Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
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A váci közmeghallgatáson
a mélygarázs volt a fő téma

A kánikulai hőségben igazi oázist jelent a járókelők számára a
váci Széchenyi utca lámpás kereszteződésénél a DMRV Zrt.
csapvíz standja. A másod- és harmadfokú hőségriasztás elrendelésével egy időben a DMRV Zrt. a
korábbi évekhez hasonlóan ezekben a napokban is friss csapvízzel

igyekszik enyhíteni a polgárok hőségérzetét. Mint azt Gombás Ernő
osztályvezetőtől megtudtuk a kánikulai napokban délelőtt 10 órától 16 óráig friss csapvízzel szolgálják ki a járókelőket, akik közül naponta közel ezren fogadták
örömmel a vízművesek „életmentő” gesztusát.

2010. július 14.

Megnyílt a sződligeti
P+R parkoló
Péntek délután ünnepélyesen is megnyílt a sződligeti vasútállomás mellett épült
50 férőhelyes gépkocsi parkoló és a 30 kerékpár elhelyezésére alkalmas fedett tároló hely. A 41 millió forintból megvalósult P+R parkoló magába foglalja az autóbusz fordulót is. A beruházáshoz szükséges 10 százalékos önrészt közösen vállalta Sződliget és a szomszédos Sződ önkormányzata. A térfigyelő kamerával ellátott
P+R parkolót a két település polgármestere, Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő és Hertel László avatta fel.

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 8-án tartotta a törvényben meghatározott lakossági közmeghallgatást, melyen idén is sok váci polgár vett
részt. A Városháza díszterme zsúfolásig megtelt az érdeklődő lakossággal, és a vállalkozókkal. Mint az várható volt a fórumon legtöbben és legmarkánsabban a mármár politikai botránnyá fajuló mélygarázs ügyről fejtették ki véleményüket. Sokak szerint a kulturált köntösbe burkolt adok-kapok jottányit sem vitte előre az
áldatlan helyzet megoldását. A közmeghallgatáson felszólaló alvállalkozók képviselője kijelentette, hogy a beruházónak nem az önkormányzatra kellene mutogatnia, hanem az általuk elvégzett munkáért és a beépített anyagokért járó közel
600 millió forintot kellene kifizetnie, s akkor át lehetne adni a mélygarázst. A beruházó szerint viszont az önkormányzat utólag olyan feltételekhez köti a közútkezelői használati engedély kiadását, amely az eredeti megállapodásban nem szerepelt. Az egyik felszólaló nem kevesebbet állított, hogy a 22 hónapja tartó beruházás körülményei miatt a mélygarázs környezetében működő vállalkozók az „éhhalállal küzdenek”.
(Folytatás a 3. oldalon)

Pest megye 13 településén 834 gépjármű elhelyezésére alkalmas P+R parkoló
és 540 db B+R kerékpártároló – köztük a
sződligeti - épült 2010. június 30-ig uniós pályázati forrásból.
A tizenhárom település közül egyedül
Sződligeten épült a gépkocsi parkoló és
a fedett kerékpártároló mellett autóbuszforduló is.
Az ünnepélyes megnyitón Bábiné
Szottfried Gabriella az összefogás jelentőségét hangsúlyozva elmondta,
hogy Sződliget együttműködést ajánlott Sződnek, mellyel több szálon is kötődnek egymáshoz. Példaként említette,
hogy a két település lakossága közösen
veszi igénybe a sződligeti vasútállomást.
A sikeres pályázatról szólva kiemelte,
hogy a 2008-ban elnyert támogatásnak
köszönhetően idén tavasszal kezdődhettek a munkálatok. A műszaki átadás-átvétel után ünnepélyesen is megnyithatják az autósok és kerékpárosok körében
már nagy népszerűséget kivívott parko-

lót. A két önkormányzat megállapodást
írt alá, hogy a kamerával megfigyelt objektum ötéves fenntartási költségeit 5050 százalékban vállalják.
Bábiné Szottfried Gabriella ünnepi
megnyitó beszéde végén örömét fejezte
ki, hogy a beruházásnak köszönhetően a
vonattal vagy autóbusszal továbbutazók
biztonságban, védett helyen hagyhatják
autóikat, kerékpárjaikat.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Jótékonysági gálaest Vácon
Az árvízkárosultak megsegítésére országszerte megrendezett akciókhoz kapcsolódva jótékonysági gálaestet rendeztek július 9-én Vácott, a Madách Imre Művelődési Központban. Az Összefogás frakció, Meláth Attila babtista lelkész, a Fónay
– HUMÁNIA – Társulat valamint a művelődési központ közös rendezésében, Selymes Nóra és
Koren Gábor konferálásával, színvonalas műsort
nézhetett végig a szép számban megjelent közönség. A Váci Néptáncegyüttes szólistái, Gellér Orsolya – Karánsebessy Balázs, illetve Tőkés Imola –
Szakmári Zsolt az est során bonchidai román forgatóst, kalotaszegi román táncot valamint somogyi
táncot adtak elő. Az Idestova Együttes – Bardócz L.
Csaba, Nábelek Anita, Farkas Péter és Farkas Virág – hangulatos programjában megzenésített versekkel szórakoztatta a nézőket. A kétszeres köz-

művelődésért díjas színjátszó csoport, a Fónay –
HUMÁNIA – Társulat tagjai közül Nábelek Anita
egy részletet mutatott be Az emberjavító szenteltvíz
című produkciójából Takács Orsolya közreműködésével és Smál Gábor tolmácsolásában elhangzott Wass Albert Előhang című költeménye is. Azt
est második részében a városi Pro Urbe díjas Váci
Szimfonikus Zenekar előadásában, Farkas Pál vezényletével Mendelssohn IV. szimfóniáját hallhatta a közönség. A múlt évben a zenekar megkapta a
Vác Város Művelődéséért kitüntetést is. Az est folyamán, a színpad hátterében kivetítve Cservenák

Megnyílt a sződligeti
P+R parkoló

(Folytatás az 1. oldalról)

Péter fotóművész felvételei idézték fel a pusztító árvíz kegyetlen napjait.
Az est két fővédnöke, Meláth Attila és Fördös Attila, az Összefogás frakció vezetője köszöntötte a
közönséget. A lelkész hangsúlyozta, hogy becsületbeli ügynek tekinthető, ha rászoruló embertársainkon segíthetünk. Felidézte Lukács Evangéliumából az irgalmas szamaritánus alakját, aki bajbajutott ismeretlen embertársán önzetlenül segített. Ez
kétezer évvel ezelőtti történet, de napjainkban is találkozunk hasonló mentalitással. A gálaest napján,
délelőtt felkereste őt egy fiatal házaspár, három hónapos kisgyermekükkel, elmondták, hogy ugyan
lakásra gyűjtenek, ám mégis felajánlottak ötvenezer forintot s kérték, juttassa el Felsőzsolcára. Ezt
az összeget, a rendezvény nyomán összegyűlt adományokkal együtt személyesen viszi majd el az árvíz sújtotta településre, mondta a lelkész, köszönetet mondva minden támogatónak.
Családok sokaságának veszett el mindene, mondta Fördös Attila. Otthon nélkül pedig nem lehet élni,
tette hozzá. A jótékony adományozás, az ilyen közösen eltöltött est közösséget teremthet, az embereket
összefogásra készteti. Ebben van a mi erőnk, hangsúlyozta, a magyarságra, ha bajba jutott, mindig jellemző volt az összefogás. Erősíti a hitünket, hogy
tudunk segíteni másokon s ezért is van jövőnk.
Katona M. István
A szerző felvételei

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

VÁSÁROLJON kötegben KEDVEZŐ ÁRON!
betonacél

átm. 8 mm 444,- Ft/6 fm-től (185,- Ft/kg-tól)
átm. 10 mm 622,- Ft/6 fm-től (168,- Ft/kg-tól)
átm. 12 mm 907,- Ft/6 fm-től (168,- Ft/kg-tól)

cement akció!

