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Vasárnap éjfélig meghosszabbították
a

HŐSÉGRIADÓT

Vasárnap éjfélig meghosszabbítja a korábban kiadott harmadfokú hőségriadót az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). Az MTI-hez eljuttatott keddi közleményük
szerint a következő napokban sem lesz enyhülés, folytatódik a kánikula, a napi középhőmérséklet szinte mindenütt 25 fok felett, sokfelé 27-29 fok körül alakul.
mlékeztetnek, hogy az országos tisztifőorvos a jelenleg is
érvényben lévő hőségriasztást eredetileg múlt szerdától
adta ki, amelyet egy alkalommal már meghosszabbított, és
egyben harmadfokú, "hőségriadó" szintre emelte.
Közölték azt is, hogy a mostani hosszabbítással már biztos,
hogy a magyarországi hőségriasztások rendszerében ez lesz a
valaha kiadott leghosszabb figyelmeztetés.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján
arra figyelmeztetett, hogy szerdán kis mértékben tovább
erősödik a nappali felmelegedés. Azt írták: bár az ország
időjárásában továbbra sem várható jelentős változás,
"a felső légkör kiszáradásával" egyidejűleg egy-két
fokkal melegebb levegő érkezik a térség fölé. A hőség legalább a jövő hét elejéig kitart.
Az ÁNTSZ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ismételten a hőség veszélyeire
figyelmeztetve felhívja a lakosság és a hazánkban
tartózkodók figyelmét, hogy a nagy melegben fo-

gyasszanak több folyadékot, 11 és 15 óra között semmiképpen
ne tartózkodjanak a tűző napon. A szabadtéren dolgozók, illetve a fesztiválokon szórakozók védjék bőrüket a leégés ellen
megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával. Ne hagyják a gyermekeket, állatokat tűző napon parkoló autóban.
Mint írják, ajánlatos ilyenkor több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A katasztrófavédelmi igazgatóságok weboldalán elérhető azoknak a légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket - nyitva tartásuk függvényében - bárki igénybe vehet.
A tovább tartó hőség megterheli az egészséges szervezet is, de
különösen veszélyeztettet helyzetben vannak a kisgyermekek,
az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők
is, a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást,
valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel - hívja fel a figyelmet az ÁNTSZ.
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Új kiemelt közlekedési projekteket
hagyott jóvá a kormány

Elkészül az M2-es
hiányzó pályája

Kiemelt közúti és vasúti fejlesztési projektek is vannak azon a listán, amelyet a kormány rendeletben hagyott jóvá - a felsorolás a pénteki Magyar
Közlönyben jelent meg - írja az MTI - melyben - többek között - szerepel
az M2-es hiányzó másik pályájának megépítése Budapest és Vác között.

A

2012 decemberében
született első lista közútfejlesztései - egyebek mellett - a következőkkel egészültek ki. Az M0-ás
gyorsforgalmi út előkészítése
két szakaszon - a 11-es és a 10es számú, illetve a 10-es és az
1-es főutak között - zajlik. Elkészül az M2-es gyorsforgalmi út hiányzó másik pályája
Budapest és Vác között, majd
tovább épül Parassapusztáig,
vagyis a szlovák határig.
Az M3-as autópálya jelenleg Vásárosnamény előtt fejeződik be, innen tovább épül
az országhatárig, Kelet felé.
Vásárosnaménynál ebből leágazik - M34 néven - a Záhonyig tartó szakasz, de ennek

csak az előkészítése szerepel
a listán.
A leállított M4-es autópálya építése gyorsforgalmi útként szerepel a listán, két szakaszban: az egyik az M0-tól
indul és Abonyig tart, itt kötik bele Szolnokot, míg a másik szakasz Abonytól tart Törökszentmiklósig, úgy hogy
megkerüli Szolnokot és egy
új Tisza hídon halad át.
Zalaegerszeg gyorsforgalmi összeköttetést kap az M7es autópályával úgy, hogy a
76-os számú főutat gyorsforgalmivá fejlesztik. Emellett
megkezdődik az M9-es autópálya Vasvár és Zalaegerszeg
közti szakaszának az előkészítése is.

Kaposvár a 67-es számú
főút gyorsforgalmivá fejlesztésével kapcsolódik az M7-es
autópályához.
Az M8-asnak továbbra is
csak egyes szakaszai épülnek meg. Ilyen a KecskemétNagykőrös, valamint a Körmend-Rábafüzes közötti szakasz.
A vasútfejlesztések közé
bekerült a budapesti Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának a megteremtése. Korszerűsítik a déli összekötő vasúti hidat, és felújítják a Keleti
és a Nyugati pályaudvarokat
is. A MÁV 200 és 300 férőhelyes motorvonatok beszerzését tervezi.

A Naszály úti aluljáró
után a Kosdi újul meg

A bölcsődés és óvodás gyermekek
közel 90 százaléka étkezhet
ingyenesen szeptembertől Dunakeszin

Szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három
vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó
nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát
(jelenleg 89 408 forintot). Ennek köszönhetően szeptembertől az óvodáA terveknek megfelelően halad a Kosdi úti aluljáró átépítése. Mint megsok, bölcsődések közel 90 százaléka étkezhet ingyen Dunakeszin – olírtuk, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt tájékoztatása szerint az
vasható az önkormányzat hivatalos weboldalán.
eredeti szándék szerint legkésőbb augusztus 19-én átadják a forgalomHumán Szolgáltató Központ vezetőjénak ezt az alagutat is.

