényképezőgépekkel és kamerákkal örökítik meg ezt a szép napot. Nagyon
örülök, hogy remek hangulatú

közösségi ünneppé formálódott
május elseje. Az pedig különösen jó érzéssel tölt el, hogy az
Anyák napja alkalmával a több
ezres rendezvényen az édesanyákat is köszönthettem – mondta
Kecskeméthy Géza polgármester.
S jó hangulat késő estig kitartott, amely talán sokak számára
ad erőt a soron következő hétköznapi kihívások sikeres megoldásához…
Vetési Imre
Fotó: Keszipress

A Föld napja a Kőrösiben
A dunakeszi Auchan áruház a Föld napja alkalmából öt facsemetét ajándékozott a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolának. A fák elültetésére ünnepélyes keretek közt került sor. „1970. április 22-én egy
amerikai egyetemista azt gondolta, fontos lenne, hogy a több sebből vérző Földre mindannyian vigyázó szemünket vessük. Ezért elindított egy mozgalmat. Azóta pedig a világon ezen a napon mindenhol
jobban odafigyelünk a Földre.” – hangsúlyozta Kárpáti Zoltánné iskolaigazgató az ünnepséget megnyitó beszédében.
(Folytatás a 6. oldalon)

Az alagi munkássága alatt kiváló versenylóportrékat készítő festő házán a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány helyez el emléktáblát. A
rendezvényen részt vesz a művész Párizsban élő
lánya, Konrád Hilda is.
Barangolás a régi alagi temetőben, híres alagi
emberek sírjainál történelmi visszaemlékezés
2010. május 15. szombat 15 óra
A centenárium alkalmából szépen rendezett temetőben a történelmi visszaemlékezést Szakáll
Lászlóné tartja. Sor kerül a Pejacsevich-család
sírjának újraszentelésére.
Helytörténeti előadások az Ünnepi Könyv
héten 2010. június 3-án csütörtökön 18 órakor
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

Csoma Attila: Alag története régi képeslapokon
keresztül
Lőrincz Róbert: Az alagi temető híres halottai
Száraz György: Az alagi lóversenyzés
az irodalom tükrében
Alagi Piknik
2010. szeptember 18. szombat 10-22 óráig
az alagi tréningtelepen
Vidám, szórakoztató rendezvény a város
lakossága számára
Ünnepélyes sportudvar átadás
a Széchenyi István Általános Iskolában
2010. október eleje.
(A programokról később adunk tájékoztatást)
Ünnepi Szentmise az alagi Szent Imre
templomban 2010. november 7-én,
vasárnap 9 órakor
A Szent Imre templom búcsújának ünnepén
ünnepi szentmise, melyen megemlékeznek Alag
centenáriumáról is
Városi Helytörténeti Vetélkedő
2010. november 20-án szombat 9 órakor a
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában
A város felsőtagozatos tanulói számára hagyományosan megrendezendő vetélkedő
központi témája idén Alag története lesz.
Emlékeim Alagról
2010. őszétől a Telekeszi Tv Alag történetét jól
ismerő személyekkel készített interjúit láthatjuk
a kábel Tv csatornáján
Sport
A centenárium jegyében ifjúsági kupák kerülnek
megrendezésre, több sportágban, több korosztályban nyár elejétől ősz végéig. A gyermeknapi
rendezvény is ezen keretek közt szerveződik.
Az Alagi Centenáriumi programokhoz tartozó
rendezvényekről folyamatosan tájékoztatjuk
a lakosságot.
Szervező Bizottság

Értesítjük a város lakosságát, hogy Sellei Zoltán, a Magyar Kultúra lovagja,
Dunakeszi Díszpolgára síremlékénél, az Új Temetőben május 18-án kedden,
11 órakor virágot helyezünk el a művész születésnapja tiszteletére. Szeretettel várjuk
Sellei Zoltán ismerőseit, barátait, akik szeretnék a megemlékezés virágait elhelyezni.
Bige Stefánia, a művész özvegye
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkatársai
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Göd százmilliót nyert
óvoda építésére
A nyár előhírnökeként beköszöntött májusban is van bőven tennivaló a települések életében. A Duna-parti városok közül Vácon és Gödön az egyik legfontosabb feladat volt az elmúlt hetekben, hogy a település kedvelt fürdőjét felkészítsék a május elsejével induló szabadtéri strandidényre. Dunakeszin ezekben a hetekben a legjelentősebb munka a várost kelet-nyugat irányban átszelő csapadék-vízelvezető főcsatorna hálózat építése és öt utca aszfaltozása. A helyi önkormányzatok igyekeznek kézben tartani a munkafolyamatokat, ésszerűen megtervezni az aktuális feladatokat. Gödön például minden hét a hétfői munkaértekezlettel veszi kezdetét, melyen a polgármester vezényletével a döntenek a soron következő teendőkről.