56 zsák/raklap szlovák: 2700,- Ft/q, váci: 2700,- Ft/q

HEGESZTETT HÁLÓ

4x4x150x150x2150x5000
5x5x150x150x2150x5000
6x6x150x150x2150x5000
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3.155,- Ft/db-tól
4.781,- Ft/db-tól
6.769,- Ft/db-tól

a kapcsolat 2006 óta – Bábiné Szottfried Gabriella
megválasztása óta – még intenzívebbé vált, melynek bizonysága a P+R parkoló építése is. A sződiek
körében már 1990-ben felmerült egy korszerű parkoló építésének igénye, amely mindannyiuk örömére 2010-ben valóra vált. Sződ polgármestere ünnepi köszöntőjét azzal a reménnyel zárta, hogy a jövőben is folytatódik a két település között a jó együttműködés.
A megnyitó beszédek után Bábiné Szottfried Gabriella és Hertel László a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is megnyitotta a sződligeti
P+R parkolót.
Az ünnepséget a sződi Hagyományőrző Kör As�szonykórusának műsora foglalta keretbe.
V. I.

Sajtóközlemény

A KDNP váci szervezete
Fördős Attilát támogatja

Az országos sajtóban Harrach Péter úr, a KDNP frakcióvezetője, a napokban nyilatkozott az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, melyben kijelentette, hogy lesznek olyan
települések is az országban, ahol a
Kereszténydemokrata Néppárt külön
indíthat polgármester jelöltet és képviselő jelölteket.
Fördős Attila
Ennek a nyilatkozatnak a fényében
kijelentjük, hogy a KDNP váci szervezete a tagság
egyöntetű döntése értelmében, az alapszabályban
rögzített jogánál fogva az őszi önkormányzati választásokon a nagy politikai és szakmai tapasztalatokkal, megfelelő előtanulmányokkal, rátermettséggel és végül, de nem utolsó sorban tisztességgel rendelkező Fördős Attilát kívánja indítani polgármester jelöltként, valamint döntött a képviselőjelöltek
személyéről is.
Természetesen amennyiben a FIDESZ helyi szervezete az eddigi magatartásától eltérően ultimátu-

mok közlése helyett mégis érdemben
tárgyalni kíván, úgy a KDNP váci
szervezete nem zárkózik el ez elől.
A váci KDNP elnökség nevében
Dr. Áfra Tamás, elnök
Szerkesztőségünk megkeresésére, Bábiné Szottfried Gabriella, a
Fidesz választókerületi elnöke elmondta, hogy a két kormányzó
párt – a Fidesz és a KDNP – felső szinten folytatja az egyeztetést. Az érdemi döntést követően készséggel állnak a sajtó rendelkezésére. Azt viszont a leghatározottabban visszautasítja, hogy a Fidesz mellőzte volna az érdemi tárgyalásokat. Épp ellenkezőleg: az országgyűlési választási kampányban a váci
KDNP részéről tapasztalt passzivitás és néhány tagjuk lejárató kampánya ellenére folyamatosan szorgalmazták az egyeztetéseket.
Az, hogy a lehetőségekkel nem óhajtottak élni
nem a Fidesz felelőssége.

Transportbeton értékesítés

Már most gondoljon a télre!

TŰZIFA
AKCIÓ!

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

Hertel László ünnepi köszöntőjét történelmi „időutazással” kezdve felidézte, hogy 1846-ban itt épült
meg az első vasútvonal, amely fejlődést hozott a térség életében. Az akkori Sződön, 1850-ben vette igazán kezdetét a fejlesztés a történelmi családok jóvoltából. A Floch család birtokából a mai Sződliget
területén 1910-ben kezdette parcellázni a földet,
melyet polgári családok vásároltak meg. A fejlődés, az önállósodás gondolata 1950-ben azzal teljesedett be, hogy Sződtől elválva létrejött az önálló Sződliget.
Hertel László elmondta, hogy 2001-ben lett először polgármester, mely egy új időszámítás kezdetét
is jelentette a két település együttműködésében. Ez

2.600,- Ft/q
2.400,- Ft/q

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT SZÉLES
VÁLASZTÉKKAL, NAGY ÁRUKÉSZLETTEL
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:
Fót, Galamb József u. 1.
PilisvörösvÁr, Ipari Park,
budakeszi, Kert u. 29.
Ipari Park (volt barackos területe)
Szent László u. 6.
Tel.: 23/451-280,
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
Tel./Fax: 26/363-900
Fax: 23/451-307
vecsés, Dózsa Gy. út 22.
érd, Velencei út 18.
szada, Dózsa Gy. út 151.
Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929 Tel.: 29/355-501 Fax: 29/552-220 Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

www.timarvasker.hu

A lakosság részére kedvező áron kínáljuk
termékeinket a volt 3. sz. házgyár területén.

Hozzánk
érdemes
betérni!
2120 Dunakeszi,
Székesdűlő
Tel.: +36-30/921-7093
06-27/540-685

Kitűnő minőség, kedvező árak!

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A váci közmeghallgatáson
a mélygarázs volt a fő téma

A közel három órás közmeghallgatás elején az
egyik felszólaló kérte, hogy a várost Sződligettel
összekötő – a Toyota szalon előtt elhaladó – utat javítsák ki, melynek műszaki állapota tarthatatlan.
Egy férfi a dunai áradással összefüggésben megemlítette, hogy a város legrégebbi átkelője, a Kőszentes híd gyakran járhatatlan. Válaszként elhangzott,
hogy a PEMÁK-kal közösen keresi a megoldást az
önkormányzat, amely egyébként az árvízi védekezésről, a várost védő nyomvonal kiépítéséről lakossági fórumot tart július 15-én.
Jess Kinga, a Lyra Könyvesház tulajdonosa Duna-parti őrség létrehozását sürgette, hogy a város
egyik legértékesebb területét megvédjék az éjszaka tomboló vandáloktól, akik után minden hajnalban az iszonyatos dúlás nyomai és szemetelés marad. Többször is felhívta a zöldvonalat, de eddig érdemi intézkedést, változást nem tapasztalt. A személy- és vagyonvédelem érdekében sürgette a piac
és a mélygarázs közötti útszakasz kivilágítását. Milyen feltételek szerepelnek a megállapodásban, me-

lyek segítenék a megoldást a mélygarázs vitában? –
tette fel a kérdést a 22 hónapja tartó beruházásról,
amelynek elhúzódása miatt – mint mondta – több
vállalkozó az „éhhalállal küzd”.
A felvetésre Dr. Bóth János polgármester elmondta; a város 1 millió forintot különített el, hogy
a nyári időszakban több rendőr járőrözhessen Vácon, akik gyakrabban ellenőrzik majd a Duna-partot is. A mélygarázs körül kibontakozott vitáról

