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Érvénytelen lett az országos népszavazás

A NEMRE A MEGJELENT
VÁLASZTÓPOLGÁROK 98,36 %-A VOKSOLT

Érvénytelen lett a kötelező betelepítési kvótáról szóló, a kormány által kezdeményezett országos népszavazás. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján
a választásra jogosult 8 272 625 főből 3 646 334 (44,08%) járult a szavazó urnákhoz. Az érvényességi küszöb eléréséhez: 4 136 313 szavazatra, vagyis 50 % + egy fő voksára lett volna szükség. Az érvényes szavazatok száma: 3 418 387 (93,83 %, az összes választópolgárhoz viszonyítva 41,32 %) volt.

A

szavazó lapon szereplő kérdésre:„Akarja-e,
hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” a választópolgárok közöl 3 362 224 fő (98,36%)
voksolt nemmel, míg az igenre
mindössze 56 163 (1,64%) szavazott. Az érvénytelen voksok
száma 224 668 (6,17%) volt.

A városi szavazások
eredményei:
Szűkebb régiónk városai
közül Dunakeszin a szavazásra jogosult 33 362 főből 13 774
(41,29 %) személy élt szavazati jogával. Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 13 764 darab volt. Az érvényes szavazatok száma 12 402
(90,1%) volt. A nemre 12 156
fő (98,02%) szavazott, az igenre 246 választópolgár (1,98%)

Veresegyház város választópolgárai közül 5808 fő (43,41%)
vett részt a népszavazáson. Az
érvényes szavazatok száma
5318 (91,67%), az érvénytelen
483 (8,33%) volt. Az igenre 79
személy (1,49%), a nemre 5239
választópolgár voksolt.

voksolt. Az érvénytelen szavazatok száma 1362 (9,9%) volt.
Vácon 12 793 választópolgár (46,83%) járult az urnákhoz, az érvényes szavazatok száma 11 956 (93,46%),
az érvénytelen 836 darab (6,54%) volt. A nemmel
11 787 (98,59%) fő szavazott,
az igenre 169 (1,41%) voksolt.
Fóton 6564 fő (42,6%) járult az urnákhoz, az érvényes szavazatok száma 6146
(93,47%) volt. Az érvénytelen voksok száma: 315 darab
(6,33%), az igenre 100 személy (1,63%) fő szavazott,
míg a nemre 6046 (98,37%)
fóti polgár voksolt.
Gödön 7055 személy, a választópolgárok 46,19 százaléka vett részt a népszavazáson.
Az érvényes szavazatok száma
6344 (90,04%) volt, érvénytelenül 702 fő (9,96%) szavazott. A
nemre 6229 polgár (98,19%), az
igenre 115 (1,81%) voksolt.

A községek szavazási
eredményei:
Nagymaroson bőven az érvényességi határ fölött volt a
választópolgárok
részvételi
hajlandósága, akik közül 53,29
százalék, 2058 fő járult az urnákhoz. Az érvényes szavazatok száma 1957 (95,14%), míg
az érvényteleneké 100 (4,86%)
volt. A szavazólapon szereplő
kérdésre igennel 21 fő (1,07%),
nemmel 1936 (98,93%) választópolgár válaszolt.
Szobon „átlépték” az érvényességi küszöböt, mivel a választópolgárok 50,68 százaléka,

1115 fő vett részt a népszavazáson. Az érvényes szavazatok
száma 1048 (93,95%) volt, érvénytelenül 67 fő (6,01%) töltötte ki a szavazólapot. Az igenre
19 személy (1,8%), a nemre 1029
fő (98,19%) szavazott.
Szentendrén a választópolgárok közül 9582 fő (45,41%) vett
részt a népszavazáson, akik közül 8962 (90,82%) voksolt érvényesen. Az érvénytelen szavazatok száma: 879 (9,18%). Az igenre 110 fő (1,27%), míg a nemre
8582 (98,73%) személy szavazott.

Sződliget 3620 választópolgára közül 1739 fő (48,04%) járult az urnákhoz. Az érvényes
voksok száma 1614 (92,87%),
az érvénytelen 124 (7,13%) volt.
Az igenre 27 fő (1,67%), a nemre 1587 személy (98,33 %) adta
le szavazatát.
Sződön 1169 lakos (51,38%)
élt szavazati jogával. Az érvényes szavazatok száma: 1137
(97,38%), az érvényteleneké 32
(2,74%) volt. Az igenre 11 fő
(0,97), a nemre 1126 választópolgár (99,03%) voksolt.

Verőcén is meghaladta az ötven százalék fölötti érvényességi részvételi arányt a voksolók
száma, akik közül 1586 személy (54,04%) járult az urnákhoz. Érvényesen 1483 személy
(93,62%), érvénytelenül pedig
101 fő (6,38%) voksolt. Igennel 30 fő (2,02%), nemmel 1453
(97,98%) verőcei választópolgár
szavazott.
Kismaros község 1006 választópolgára (54,76%) vett
részt az október 2-i népszavazáson. Érvényesen 937 fő
(93,14%), érvénytelenül 69 fő
(6,86%) szavazott. Az igenre 12
személy (1,28%), a nemre 925
fő (98,72%) voksolt.
Zebegény 577 választópolgára (55,16%) vett részt a
voksoláson, akik közül 526
fő (91,32%) adott le érvényes
szavazatot. Az érvénytelen
szavazatok száma: 50 (8,68%)
volt. Igennel 9 fő (1,71%),
nemmel 517 személy (98,29%)
voksolt.