– Napjainkban milyen kérdések megoldására
koncentrálnak? – kérdeztük a legutóbbi megbeszélés után Göd polgármesterét, Markó Józsefet és
Kovacsik Tamást, a Városfejlesztési Bizottság elnökét.
– Sajnos az egyik helyi lapban azt olvashattuk,
hogy akár 400 munkahely elvesztésével is járhat az
önkormányzat forgalomkorlátozó rendelete. Mondanom sem kell, hogy szó sincs ilyesmiről – hangsúlyozza Markó József. – Az viszont látható, egyesek továbbra is a polgárok ijesztgetésében élik ki
politikai ambícióikat. Ilyen volt többek közt annak
idején a Samsung elleni támadás, majd a nem létező
„óvoda válság” országos porhintése, a kezelhetetlen
eladósodottságról szóló rémhírek közlése, most pedig a 400 munkahely elvesztésének víziója – tette
hozzá a polgármester.
– Elnök úr! Gondolom ez a kérdés az ön bizottságának a kompetenciájába tartozik. Mit tettek a
kialakult helyzet megoldása érdekében?
– Az alap probléma gyökerei egészen addig nyúlnak vissza, amikor elkezdődött a Tesco áruház építése Dunakeszin. A beruházáshoz szükséges építő-

anyagok jórészét sajnos a gödi Nemeskéri úton szállították. Emiatt jelentősen megnőtt az átmenő forgalom. A több száz teherautó és kamion környezeti
hatásai elviselhetetlenné váltak az ott élők számára.
Jogos panaszaikkal megkeresték önkormányzatunkat, melynek Városfejlesztési Bizottsága közlekedési szakértőhöz fordult a probléma szakszerű megoldása érdekében. A javaslat védett övezetre, átmenő
forgalom tiltására és súlykorlátozásra vonatkozott.
Több bizottsági ülés után, a lakókkal együttműködve megszületett a rendelet. Tény, hogy az egyeztetési folyamatban a vállalkozók érdekeinek képviselete nem volt kellő súllyal jelen-akkor. Az is a tényekhez tartozik, hogy a területen élők jogos igénye korlátozza az amúgy is nehéz helyzetben levő helyi vállalkozók tevékenységét. Voltak, akik azt gondolták,
hogy a média bevonása, tiltakozó akciók szervezése vezethet eredményre, nem pedig a tárgyalásos
megoldás. Bizottságunk ezt a kérdést nagy körültekintéssel kezelte, és örömmel mondhatom, hogy
ezúttal a vállalkozók képviselőjével, Lovászi Béla
(Penta kft.) úrral sikerült érdemi egyeztetésen megoldást találni, akinek külön is köszönjük a konstruktív hozzáállást.
– Milyen megoldásra jutottak?
– Közös javaslatunk szerint: a Nemeskéri út teljes
hosszában 7,5 tonna felett csak a menetlevélben igazolt célforgalom esetén, vagy az önkormányzat által kiadott külön engedéllyel lehet majd behajtani.

A védett zónákba 3,5 tonna felett előzetes engedély
beszerzése szükséges a behajtáshoz. Ez alól kivételt
élveznek a figyelmeztető, sárga villogóval ellátott,
közműkarbantartást és szemétszállítást végző, valamint a településen folyamatos szolgáltatást biztosító vállalkozók, mint pl. a konténerszállítás, és az útkarbantartás. A közös javaslatunk hatályba lépéséről hamarosan dönt a képviselő-testület.
– A vállalkozók számára újabb anyagi terhet jelent a behajtási engedély megszerzése?
– A helyi vállalkozóknak semmilyen plusz kiadást
nem jelent, hiszen az önkormányzatnak nem a pénzszerzés a célja. Mi a lakosságot szeretnénk megvédeni az indokolatlan forgalomtól.
– Polgármester úr! Az előbb említette az „óvoda
válságot”. Mi most a helyzet?
– Gödön eddig is minden gyermek részére biztosítottuk az óvodai felvételt. Az tény, hogy a növekvő lakosság, a növekvő gyermek létszám hatására
indokolttá vált a magánóvodák bevonása, melyekkel
kitűnő együttműködés alakult ki. Pályáztunk egy új
óvoda kialakítására, a napokban kaptuk az értesítést, hogy 100 millió forintos támogatást nyertünk.
A gödi vasúti állomásnál levő Fácán épület felújításával készül majd el a 75 gyermeket befogadó óvoda. Az átalakítás, a felújítási munkálatok teljes költsége – a berendezésekkel és felszerelésekkel együtt
– 180 millió forint lesz.
– Május elején sláger kérdés a strandok nyitása. A