megjegyezte, hogy a képviselő-testület számtalanszor tárgyalt a kialakult helyzetről, a jegyző is kifejtette jogi álláspontját, miként a beruházó is. Bejelentette, hogy a képviselő-testület július 20-i ülésén
kizárólag a mélygarázsról tanácskozik. Jess Kinga
kérdésére, hogy: Van-e őszinte akarat a megoldásra? – így válaszolt: „Van, csak mindenki másképpen
akarja! Önöknek az a jó, hogy ősszel önkormányzati választás lesz. Ez a garancia.” – mondta Dr. Bóth
János, aki egyértelművé tette, hogy az alvállalkozóknak nem az önkormányzat, hanem a beruházó
tartozik. A városnak egy fillérjébe sem került a beruházás – tette hozzá.
Az elhangzott lakossági véleményekből az is kirajzolódott, hogy az egyik álláspont szerint a komplex beruházást együtt, egy használatbavételi engedéllyel lehet átadni, míg a beruházó szerint különkülön is kiadható a mélygarázsra, a köszönőházra,
és a térfelszínre. Ezután kért szót Fördős Attila, az
Összefogás frakció vezetője, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke, aki elmondta, hogy
a hasonló ellentmondás feloldása, az egyértelmű és
a tiszta jogi helyzet megállapítására bízott meg egy
ügyvédi irodát az önkormányzat.
Hajdu Vilmos, a beruházó Váci Központi Parkoló Beruházó (VKPB) Kft. ügyvezető igazgatója úgy
ítélte meg, hogy a mélygarázs körüli ellentétek egyelőre feloldhatatlanok. Úgy látja, hogy a beruházás
körül mérhetetlenül nagy a tájékozatlanság, a váci
képviselőkben nincs meg a kellő akarat ahhoz, hogy
a projekt befejeződjön. Idézte egy korábbi lakossági fórumon tett kijelentését, amikor azt mondta: „A
helyzet nem jó, de reménytelen.”– majd hozzátette:
„Hát ez körülbelül változatlan.”
Hajdu Vilmos összefoglalta az elmúlt időszak történéseit a szerződéskötéstől napjainkig. Megerősítette, hogy a mélygarázs építési engedélye 2008.
február 29-én vált jogerőssé. Ekkor még olyan helyi
építési szabályzat (HÉSZ) volt érvényben, melyben
a Piac utca eredeti, 5 méteres szélességgel szerepelt.
A város később megváltoztatta a HÉSZ-t, melyben
már 12 méter széles utat jelöl meg. Mi az úthoz nem
szándékozunk hozzányúlni – mondta -, de az önkormányzat számos feltételeit teljesítjük, csak azt kérjük, adja ki a közútkezelői használati engedélyt. Az
alvállalkozóknak járó kifizetések leállítását azzal
indokolta, hogy az önkormányzat utólag akarja módosítani a beruházás költségét. Az esetleges kártérí-

tési igények érvényesítése során a képviselőknek viselniük kell az anyagi következményeket – mondta
Hajdu Vilmos, aki szerint az engedélyek birtokában
négy hét alatt üzembe helyezhető a mélygarázs.
Fördős Attila ezt másképpen látja, aki beszámolt
arról, hogy az ügyben eljáró gödöllői hatóság tájékoztatása szerint a használatbavételi engedély azért
nem adható ki, mert a beruházó a mai napig nem
nyújtotta be a hiánypótlásként megjelölt dokumentumokat, melynek határideje július 31. A képviselő
kijelentette: „Én azt gondolom, hogy egyértelmű: a
használatbavételi engedélynek a feltételeit nem tudja teljesíteni a beruházó, ennek az okát pedig elsősorban az alvállalkozók felé elmaradt fizetési kötelezettségek adják.” A politikus nem rejtette véka
alá abbéli véleményét sem: „Jelen szerződés értékaránytalan és jogszerűtlen.”
Czikora Ákos az alvállalkozók nevében azt mondta: 600 millió forinttal tartozik nekik a beruházó,
melyet – tudomása szerint – a VKPB Kft. már megkapott a banktól. Czikora Ákos kijelentette ez a beruházó és a pénzükre váró vállalkozók ügye, mely
nem érinti az önkormányzatot. Korábban tett nyilatkozatát megismételve bejelentette, amíg az alvállalkozók nem kapják meg az elvégzett munkájuk után

járó pénzüket, vagy legalább egy részét, addig nem
helyezik üzembe az általuk épített egységeket, nem
segítik a használatbavételi engedély megszerzését.
Ferjancsics László önkormányzati képviselő a hallgatóság élénk érdeklődése közepette végzett számításai alapján a beruházónak a váci mélygarázs projektre közel 1,9 milliárd forintja lehet. Az alvállalkozók
felé fennálló kötelezettségeivel és egyéb kiadásokkal
együtt ebből maximum 900 millió forintos kiadással
kell még számolnia. A képviselő szerint feltételezhető, hogy a kifizetendő összeg valahol rendelkezésre
áll. „Valószínűleg egy-másfél éve megy ez a tartozási
procedúra. No, tehát valahol van ez a pénz, mindenki
gondolkodhatja, hogy hol lehet.” – mondta talányosan Ferjancsics László.
A július 8-i közmeghallgatáson az egyik felszólaló nagyon plasztikusan fejezte ki a belvárosi lakók
és vállalkozók véleményét: „Szégyellje mindenki
magát! Hatvan százalékkal kevesebb a vevő, a garázsunkból nem tudunk kiállni. Nyolc éve, ami itt
van, ez tragédia.”
Sokan remélik, hogy a mélygarázs körül kialakult vita végére pont kerül a képviselő-testület július 20-i ülésén…
Vetési Imre

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

Ledvilágítás technika

Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)
Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés: Gubán Kornélia
Nyomda: Garmond Press
Nyomdaipari Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:

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

VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

4

XII. évfolyam 14. szám

Tudósítások Dunakesziről

Ünnepeltek
az egészségügy dolgozói

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője 1818. július 1-jén született. E nap jó ideje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, országszerte megemlékeznek a névadó munkásságáról. Dunakeszin július 3-án
került sor a megemlékezésre a városi üdülőben.
Az egészségügyi intézmények
dolgozói közül szép számban jöttek el a rendezvényre, melyen
Kecskeméthy Géza polgármester köszöntötte a jelen lévőket.
Szólt arról, hogy évente 50 millió forintot fordíthatnak az intézmények működtetésére, ami sajnos nem elegendő a szakorvosi
rendelő, a háziorvosi szolgálat, s
az önálló területként funkcionáló
tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat
és ideggondozó zavartalan működéséhez. Reményét fejezte ki,
hogy a fennálló kormányzat részéről elhangzó biztató nyilatkozatok alapján várható előrelépés
a finanszírozás területén. Erre

azért van szükség, mert nehéz kigazdálkodni fontos, új, korszerű
diagnosztikai műszerek beszerzését. A gondokat tetézi az is,
hogy a szakorvosi rendelő ellátási körzetébe tartozik Dunakeszi

Tisztelt Olvasó!
Meglepődve olvastuk Kecskeméthy Géza polgármester úr, a Dunakanyar Régió előző lapszámában megjelent nyilatkozatát, amelyből kiderül, hogy a 2010. június 11-én
megtartott Fidesz elnökségi ülésen, amelyen a Polgármester úrral együtt kilencen voltunk jelen, nyolcan félreértettük a Kecskeméthy Géza által ott elmondottakat. Mentségünkre szolgáljon, hogy mind a nyolcan egyformán emlékezünk a megbeszélésen
elhangzottakra, melyről a mellékelt jegyzőkönyv is tanúskodik. A félreértést mindan�nyian sajnáljuk, és jó egészséget kívánunk neki.
Tisztelettel:
Fidesz Dunakeszi Elnöksége

A fenti közlemény mellett az alábbi Jegyzőkönyv közzétételét kérte
szerkesztőségünktől a Fidesz Dunakeszi Városi Szervezetének elnöksége:

mellett Göd és Fót is, ami 70-80
ezer embert érint. E két település
önkormányzata nem sokat tesz
azért, hogy a rendelőintézet a jelenleginél jobban működjön és
további támogatásra sem számíthatnak. A dunakeszi önkormányzat tervbe vette egy új ultrahang
készülék megvásárlását, s ha sikerül kedvezményes hitelhez jutni, egy röntgenkészülék beszerzésére is lehetőség nyílna.
Az ünnep alkalmából a polgármester elismerésben részesítette dr. Babcsányi Judit háziorvost
és dr. Duliskovich István sebész
szakorvost.
A továbbiakban dr. Gógucz Attila, a Szakorvosi Rendelőintézet
igazgatója mondott köszönetet a
városvezetésnek azért az erőfe-

szítésért, amit az intézmény folyamatos és zavartalan működése érdekében tettek. Szólt arról,
hogy míg egy évvel ezelőtt a reménytelen helyzetről kellett beszélnie, most a bizakodásra helyezi a hangsúlyt.
Az ünnep névadójának életútját, érdemdús munkásságát dr.
Fekete Zoltán, a váci Jávorszky
Ödön Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályvezető főorvosa méltatta majd végezetül bensőséges hangulatú búcsúztató keretében köszöntötték Seltenreich
Józsefné asszisztenst, aki negyven évi szolgálatát befejezve vonult nyugdíjba.
Katona M. István
A szerző felvételei