Tisztelt Választópolgárok!

Október 2-a fontos dátum nemzetünk, országunk életében, és őszintén bízom abban, hogy Európa életében
is. Mi, magyarok történelmet írtunk ezen a népszavazáson. Magyarország, gyermekeink és unokáink jövőjéről mondtunk véleményt, hogy kikkel éljünk együtt, mi legyen a kultúránkkal, az eddigi életformánkkal,
a keresztény gyökereinkkel.

B

üszkék lehetünk arra, hogy
az EU első és eddig egyetlen tagállamaként a magyarok közvetlenül véleményt
nyilváníthattak a bevándorlás kérdéséről. A népszavazáson létrejött
egy új egység Magyarországért: a szavazók 98%-a nem akar kényszerbetelepítést. Örömmel mondhatom, hogy sikeres volt a kezdeményezésünk, hiszen
a rendszerváltás óta még egyetlen népszavazáson sem szavaztak ennyien ilyen
egységesen. 3,3 millió ember szavazatott
nemmel a kényszerbetelepítésre. Ez több
mint bármely párt eddigi szavazóbázisa. A kormány mindent meg fog tenni
azért, hogy érvényesítse a magyar nép
akaratát Brüsszellel szemben.
Mind államtitkárként, mind pedig országgyűlési képviselőként szeretném
megköszönni minden szavazónak, hogy

részt vett a nemzetünk jövőjét nagymértékben befolyásoló október 2-i népszavazáson és átérezte a népszavazás fontosságát. Köszönettel tartozom azért,
hogy bizalmat szavaztak a magyar kormánynak, amely által erős felhatalmazással képviselhetjük a magyarok akaratát Brüsszellel szemben is.
Mindenekelőtt közjogilag is érvényesíteni kell az emberek akaratát, Magyarország Alaptörvényében is ki kell mondani, hogy: Magyarországra tilos a migránsok csoportos betelepítése, a Magyar Országgyűlés hozzájárulása nélkül Brüsszel semmilyen uniós előírással
nem telepíthet bevándorlókat, és hogy
nem korlátozhatják hazánk szuverenitását és nem kérdőjelezhetik meg Magyarország területi egységére és népességére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. Az erről szóló kiegészíté-

seket a miniszterelnök már a parlament
elé terjesztette.
Ez a népszavazás nem valaminek a
vége, hanem valaminek a kezdete. Komoly csaták és nehéz ütközetek várnak
ránk, azonban egy hosszú út első és legfontosabb lépését már megtettük. Nincs
vesztegetni való időnk, hiszen a brüs�szeli kvótacsomagon már az utolsó simításokat végzik, és ahogy azt az Európai
Bizottság is megerősítette, fel akarják
gyorsítani a betelepítéseket felső korlát nélkül, automatikusan, futószalagon,
családegyesítéssel. A magyar emberek
azonban világossá tették, hogy ezt nem
akarják és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez így is legyen.
Dr. Tuzson Bence
országgyűlési képviselő
kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár
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AZ ŐSZI NAPSUGÁR KLUB
ÜNNEPI RENDEZVÉNYE

Két esztendeje, október elsején, az Idősek Világnapján alakult meg az Őszi
Napsugár Idősek Nappali Klubja, melynek a VOKE József Attila Művelődési Központ adott otthon. A szépen berendezet klubhelyiséget akkor Dióssi
Csaba polgármester, és Terbe Józsefné, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub akkori vezetője adta át a közösségnek.

Dióssi Csaba polgármester
és Hegedűs Kornélia klubvezető

A

z évfordulóra való megemlékezés és az Idősek Világnapja jegyében egy szórakoztató, vidám hangulatú összejövetelre került sor október 7-én a Dunakeszi Házasságkötő teremben. Ugyanis a művelődési központ felújítási
munkálatai a fentebb említett klubhelyiséget
is érintik, így átmenetileg nincs állandó terem
a programok megtartására. A rendezvényen
megjelent többek között Dióssi Csaba polgármester, Manhalder Zoltánné aljegyző, Szabóné Ónodi Valéria a Dunakeszi Óvoda- és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár Intézményvezetője, Csoma Attila a VOKE József
Attila Művelődési Központ igazgatója, Balogh
Gyula, a kiránduló klub képviseletében valamint Terbe Józsefné, a kiránduló klub korábbi vezetője.
– Hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy ünnepeljünk, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok
iránt, akiknek köszönhetjük a nappali klub
létrejöttét és működését – mondta köszöntőjében Hegedűs Kornélia klubvezető. A továbbiakban arról szólt, hogy az építkezés idő-