A

A

Naszály úti aluljáró az elmúlt hetekben
jól vizsgázott, a kiszélesítéssel felgyorsult a forgalom és sokkal biztonságosabbá is vált. A finiséhez érkezett
a P+R parkolók ügye. Gyakorlatilag mind a belváros felőli, mind a deákvári parkolók készen vannak és átadásra várnak. Az északi területen még a zajvédő falak építése befolyásolhatja a munka
befejezését. Az autósok sürgetik is megnyitásukat, de egyelőre még tárgyalások folynak
arról, hogy milyen feltételekkel veszi át a város az üzemeltetésüket. A parkolók takarítása, karbantartása éves szinten milliós tétel, ezért a város
olyan megoldást szeretne elérni, amely nem terheli jelentősen a költségvetést.
Loppert Dávid, a NIF kommunikációs vezetője a múlt

héten, csütörtökön azt nyilatkozta: a P+R parkolók műszaki átadása folyamatban van, a
használatba vételi eljárást követően várhatóan augusztus
végétől, szeptember közepétől
vehetik birtokba az autósok.
Folyamatban van a Széchenyi

utca nagyállomás előtti, állami kezelésű szakaszának városi átvétele is. A megállapodás megkötésre került, s már
csak a hatósági hozzájárulásokat várják - tudtuk meg.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

nek tájékoztatása alapján nyilatkozatot
kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez – írja a dunakeszi.hu.
A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény
megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi
igazolások csatolása szükséges:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:
• a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati
határozat másolata.
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:
• magasabb összegű családi pótlékról szóló
határozat, ennek hiányában:
• tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
• fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
Három vagy több gyermeket nevelők esetében:
• magasabb összegű családi pótlékról szóló
határozat
Fontos információ, hogy a kedvezmény az
intézményvezető részére történő bejelentést, il-

letve igazolást követő naptól jár a gyermek számára. Ez alól kivétel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre.
A kedvezmény leghamarabb 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. Ahhoz, hogy a
kedvezményeket érvényesíteni lehessen 2015.
szeptember 1-jétől, a Nyilatkozatok leadása –
kivétel a nyári zárva tartás - folyamatos a gyermek ellátását biztosító intézményben (bölcsőde, óvoda).
A hivatalos tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható a www.dunakeszi.hu weboldalon.
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Kedd reggel óta újra járható
a gyártelepi aluljáró
A tervezett augusztus 15-ei határidő előtt korábban, már kedd reggel 6 órától újra járható a felújított gyártelepi vasúti aluljáró, melyben kicserélték a vízelvezető rácsot, aminek mindkét oldala
nagyszilárdságú bazaltbeton burkolatot kapott. Az aluljárót és a hozzá csatlakozó két utca összekötő szakaszát újraaszfaltozták – tudtuk meg Frankáné Molnár Judittól, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály munkatársától.

M

int azt korábban
megírtuk, közel három éve problémát jelent, hogy folyamatosan kátyú keletkezett a város egyik legnagyobb forgalmú közúti aluljárójában, melyen naponta közel ezer autó
halad át, aminek következtében elodázhatatlanná vált a
felújítás.
Az aluljáró közel egy hónapos lezárását a felújítás során alkalmazott technológia
tette szükségessé. - A vízelvezetőrács melletti burkolat
tartósságának biztosítása
érdekében 1-1 méteres szakasz bazaltbetonnal került
kiépítésre, melynek sokkal
nagyobb a teherbírása, mint

az aszfalté, ám legalább két
hét a szilárdulási ideje. A beépített polimer betonrácsra
tíz év garanciát vállalt a vállalkozó – mondta Frankáné
Molnár Judit.
- Már jóval a munkálatok
megkezdése előtt széles körben tájékoztattuk a lakosságot, hogy emiatt lesz olyan
időszak, amikor nem végeznek munkát a területem, ám
a forgalmat mégsem lehet átengedni az aluljárón. Szerencsére a közlekedők döntő többsége pozitívan viszonyult a helyzethez, mivel a
megsüllyedt rács korábban
sok kellemetlenséget okozott
az embereknek, akik közül jó
néhányan szorgalmazták az

átjáró felújítását - húzta alá.
A nyári szabadságolások
idejére időzített lezárás a
tervszerű előkészítésnek, az
intenzív kommunikációnak
köszönhetően nem okozott
torlódást a város közlekedésében. – Talán egyedül a 2.
számú főútba csatlakozó Sólyom utcánál volt némi fennakadás, de ezen a helyzeten
is segített az új forgalmi rendet szabályozó táblák kihelyezése. Az autósok gyorsan
igazodtak az új közlekedési
helyzethez, akik megértéssel
viselték az átmeneti időszakot, amiért ezúton mondunk
köszönetet nekik – hangzott
a szakember elismerő szava.
Frankáné Molnár Judit el-

mondta; a kedvező, csapadékmentes időjárásnak is
köszönhető, hogy a tervezett
időpontnál egy héttel korábban, már kedd reggel meg
tudták nyitni a forgalom számára a felújított gyártelepi
vasúti aluljárót. A nagy szilárdságú bazaltbetonnal körbefogott új vízelvezetőrács
beépítése mellett a Béke úti
gyalogos átjáróig, valamint
a Klapka utcai becsatlakozásig új aszfaltot kapott az úttest.
A beruházás összege körülbelül 8 millió forint, melyet teljes egészében a városi
önkormányzat finanszíroz.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

Megnyitás előtt:
Hétfő délután minden készen állt a forgalom fogadására

A Főgáz veszi át a Tigáz Zrt. ügyfeleit
Visszavonásra került a Tigáz Zrt. egyetemes gázszolgáltatói engedélye

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. október 1-jei
határidővel a vállalat kérésére visszavonta a Tigáz Zrt. egyetemes gázszolgáltatási engedélyét. A Tigáz ügyfeleit a Főgáz veszi át.