Napközis tábor Dunakeszin
Mintegy százötven általános iskolás gyermek vette birtokába július 5-én a dunakeszi városi üdülő területét, ahol elkezdődött a nyári napközis tábor. Vannak, akik az augusztus 19-i zárásig minden héten itt
töltik az idejüket, s akadnak gyerekek, akiket szüleik egy-két hét időtartamra írattak be a hétfőtől péntekig zajló együttlétre. Emellett a táborba a későbbiekben is lehet még jelentkezni.
S hogy mennyire nem csupán
gyermekőrzés a tábor funkciója, azzal kapcsolatban elmondta Roska Péter pedagógus – aki
ötödik éve szervezi, vezeti a napközis tábort –, hogy idén is érdekes, változatos programot állított
össze a korábbi éveknél nagyobb
létszámban érkező gyerekeknek.
A már jól megszokott kézműves foglalkozások, köztük a népi
mesterségek megismertetése és
megtanulása, batikolás, gyöngyfűzés, agyagozás és egyéb, nem
kis ügyességet igénylő elfoglaltságok mellett már volt kisállat
bemutató, és lesz hagyományőrzőkkel kelta-ókori harci játék.
Hetente egy alkalommal Kovács
Zsóka, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanára vezetésével, Muzsikáló hangjegyek címmel közös daltanulás lesz, és szórakoztatja majd a gyerekeket a népszerű Görömbő együttes. Csütörtöki
napokon kirándulásokat szerveznek a versegyházi medvefarmtól
a Vasúttörténeti Múzeumon át

Lakossági tájékoztatás
Ipolytarnócig. A tábor idei szenzációja a szomszédságban lévő
Késő-Római Kikötőerőd Múzeum megtekintése. Hetente egy
alkalommal, mintegy harminc
gyermek részére tart ismeretterjesztő előadást a római kor történetéről, s természetesen a dunakeszi egykori kikötőerőd históriájáról a múzeum létrehozója és

tulajdonosa, Hirschberg Attila.
A táborozó gyerekek nagyrészt
dunakesziek, de velük együtt
nyaralnak itt a három éve kötött
megállapodás alapján fótiak is.
A táborvezető munkáját idén hat
pedagógus és három érettségizett
fiatal asszisztens segíti.
Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a TESCOGLOBÁL Zrt. beruházásában a
HU-Material Kft kivitelezésében
útépítési munkálatok kezdődtek
a Dunakeszi TESCO áruház mögötti területen 2010. június 28án. Kiépítésre kerülnek az alábbi utcák:
Alsógödi utca, Alsógödi köz,
Déli utca, Déli köz, Horog u.,
Északi köz.

Az útépítési munkálatok befejezésének várható határideje:
2010. szeptember 30.
A kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseikkel, panaszaikkal
forduljanak bizalommal a HUMaterial Kft-nél az útépítési
munkálatok felelős építés vezetőjéhez Tóth Imréhez a 06-20-22253-33-as telefonszámon.
Kérjük a Tisztelt Gépjármű Tulajdonosokat, hogy a kivitelezés
ideje alatt gépjárműveikkel ne

parkoljanak a kivitelezéssel érintett területeken, ezzel is segítve a munkálatok mielőbbi befejezését.
Az építési munkák miatti esetleges kényelmetlenségségekért
előre is szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük.
Segítő közreműködésüket megköszönve.
Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala

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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Dunakeszin 29 millió forintot fordítanak a hátrányos helyzetű felnőttek képzésére
Az ünnepi eseményen megjelent Molnár Géza, az 1993-ban alapított Vasutasok Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülete elnöke. A pécsi kulturális
intézmény vezetője az egyesület bemutatásakor elmondta, hogy az eredményes
működés, a hatékony és sikeres pályázati
tevékenység elősegítése érdekében kéthárom megyét átkaroló régiós központokat hoztak létre. – Kilencvenhárom után
kitártuk kapuinkat, mindenkit szívesen
fogadtunk közművelődési intézményeinkben. A művelődés és az oktatás nagyszerűen egészítik ki egymást, melyre különösen a mai világban van nagy szükség – hangsúlyozta az elnök.

A kultúra és a tudás háza

A dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ a régióban egyedülálló új szolgáltatással, a felnőttképzés keretében
megvalósuló 18 hónapos ingyenes szakmai képzésekkel segíti a hátrányos helyzetű embereket, a gyedről, gyesről visszatérőket, a munkanélkülieket, az 50 év felettieket, a gyermeküket egyedül nevelőket. Mint azt a projektindító rendezvényen megtudtuk a kulturális intézmény a széles körű szakmai képzések finanszírozására 28 millió 915 ezer forintot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében a „Felnőttképzési programok
a VOKE József Attila Művelődési Házban” című, TÁMOP pályázaton.
késcsaba, Szolnok és Nyíregyháza után a
dunakeszi VOKE JAMK is elindíthatja a
felnőttképzést a „több lábon állás” jegyében. A profilbővítés mellett a mai nehéz
gazdasági környezetben sok embernek ad
új reményt, felkínálva az újrakezdés le-

A projektindító rendezvényt Palásti Béla nyitotta meg a VOKE elnöke, Molnár Géza (jobbról),
és Latinovics Zoltán projektmenedzser (középen) társaságában

A 21. század egyik legkényesebb kérdését érintve kijelentette: „A 40-50 évesek lemaradnak, ha nem tudnak megújulni.” Ezért tartja különösen nagy jelentőségűnek azt a pályázati sikert, azt a tervszerű munkát, melynek köszönhetően Bé-

hetőséget. A munkaerő piac átalakulása
mindenkitől az újabb és újabb ismeretek
megszerzését követeli meg. – A felnőttképzési központban a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő
aktív korú álláskeresőknek kínál ingyenes

képzést a JAMK – hallhattuk a VOKE elnökétől, aki a legfontosabb célok között a
szakmunkásképzés elősegítését említette.
Palásti Bélától, a VOKE JAMK igazgatójától megtudhattuk, hogy a Dunakeszin
1926-ban megnyílt „Magyi” az egyetlen
egyesületi formában működő kulturális
intézmény Pest megyében. Tevékenységüket állami és városi támogatásból, pályázati forrásokból, és egyéb bevételekből
finanszírozzák. Az intézmény gazdálkodására hatással van a vállalkozókkal kialakított együttműködés is – húzta alá az
igazgató, aki szerint az elmúlt tíz esztendőben sokat fejlődött az intézmény. Bár –
mint a direktor úr mondta – pénz hiányában külső megjelenésében még nem tudott teljesen megszépülni. Ezért is értékelte nagyra a városi képviselő-testület és
Kecskeméthy Géza polgármester támogatását, melynek köszönhetően sikerült felújítani a patinás épület 50 méteres homlokzatát. Jövőbeni céljaink között szerepel a ház teljes külső felújítása és a terasz
beépítésével egy új otthon megteremtése
a pinceszínház számára.
Palásti Béla szólt arról a stratégiai fejlesztésről is, amely egy új, egy más világ megnyitását teszi lehetővé az intézményben. Az Európai Unió és a Magyar
Állam által kiírt pályázat kifejezetten a
közművelődési intézmények számára ad

alapokat a felnőttképzési központok kialakítására, beindítására. A Magyi egyszerre lehet a kultúra és tudás háza – vetítette előre a jövőt az igazgató. Az intézmény akkreditációja lehetőséget teremt
arra, hogy képző központként aktív szerepet vállaljon a felnőttképzésben, a városban és térségében élő nehéz helyzetben lévő felnőtt korosztály oktatásában.
A folyamatos tanulás jelentőségét hangsúlyozva mutatta be a másfél éven átívelő kurzusok tematikáját Latinovics Zoltán
projektmenedzser. A hamarosan induló
akkreditált képzések között megtalálható
az elektronikus ügyintézői, számítástechnikai tanfolyam. Több mint 20 számítógéppel felszerelt korszerű oktatóbázis
várja a hallgatókat, akik emellett elsajátíthatják az európai uniós foglalkoztatási
ismereteket, részt vehetnek a családi napközik működtetésével összefüggő tanfolyamon, valamint kompetencia- és készségfejlesztő tréningen is. Az álláskeresési, pályaorientációs tanácsadást és előzetes tudásfelmérést is kínáló oktatási központba főként a pályakezdőket, a gyedről,
gyesről visszatérőket, az 50 év felettieket,
a gyermeküket egyedül nevelőket, a munkanélkülieket, a szociálisan hátrányos
helyzetűeket és a megváltozott munkaképességűeket várják. Az akkreditált képzések programjai 2010 második félévében