A védett zónákba csak
külön engedéllyel
lehet behajtani

gödi termálfürdő hogyan készült a nyári idényre?
– Az interjúval egy időben javában tart a nagymedence csempézetének újra burkolása. Idén, új beruházásként 80 millió forint tervezett költséggel elkészül a meleg vizes ülőmedence. A kiszolgáló létesítmények megépítését jövőre tervezzük. De addig is reméljük, hogy sok-sok ezren ellátogatnak a
gödi termálfürdőbe, amely gyógyhatású vizének és
kedvező árainak köszönhetően nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében – mondta Markó József polgármester.
V. I.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje,
Szivedből szeretet s élet szakad;
Nappalodik a szenvedélyek éje,
Meleg sugárként ömlik szét szavad.
Buzdíts a jóra, óvj a küzdelemben,
Szeretni, hinni ó, taníts meg engem!
Szivedbe Isten lelke költözött...
Áldott vagy te az asszonyok között!
Komjáthy Jenő

Anya csak egy van
Ahogy kevergettem a kávéban
a cukrot reggel álmosan, eszembe jutott Édesanyám.
Jó érzés kerített hatalmába, oly
meghitt boldog pillanat ez a sok
szép gondolat között, melyek kavarognak bennem nap, mint nap.
Anyámra gondolni, valahogy
szebb és tartalmasabb, egyszerűen más, egyszerűen jó. Annyi
éven keresztül csodáltam, büszke voltam rá, azért is, mert szép
volt, mert odaadó, elfogadó, és
azért is, amiért hitt bennem, ám
mégis leginkább az anyaságáért
szerettem, pusztán csak azért,
mert általa jöhettem a világra.

Anyák napja van és bár tudom,
hogy minden nap ünnepnap amióta megszülettem, ám csodálatos, újra évente egyszer nevesítve is átélni ezt a szép köteléket,
amely nem hasonlítható semmihez. Húsz éve már, hogy én is
anya lettem és igazán csak akkor értettem meg, hogy is van ez,
miért is nem alszik ő egyetlen éjszakán át sem nyugodtan, miért
izgult értem annyit, amikor későn jöttem haza, miért csomagolt
uzsonnát nekem az iskolába induláskor és miért könnyezett az
anyák napi ünnepségen mindig.
Az anyaság egy nem könnyű érési folyamat, egy átalakulás, nőből, egy felelősséget vállaló személyiséggé. Anya csak egy van,
mindenkinek egy anyukája és
arra az egyre nagyon kell vigyázni, azt az egyetlenegyet tisztelni
és csodálni kell, csodálni azért,
mert létezik, tisztelni pedig csupán már csak azért is, mert világra hozott bennünket. Már nagyon odafigyelek arra, hogy ha
lehet, mindennap felhívjam, és

amikor csak tehetem, találkozzak vele, mert rohan az idő, úgy
elszalad, hogy észre sem veszem
és elmúlnak azok a visszahozhatatlan pillanatok, amikor odabújhatok hozzá, amikor még átölelhetem és megmártózhatom a szeretetében. Olykor, amikor megállok a nagy rohanásban, elgondolkodom, hogy jó anya vagyok
e, vagy csak egy anya a sok közül, sokszor kételkedem a lányaim szeretetében, pedig a nagy
igazság csupán csak annyi, hogy
időközben ők is felnőttek és már
nem ugranak naponta a nyakamba össze-vissza puszilva arcomat.
Hiányzik is sokszor a gyermeki
önfeledt báj, ám amikor a legkevésbé várnám, ott vannak ők nekem tagadhatatlanul szeretve és
odaadásukkal meglepetésként
igazolják a tényt, hogy engem az
édesanyjukat szeretnek a legjobban a világon, kell ennél több?
Minden Édesanyának szívből
kívánok Boldog Anyák Napját!
Frenyó Krisztina

Boldog születésnapot!
A régió egyik legismertebb sebészét, Dr. Czalbert H. János főorvost családja és barátai kedves
meglepetésekben gazdag műsorral köszöntötték 60. születésnapja alkalmából. A sikeres szakmai
életpályát végigjáró közkedvelt
orvos nagy népszerűségnek örvend a civil emberek körében is.
A hivatását magas színvonalon
végző sebész szakterületén mindig az új, a korszerű, a betegek
gyógyítását segítő megoldásokat
kutatja lépést tartva a tudomány

fejlődésével… Barátai, jó ismerői
sokak számára követendő erényként tisztelik Dr. Czalbert H. Jánosban, hogy neki a gyógyulását
remélő ember orvoslása, az előtte
álló feladatok sikeres megoldása
jelenti a legszebb szakmai és emberi kihívást…
Szabadidejében szívesen kalandozik a képzőművészet területén, kreativitását megszámlálhatatlan festmény és műalkotás
dicséri.
Bárhová is sodorja az élet, min-