A

MEKH visszavonta a Tigáz Zrt. egyetemes gázszolgáltatási engedélyét és a
vállalt ügyfeleit a Főgáz veszi át. Az
engedély visszavonásának határideje 2016.
október 1. Az átadás-átvételi folyamat időszakában a Tigáz biztosítja a gázszolgáltatást és a
folyamatos gázellátást ügyfelei részére.
A határozat közzétételét követően a Tigáz és
a Főgáz haladéktalanul megkezdi az átadásátvétel kapcsán az egyeztetést, hogy biztosított legyen az ügyfelek zavartalan szolgáltató váltása, valamint az átadási határidő tarthatósága.
A Tigáz folyamatos tájékoztatást nyújt fo-

gyasztói részére, hogy tisztában legyenek a
szolgáltatóváltás fogyasztókat érintő részleteivel - olvasható a cég sajtóközleményében.

Dunakeszin augusztus 8-tól 23-ig
igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
Az utóbbi évek jól bevált gyakorlata alapján idén nyáron
is egyszerre áll le a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya a lakosság zavartalan kiszolgálása érdekében.

A

z intézkedés bevezetése előtt
gyakran előfordult, hogy az
ügyeit intéző polgár csak
„fél sikerrel járt”, mert az egyik osztály szakelőadója dolgozott, míg a
másik terület gazdája szabadságon
volt. Így aztán az ügyfél még egyszer kerekedhetett fel, hogy ügyesbajos dolgait el tudja intézni. Ezt a
helyzetet igyekszik megelőzni az
egységes szabadságolás.
Dr. Molnár György jegyző által jegyzett közlemény tájékoztatása szerint Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
2015. augusztus 8-23-ig terjedő idő-

szak munkanapjaira, a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, amely időszak alatt az
ügyfélfogadás szünetel.
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Egyedi buszvárók
épültek Kisvácon
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DUNAKESZI:
Kezdődik a szakorvosi
rendelőintézet felújítása

Történelmi leírások és különös fotók teszik egyedivé a buszvárók külsejét a kisváci felújított megállókban. A rossz állapotú várók oldalfalai és
a tartószerkezetek is megújultak, a tető pedig a legkorszerűbb UV álló Dunakeszi Város Önkormányzata régóta szerette volna felújítani a betegellátásanyagból készült. A Rákóczi tér, Dózsa György út, Németh László út is- ban kiemelt szerepet betöltő Szakorvosi Rendelőintézet épületét, melyre most
kola város, Balassagyarmati út és az Árpád út megállójának környezete nyílik lehetőség önkormányzati és mintegy 150 millió forint pályázati forrásból.
is új külsőt kapott.
kormány által kiírt pályázaton 150 mil-

A

A

felújítás kezdeményezője Kriksz István, az
I. számú választókörzet képviselője elmondta, az
újjáépítés nem volt kérdéses,
hiszen a váci és kisváci emberek legforgalmasabb megállóiról van szó. Ez naponta
több mint ezer utazót, dolgozót, iskolásokat és nyugdíjasokat érint, akik ezekben a megállókban várakoznak.
- Igyekeztem odafigyelni
arra, hogy a várakozás percei minél kellemesebbek legyenek és a város szépségeit
értékeit – melyek mellett naponta elhaladunk – figyelmük középpontjába helyezhessük. Nagyon fontos szempont volt, hogy ne csak biztonságos, hanem esztétikus
legyen az a hely, ahol ilyen sokan megfordulnak. Remélem sokáig örömet fog okozni az embereknek. Az elkövetkezendő időszakban gyalogos

A

Az utasok gyorsan megkedvelték a megújult buszvárót

járdák a kerékpárút felújítására is különös gondot kell majd
fordítani. Fontos hogy ezen
közlekedő utak környezetét is
szebbé tegyük. A busszal való
közlekedésre visszatérve, szeretném elérni, hogy a Tesco
buszok is útba ejtsék a már felújított kisváci buszmegállókat
– mondta Kriksz István.
A váci levéltár igazgatója,
Dr. Horváth Ferenc állította
össze a történelmi leírásokat,

mexikói székhelyű CEMEX
ezzel párhuzamosan értékesíti ausztriai és az ennek irányítása alá tartozó magyarországi leányvállalatait is, amelyek új tulajdonosa a Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Olaszországban jelen lévő Rohrdorfer Group lesz.
A magyarországi CEMEX érdekeltségeket a DDC a Rohrdorfer Group-tól
fogja megvásárolni a közeljövőben.
A frissen aláírt megállapodásokat
követően megindul a tranzakció befejezéséhez szükséges hatósági engedélyeztetési eljárás valamennyi érintett

amelyek az ismert helyszínek
múltját idézik fel. Cservenák
Péter a váci fotóklub elnöke
pedig segített a képek összegyűjtésében és kiválasztásában. A felújítási munkálatokat
a Servitum Kft. vezetője Csatári Endre fogta össze és irányította. Az egyedi megállók
kialakítása csaknem két és félmillió forintba került.
Fotó: KesziPress