Élelmiszer gyűjtési akció
a rászorulóknak

„Segítsen” címszóval felhívás látott napvilágot Vácott s a szórólapot a város számos
helyszínén vehették kézbe a lakosok. A kezdeményezők arra kérnek minden jó szándékú polgárt, hogy tartós élelmiszerek adományozásával segítsenek a rászoruló idős korúakon és gyermekes családokon. Az akció július
5-én kezdődött, és két héten keresztül nyílik
arra lehetőség, hogy a sok helyütt megtalálható gyűjtőpontokon adják le adományaikat.
De miképp született meg ez a nemes célt
szolgáló kezdeményezés? Erről kérdeztük
Miskei Sándorné képviselő asszonyt, Vác
város képviselő testülete szociális, lakás- és
egészségügyi bizottságának tagját.
– Az Összefogás frakcióban fogalmazódott
meg a javaslat, hogy valamit tenni kellene a
rászorulók megsegítésére. A frakcióvezető

Kecskeméthy Géza polgármester

indulnak és 2011 októberéig fejeződnek
be, egymást követő tematikában.
A projektindító rendezvényt követő fogadáson Kecskeméthy Géza polgármester
gratulált Palásti Bélának, a sikeres pályázatban közreműködő csapat valamennyi
tagjának. Üdvözölte a felnőttképzés beindítását, mely reményei szerint – többek
között - elősegíti a kismamák visszatérését a munkaerőpiacra. Örömmel jegyezte meg, hogy Dunakeszin idén várhatóan 700 gyermek születik. Kecskeméthy
Géza a korszerű ismeretek elsajátításának fontosságát, a szakmunkásképzés
mellett a megújulás jelentőségét hangsúlyozta. A rendkívül gazdag hagyományokkal rendelkező kulturális intézmény
meghatározó szerepet tölt be a város életében, melynek fenntartását és működtetését az elmúlt évtizedek során mindvégig
támogatatták a járműjavító üzem igazgatói, élükön néhai Varga Lajossal – mondta
pohárköszöntőjében Kecskeméthy Géza,
aki befejezésül azt kívánta, hogy a felnőttképzésben résztvevők pénzre váltható szakmai végzettséget szerezzenek a
képzési központban.
(Vetési)

Meghatározható a biológiai kor!
Kíváncsi rá,
valójában hány
esztendos a
szervezete, és
hogyan tehetné
fiatalabbá?
A Dinamica
Medicine
számítógépes
energetikai
állapotfelmérő
készülék
segítségével
megtudhatja,
milyen
állapotban van,
a Magnapress
mágnesterápiás
öngyógyító
eszközzel pedig
feltöltheti
energiaraktárait, jobb
állapotba hozhatja magát. Az újabb Dinamica Medicine mérés
igazolni fogja, hogy a Magnapress valóban hat!

Igazolható
a Magnapress hatása

helyettest, Tomori Pált felkereste egy anyuka, aki elmondta, hogy négy gyermeke van
otthon és éheznek. Amikor az egyik gyermek
megkérdezte, hogy mit ebédelünk, ő azt tudta
válaszolni, hogy semmit.
Megdöbbenéssel vettük ezt tudomásul és
ez ösztönzött minket arra, hogy valamit tenni kell. A városban közel ötszáz iskolás gyermek részesül ingyenes étkeztetésben, amit az
önkormányzat finanszíroz, ám a nyári tanítási szünetben ebből a körből ezek a gyerekek kiesnek. Ezt követően napirendre tűztük
a javaslatot a szociális bizottságban, melynek Tomori úr az elnöke, és eldöntöttük, hogy
megszervezzük a tartós élelmiszerek gyűjtését.
Az akcióhoz helyet biztosított a gyűjtőpontoknak a Vácon lévő összes Smatch áruház,
a Kaiser’s, a Lidl, és a Tesco. Pénzbeni felajánlásokra is lehetőség nyílik, ehhez csekkeket biztosítunk. Bekapcsolódott a munkába a
Magyar Vöröskereszt váci területi szervezete,

a váci Babtista gyülekezet, és több civil szervezet. Mindennek eredményeként sokan és
sokfelé kezdtük el a munkát. A napi adományokat bevisszük egy raktárhelyiségbe, csomagoljuk és továbbítjuk a rászorulóknak.
Kezdeményezésünkhöz csatlakozva Dr.
Beer Miklós megyéspüspök rendelkezésre
bocsátotta a Galamb utcai konyhájukat, ahol a
vöröskereszt munkatársai főznek és vendégül
látnak gyerekeket. Néhány vendéglő tulajdonosa is jelentkezett, hogy több-kevesebb ideig, általában egy hétre, vállalni tudja a gyermekek ebédeltetését.
Sajnos a városban mintegy 3000 ember él
létminimum alatt, ez a lakosságnak közel tíz
százaléka, ez nagyon sok – mondta befejezésül a képviselő asszony. – Ezt nem tudjuk tétlenül nézni, megpróbálunk valamit tenni. Az
akció még közel két hétig tart, s mi bízunk az
emberek segítőkészségében.
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Az egyik legmodernebb, objektív, fájdalommentes és látványos
állapotfelmérő módszer a Dinamica Medicine. A számítógép által
rajzolt grafikákon Ön is nyomon követheti, de a szakember részletesen
ki is értékeli, milyen állapotban vannak a szervei, mennyi a tartalék
életenergiája, mutatkoznak- e a kimerültség jelei, hogyan látja el
feladatát szíve, agya, érrendszere.
– Találkoztunk már olyan 24 évessel, akit azonnal orvoshoz kellett
irányítanunk, de tökéletes állapotban lévő negyvenessel is – számol be
a tapasztalatokról Kövesdi Natália,
az Életfa Egészségvédő Központ igazgatója.
Még érdekesebb, hogyha a felmérést megismétlik néhány perces
Magnapress kezelés után, akkor az objektíven kimutatja a szervezet
energetikai állapotának javulását. A mágnesterápia és az akupunktúra
ötvözésén alapuló magyar találmány hatása így kétségbevonhatatlan.
Dinamica Medicine energetikai állapotfelmérés

Időpont: 2010. 07. 21-22-23.
DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 4. SZOBA
DUNAKESZI, FŐ ÚT 75-81.
Telefon: 06-30-343-9954
Használja ki nyári szabadidejét és ezt
a kedvező lehetőséget arra, hogy
törődjön magával.
Ennyit igazán megérdemel!