szakában váltakozó helyszíneken rendeztek
programokat, összejöveteleket s ezeken a találkozásokon szoros kötelékek, barátságok
alakultak. – Ebben a rohanó világunkban egy
ilyen felbecsülhetetlen értékkel bíró közösséget őrizni, erősíteni és méltó módon ünnepelni is kell – hangsúlyozta a klubvezető.
– Az Idősek világnapja alkalmából is végiggondoljuk, mennyire fontosak számunkra a
körünkben élő nyugdíjas családtagok, barátok – mondta üdvözlő beszédében a városvezető. Felidézte gyermekkorát, amikor vidéki
rokonoknál nyaralt, és az akkori nyugdíjasok
egész másként élték meg a mindennapjaikat.
– A klub azért is fontos, mert vannak jó kulturális programok, hallgathatnak verseket,
láthatnak táncokat és sort keríthetnek kötetlen beszélgetésekre is. Aktív éveinkben kevesebb idő jut a tartalmas kikapcsolódásra, de
nyugdíjasként erre több idő jut. Köszönet illeti az Önkormányzat nevében is a programszervezésért, a klubélet mozgalmassá tételéért
a klubvezetőt, mert ő az, aki összetartja a közösséget.
Végezetül a következő esztendőre is számos
jó programot, hasznos közösségi életet kívánt
a jelen lévő klubtagoknak a polgármester.
Ezt követően egy csokor virággal kedveskedtek születésnapja alkalmából Kelemen
Lászlónénak, majd kezdetét vette a műsor,
melynek keretében csoportos táncot, Back Judit és Dr. Lassó Attila egykori versenytáncos
házaspár szólóprodukcióját láthatta a közönség, majd Becse Istvánnét a nyugdíjas életről
szóló verset, Toldy Éva pedig egy nyugdíjas
férfiről szóló prózát adott elő. Sor került egy
játékos vetélkedőre is, majd egy retro tánccal
fejeződött be az ünnepi klubnap, melynek alkalmából minden jelen lévő emléklapot kapott.

XVIII. évfolyam 20. szám

A tiszteletadás megköveteli,
hogy minden évben
emlékezzünk október 6-ra
Az aradi vértanúkra emlékeztek Vácon október 6-án délután a Rózsakertben lévő emlékhelyen. Az ünnepségen a helyi iskolák diákjai, és a
városi intézmények képviselői voltak jelen, de váci polgárok is lerótták
tiszteletüket.

A

városban minden
évben másik iskola
készül emlékműsorral. Ebben az
esztendőben az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai által emlékezhetett Vác az
1848-49-es eseményekre.
Az ünnepi beszédet Magyari József, az iskola igazgatója mondta. Beszédében kiemelte az 1848-49-es szabadságharc erkölcsi üzenetét,
azt, hogy egy nemzet vívott a
végén már reménytelen harcot az elnyomás ellen, s ebben a küzdelemben voltak,
akik készek voltak az életüket

Fördős Attila polgármester
és Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Magyari József méltatta az aradi
vértanúk bátorságát, hősiességét

adni. Kölcsey Ferenc 167 éve
elhangzott üzenetét olvasta
fel és idézte fel a történéseket.
- A mai napon emlékezünk
a hősökre, volt köztük szerb,
horvát, magyar, német, osztrák és örmény származású is,
akik a nemzetiségi sokszínűségük ellenére is egy emberként védték a magyar hazát.
Haynau körében már a tárgyalások előtt döntöttek a halálos ítéletekről. Az eljárás
egyértelműen koncepciós jellegű volt, a vádak pedig jogi
szempontból is megkérdőjelezhetőek – mondta. Hozzátette: a tiszteletadás és a történelmi emlékezet ébrentar-

tása megköveteli, hogy minden évben ezen a napon hangozzanak el a hősök nevei, és
emlékezzünk arra a több ezer
hős katonára is, akiknek köszönhetjük, hogy ma szabadon élhetünk.
A megemlékező beszédet
követően helyezték el az intézmények, a városvezetők
és a civilek az emlékezés koszorúit. A katonatisztek emlékhelye előtt a Váci Huszárés Nemzetőr Bandérium tagjai álltak díszőrséget. Az esemény végén pedig a közös
emlékhely előtt tisztelegtek a
jelenlévők.
Furucz Anita

Katona M. István
A szerző felvétele

Wittner Mária kapta az idei
Emberi Méltóságért kitüntetést

Wittner Mária a Dunakeszin élő, volt fideszes parlamenti képviselő, 1956-os
halálraítélt október első hetében vette át az Emberi Méltóság Tanácsa által adományozott díjat, melyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke, és Szunai Miklós, az EMT főtitkára adtak át az I. kerületi Ökoházban, Budapesten.

Lomnici Zoltán, Wittner Mária és Szunai Miklós

"Az Emberi Méltóság Tanácsa a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezet, amely pártoktól független, állami támogatásban nem részesül, ado-

mányokat nem gyűjt, tagjai
tevékenységüket térítés nélkül, társadalmi munkában
látják el.
A tanács tagjai több mint
egy tucat ország neves köz-

életi személyiségei, tudósok,
művészek és sportolók, akik
fontosnak tartják az emberi
méltósághoz való jog tiszteletben tartását, az emberi jogok érvényesülését, és akik
hajlandóak is tenni a cél érdekében.
Az Emberi Méltóság Nemzeti Emléknapját az Emberi Jogok Napján ünnepeljük
meg. Első alkalommal 2009
decemberében került sor a
megemlékezésre.
Az alakuló ülésen az alapszabály elfogadása mellett
megállapodtak abban, hogy
a szervezet a politikai pártoktól függetlenül fejti ki
a tevékenységét, pártpolitikai rendezvényeken nem
vesznek részt." -olvasható az
EMT hivatalos oldalán.
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Jóváhagyták a váci mobilgát
műszaki paramétereit
Vác Város Képviselő-testülete jóváhagyta a város mobilgátjának műszaki tervét. E szerint a védmű mintegy
1800 méteren keresztül húzódik majd a városközponttól északra lévő börtöntől délre, a Gombás patakig. A
megállapított mértékadó árvízszint felett 1 méter magasságig nyújt védelmet áradás esetén.