lió forint uniós forrást nyert Dunakeszi,
melyből - az önrésszel kiegészítve – elvégzik az épület külső hőszigetelését, a teljes nyílászáró cserét. Bár a pályázatban nem szerepel, de
az önkormányzat saját forrásból korszerűre cseréli az épület palával borított tető héjazatát is.
- Örömmel adok hírt egy olyan intézmény épületének felújításáról, amely a választókörzetemben található, de városunk egészének szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen mind külsőleg, mind belsőleg megújul a Fő úton a Szakorvosi Rendelőintézet, ezzel is hozzájárulva Dunakeszi építészeti arculatának javításához – mondta
a Szabó József, a 3. számú körzet önkormányzati képviselője.
- Dunakeszi Város Önkormányzata 150 millió forint keretösszegű támogatást nyert a Szakorvosi Rendelőintézet energetikai korszerűsítésére. A beruházás keretében sor kerül a nyílászárók cseréjére, a külső falak hőszigetelésére,
valamint a meglévő tetőszerkezet hőszigetelésére. A felújítás során az épület elöregedett palatetejének és az azbeszt szerkezeti elemek cseréje is megvalósul. Mivel az Önkormányzat célja
az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, amely csak többlet helyigénnyel valósítható meg, ezért egyúttal a tetőtér beépítésére is sor
kerül – sorolta a napokon belül kezdődő felújí-

tás során megvalósuló fejlesztéseket Szabó József önkormányzati képviselő.
- Úgy gondolom, hogy ez a beruházás, amely
az épület teljes korszerűsítését célozza meg, nem
csak a 3. számú választókörzet és a város, hanem
Dunakeszi környező településeinek minden lakója számára az egészségügyi szolgáltatás körülményeinek javulásáteredményezi – jelentette ki a
városatya.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

TERJESZKEDIK A DDC
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) és a CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) között létrejött megállapodás értelmében a magyarországi vállalat megvásárolja a CEMEX horvátországi leányvállalatát, beleértve annak szerbiai, bosznia-hercegovinai, valamint montenegrói érdekeltségeit.
országban, és azok sikeres befejezését
követően kerülnek az érdekeltségek a
DDC, illetve a Rohrdorfer Group irányítása alá.
Az akvizíciókkal a DDC elsődleges
célja piaci pozíciójának további erősítése, valamint tevékenységének ki-

terjesztése az érintett régiókban. Az
új eszközök lehetőséget biztosítanak
arra, hogy működő üzletágait további telephelyekkel, tevékenységgel bővítse.
A horvátországi leányvállalat megvásárlásával a meglévő bosznia-her-

cegovinai cementgyár mellett további jelentős cementgyártó kapacitással
bővül a portfolió a dél-szláv régióban.
A Duna-Dráva Cement Kft. hazánk
vezető építőanyag-gyártója, amely cementet, transzportbetont, valamint
kavics és beton-adalékanyag terméke-

ket állít elő és szolgáltatásai a betontechnológia teljes spektrumára kiterjednek. Cement, Beton és Kavics üzletágai, valamint a Beton Technológia
Centrum Kft. közel 500 alkalmazottat foglalkoztatnak, éves konszolidált
árbevétele 2014-ben meghaladta a 39
milliárd forintot. A Duna-Dráva Cement Kft. jelenleg két cementgyárban
folytat termelést, Beremenden és Vácott.
www.duna-drava.hu
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Atilla nagykirály-emlékhely
létesül Dunakeszin
A Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 30-án
tartott ülésén eldöntötte, hogy a Dunakeszi Civilek Baráti Köre által bemutatott két makett közül melyik kerüljön megvalósításra.

M

int az a korábbi tájékoztatóinkból már ismert az
Atilla emlékhely tervezésére a szervezők négy helyi művészt kértek fel, akik örömmel vállalták az együttműködésre épülő feladatot. A közös
munkából négy változat született, melyeket Melocco Miklós, Mihály Gábor szobrászművészek és B. Laborcz Flóra
ötvösművész értékelt. A véleményezett négy makett azon
főbb elemeiből, melyeket a
három zsűritag egyöntetűen, vagy legalább 2:1 arányban elfogadott a mi művészeink megalkották azt a két
modellt, ami alapján a Képviselő-testület eldöntötte, hogy
melyik megvalósítását támogatja. Ez a folyamat követte a
közterületi szobrok, emlékművek, díszkutak, emléktáb-

lák állításáról szóló 37/2011
(X. 03.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat.
A megvalósításra váró alkotást végül Czinege István,
Péter Nándor, Vincze József
művészeknek
köszönhetjük, melyet minden érdeklődő számára szeretnénk bemutatni a Dunakeszi Művészek Nyári Tárlatán a VOKE
József Attila Művelődési Köz-

pontban. 2015. augusztus 19én 19.00-kor megnyitó, a modell a kiállítás idejében szeptember 11-ig lesz látható, a további megtekinthetőségéről a
későbbiekben adunk tájékoztatást.
Az alkotás egy fém Atilla portrét, egy hatalmas íjat
karddal és feliratokat tartalmaz, melyek már eddig is
széles körű elfogadottságra
tettek szert. Bízunk abban,
hogy a Tárlat látogatói is hasonló véleményen lesznek,
mellyel tovább erősödik az
emlékhely megvalósítása érdekében kialakult összefogás.
A Dunakeszi Civilek Baráti
Köre nevében:
Peti Sándor
Tel.: 06 30 4747 433
Szombat István
Tel.: 06 70 329 1756

Nem járt nálunk a kéményseprő,
mégis mi húzzuk a rövidebbet?
Levelet hozott a postás a váci katasztrófavédelmi kirendeltségtől, de
nem csak nekünk, az összes szomszédnak is. Gondolom, a városban sokan megkapták az irományt, amiben arról értesítenek, hogy tavaly nem
engedtük be két alkalommal sem a kéményseprőt.