Várjuk szeretettel!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

6

Az önkormányzat emlékéremmel és oklevéllel fejezte ki köszönetét

Elismerés Sződligeten
a dunai árvízi védekezőknek

Sződliget község önkormányzata a régióban talán egyedülálló ünnepség keretében mondott köszönetet a dunai árvízi védekezésben serénykedő polgároknak és szervezeteknek. Civil ruhába öltözött, jó kedélyű nők és férfiak szemlélték gumicsizmás, homokzsákot cipelő önmagukat a Szabadság téri alkalmi fotókiállításon.
oltók, rendőrök, a fegyházban élő
fogvatartottak, az Újpestről érkezett szurkolók, a Vöröskereszt
százhalombattai aktivistái, a gödi
és a sződi önkéntesek.
A polgármester asszony a helyi
önkormányzat nevében nagyrabecsülését fejezte ki mindazoknak, akik a kritikus napokban a
gáton serénykedtek, megvédték a
községet a hatalmas dunai áradásTelbisz Katalin hegedűjátéka
után Dr. Kling István, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára méltatta az árvízi védekezésben résztvevők
helytállását. Felidézte a vízügyi
szakma évszázadokon átívelő tevékenységét, azokat a megoldásokat, melyek napjainkban is segítik az árvízi védekezést. Az
elődök példáját követve szorgalmazta a szakma oktatásának támogatását, hogy országszerte
legyenek olyan szakemberek, akik tudományos
alapossággal segíthetik
az árvízi védekezést.
Dr. Kling István a klímaváltozás egyik következményének tartja, hogy
ma már nemcsak a nagy folyóinkon vannak gondok, hanem azokon a békés kis patakokon is, me-

lyeken a korábbinál jóval nagyobb
mennyiségű víz folyik. A helyettes államtitkár így zárta beszédét: „A történelem viharában nem
azok a népek maradnak fent, akik
sokan vannak, akiknek erős a
hadserege, vagy a gazdasága, hanem azok, akiknek erős a jelleme.
Én azt gondolom, hogy itt Önök
ebből példát mutattak...”
A község polgármestere,
Bábiné
Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselő kedves szavakkal
mondott
köszönetet
az árvízi védekezésben példásan helytálló sződligeti polgároknak és szervezeteknek.
A dunai árral vívott tíznapos küzdelemben egy emberként védték a községet a helyi lakosság segítségére siető váci tűz-

tól. Örömét fejezte ki, hogy hívó
szavaik mindenhol nyitott fülekre és nyitott szívekre találtak.
„Egy olyan csapat tudott együtt
dolgozni ebben a bő egy hétben,
amely bizonyított helytállásból,
bizonyított lojalitásból, és bizonyított összefogásból” - hangzottak Bábiné Szottfried Gabriella

XII. évfolyam 14. szám

XVIII. Váci
Világi Vigalom
A Váci Világi Vigalom – mely hazánk egyetlen barokk fesztiválja idén „nagykorúvá érett”. A szerényebb költségvetéssel, ám a megszokott színvonalon megrendezésre kerülő fesztivál – a hagyományoknak megfelelően – ezúttal is július utolsó hétvégéjén várja a váci polgárokat és az idelátogató vendégeket.

elismerő szavai, aki kéréssel fordult az ünneplő sződligetiekhez:
„Őrizzük meg lelkünkben ezt a
jó hangulatot, pártállástól függetlenül. Köszönet Sződliget!”
Az ünnepi megemlékezés gesztusaként Bábiné Szottfried Gabriella és Dr. Kling István a helyi önkormányzat által alapított
emlékérmet és névre szóló oklevelet adott át azoknak, akik ön-

zetlen munkájukkal és példaértékű helytállásukkal megvédték
Sződligetet a dunai áradástól.
A község önkormányzata az elismerések mellett a település címerét megformáló díszes tortával és pezsgővel is kifejezte köszönetét az árvízi védekezőknek.
Vetési Imre

Tombol a nyár...

A kánikulai hőséget csak a strandon lehet elviselni

A XVIII. Váci Világi Vigalom
alkalmából július 2-án, Vác Város Polgármesteri Hivatalában
tartottak sajtótájékoztatót.
Vácot, mint a Kultúra Magyar
Városát, múltja mellett immár az
elnyert cím is kötelezi – hangsúlyozta Dr. Bóth János váci polgármester köszöntőjében – ezért
a gazdasági válság ellenére sem
engedhetett a korábbi évek színvonalából. A rendezvény (összesen 28 millió Ft-os) költségvetése ugyanakkor közel 9 millió Fttal szűkösebb az elmúlt évhez képest. A komoly megszorítás ellenére az idén is közel 100 program
szerepel a kínálatban: nemzetközi és országos hírű komoly – és
könnyűzenei koncertek, színházi
előadás, irodalmi műsorok, képzőművészeti kiállítások, gyermekprogramok, s – habár felére
csökkentett költségvetéssel – de
a tűzijáték is megmaradt. Újdonságként jelentkeznek a barokk által ihletett gasztronómiai különlegességek, melyek tovább színesítik a programkínálatot. A rendezvényen a város testvérvárosai
is képviseltetik magukat. A meghívott vendégek és a fellépő művészek révén pedig ismét sikerült
tartani a tradícióvá vált koncepciót, miszerint a Váci Világi Vigalom egyszerre váci, magyar és
nemzetközi.
A Magyar Turizmus Zrt. 2010et a Fesztiválok Évévé nyilvánította, s ez további elvárásokat fogalmazott meg a várossal szemben – mondta Iványi Károlyné, a
szervező, váci Madách Imre Művelődési Központ igazgatója. A
rendezvény gerincét alkotó, ko-

molyzenei programok, templomi
és egyéb hangversenyek mellett
hét színpadon hallhatunk különféle műfajú, könnyűzenei koncerteket. A fesztivál július 22én, a „Volt egyszer egy gyár – a

Kodaktól a Forte-ig” c., a hajdani Forte gyár történetét bemutató
kiállítással veszi kezdetét, majd
másnap Dercsényi Dezső váci
művészettörténész születésének
100. évfordulója alkalmából megrendezett emléküléssel folytatódnak az „előprogramok”. Fontos változás, hogy a Váci Szimfonikus Zenekar és Miklósi András
orgonaművész által adott, nagyszabású nyitó hangverseny – a
hagyománytól eltérően – a Fehérek temploma helyett a Székesegyházban kerül megrendezésre.
Természetesen az idén is lesz barokk jelmezverseny, s korhű hangulatot idéző felvonulás, ahol a
Vácra látogatók átvonulhatnak a
Mária Terézia tiszteletére emelt
Diadalív alatt.
A programokról részletesen tájékozódhat: a www.vacivigalom.
hu honlapon.
Maczkay Zsaklin

Kismarosi Málnafesztivál

Idén, immáron sokadszorra rendezte meg a
Kismarosi Teleház a hagyományőrző Málnafesztivált, amely most is nagy sikert aratott,
mind a helyi lakosok, mind pediglen az idelátogató vendégek körében. Tiszteletet érdemel a Kismarosi Teleház Alapítvány, köztük
is elsősorban Bán Marianna, aki szívén viseli évek óta a rendezvény sikeres kimenetelét.
Az idei rendezvényen sem volt hiány a különleges előadásokból, a sokszínű színpadi játékból, az eklektikus zenei kínálatból. Kézművesek és portékaárusok hada lepte el a hangulatos kertet, főtt kukoricaillat lepte be a
környéket, gőzölgő kávéillat, hűsítő fagylaltkelyhek, valamint múltat idéző csemegék- törökméz, kókuszrúd, krumplicukor - csalogatták a gyermek és felnőtt szájakat.