Az ünnepelt dr. Czalbert H. János és felesége, gyermekei
és Hirtling István színművész társaságában

• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. T.: +36-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-386-4456
• Akció! aSzőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
• Okleveles BABYSITTER képzés Vácon. Mun-

A Lyra Könyvesház – mely több mint 10 éves fennállása alatt irodalmi és képzőművészeti rendezvényeivel egyfajta kulturális központtá fejlődött – a közelmúltban újabb szakmai díjjal gazdagodott.
Jess Kingával, a Könyvesház tulajdonosával beszélgettünk.
– Mit lehet tudni a díjról?
Az Év Vidéki Könyvesboltja Díj a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülésének
szakmai díja, melyet az idén első
alkalommal ítéltek oda. Az Év
Könyvesboltja elismerést ebben
az évben osztották meg a fővárosi
és a vidéki könyvesboltok között.
– Váratlanul érte Önöket a díj
elnyerése? Egyáltalán, milyen
szakmai kritériumoknak kellett
megfelelni?
A díjat a Nemzetközi Könyvfesztivál záró rendezvényén vehettük át; az előzetes tájékoztatás alapján csak annyit tudtunk,
hogy dobogósok lettünk. A zsűrizés szempontjait nem ismerem,
viszont az, hogy 23 éve vagyunk
a pályán, feltehetően fontos szerepet játszott. Annyit tudunk, hogy
több mint 40 könyvesboltra érkezett szavazat és mi kaptuk a legtöbb voksot. Egyébként ez a harmadik díjunk: a 2001-ben elnyert,
országos Hermész Díj után három
évvel ezelőtt kaptuk meg a Váci
Értelmiségi Klub által alapított
Hattyú Díjat. Ezúttal is szeretném hangsúlyozni, hogy a kitüntetés mögött egy közösség áll. Azt
szoktam mondani, olyanok vagyunk, mint a puzzle, a darabok
összerakódnak, és csak így, együtt
tudnak igazán hatékonyak lenni.
És persze ne felejtsük el az olvasókat, a vásárlókat se, a díj róluk
is szól. Az eredményesség kulcsa
– úgy gondolom – a folyamatosan
változó vásárlói igények követése,
az arra adott gyors válaszok. Ezt
a célt szolgálja webáruházunk is,

amit egyre többen látogatnak.
– Meséljen egy kicsit az elmúlt
20 év történetéről!
1987-ben nyitottuk meg az első
könyvesboltunkat
Deákváron,
egy szűkös, lakótelepi tároló-helyiségben, innen – néhány év múlva – a Dunakanyar Áruház mellé költöztünk, majd nem sokkal rá
további két üzletet indítottunk be
a belvárosban: egyet a Széchenyi
utcában és egy tankönyvboltot. A
három boltot évekig párhuzamo-

pályára készült?
A családunkban a kereskedelemnek nem volt hagyománya, viszont könyvek között nőttem fel,
mondhatnám, a nagyszüleimen
és a szüleimen keresztül öröklődött rám az olvasás és a könyv
szeretete. Gyerekkorom óta vonzottak a könyvek, szerettem fizikailag is a kezembe venni a köteteket, elmerülni a világukban,
az élményben. Fontos számomra, hogy ezt az értéket minél szé-

san működtettük, ám ’99-ben átadták a Lyra Könyvesháznak is
otthont adó épületet, ahol végre a
három üzletet egyesíthettük. Fontos számunkra, hogy a Ház egyfajta kulturális központ is legyen,
ahol - író-olvasótalálkozók, kiállítás-megnyitók alkalmával ös�szejöhetnek a kultúra-szerető emberek. A felső szinten kialakított
Torony Galériában havonta nyílnak kiállítások, így az irodalom
mellett a képző-és iparművészet
is „helyet kap”.
– Hogy lesz valaki könyvesbolt-tulajdonos? Mindig erre a

lesebb körben továbbadjam. Számomra most sem múlik el egyetlen nap sem, olvasás nélkül.
– Tehát bizakodó a könyvkultúra sorsával kapcsolatban; nem
kell tartanunk Ön szerint a Gutenberg-galaxisnak végétől?
Biztos vagyok benne, hogy a
nyomtatott könyv – dacára az
elektronikus forradalomnak –
örökre fönnmarad. A könyvnek rangja van, amit évszázadok
szentesítenek, s ez az érték valahogy az emberbe van „kódolva”.
Maczkay Zsaklin