G

yorsan kupaktanácsot
tartottunk és kiderült,
egyik lakó sem látta felénk a fekete ruhás embert tavaly, de még értesítést sem láttunk. Felkarolván az ügyet,
felhívtam a helyi, kéménysepréssel foglalkozó céget, ahol

mondani, csak azt, akikhez
megy, sokan hasonlóan hozzánk azt mondják, hogy nem
láttak értesítést, de ő nem tehet
semmit, a kiszállási díjat pluszban ki kell fizetni. Mi - bár a
telefonos hölgy szerint csak
próbálkozunk - nem adjuk fel.

Ha kell, ügyvédhez fordulunk,
mert ez nem korrekt eljárás. A
jogszabály nem csak azt mondja ki, hogy mit kell nekünk betartani, hanem azt is, hogyan
kell értesíteni a lakókat. Nos,
ez a mi esetünkben elmaradt.
Furucz Anita

közölték velem, hogy márpedig kint járt a munkatársuk és
helye panasznak nincs, fizetni
kell a plusz kiszállási díjat. Mivel azonban mi ezt nem szerettük volna, mondtam a kissé morgós hölgynek, hogy én
futok még egy kört az ügyben,
mert jogtalanul nem szeretnénk fizetni. Felhívtam a katasztrófavédelmet is, ahol pedig azt mondták, ők nem tudnak semmit tenni, bár hozzájuk is sok panasz érkezik. Mit
tehet az, aki nem látott semmilyen értesítőt kéménysepréssel
kapcsolatban? Nos, ahogy az
ügy áll, SEMMIT. Fizetnie kell
még akkor is, ha nem ő a hibás. De ez nem megoldás. Azt
mondják, rezsicsökkentés volt
ezen a téren is, de most a dupláját kellene, hogy kifizessük,
mert valaki hibázott?
A szomszéd, tartva a nagyobb büntetéstől, inkább kihívta a szakembert. Megkérdezetem őt is, milyen ez a rendszer, de nem tudott semmit
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Ifjú néptáncosok, akik
hagyományainkat örömmel élik
A magyar táncművészet váci szentélyében, a Madách Imre Művelődési Központ Jeszenszky®
Termében csodálatos élményben volt részük azoknak, akik vasárnap délután élvezhették a székelyföldi Zetelaka Ezüstfenyő Néptáncegyüttes, a váci Naszály és Cindróka Együttes színvonalas
produkcióit. Méltán fogalmazott úgy a programot megnyitó dr. Manninger Péter önkormányzati
képviselő: „Csodálatos pillanatok szemtanúi lehettünk…”

A

kánikulai forróság sem
tudta távol tartani a
néptánc és népdalok
kedvelőit, akik vasárnap délután megtöltötték az egykori
világhírű művész nevét viselő
Jeszenszky® Terem széksorait. A fellépő ifjú „művészeket”
és a szépszámú közönséget dr.
Manninger Péter önkormányzati képviselő köszöntötte
(jobb felső képünkön). - Csodálatos pillanatok szemtanúi
lehettünk, hogy a számítógép,
internet, információ áramlás világában ti a néptánccal
- mely nem annyira divatos
- foglalkoztok. Szabadidőt,
energiát fordítotok az elsajátítására, mi több, még tovább
is adjátok. Remélhetőleg tudásotokkal eljuttok a nagyvilágba. Kívánom, hogy nagyon sok
boldogságot nyerjetek ebben a

Munkatársakat keresünk

Zetelakai Ezüstfenyő Néptáncegyüttes
A Naszály és Cindróka
Gyermektáncegyüttest a váciaknak talán már nem kell
bemutatni. A két csoport 2014
szeptemberében alakult Deákváron. A Cindróka név a
Naszály hegy lejtőin virág-

Ónodi Béla és váci együttese
műfajban, tiszteljétek mestereiteket, legyen sok sikeretek
és kapjatok sok tapsot – hangzottak a városatya szavai, aki
a kedves köszöntés mellett
Vác város kalauz című könyvvel ajándékozta meg a fellépő
együttesek tagjait.
A közel két órás nagy sikerű programban elsőként a
váci együttesek mutatkoztak
be Ónodi Béla vezetésével.

zó tavaszi hérics népi elnevezése, a Naszály hegy pedig Vác egyik természeti jelképe. Az együttes hitvallása:
„csak tiszta forrásból”, azaz
csak a tiszta néphagyományból táplálkozva. A tradicionális népi gyermekjátékok és a
magyar néptánc kincs anyanyelvi szinten való elsajátítása mellett az együttes fontos
célkitűzésének tekinti a ma-

gyar néphagyomány népszerűsítését.
A Székelyföldről érkezett
együttes nevében Kovács
Imre és a csoport egyik fiatal
tagja köszöntötte a vendéglátókat, akiknek megható mondatokkal mutatták be a székely emberek életét, fennmaradásukért és önállóságukért
vívott mindennapi küzdelmüket. A hatezer, színtiszta magyar ajkú székelyt számláló
Zetelaka Vác testvérvárosa,
Székelyudvarhely közelségében, a Madarasi-Hargita lankáin terül el.
A táncosok nagy részét a
helyi iskola tanulói teszik ki,
jelenleg a csoportnak több
mint 70 aktív tagja van. A
tánccsoport repertoárjában
szerepel Kisküküllő menti leánykörtánc, sűrű és ritka pontozó, ugyanakkor műsorukban megtalálhatóak az udvarhelyszéki, moldvai, marosszéki, szatmári, illetve mezőségi
táncrendek is. A táncelőadásukat színesítik székely népdalokkal, valamint versekkel.
A táncosok hazai és külföldi
rendezvényeken egyaránt sikeresen szerepelnek. Minden