A Málnafesztivál konferansziéjának szerepében, Tóth-Iványi Zsuzsa tündöklött, aki
csengő hangjával és felkészültségével emelte
a fesztivál fényét. A gyermekek és felnőttek
szintúgy jól érezték magukat a színes programokkal kecsegtető eseményen.
A kulturális kínálatból nem hiányozhatott a
Még színház előadása, a blues zene, és a népi
irányzatokat képviselő alternatív muzsika,
valamint a klasszikus szimfonikus irányzat
sem. Nagy sikert aratott úgy szint a málnás
sütik versenye is, ahol értékes ajándékok illették a nagyérdemű versenyzőket, akik leleményességükkel és szorgalmukkal idén is hozzájárultak a színes-ízes megmérettetéshez.
Újdonságnak számított a ,,Fogadj örökbe„
program, ahol menhelyről érkezett négylábú-

akat csodálhattak és vihettek haza az érdeklődők. Több kutyus és cicus talált így gazdára. Dudaszó, világzene, ír muzsika, néptánc,
harmonikaszó és táncos lábak jellemezték az
idei ünnepséget, ahol málnában és málnás
termékekben is bőven bővelkedhetett a vendégsereg. A fesztivált a Janis Joplin emlékzenekar fergeteges blues koncertje, valamint a
foci Vb döntő zárta méltó befejezésként. Sikeresnek mondható eseményt tudhat maga
mögött Kismaros, és ismét sikerült egy családias hangulatú rendezvényt véghezvinni egy
mindenre elszánt, jóindulatú alapítványnak, a
Kismarosi TELEHÁZNAK.
Köszönet érte, a szervezőknek!
Frenyó Krisztina

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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Kulcs a boldogsághoz
„Senki helyett sem lehetek boldog, és senki boldogságának a kulcsa nincs nálam. Mégis… a kulcskeresésben talán tudok segíteni…” olvasható a Duna Televízió népszerű szerkesztő-műsorvezetőjének, Barkó Juditnak a honlapján, aki a Dunakanyar szerelmese. Ott is, Nagymaros a szíve csücske.
– Miért éppen Nagymaros?
– Kislánykoromban rengeteget jártunk ide kirándulni a szüleimmel, és egy osztálykirándulás emlékei is felidéződtek, amikor kijöttünk megnézni a leendő házikót. Már több mint egy
éve keresünk nyaralót, bejártuk
a Dunakanyart és lassan egy éve,
hogy összehozott a jó sors Ildikóval (Haraminé Papp Ildikó, ingatlanos). Hálásak vagyunk a türelméért, agilitásáért, kedvességéért. Időközben az Embert is megismertük, s nincs jobb élmény,
mint amikor kiderül: VAN MÉG
REMÉNY! Igenis vannak becsületes emberek, akik tiszta szívvel
végzik a munkájukat. Nem tudom, olvassa-e ezt az újságot, de
ezúton is köszönöm a sok segítséget, amit tőle kaptunk.
– Egyáltalán, miért szerettek
volna nyaralót?
– Csak közhelyek jutnak
eszembe. A férjem is, és én is vágyunk a csendre, a madárcsicsergésre, a nyugalomra, a természet

közelségére. Nagyon feszítettek
a napjaink, nem nagyon emlékszem arra, hogy előfordult-e már,
hogy kevesebbet dolgoztunk napi
10-12 óránál. Máshogyan telnek
a napok itt, és még az sem kizárt,
hogy egyszer úgy döntünk, nem
csak nyaralni jövünk Nagymarosra, hanem élni is. Alig várom,
hogy újra evezhessek, vagy csak
ücsörögjünk a Duna parton. Nincsenek komoly elvárásaink, számunkra a csend adja az életerőt.
– Most éppen nyári szünet van
a legtöbb televízió műsorában.
Kicsit sem hiányzik ilyenkor a
nyüzsgés?
– Egyáltalán nem. A legnagyobb örömmel vezetem már két
éve a Család Barát című délelőtti magazint, remek a csapat, jó a
hangulat. Nyáron is folyamatosan vetíti a Duna Televízió a Lélek Boulevard című műsoromat.
Ősztől tavaszig önismereti kurzusokat is vezetek vasárnaponként, és mellette tartok kommunikációs tréningeket is. Rendsze-

resen publikálok, tavasszal jelent
meg A Királynő címmel az új
könyvem. Nagyon mozgalmas év
volt, éppen ideje kicsit leállni.
– Ilyenkor talán a családdal is
többet lehet?
– 22 éves a lányom, egyetemista, már külön
él, de gyakorlatilag minden nap
itthon van velünk. Szerintem ő is sze-

retni fogja ezt az újfajta pihenést, ami ránk vár Nagymaroson.
Édesanyám is alig várja, hogy
hosszabb időre kijöjjön velünk.
Azt szoktam mondani, ha minden családban ennyire jó lenne a
hangulat, mint nálunk, bizonyára más lenne a világ. Így nőttem fel, és igyekszem tovább vinni, bízom benne, hogy a lányom is
folytatja majd a hagyományt.
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dunakeszin
a tóvárosban
négylakásos társasház
építésére alkalmas

építési
telkek

eladók

Tel.: +36-30-9467-702

XVIII. Váci Világi Vigalom
(2010. július 23-24-25.)

Ízelítő a programokból:

2010. július 23. péntek
17 óra Nyitóhangverseny:
Miklósi András orgonaművész és a Váci Szimfonikus Zenekar,
18 óra Dagda zenekar
19 óra Pálinkás Gergely jazz
20 óra Mobilmánia koncert
21 óra Bijou koncert
22 óra Karthago koncert

2010. július 24. szombat
10. óra Nyitóceremónia
11. óra Barokk jelmezverseny
18 óra Szabó Sándor és Josep
Manzano gitárművészek,
19 óra Bohém Ragtime Jazz Band,
20. óra Sziget Színház: Egy szoknya,
egy nadrág,
21. Operett és musical műsor a Váci
Szimfonikus Zenekarral
21 óra Balázs Fecó koncert
23 óra DJ Dominique

21. óra Jeszenszky Produkció: Musical
és olasz dalest
21 óra Első Emelet koncert
Bővebb információ és részletes
programajánló a műsorfüzetben és a
www.vacivigalom.hu oldalon.
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

dig új zamatot fölfedező öröméről. Cservenák Péter, igazi lokálpatriótaként, évtizedek óta készíti
szüntelen megújuló városképeit,
nevezetes színterekről és kiemelkedő pillanatokról. Mostani képein a város ismét új arcában mutatkozik meg. A művész mintha ezúttal sem tudott volna betelni az
elé táruló látvánnyal - játékos kísérletező kedvvel emelkedett a város fölé, hogy távolabbi nézőpontokból örökítse meg a város színtereit. Ahogy a cím ígéri, az alkotásokon keresztül madártávlatból
pásztázhatunk végig a városon:
a Naszály sziklás lankáin, büszke tereken, házakon és templomokon, s követhetjük a Duna csodás kanyarulatát. Némelyik kép
technikai szempontból is kuriózumnak számít, s a Vácot jól is-

merő látogató hosszan tűnődhet,
vajon honnan gyűjtötte egy kockába a Székesegyház és a börtön
látványát a találékony fotós? A
felülnézeti perspektíva a szokott
látásmódtól való elrugaszkodásra ösztönöz, hiszen felülről nézve egy kicsit minden átalakul, s
így, e viszonylag szokatlan nézőpont révén, az ismerős elemek sajátos hangulattal telítődnek. Ám
a madártávlat nem jelent „eltávolodást”, nem válik személytelen, sematikus térképpé a táj, hanem épp ellenkezőleg, a távolság
mintha csak még inkább kiemelné a lényeges elemeket, s megmutatná a hétköznapok rohanásaiban
föl nem fedezett részleteket.
A kiállítás augusztus 5-ig megtekinthető.
Maczkay Zsalin

Folyamatos a szúnyogirtás a Dunakanyarban

Mint ismeretes, az idei árvíz egyik következménye, hogy nagyon elszaporodtak a településeken a szúnyogok, ezért a kellemetlen "ragadozók" irtása most központi kérdés az önkormányzatok, de a térségben pihenők életében is. A szúnyoglárvák száma a szakemberek szerint
megszázszorozódott, ezért az országos tisztiorvos folyamatos irtást rendelt el. Hétfőn a térségben
két irányból is megtörtént a védekezés, repülővel a levegőből és
földi gázosítással is folyt az irtás.
BCSI

programajánlója

2010. július 25. vasárnap

Kiállítás a Toronyban

reműködött Bardócz L. Csaba
gitáron.
A kiállított, színes felvételek
magukkal ragadó módon vallanak a város szeretetéről, s a rácsodálkozás „kiapadhatatlan”, min

A váci Madách Imre Művelődési Központ

10.30 Katáng koncert
11. 30 Nagy Bandó András
gyermekműsora
19 óra Bende Quartet
19 óra Crockodeal, koncert

Cservenák Péter: Madártávlatból
Madártávlatból címmel nyílt
meg Cservenák Péter fotóművész új kiállítása a Torony Galériában (Lyra Könyvesház) július
9-én. A kiállítást Németh Árpád
festőművész nyitotta meg. Köz-
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Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.
•D
 unakeszin és/vagy környékén nagy tapasztalattal, és jó referenciákkal rendelkező aerobik edző oktatást vállal, vagy partnereket keres.
Elérhetőség: pcgabi30@gmail.com
•E
 ladó Dunakeszin, a Malomárok-dűlő „Epresben” jelenleg külterületi, 1200
m2-es telek. Érdeklődni: +36-30-214-8368.
•P
 omázi sörözőbe fiatal agilis pultoslányt keresünk. (Feltétel szakmai gyakorlat, illetve bizonyítvány). Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Tel: +36-20-492-30-44, E-mail cím: femasystemkft@freemail.hu

TÜZIFA KISZÁLLÍTVA!