A

városatyák – október 5-én - rendkívüli ülésen tárgyalták a témát, hogy
a tervek hatósági engedélyeztetése megkezdődhessen,
amelyhez nélkülözhetetlen a
képviselő-testület döntése.
A mobilgát terveit elkészítő
KEVITERV AKVA Kft. képviselőjének előadásából kiderült: a közel 1800 méter hos�szú létesítmény a börtön szélétől a Gombás patak vonaláig
húzódik majd. Nyomvonala a
fegyháztól a kompig várhatóan a jelenlegi kőkorlát mentén lesz, a révtől pedig az alsó
sétányon folytatódik, aztán a
vár magasságában a jelenlegi
földgát felé kanyarodik vis�sza – számolt be a tanácskozásról az estv.hu. A gát alapja mintegy 10-12 méter mélyre kerül, a parapetfal pedig
egy méter magasan fog a föld
fölé emelkedni. Erre a betonalapra szerelik fel árvíz esetén a 2-2,5 méter magas alumínium palánkok. A betonfalon, ahol szükséges - például a kompnál - átjáró kapu-

kat, hézagokat hagynak majd.
A prezentáción elhangzott az
is, hogy ha az 1 méteres betonmagasságot meghaladja a
várható vízszint, akkor megkezdik a panelek összeszerelését, ami az oszlopok felállításából és az alumínium zsaluelemek behelyezéséből áll.
A mobilgát tárolását egy legalább 1400 m2-es raktárépületben oldják meg, várható
árvíz esetén innen szállítanák az eszközöket a helyszínre. A testületi ülésen az is kiderült, hogy a mobilgát elkészülésétől számítva legalább
évente egyszer fel kell állítani az eszközt gyakorlás céljából, vész esetén ugyanis egy
nap alatt össze kell szerelni.
A mobilgát a szakember szerint cseppmentesen képes a
jelenlegi földszinttől számított 2-2,5 méter magasan kizárni a Dunát.
A polgármester és a jelenlévő13 képviselő mindegyike
támogatta a műszaki tervet,
ezzel megkezdődhet az engedélyeztetés, ami újabb lépés a
megvalósítás irányába.
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Dunakeszi: Jó ütemben épül a városi uszoda
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola közelében állami
beruházásban épülő városi tanuszoda alapkövét június 3-án ünnepélyesen helyezte el dr. Boros
Anita, vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár és Dióssi Csaba polgármester.

D

unakeszi életében kiemelkedő eseménynek számító
ünnepségen Dióssi Csaba beszédében fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy immár
két évtizede folyamatosan napirenden volt a tanuszoda építése, amely
a Magyar Állam és az Önkormányzat együttműködésének, valamint
Tuzson Bence országgyűlési képviselő munkájának köszönhetően napjainkra vált valósággá.
A néhány hónapja tartott ünnepségen a helyettes államtitkár bejelentette, hogy az uszoda építésének és a
majdani üzemeltetésének teljes költségét magára vállalta az állam. A dunakeszi uszoda beruházási költsége
nettó 354 millió forint, amely 2017
elejére készül el. A sportlétesítmény
építéséhez szükséges területet az Önkormányzat biztosítja.
A kivitelező TERND Építő Zrt.
munkatársai tartják a kitűzött ütemet
az építkezésen, bár az nehézséget okozott, hogy a kis terület miatt belülről haladnak kifelé. Mint azt Mihály
Csaba vezérigazgató laptársunknak, a
Dunakeszi Postnak elmondta a kitermelt földet sem teríthetik bárhová.
Az időjárás eddig kedvező volt,
tartható a határidő, hiszen a medencetest már elkészült, és megkezdték az épület alapozását is, melyben
majd az öltözők, szertárak és az irodák kapnak helyet.
A föld alatt, vaslemezzel borított

Papp Ildikó, Fördős Attila,
Loksa Levente, Wernke Ádám
Várhatóan
tavasszal megnyílik
a 25 méteres uszoda

gépház terem is elkészült, és már
megrendelték a tetőszerkezet ragasztott faelemeit is. Október végén már
az is látható lesz, hiszen addigra elkészülnek a tartó falak is. Utána következhetnek a belső munkálatok.
A medence érdekessége, hogy nem
csempés, hanem fóliás bevonatú lesz,
amit Mihály Csaba szerint sokkal
könnyebb javítani. A város évtizedek óta várt létesítménye 1,90 méter
mély, 25 méter hosszú lesz, a tanuló
medence pedig 80 centi mély.
A műszaki átadás időpontját február 28-ra tűzték ki, utána következik az épület berendezése, pl. öltözői