300 ezer forintot nyert
Dunakeszi a városi
drogprevenciós programra

évben megszerveznek egy tíz
napos turnét az anyaországba, mert, ahogy Sebő Ferenc
mondja: "A hagyományt nem
ápolni kell, hisz nem beteg,
nem is őrizni, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor
maradhatnak meg, ha megéljük őket."
S akik ott voltak vasárnap
délután a határon innen, és
határon túli fiatalok „néptánc
fesztiválján”, azok bizton állíthatják, hogy hagyományainkat, kultúránkat nemcsak
ápolják, hanem magas hőfokon meg is élik…
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.

unakeszi Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a
gyermekek, fiatalok védelmét
és megfelelő felkészítését, különösen olyan veszélyt rejtő területeken, mint például
a drogfogyasztás – olvasható
a város hivatalos weboldalán.
Ennek megfelelően a ciklus elején az Önkormányzat külön Ifjúságvédelmi és

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

D

drogprevenciós
tanácsnokot nevezett ki Lukácsi Bálint

Férfi vagyonőröket keresünk folyamatos munkavégzésre,
azonnali kezdéssel. Feltétel, rugalmasság, megfelelő fizikai
állapot, önálló munkavégzésre való képesség. Jelentkezni
lehet a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen,
valamint a 06-30 9337-235; 06-30 9829-451 telefonszámon

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

Az Ifjúságvédelmi és drogprevenciós tanácsadó testület programjának támogatására nemrég sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, aminek köszönhetően 300.000 forint támogatást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.
személyében, akit 4 fős tanácsadó testület segít munkájában.
A támogatást első sorban a
Dunakeszi Város Kábítószer
Egyeztető Fórumának újra
indítására nyerte a város.
A tanácsadó testülettel
és programjukkal találkozhatnak a Dunakeszi Feszten (szeptember 11-13.) a számukra biztosított sátorban!

üzemi konyhánkra, Dunakeszire!
Lehetőség van szakmunkára:
SZAKÁCS, HENTES, PÉK,
valamint
BETANÍTOTT MUNKÁRA:
konyhai kisegítő, kézilány,
csomagoló, anyagmozgató,
mosogató, takarító.
Jelentkezni lehet: telefonon:
20/778-1576, 20/778-1577;
e-mailben: allas@teletal.hu

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás 15 m2 felett háztól házig
1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771
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Modern kortárs képzőművészeti
kiállítás a Dunakanyarban
Nagymaros évtizedek óta meghatározó szereplője a Dunakanyar képzőművészeti életének. Nem csupán a településen működő kiváló művészeknek, ill. az itteni festészeti hagyományokat lefektető, régi
mestereknek köszönhetően, de annak a szervező tevékenységnek is, mellyel teret biztosít az egyes
Duna-parti városok művészei közötti párbeszédnek.
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XI. Veteránautós és Motoros
Találkozó Sződligeten
Az idén is motorzajjal és kipufogó füsttel telik meg a
sződligeti Duna part, hiszen augusztus 30.-án (vasárnap)
immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Sződligeti Találkozó!
Tisztelt Veterán Sporttársak!
Örömmel vennénk, ha megjelenésükkel megtisztelnének bennünket.
Időpont:
2015. augusztus 30., 9.00 órától
Helyszín: Sződliget Duna part
Kontakt személy: Juhász Béla
Elérhetőség: 06/30 9311-361
jb@vnet.hu

Regisztrációs díj, vagy bármilyen egyéb költség nincs!
Juhász Béla polgármester

Hétkápolnai kulturális napok
– főszerepben a magyar
kézművesség

E

Hat település tizenhét művésze állított ki

z a szellemiség hívta életre a nagymarosi Sigil Galéria és Kávézóban,
augusztus 8-án megnyílt tárlatot is,
melynek 17 kiállító művésze hat településről: Dunakesziről, Esztergomból, Kismarosról, Nagymarosról, Sződligetről és Vácról érkezett.
A kiállítás szervezője, Magyar Miklós festőművész, aki elmondása szerint, a
Dunakanyar legjelentősebb kortárs alkotói/alkotásai közül szeretett volna bemutatni egy tágabb keresztmetszetet. A nívós, sokszínűségében is egységes rendezőelv mentén válogatott kiállítási anyag pedig tökéletes helyszínre lelt a sajátos atmoszférájú, osztott belső terekkel rendelkező
Sigil Galériában. E hangulatos, kulturális
központban, mely időszaki kiállításaival,
irodalmi estjeivel, koncertjeivel, alig több
mint egy éves fennállása alatt a város művészeti életének egyik legkülönlegesebb
színfoltja lett.
A kiállítást a Sigil Galéria és Kávézó tulajdonosának, Murányi Zoltánnak a köszöntője után Mándli Gyuláné, a nagyma-