A Föld napja a Kőrösiben
(Folytatás a 4. oldalról)

denhol a helyi közösség meghatározó közösségformáló lokálpatriótájaként támogatja lakótársai kulturális életét, közéleti tevékenységét.
Dr. Czalbert H. Jánost nagyon
sokan tisztelik és becsülik. Köszöntésére sziporkázóan színes
verseket írt és adott elő művésztársával a népszerű színművész,
Hirtling István. A slágerekkel
tűzdelt születésnapi műsor után
hosszú percekig énekelte a közel
százfős ünneplő sereg a Happy
Birthday to you-t…
(Vetési)
Fotó: Gulyás Péter

kalehetőség a Dunakanyarban. Tanfolyam indul május 21-én. Tel.: +36-20/566-5047, www.
gyermekoldal.hu
• Cnc-gépkezelői végzettséggel állást keresek.
Tel: +36-70-272-1092
• Dunakeszin a Fenyő lakóparkban 4 lakásos
társasházban eladó egy 86 m2-es lakás 62
négyszögölös saját kerttel. Irányár: 26,5 millió Ft. Tel.: +36-30-950-2575

„Magyarországon 1990 óta emlékezünk meg a Föld napjáról. Az
Auchan piacra lépésének pillanatától fontosnak tartja a környezet
védelmét. Idén valamennyi áruházunk szeretné emlékezetessé
tenni ezt a napot.” – mondta el
Virginie Depardieu, a dunakeszi
Auchan áruház igazgatója. Minden áruház a vonzáskörzetében
kiválasztott egy iskolát, ahol facsemetéket ültet el. A Kőrösi iskolára az ökoiskola címének köszönhetően, és azért esett a választás, mert és a lakótelepen, a
betonépületek árnyékában működik. Az áruház képviseletében az igazgató és asszisztense, Martinuzzi Csilla ajánlotta
fel az öt Schubert díszcseresznye fát. „Kívánjuk, hogy árnyékában töltsenek sok kellemes napot, és hogy színes lombjával és
gyönyörű tavaszi virágaival szerezzen sok örömet mindazoknak,
akik erre járnak.” – tette hozzá
Virginie Depardieu.
Az ünnepség az iskola diákjainak beszédével folytatódott:
Becser Vanda Szaponyi Károly:

„Földanyánk hátán” című írását
olvasta fel, Markó Uma pedig a
Föld-napjáról és a Fölről mondott
el pár gondolatot.
Ezt
követően
Virginie
Depardieu és Kárpáti Zoltánné
együtt kezdték meg a fák ültetését, amit az iskola négy fiú diákja fejezett be. Három fa került az
iskola előtti Kőrösi szobor mellé, kettő pedig az iskola nyugati
homlokzatának területére, az évfordulók tiszteletére elültetett fák
mellé.

Az iskola igazgatója megköszönve az Auchan áruház ajándékát hozzátette: „Minden igaz szívű ember a faültetésnek valóban
örül. A fa az a növény, amely továbbviszi mindannyiunk életét;
amelyik megfogan, meggyökerezik és lombot ereszt, és gyakorlatilag magává az életté válik. Köszöntjük mi is április 22-én a Földet. Kívánunk neki még nagyon
hosszú, boldog életet.”
Aradi Rebeka

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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Nyílt nap az ORFK
Oktatási Igazgatóságon

Ismét megrendezte a hagyo
mányos nyílt napot április 28-29én óvodásoknak, általános és középiskolás diákoknak az ORFK
Dunakeszin működő Oktatási Igazgatósága. A két nap alatt
közel nyolcszáz fiatal ismerkedhetett a rendőrkutyák különleges képességeivel, a különböző
bűnügyi technikai eszközökkel,
rendőrségi szolgálati járművekkel, védőfelszerelésekkel, és játékos formában kipróbálhatták
erőnlétüket. A Dunakeszi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai,
valamint bűnmegelőzési előadója segítségével a gyerekek tesztek kitöltésével tehették próbára
tájékozottságukat és lehetőségük
volt e témákban rajzokat is készíteni. A kerékpárral érkezők között pedig rögtönzött versenyt is
rendeztek.

nalú, nemzetközileg is elismert
tevékenységét. Megtudtuk, hogy
jelenleg 652 kutya szolgál a rendőrség kötelékében, ezt a számot
legalább száz kutyával kívánják
gyarapítani.
Beszéde végén elismeréseket
adott át a bűnügyi területen kimagasló eredményt elért rendőröknek és kutyáiknak.
Az igazgatóság megalakulása óta törekszik jó kapcsolatokat ápolni Dunakeszi lakosságával, mondta kérdésünkre Suszter
Ferenc rendőr őrnagy, a kutyakiképző osztály vezetője. Az önkormányzattal is jó a kapcsolatuk,
például az igazgatóság mellett felépült lakóparknak átadtak egy területet játszótér létesítésére.
Katona M. István
A szerző felvételei