padok, szekrények, sporteszközök,
majd jöhet a próbaidő.
Minden jel arra utal, hogy tavas�szal valószínűleg már a gyerekek is
használhatják az uszodát, ám a végső
szót az üzemeltető, a Nemzeti Sportközpontok mondja majd ki.
Az uszoda a Fazekas Mihály iskola
és a műfüves futballpálya szomszédságában épül, melynek megnyitásával a város egyik jól kiépített sportés rekreációs központja várja majd a
sportolni vágyó lakosságot.
(Vetési)
Fotó: Vörös István
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A Dömös-Szentendre
A TELEKESZI TV A DIGITÁLIS
kerékpárút megépítéséről
MŰSORTOVÁBBÍTÁSBAN
egyeztettek a felek
Az átállás digitális adásra a tv-nézők számára sok előnnyel és kényelmi funkcióval jár.
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke az
EuroVelo6 kerékpárút Dömös–Szentendre szakaszának
megvalósítása tárgyában egyeztető tárgyalást hívott ös�sze október 5-én a szentendrei Városházára.
endre szakaszon két
nyomvonal lehetősége
merült fel, a Szentendrei – szigeten, illetve a
jobb parton vezetve. A
két nyomvonal közötti döntés meghozatalához költségbecsléssel
kiegészített előterjesztést terjeszt a közeljövőben a Kormány elé.
A települések polgármesterei hangsúlyozták, hogy a keréktárgyaláson érintett szakhatóságok párút-hálózat
megrészt
vett képviselői. Szabó Ist- valósulását bármely
Révész Má- ván elnök röviden ös�- nyomvonalon egysériusz, a ke- szefoglalta az érintett gesen támogatják és
rékpározás és az aktív szakasz megvalósítá- szorgalmazzák, mekikapcsolódás fejlesz- sa érdekében az eddi- lyet az elmúlt időszaktésével és népszerűsí- gi fejleményeket – adta ban több közös nyilattésével összefüggő fel- hírül a pestmegye.hu.
kozatban is megerőadatok ellátásáért feRévész Máriusz kor- sítettek. Ugyanakkor
lelős kormánybiztosa, mánybiztos elmond- azt is fontosnak tartVisegrád, Dunabog- ta, hogy a Rajka – Bu- ják, hogy mind a Duna
dány, Kisoroszi, Le- dapest EV6 kerékpárút jobb partján, mind a
ányfalu, Pócsmegyer, jelen pályázati ciklus- Szentendrei – szigeten
Szigetmonostor, Szent- ban történő megépí- lévő települések – ha
endre polgármestere, a tése kiemelt fontossá- ütemezetten is – bizNemzeti Infrastruktú- gú kormányzati szán- tonságosan elérhetőek
ra285x198
Fejlesztő
Zrt. és az dék.
A Dömös–Szentkerékpárral.
PR PHONAK_Layout
1 16/10/10.
11:29 AM Pagelegyenek
1
A Duna bal partján
már kiépült a kerékpárút

A

A digitális adás az analóghoz képest jobb kép- és hangminőséget biztosít. A nézők részéről a digitális átálláshoz egy DVB-C vételre alkalmas televízióra vagy egy DVB-C vételre
képes jelátalakítóra (ún. set-top-box-ra) van szükség.

D

unakeszin jelenleg négy kábelszolgáltató közül választhatnak a városban élők, ezek a Telekom, a DIGI TV, az Invitel és a UPC. A Telekom a település teljes területén, a DIGI TV
elsődlegesen az ELMŰ oszlopok mentén található kertvárosi övezetben, a Barátság úti lakótelepen, az Invitel a vezetékes telefonhálózattal ellátott területeken, a UPC a Barátság úti lakótelepen
biztosít előfizetési lehetőséget az igénylőknek. Mindegyik szolgáltató TV műsorokat, internetet és vezetékes telefont
kínál az érdeklődőknek.
A Telekeszi TV műsora jelenleg a Telekom hálózatán
érhető el. A Telekom DVB-C digitális platformon továbbítja a Telekeszi Városi TV műsorát az előfizetőknek.
TELEKOM vételi paraméterek:
Frekvencia
220 MHz
Szimbólum sebesség
6.875 MS/s
Moduláció
256 QAM
A Telekom kábel TV hálózatán IPTV műsorvétel is
van, az IPTV beltériegységek nem alkalmasak DVB-C
vételre, IPTV-n országosan NEM TOVÁBBÍTJÁK a helyi TV-k műsorát, így a TELEKESZI TV jelét sem!
Összegezve a helyi műsor a Telekom előfizetők számára csak a DVB-C digitális platformon érhető el. Akik
rendelkeznek DVB-C vételre alkalmas televízióval a digitális hangolás (vagy csatornakeresés) menüben ki kell
választani az automatikus, vagy kézi hangolást. Automatikus keresés indításával minden vehető műsor újra
hangolásra kerül, a korábban kialakított egyéni prog-

ram sorrend megváltozhat. Kézi keresés esetén az előbbiekben megadott Telekom vételi paraméterek beadása
után a keresés indításával a TV lekeresi a TELEKESZI
TV műsorát, az előfizető által a számára megfelelő számú programhelyre teheti a csatornák
rendezése menüpontban.
Akik előfizetésük révén rendelkeznek a szolgáltatótól kapott DVB-C vételre alkalmas beltéri egységgel a menüben a gyári beállítás kiválasztásával
és indításával újra hangolják a készüléket és a 231-as programhelyen láthatják
a TELEKESZI TV műsorát.
A 2010 után gyártott Plazma, LCD (LED háttér világítású vagy él világítású) és OLED TV-k rendelkeznek
DVB-C vevőegységgel.
A hagyományos csak analóg vételre alkalmas katód
sugárcsöves televíziók DVB-C STB közbeiktatásával a
TV AV bemenetére csatlakoztatva alkalmassá tehetők a
TELEKESZI TV és a szabadon vehető, korábban analóg
módon továbbított 37db műsor vételére.
A vételre alkalmas DVB-C beltéri egységek szakkereskedésekben beszerezhetők, néhány típus a teljesség
igénye nélkül:
EVO TC-100, EVO TC-300, Amiko eco TC-200,
Amiko HD 8140 T2/C, Globo XC 80
Jelenleg még analóg módon is elérhető TELEKESZI
TV műsora, de 2016. nov. 1. után kizárólag a DVB-C
platformon továbbítják a helyi műsort.
Reméljük rövid ismertetőnkkel segítségére vagyunk
a városunkban élő, a településünk életével kapcsolatos eseményeket, híreket igénylő lakótársainknak a
TELEKESZI TV adásának hosszú távú eléréséhez.