rosi könyvtár igazgatója nyitotta meg. A
megnyitót Szabó Sándor gitárművész gyönyörű, keleties hangzású, meditatív koncertje tette teljessé.
A csoportos kiállítások mindenekelőtt
attól válnak izgalmassá, hogy magukban
hordozzák az alkotások, ill. az egyéni alkotói világok közötti dialógusokat. Azt az
együtthatást, melyben az egyes művek saját jelentéstartamaikon túl, további árnyalatokkal gazdagodnak.
A tárlaton szereplő műveket ezúttal
mindössze a címben szereplő „modern,
kortárs képzőművészet” hívószavai kötik
össze. Így talán, nem hiábavaló a kérdés,
hogy – túl a „jelenvalóságon” - mitől válik modernné és kortárssá egy alkotás? E
kiállítás bizonysága szerint mindenekelőtt
a műfaji határokat feszegető sokféleségtől,
s a friss, olykor meghökkentően újfajta nézőpontok felvetésétől. Az alkotások összhatását – noha a művek nagy része nem
mentes a mélyebb, filozofikus gondolatoktól és társadalmi problémák megfogalmazásától sem – a könnyedség, a játékos derű

Mándli Gyuláné könyvtárigazgató

határozza meg. A falak között „jól megférnek egymás mellett” Szottfried Zsófia képzelet és valóság határmezsgyéjén fogant,
meseszerű alakjai Magyar Miklós jellegzetes zenészportréival vagy épp Békefi András aprólékos, finom rajzolatú grafikáival.
Csak úgy, mint Vincze József és Magyar János, különböző minőségű anyagokat ötvöző szobrai Kubó Éva - az egymásra rakódott idősíkok képzetét keltő - rétegzett felületeivel.
A kiállítás augusztus 29-ig tekinthető
meg.
A kiállító festő, - grafikus, restaurátor és szobrászművészek: Kubó Éva,
Tuzson-Berczeli Péter, Vándor Gábor,
Vincze József, Kardos Tibor, Kardos Éva,
Szottfried Zsófia, Békefi András, Lányi
Csaba, Magyar János, Magyar Miklós,
Andráskó Péter, Ferencz Dániel, Ferenczi Gábor, Funk Péter, Pintér Zsóka, Győrffy Kovács Adrienn.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Brezovszky István

Augusztusban újra élettel telik meg a váci Hétkápolna. Az idén hagyományteremtő céllal útjára indított
jótékonysági rendezvénysorozat következő alkalmával a magyar kézművesség kap kiemelt szerepet.
A három napos rendezvényen a fellépők között lesz többek között - Tóth Vera és Oláh Gergő is.

A

Dunakanyar Rendezvényiroda szervezésében ezúttal is számos
olyan program várja az érdeklődőket, amelyek a kicsiket és
a nagyokat egyaránt a ligetbe
vonzzák majd. Mint megtudtuk, a szervezők számos olyan
kézművest hívtak meg a rendezvényre, akik a különböző
anyagok felhasználásával csodálatos tárgyakat készítenek,
és itt lesznek azok a kézművesek is, akik a gasztronómia területén kápráztatják el az eredeti ízek kedvelőit. Így például a magyar kézműves sörfőzdék közül is többen képviseltetik magukat a rendezvényen.
A három napos kézműves fesztiválon a jó hangulatról váci
zenekarok, valamint ismert

sztárvendégek gondoskodnak
majd, de lesz hatalmas vidámpark, póni lovaglás, és vasárnap jótékonysági biciklis felvonulás is!
A rendezvényen ezúttal is a
Hétkápolna területének gondozására gyűjtenek adományokat; legutóbb a nagy sikernek
köszönhetően az összegyűlt
adományokból kétszer is sikerült levágni a derékig érő gazt,
így most már boldogan használhatják a városban élők ezt
a csodálatos területet. A Hétkápolna új plébánosa Dr. Farkas László, a Dunakanyar Rendezvényiroda szervezői, valamint az összes résztvevő és segítő sok szeretettel várnak mindenkit augusztus 14-15-16-án!
Wernke Ádám
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Elhunyt Mózner János

Már kétszeres Universiade-győztesnek
vallhatja magát a Dunakeszin élő Szentesi Ádám

„Van, aki viszi, van, aki játszik a zongorán”
Noha a nemrég véget ért kazanyi vizes világbajnokságon nem jutott sok babér vízilabdázóinknak
– a férfiak a 6., míg a nők a 9. helyen végeztek – azért az Universiadén megmutatták a magyarok,
igenis a sportág nagyjai közé tartoznak. A Vincze Balázs által irányított aranyérmes csapat egyik
legjobbja a Dunakeszin élő Szentesi Ádám volt, aki elárulta, sikerük legnagyobb titka, hogy akkor
is bíztak magukban és egymásban, amikor már minden veszni látszott.
- A szurkolóknak hova kell elhelyezni az Universiadén szerzett aranyérmet?
- Nagyon erős mezőnyben lettünk bajnokok, és az egygólos vagy büntetőkkel
szerzett győzelmeink azt is megmutatták mindenkinek, hogy mentálisan és fizikálisan is remekül felkészültünk a tornára.

sokan nem hittek már bennünk, a magyar csapat végső sikerében. Mi a vízben
és a parton viszont végig bíztunk magunkban és egymásban, és előbb egyenlítettünk, majd büntetőkkel végül az
aranyérmet is megszereztük.