Láthattak a gyerekek a kutyákkal végrehajtott csoportos fegyelmező-, egyéni fegyelmező,
csoportos őrző-védő, speciális
kábítószer és robbanóanyag kereső, valamint speciális őrző-védő s nem egyszer humoros gyakorlatokat.
A bemutató első napján jelen
volt dr. Bencze József rendőr altábornagy (képünkön), országos
rendőrfőkapitány. Méltatta a 61
éve működő oktatási igazgatóság
ma már sokoldalú, magas színvo-

Tavaszi „Használtért Újat” akció

A DRUMS ütőegyüttes
CD-t adott ki

Nyolc éve alakult meg az akkor
kezdő, ütőhangszerekkel épphogy
ismerkedő növendékekből a gödi
együttes Stefán Tivadar ütőhangszeres tanár vezetésével. Eleinte
szűk körben adtak kisebb műsorokat, ám ahogy fejlődött hangszeres tudásuk, úgy gazdagodott
repertoárjuk, és egyre több fellépésen arattak sikert. Próbalehetőségük, bázisuk színtere mind-

számtalan alkalommal érdeklődtek iránta. Úgy véltük, elérkezett
az idő műsoros lemezzel előrukkolni, mondta Stefán Tivadar. A
múlt év szeptemberének első hétvégéjén a Németh László Iskola
egyik, stúdiónak berendezett tantermében felvették a zenedarabokat. Ezt követően Kolláth And
rás és Stefán Tivadar elvégezték
a keverést, közben Farkas Attila
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A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Május 13-án 19 órakor
IX. Nemzetközi Akusztikusgitár fesztivál
Gionni Di Clemente, Bob Bonastre, Ralf Gauck, Szabó Sándor
www.acoustic-guitar.hu www.sandorszabo.com. A belépőjegy
ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

Május 15. szombat 19 óra
Idestova Lemezbemutató koncert
Bardócz L. Csaba, Farkas Virág, Nábelek Anita, Farkas Péter
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. május 21-én 19 óra
Stand up comedy:
Kiss Ádám és a Szomszéd néni Produkciós Iroda
Közkívánatra ismét a Stand up comedy műfaj kiválóságai Vácon!
A belépőjegy ára elővételben 1800 Ft, és az előadás napján 2100 Ft.

2010. május 30. vasárnap
Városi Gyermeknap
A nap folyamán arcfestővel, kutyabemutatóval, lufihajtogató bohóccal, rendőr-,
mentő- és tűzoltóautó-bemutatóval, makettező fogalalkozással várjuk a
gyermekeket, családokat.
10 óra
Aszfaltrajzverseny (Nevezési idő: 9 órától)
10 óra
„Ébresztő!”
Reggeli torna a Fitt Fut Alapítvánnyal
10 óra
Lufihajtogató bohócok
A Közéleti Egyesület kézműves foglalkozásai
10-12 óráig Ringató- énekes, mondókás foglalkozás
1030 óra
Ficak Bábszínház előadása
A belépőjegy ára: 100 Ft
11-18 óráig Játékos tudomány interaktív kiállítás
1130 óra
Buborék együttes
A belépőjegy ára: 400 Ft
12.30 óra Az aszfaltrajzverseny eredményhirdetése
13.30 óra Solymászbemutató
14 óra
Olasz Etelka mesemondó
14 óra
A Magosfa Alapítvány játszóháza, kézműves foglalkozás
14.30 óra „Mesél az erdő” – mesejáték egy felvonásban. Wass Albert:
Tavak és erdők könyve című műve alapján. A belépőjegy ára: 100 Ft
14.30 óra A Familia Gladiatoria bemutatója
15 óra
A Sajtkukacz együttes gyermekkoncertje
16 óra
Élő zenés táncház a Váczi Néptáncegyüttessel
17 óra
A Gyémánt Musical Stúdió műsora
18 óra
Anti Fitness Club koncert.
A belépőjegy ára: 500 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

További jegyértékesítés: Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160, www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
A DUNAKESZI VÁROS POLGÁRŐRSÉG
SZERVEZÉSÉBEN
KEDVEZMÉNYES ÁRON

BIZTONSÁGI ŐR
(OKJ 31 861 01 1000 00 00)

Amennyiben bármilyen új Peugeot
személy, vagy kisteher autót vásárol,
használt autóját emelt áron beszámítjuk.

képzés INDUL!
A tanfolyam helye:
Dunakeszi Rendőrkapitányság

A beszámítás alapja az EUROTAX aktuális ára.

Kezdési időpontja:
2010. május 15-én 09.00 óra

A beszámításkor a jármű állapotának megfelelően ezt az árat
az autó életkorának megfelelő százalékkal megemeljük és ez lesz
az autó beszámítási értéke. Például a tíz éves autójáért
akár 100.000 Ft többlet-beszámítással is számolhat.