Tölgy, cser, akác gurigázva
HASÍTVA 16.000/m3
30 km-es körzetben
INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
Tel.: +36-30/223-33-51

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

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

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

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

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

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

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

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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A váci evezős idén verhetetlen

Galambos Péter
ismét szárnyalt

Három héttel müncheni diadala után a Luzernben megrendezett utolsó idei Világ Kupa versenyét is megnyerte Galambos Péter. A Vác Városi Evezős Club 23
esztendős világklasszisa az első
versenynapon mindkét selejtezőjében magabiztosan nyert.
A másnapi elődöntőben a hajrában már takarékoskodhatott erejével és a második helyről kvalifikálta magát a délutáni fináléba.
A könnyűsúlyú egypárevezős
mezőny idei legjobbját az sem
zavarta, hogy technikai hiba miatt jócskán késett a döntő rajtja.
A táv háromnegyedéig – hasonlóan a müncheni taktikához
– a második helyen haladt a váci

fiú, majd a hajrában szinte állva hagyva a többieket, közel három másodperces előnnyel ért a
célba.

Péter az idei VK-sorozat három
állomása közül kettőn állt rajthoz
és mindkettőn verhetetlennek bizonyult.

Gödi kerti partin
a váci kézilabdások

Kitűnő hangulatú kerti partit
szervezett a SYMA Váci NKSE
NB I-es kézilabdásai, a klub vezetői, valamint barátai részére
Németh András, a klub igazga-

tója. A vezetőedzőként is dolgozó szakember gödi házában élvezhette a nyári napsütést és a finom falatokat az előtte két nappal megkezdett edzések után a

csapat. Az összejövetelről hiányzott a könyöksérülését jelenleg
is Ausztriában kezeltető Tóth Tímea. Ott volt viszont a három korábban leigazolt játékoson (Fülöp
Andrea, Gróz Kitt és Tápai Szabina) kívül a mesteredző korábbi tanítványa, a Fradival bajnoki címet szerző Rédei-Soós Viktória. A 25 esztendős átlövő tavaly nyáron ment férjhez a szintén Debrecenben játszó Rédei
Istvánhoz, akit aztán követett is
Spanyolországi átigazolása után.
Most nyáron mindketten hazatértek: Viktória Vácott, férje pedig
Tatabányán folytatja pályafutását. A váciak egyébként az elkészített sorsolás szerint szeptember első hétvégéjén hazai pályán
kezdik a bajnokságot, az Újbuda
TC együttesét fogadják.

Multireklám táblák
bérbeadók az m2 út mellett!
tel.: +36-30/342-8032
Férfi kézilabda

Bent maradtak az NB II-ben

Dunakeszi Vasutas – Magyarság férfi kézilabda csapat azzal a ritka bravúrral rendelkezik, hogy 1967 óta
a Nemzeti Bajnokságban szerepel. A csapat „mindenese” Soltész Gyula értékeli az együttes 2009 – 2010
évi teljesítményét.
– A csapat ugyan bent maradt
az NB II-ben, de sajnos a tavaszi
hajrá nem úgy sikerült, ahogy
szerették volna, mi az oka?
– Az edzőváltás mellett az is
gondot jelent, hogy sok a „kiöregedett játékosunk”, akiket ugyan
a szívük viszi, tudásuk is a régi,
de az erőnlétük és gyorsaságuk
már csak az első félidőben versenyképes. Velünk ellentétben
ellenfeleinknek sikerült fiatalítani, de mi ebben a versenyfutásban is alulmaradtunk. A tehetségeket elviszik a nagyobb egyesületek. A középmezőnybe vártam
a csapatot, de csak a nyolcadik
helyen sikerült zárnunk. Mogyorósi Misi és Orem helyt állt a ka-

puban, az utolsó négy mérkőzésen Misi jól védett. A jobb oldal
Szemenyei sérülése miatt meggyengült. Kalmár, a játékos és
az edzői feladatot együtt nehezen tudta megoldani, ám így is ő
lett a házi gólkirály. A fiúk sajnos sokszor nem csapatként küzdöttek, nem voltak türelmesek.
Az ifi csapatunk a jó tavaszi szereplésével a 9. helyen végzett.
– Ki irányítja a felnőttek edzéseit?
– Szűcs László veszi át a felnőtt csapat edzéseinek irányítását. Az elnök úr megerősítette,
hogy a következő bajnokságban
indulhatunk az NB II-ben. Már
be is neveztünk. Szeretnénk, ha

az augusztusban kezdődő felkészülésnek már két-három új átlövővel vághatnánk neki, hogy a
szeptember 12-én induló bajnokságban masszív csapatként szerepelhessünk. Újdonság, hogy az új
bajnokságban a korábbi tizenkettő helyett tíz csapat indulhat az
NB II-ben.
– A teremdíj évek óta téma?
– Átutalják a kétmillió forintot,
amit mi visszafizetünk teremdíjra. Vác, Gödöllő, Solymár… a
csapat a város nevét viseli, népszerűsíti a települést, így a termet
ingyen használhatják… Mi is ezt
szeretnénk!
Solymosi László

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Bevezetett, jól prosperáló közéleti újsághoz kulturált
fellépésű, számlaképes hirdetésszervezőket keresünk.
Érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

figyelem! felhívás
Tisztelt Fogyasztóink!
Az utóbbi időben Gödöllő, Nagymaros, Vác városokból, több fogyasztó is
megkereste Társaságunk Környezet-és vízminőség védelmi osztályát azzal a
kérdéssel, hogy a VÍZMŰ valóban megy-e hozzá vízmintázni és vízvizsgálatot
végezni, mert őt telefonon felhívták és közölték vele, hogy a telefonáló által
adott időpontban vízvizsgálatot végeznek nála.
Jelezzük, hogy Társaságunk NEM végez ilyen tevékenységet.
Abban az estben, ha a tisztelt fogyasztó ezt előzetesen megrendeli tőlünk, akkor időpont egyeztetést követően, munkatársaink felkeresik a megrendelőt, és fényképes igazolványuk felmutatásával igazolják magukat, továbbá DMRV Zrt. emblémával ellátott gépkocsival érkeznek a
helyszínre.
Mivel az elmúlt napokban feltűnően meg növekedett az ilyen jellegű bejelentések száma, az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket:
Hogyan védekezzünk csalók ellen?
Mielőtt idegent beengedünk lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni.
1. Tudunk-e az érkezéséről? A szolgáltató cégek (víz-gáz, elektromos,
stb) szakemberei főleg akkor jönnek, ha mi hívjuk őket, vagy ha értesítést küldenek az érkezésükről.
2. Van-e nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlenül az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, ellenőrizzük azt.
3. Fontos! A szolgáltatók szakemberei NEM KÉRNEK PÉNZT a munkájukért!
Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre. Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es
vagy a 112-es számon.
Köszönjük, hogy elolvasta figyelem felhívásunkat.
Látogasson el honlapunkra:
www.dmrvzrt.hu
Dmrv zrt.

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