- Melyik találkozó volt a
legemlékezetesebb az Ön
számára?
- Én két találkozót említenék, amely keretbe foglalta a szereplésünket. Az
olaszokkal kétszer
találkoztunk, és az
első meccsen fölényesen nyertünk
ellenük. Aztán
az utolsó mec�cset is velük játszottuk…
- Amit ugyebár
nem nyertek meg fölényesen…
- Nem, sőt, az olaszok
már 4-0-ra vezettek ellenünk a fináléban. Ekkor

- Mindig azt szokták mondani, egy
csapat akkor sikeres, ha megvannak
benne a művészek és a mesteremberek is. Ön melyik részhez sorolja magát?
- Én inkább úgy fogalmaznék,
hogy vannak, akik inkább
cipelik, míg mások inkább játszanak a zongorán. Nos, én magamat az előbbiek
közé sorolom. Nagyon szívesen töltöm be ezt a szerepkört, oda viszem a zongorát,
ahova kérik, hogy
aztán a klasszisaink
szemet és fület gyönyörködtetően játszanak rajta.
- Mennyire volt elégedett
a teljesítményével?

- Úgy érzem, kijátszottam magamból mindent, talán csak a fináléval kapcsolatban lehet hiányérzetem, ugyanis
aránylag hamar kipontozódtam védekezésben.
- Immár kétszeres Universiadegyőztes. Melyik volt nehezebb: megszerezni az elsőt, vagy megvédeni a bajnoki címet?
- Azt hiszem, igaz a mondás, hogy
megvédeni a bajnoki címet sokkal nehezebb, mint megszerezni. Ezzel együtt
számomra egyforma értékkel bír mindkét aranyérem.
- Mikor kezdi meg a felkészülését a
bajnoki szezonra?
- Én már elkezdtem, igaz, új csapatom,
az UVSE edzője két plusz hét szabadságot adott nekem. A felkészülésünk már
zajlik, igaz, a különböző válogatottakból most érkeznek majd vissza a játékosaink, így az egész keret csak egy-két nap
múlva tud együtt dolgozni. Még szerencse, hogy a szeptember vége felé kezdődő bajnokságra kell száz százalékosnak
lennünk.

X-Car Autószerviz – Autócentrum

A forró nyári napokon segít
a kiválóan működő klíma!
Az elmúlt napokat jellemző kánikulában mindenkinek jólesett egy kis
hűsölés. Vannak, akik ezt a vízpartokon tehették, de akik a munkájukat végezve gépkocsiban ültek, hát őket bizony megizzasztotta a rekkenő hőség.

F

őképpen akkor, ha a gépkocsijukban
nem, vagy nem megfelelően működött
a légkondicionáló berendezés. Ma már a
gépkocsik többségét felszerelték ezzel a kényelmi berendezéssel, amelynek kifogástalan működéséhez szükség van az időszakos ellenőrzésre, karbantartásra.
A Dunakeszin, nemrégiben megnyílt X-Car
Autószervizben korszerű automata géppel,

képzett szakemberek végzik a gépkocsi klíma
rendszerek ellenőrzését, töltését, és javítását.
Javában „tombol” a nyári kánikula, látogasson el Ön is gépkocsijával a Dunakeszi északi
iparterületen, a 2. sz. főútvonal mellett létesült
X-Car Autószervizbe, ahol most akciós áron
ellenőriztetheti gépkocsija klíma berendezését.
X-Car Autószerviz – Autócentrum
2120 Dunakeszi, Fő út 199.
Tel.: 06-27/349-901

XVII. évfolyam 16. szám

-molnár-

Két héttel az 57. születésnapja után meghalt Mózner
János, a Vác labdarúgócsapatának egykori élvonalbeli játékosa, későbbi edzője.

A

szakember hosszú ideje leukémiával küzdött.
Mózner János 1958. július 17-én született, az élvonalban
még a Honvéd játékosaként 198182-es szezonban mutatkozott be,
majd később 1986 és 1989 között
az NB I-be feljutott Vác együtte-

sét erősítette. Később megfordult
Dorogon és Hatvanban is. Legemlékezetesebb mérkőzésén az NB
I-es álmokat dédelgető Komlót
5:0 arányban kiütötték. Mózner
a mezőny legjobbjaként két góllal is hozzá járult a fényes győzelemhez. Edzőként sokáig Videoton és a Puskás Akadémia utánpótlásában dolgozott, de 2012-13ban a Vác edzője is volt. Hosszú
ideje súlyos betegséggel küzdött,
a magyar öregfiúk-válogatott már
2013 októberében gálamérkőzést
játszott a leukémiás szakember
megsegítésére.

OKOSTELEFONOKON IS NÉZHETŐ LESZ
AZ AUGUSZTUS 20-AI KONCERT

O

kostelefonon is
követhető lesz
az augusztus
20-ai budapesti ünnepi koncert az Antenna
Hungáriával kötött megállapodás nyomán - jelentette
ki a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerdán az M1
aktuális csatorna műsorában.
Kun Szabó István közölte, hogy
a délután fél ötkor kezdődő koncertfolyamot a MinDig TV-applikáció használatával nézhetik
okoseszközeikkel azok, akik nem
lesznek a helyszínen vagy csak távolabb állnak a színpadtól.

Az ünnepségek biztonságos lebonyolításáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy
a rendezvénysorozat ideje
alatt félóránként elemzi az
operatív törzs a beérkező meteorológiai információkat, és szükség esetén - a kész terveknek megfelelően - beavatkoznak, valamint
lehetőség nyílhat programmódosításra is – írja az MTI.
Az Országos Mentőszolgálat például egy bárhol felállítható, kisebb
kórházként működtethető egészségügyi sátorral is készül egy esetleges vészhelyzetre - emelte ki Kun
Szabó István.