Egyéni igényekhez igazított oktatás, az előadások
szombati és vasárnapi napokon kerülnek megtartásra.
Moduláris képzés!
A tanfolyam az egész országra érvényes OKJ képzést nyújt!

Az ajánlat 2010. május 31-ig érvényes.

Részletfizetési lehetőség!
Igény esetén fegyveroktatás, vizsgáztatás!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Részletes felvilágosítás: +36-20/532-33-85-ös és a
+36-20/548-33-43-as telefonszámon.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT. •
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máig a Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Öt éve a Vácott
megrendezett országos ütőhangszeres kamarazenei versenyen
tanári különdíjat kaptak, egy évvel később a Győrben megrendezett Maros Gábor országos ütőhangszeres szóló és duó versenyről már első és harmadik helyezéssel és tanári különdíjjal tértek
haza. Ettől kezdve minden évben
rangos versenyeken indultak idehaza és külföldön s a legtöbb alkalommal első helyezéseket értek el.
Mindemellett a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Nyár a Lánchídon programon, a Balatoni Fesztiválokon több alkalommal koncerteztek. Az elmúlt években
Németországban, Ausztriában,
Hollandiában és Szlovákiában is
sikeres turnékat bonyolítottak le.
Egy éve kezdtek el önálló CD
lemezen gondolkodni, mivel

fotóművész elkészítette a borítótervet, majd a nyomdai előkészítést, végül idén januárra a Videotonban megtörtént a lemez sokszorosítása és csomagolása.
A tíz tagú együttes – melynek
legidősebb tagja tizennégy éves,
a legfiatalabb nyolc esztendős
– rendkívül gazdag repertoárját
tükrözi az a tizenegy szám, amely
a CD-n hallható. Ismert és népszerű dallamok, igényes komolyzenei átiratok, két bravúrosan előadott élő felvétel a gödi Jézus Szíve
templombeli karácsonyi koncertről gazdagítja a lemez anyagát.
Különleges zenei élményt nyújt
a DRUMS előadása azok számára is, akik még élőben nem hallhatták az együttest. Lemezük hamarosan zeneműbolti forgalomba
kerül és természetesen koncertjeiken is megvásárolható.
Katona M. István
Fotó: archív

A Börzsöny Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány a Dunakanyar és a
Börzsöny természetvédelmi szervezete.
Céljaink:
 Környezettakarítási akciók
 Sérült madarak mentése,
gyógyítása
 Természetvédelmi gyermektáborok
a Börzsönyben
 Madárodú telepek fenntartása
 Természeti értékeink védelme
Kérjük támogassa adójának 1%-ával!
Adószám: 18702862-1-13
További információ: www.borzsony.org
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Játsszon lapunkkal, és nyerjen egy három futamra
szóló gokartbérletet

Hódít a mini Forma-1!

Csikorgó fékek, verseny a javából, száguldás az aszfalton! Mindezt bárki átélheti, ha gokartba ül. Az élmény kis híján egy F-1-es futam élményével ér fel, persze kicsinyített változatban. Ha lenne kedve kipróbálni, milyen érzés az aszfalt fölött pár centivel száguldani, most lapunk és a mogyoródi Hungarokart
közös játékának segítségével nyerhet egy három futamra szóló bérletet.
Amint beléptünk a mogyoródi
gokart centrumba, azonnal megcsapja az orrunkat a semmihez
sem hasonlító benzinszag. Éppen
egy futam indul, a pályán már a
rajtrácson „brummogó” versenyzők adrenalin szintje az egeket
verdesi. Elalszik a piros lámpa,
csikorogva indulnak a gokartok.
„Imádunk ide járni, hisz a szá
guldással a napi gőzt is kienged
hetjük magunkból” – árulta el
az éppen a sorára váró társaság
egyik tagja.
A mogyoródi pályát tavaly újították fel teljesen, a tulajdonosok
vadonatúj versenygépeket vet-

tek. A sebesség őrültjei egyszerre nyomhatják a gázt kültéren és
beltéren egyaránt, ugyanis né-

hány napja egybenyitották a két
aszfaltcsíkot. „Mindennap, a hétfői szünnap kivételével, különféle kedvezményekkel várjuk azokat, akik legalább egy futam erejéig akár Forma-1-es pilótának
akarják képzelni magukat” –
tudtuk meg Zachár Zsolttól.
Mindenesetre azt pontosan felmérhettük, még akkor sem érheti
sérülés a „versenyzőket”, ha beleállnak a gumifalba.
Csikorgó kerekek, benzingőz
és száguldás. Pár pillanatra akár
Michael Schumacher is válhat az
emberből...
- molnár -