A jó hAllás fontos HAllóKészüléK

ElEM nélKül

A legújabb hallókészülékekbe
már elem sem kell

Kutatási adatoK szerint a magyar lakosság tíz
százalékának van valamilyen mértékű halláscsökkenése, és ez a szám – többek között a megnövekedett zajártalom és stressz következtében –
folyamatosan növekszik. Azonban a fokozatosan
romló hallás az érintetteknek sokszor alig tűnik fel,
sőt idővel megszokottá is válhat ez az állapot.
Felgyorsult világunKban a megnövekedett
járműforgalom következtében az autóvezetés és a
gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális
odafigyelést igényel. hogy megelőzzük a baleseteket az utakon, pontosan kell hallanunk, milyen
irányból jönnek az autók, a buszok, a kerékpárosok vagy éppen a gyalogosok. Ahhoz, hogy a
hang irányát meg tudjunk állapítani, működnie
kell az úgynevezett térbeli hallásunknak. Ennek
alapvető feltétele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel tökéletesen jól halljunk, hisz az így
észlelt hang az, ami meghatározza a térbeli
érzékelésünket. Ebből következik, hogy számos
kisebb-nagyobb balesetet el lehetne kerülni, ha a
hallásproblémákat időben kezelnék.
Fontos a tájéKozottság, hogy tudjuk,
melyek az elérhető lehetőségek a halláscsökkenésnek kezelésére. Érdemes rászánni az
időt, és megismerni a hallókészülékekkel kapcsolatos újításokat. A mai hallókészülékek már
olyan technológiával rendelkeznek, melyek
kiválóan kiszolgálják az érintettek minden
igényét: sokkal természetesebb a hallás élménye,
továbbá ezek az eszközök már hatékonyan ki
tudják szűrni a környezeti zajokat, segítve ezzel a
jobb beszédértést is.
sőt, most már elérhető egy olyan lítiumionakkumulátor felhasználásán alapuló technológia
is, mely lehetővé teszi, hogy a hallássérültek teljes

Világújdonság:
24 órás működés
egyetlen feltöltéssel

életet élhessenek. Ezeket az új generációs feltölthető készülékeket, kifejezetten arra a célra fejlesztették ki, hogy egyszerűbbé tegyék a hallókészüléket használók életét azáltal, hogy nem kell
az elemek cseréjével bajlódni. Mivel a felhasználók átlagosan évi 100 hagyományos elemet
használnak el hallókészülékeikbe, így ez a legújabb újratölthető akkumulátoros technológia
amellett, hogy környezetbarát, kiemelkedő teljesítményű, hisz egyetlen feltöltéssel képes 24 órán
át segíteni a hallást. Ezzel az újítással ezek a
készülékek lettek a leggyorsabban tölthető, és
leghosszabban üzemelő újratölthető hallókészülékek, melyet valaha gyártottak.
az ampliFonnál ingyenes, és semmilyen
kötelezettséggel nem járó hallásvizsgálat során
szakemberünk segít, és elmagyarázza, milyen
különböző típusú megoldások közül választhat esetleges hallásproblémájának kezelésére. Modern előjegyzési rendszernek köszönhetően a hallásvizsgálatokra nem kell várni, hiszen mindenki
egyéni időpontot kap, és az Amplifonnál minden
hallásvizsgálat előre megbeszélt időpontban
történik. Csupán fel kell hívnia az Önhöz legközelebbi amplifon hallásközpontot – szentendre:
06 26 501 700, vác: 06 27 620 573 –, és egyeztetni egy megfelelő időpontot.

· Kizárólag az Amplifon
Hallásközpontokban
· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

most

50%
kedvezmény

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető hallókészülék
egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.
Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes
hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!
Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*
Ajánlatunk 2016. október 13-tól 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

*

Amplifon Hallásközpontok
Szentendre, Római Sánc köz 1. Tel.: 06 26 501 700
Vác, Köztársaság u. 10-12. Tel.: 06 27 620 573
amplifon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Az Auchan alapítványa
8000 euróval támogatja
a Boronkay iskolát

A

z Auchan Dunakeszi
Áruházában 2016. október 5-én ünnepelték
a Szolidaritás napját,
melynek keretében Nagy István, az
áruház igazgatója a 20 éves Auchan
az Ifjúságért Alapítvány nevében
8000 eurós csekket adott át a váci
Boronkay György Középiskola Közhasznú Alapítványnak, amellyel a
„ScienceGuruk avagy a Fenntartható Tudományért” című projektjüket
díjazták. Az országos hírű váci oktatási intézmény a nyertes projekttel a
természettudományokat népszerűsíti az általános iskolásokban.
Nagy István beszédében kiemelte, hogy az Auchan az Ifjúságért Alapítvány idén összesen 170
000 eurót oszt szét országszerte

„Együtt az Ifjúságért” pályázatának
20 nyertes civil szervezete között.
Döntésük indoklásaként elmondta,
hogy – többek között – azért jutalmazták a Boronkay iskola alapítványának pályázatát, mert fontosnak
tartják, hogy felelős vállalatként
pártfogolják azokat a kezdeményezéseket, amelyek közösségük fiatal
tagjait karolják fel, és segítik őket
készségeik fejlesztésében.
Az iskola alapítványát Kovács
Éva mutatta be a sajtóképviselőinek és mondott köszönetet az Auchan Dunakeszi Áruház vezetőinek,
és az Auchan az Ifjúságért Alapítványnak az elnyert 8000 eurós támogatásért.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező varrónőt
keresek varrodámba.
Vác, Kristóf udvar, Hungária ház
Tel.: 06-27-304-679

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre,
Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail:
pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

• Családjog
• Ingatlanjog
• Büntetőjog
• Társasági jog
• Kártérítési jog

Apróhirdetés
• ELADÓ HÁZ Dunakeszi alagi városrészének központjában, csendes kis
utcában eladó egy 120m2-es, kétszintes, fafödémes, míves kivitelezésű,
rusztikus külső-belső megoldású, külső szigeteléssel is ellátott, cirkó fűtéses, légkondicionált családi ház, több autót befogadó nagy garázzsal,
645m2-es telken, szép környezetben, rendkívül kedvező adottságokkal.
(bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő, üzletek, posta, könyvtár, sportpálya, autóbusz megállók, vasútállomás gyalog is jól elérhető közelségben.) Irányár: 47 millió forint.
• ELADÓ INGATLAN Eladó Göd Nevelek dűlőbe a Jégmadár utcában
egy 798 négyzetméteres építési telek kis faházzal és házi vízművel. A kert
gondozott. Víz, gáz az utcában, villany a telken. Ár: 8 millió forint. Váci,
Nagymarosi ingatlan cseréje érdekel. Érdeklődni: 06 70 453-0806 telefonszámon.

SZAKÁCS ÁLLÁS BÁNKON
Szakácsot keresünk csapatunk
bővítésére a bánki Tó Wellness
Hotel Swing&Jazz Éttermébe állandó munkára. Tapasztalattal rendelkezők, de a szakma iránt elhivatott
pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Ha hosszú távú, biztos munkalehetőségre vágysz, fényképes önéletrajzodat az allas@to-hotel.hu
e-mail címre küldd!

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

www.dunakanyarregio.hu

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

Székely házi döntő Dunakeszin

Jó nevű román válogatott futsal kapus, remek képességű futballisták, ismert polgármesterek, kiváló tollforgatók
csaptak össze az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság és Dunakeszi Város Önkormányzata által közösen szervezett hagyományos öregfiúk teremtornáján október 8-án a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában.

D

unakeszi két évtizede
ápol tartalmas testvérvárosi kapcsolatot az erdélyi Székelykeresztúrral. A tízezer lelket számláló Hargita megyei kisvárossal rendkívül színes
és gazdag kulturális együttműködés mellett az utóbbi időben felélénkültek a sportkapcsolatok is.
Jó példa erre az október 8-án rendezett kispályás labdarúgó teremtorna, melyre meghívást kapott Székelykeresztúr és Hargita megye öregfiúk válogatottja. Az utóbbi együttesben olyan
kiválóság volt a hálóőr, mint a
155-szörös futsal válogatott Klein László, aki mellett a csapatot
erősítette szakmai tanácsaival az
ugyancsak egykori 118-szörös román futsal válogatott játékos Jakab Zoltán, aki jelenleg az első
osztályban szereplő Székelyudvarhely futsal csapatának edzője.
A kezdőrúgást Csank János
mesteredző, egykori szövetségi
kapitány, a váci utánpótlás akadémia vezetője végezte el.
A sportcsarnokban jó hangulatú,
olykor kemény, férfias küzdelemnek, de mindvégig sportszerű ös�szecsapásoknak lehettünk tanúi. Az
újságírók csapatában a kiváló tollforgatók igyekeztek a pályán is bi-

zonyítani, maradandót alkotni. A
kapuban sziklaként állt a hatalmas
termetű Szörényi Péter, a TV2 Mokka egykori, a Dunakeszi Post jelenlegi főszerkesztője, aki – mint kollegáit – egyvégtében irányította játékostársait. A rutinos Borsi László, az egykori helyettes-államtitkár, számos ingatlanpiaci szaklap
főszerkesztője magabiztosan terelgette a labdát, mint ahogy Szöllősi György, FourFourTwo magazin
főszerkesztője is, aki szemmel láthatóan jó barátságban van a játékszerrel.
Hargita csapatában öröm volt
nézni Klein László parádés védéseit, az ellenfél kapuja előtt „lehorgonyzott” székelykeresztúri
polgármester, Rafai Emil fineszes,
trükkös megoldásait, akin látszott, hogy kis súlyfeleslege ellenére is gólerős futballista. A rendezők csapatát erősítette Benkő Tamás, az MLSZ Pest Megyei
Igazgatóság igazgatója, aki a pályán is „dirigált”, számos villanása volt. „Úgy mozog a kapu
előtt, mint Bene Feri egykoron” –
mondta róla az egyik szurkoló…
S még hosszasan lehetne sorolni a tornán bemutatkozó kiváló sportemberek névsorát, akiknek minden mozdulatán, gesztu-