XII. évfolyam 9. szám

Alaposan belehúztak a váci evezősök

Aranydömpinggel
indult a szezon

A kedvezőtlen előjelek ellenére nagyszerű eredményekkel rajtoltak az idei szabadtéri versenyszezonban
a Vác Városi Evezős Club sportolói.
Mint ismeretes, a tél folyamán az egyesület egyik
ásza, a világ- és Európa-bajnok Hirling Zsolt bejelentette: befejezi az aktív versenyzést és tanulmányaira összpontosít. Egy hollandiai egyetemre nyert
ösztöndíjat és szavai szerint fokozatosan csökkent
az evezés által számára nyújtott motiváció. Belefá-

Egy kupa, két kupa, sok kupa … Szabó Katalinnak előbbutóbb segítségre lesz szüksége a megnyert serlegekkel és érmekkel való fotózásnál

radt a magas szintű versenyzés megfelelő feltételeinek megteremtéséért folytatott harcba is. Így a jövőben már csak a tanulásra összpontosít, és versenyen
már nem ül hajóba. Kedves Zsolt! Köszönjük a sok
örömet, amit szereztél, és eredményes tanulást, valamint boldogulást kívánunk a magánéletben is!
A váciak másik klasszisa, a szebbik nem képviselője, Szabó Katalin viszont az előző, gyengébbre sikerült esztendő után idén teljes erővel a minél jobb
eredmények elérésére összpontosít majd. Ezt bizonyította is, hiszen a szezon első két megmérettetésén csak azért nem a hátát nézhették a riválisok
verseny közben, mert az evezősök a célnak háttal
haladnak. Így viszont Katinak lett volna szüksége
erős szemüvegre, ha a messze lemaradó társai hátán
a rajtszámot szerette volna figyelni.
Magabiztosan nyert mind a Csepelen megrendezett
hosszú távú, mind a velencei pályán lebonyolított kishajós válogató viadalon. Szintén két aranyat zsebelt
be a férfi könnyűsúlyú egypárevezős Galambos Pé
ter, illetve a fiatalok korosztályában Bácskai Domi
nika. Utóbbi a csepeli távon egyesben, míg a második
versenyen Kurdi Laurával párban diadalmaskodott. A
6 kilométeres hosszú távú viadalon nem talált legyőzőre a fiú serdülő négyesünk sem, amely Nagy Dáni
el, Dávid Patrik, Pap Márkó, Farkas Norbert (kormányos: Gyalai Bence) összetételben lett bajnok.
A Vác Városi Evezős Club sportolói május első
hétvégéjén – már lapzártánk után – Szegeden, a
nemzetközi regattán folytathatják sikersorozatukat.
Kereszturi Gyula

Dunakeszi Teniszklub

Játsszon és nyerjen!

Mivel a gokart egyre népszerűbb szórakozás az emberek körében, így lapunk és a Hungarokart közös játékot indít. Ha valaki
május 20-ig beküldi válaszait a szerkesztőségünkbe, a legalább
három helyes választ adók között kisorsolunk a Hungarokart
(2146 Mogyoród, Ipar utca 1.,
www.hungarokart.hu) gokartcentrumába
5 darab, három futamra érvényes bérletet.
A nyerteseket postán értesítjük.
1. Mikor újították fel a mogyoródi pályát?
a. 2008
b. 2009
c. 2010
2. Melyik nap tart zárva a gokartcentrum?
a. hétfőn
b. pénteken
c. vasárnap
3. Milyen időközönként jelenik meg a Dunakanyar Régió?
a. hetente
b. kéthetente
c. havonta
4. Hol található lapunk szerkesztősége?
a. Dunakeszin
b. Vácon
c. Gödön

Szeretettel várunk minden teniszezni
vágyót teniszklubunkban, nemre
és korra való tekintet nélkül.
A Dunakeszi Vasutas Sporttelepen található Teniszközpontunkban magasan
képzett edzők segítségével ismerhetik
meg ennek a csodálatos sportnak
a részleteit. Az óvodásoktól kezdve minden korosztályban oktatjuk a fiatalokat és
felnőtteket. A hobbi teniszezők számára
hét salakos pálya
és egy fedett csarnok bérelhető.
Keressék fel honlapunkat,
a www.dunakesziteniszklub.hu címen,
ahol részletes
információkat találhatnak egyesületünkről.
Várjuk minden teniszt és sportot szerető
érdeklődő jelentkezését
a +36-30-99-04-021
és a +36-70-50-60-950 telefonszámokon.

MASSZoRKÉPZÉS

indul uniós bizonyítvánnyal május
elején Dunakeszin és Vácott

Keleti és nyugati típusú
masszázs-fajták
(test, talp, fogyasztó, thai,
indiai olajos)

Részletfizetés!
Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111
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dunakeszin
a tóvárosban

DU
NA

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

négylakásos társasház
építésére alkalmas

építési
telkek

eladók

Tel.: +36-30-9467-702

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