sán érződött, hogy imádják a világ legnépszerűbb játékát, a labdarúgást.
Az egymás elleni találkozók
után a döntőben a két székelyföldi csapat vívott gigászi küzdelmet,
amely a rendes játékidőben 2-2-re
végződött. Következtek a mindent
eldöntő hétméteresek, melyekkel
Hargita Megye nyerte meg a tornát, amit Dunakeszi két önkormányzati képviselője, Benkő Tamás és Kárpáti Zoltán külkapcsolatokért felelős tanácsnok szervezett meg nagy közmegelégedésre.
Végeredmény:
1. Hargita Megyei Labdarúgóközösség csapata
2. Székelykeresztúr Város Önkormányzatának csapata
3. MLSZ Pest Megyei Igazgatóság és a Polgármesterek csapata
4. Magyar Újságíró Labdarúgó-válogatott
5. Budapest XVII. kerület,
Rákosmente Önkormányzatának csapata
A torna legjobb kapusa Klein László (Hargita Megye), a legjobb mezőnyjátékos Gaál Attila (Székelykeresztúr), a torna gól-

királya Bokros János (MLSZ Pest
Megyei Igazgatóság és a Polgármesterek közös csapata) lett.
A díjazottakat óriási ovációval
köszöntötték a játékostársak, a lelkes közönség.
A díjátadón Csank János jó kezdeményezésnek nevezte a torna
szervezését; „Ez a korosztály még
nagyon jól futballozik, játékán érződik a régi iskola, le tudják kezelni a labdát, stb… nagyon jó a véleményem az egész tornáról. Szerintem öt-tíz évig még élvezhető játékot tudnak produkálni” – mondta elismerően a magyar labdarúgó
válogatott egykori szövetségi kapitánya, aki gratulált a szervezőknek, a csapatoknak.
A torna megrendezését az MLSZ
Pest Megyei Igazgatósága és Dunakeszi Város Önkormányzata támogatta, melynek köszönhető-

A tornagyőztes Hargita csapata és a két rendező,
Benkő Tamás (balról) és Kárpáti Zoltán (jobbról)
en Benkő Tamás és Kárpáti Zoltán – többek között - igazi „sportcsemegével” kedveskedhetett a
24 fős erdélyi delegáció tagjainak,
akikkel közösen tekintették meg
a Groupama Arénában a Magyarország-Svájc világbajnoki selejtező mérkőzést. A magyar közönség

fantasztikus szurkolása, nemzeti
zászlónkat lobogtató aréna látványa, a több tízezer szurkolóval közösen elénekelt magyar és székely
Himnusz a kemény székely férfiak
könnyeit is megindította…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

BUDAPEST MARATON Józsa Gábor és a dunakeszi
Staicu Simona nyert

A férfiaknál Józsa Gábor, míg a nőknél Staicu Simona nyerte meg vasárnap a 31. Spar Budapest Maratont. A szervezők tájékoztatása szerint a riói
olimpián 87. Józsa 2:22:36 órás idővel győzött, míg Staicu ötödször diadalmaskodott a magyar fővárosban, ezúttal 2:50:28 órával.
"A rajt jól sikerült, egy váltó segített
nekünk az első 10 kilométeren, utána Kovács Tomival ketten maradtunk, és a táv felénél abszolút nagy
meccset vívtunk" - elevenítette fel a
viadalt Józsa. "A Nyugati téri felüljárónál kezdtem eltávolodni tőle.
Az utolsó kilométereken már egyedül maradtam, görcsök is hátráltattak. Egy rövid nyújtásra meg is kellett állnom, de szerencsére maradt az
előnyömből, így a végén már ez sem
veszélyeztette a győzelmemet" - értékelt, hozzátéve, a budapesti pálya
nem a leggyorsabb, de tetszettek neki
az újítások, és az időjárás is nagyszerű volt.
A 45 éves Staicu a kimaradt riói
olimpiával kezdte visszapillantását:
"Nagyon sajnálom, hogy a megfutott szintem ellenére sem jutottam
ki Rióba, és bár kívülről talán nem
látszik, elég kemény nő vagyok. Próbáltam összeszedni magam, pozitívan gondolkozni, és előre is tudtam
lépni. Nagyon akartam ma futni, és
még ennél is jobban akartam a győzelmet." - számolt be az MTI. Ami
a versenyt illeti, elmesélte, hogy az
első kilométereken sikerült felvennie a ritmust, és szép iramban tudott
futni majdnem a végéig, azonban az
utolsó három kilométeren hirtelen
besavasodott a combja. "Még az is átfutott rajtam, hogy nem érek el a célig, ám végül egy kis lassítás átlendített a mélyponton. Nem volt rossz az
új pályavezetés, csak a fordulók lassítottak be kicsit" - fűzte hozzá a Dunakeszi VSE kiválósága.
A mezőny legidősebb férfi indulója a 82 éves Kiss György volt, aki
ugyancsak Dunakeszin él. Gyuri bácsiról közismert, hogy „beme-

legítésként” reggelente begyalogol
Káposztásmegyerre az egyik kedvenc díjmentes újságjáért. Mint mindig Gyuri bácsi ezúttal is teljesítette a vállalását, lefutotta a Budapest
Maraton távját, amely igazán példa-

értékű és elismerésre méltó teljesítmény.
A 42 195 méteres távnak 77 ország csaknem 2500 atlétája vágott
neki, a résztvevők 40 százaléka külföldi volt.
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