Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió

olv n!
va

ingyenes közéleti újság

XII. évfolyam 16. szám

Fördős Attila független-polgármester-jelöltként vezeti a KDNP választási listáját

Vácért a váciakkal

A Kereszténydemokrata Néppárt Vác Városi Szervezete a magyarság és a Duna-parti település életében történelmi szerepet
betöltő Géza király szobránál, a Várban magasodó templom közelségében tartott sajtótájékoztatót augusztus 12-én. A KDNP
és közel húsz váci civil szervezet támogatásával, független polgármester-jelöltként induló Fördős Attila mutatta be az egyéni
körzetekben induló képviselő-jelölteket.
A regnáló képviselő-testület Jobboldali Összefogás frakcióját irányító politikus bevezető gondolataiban megerősítette, hogy független polgármester-jelöltként élvezi a Kereszténydemokrata Néppárt bizalmát és támogatását. Az október
3-ai önkormányzati voksoláson ő vezeti a KDNP választási listáját, ám egyéni képviselő-jelöltként nem indul, mivel
minden tudásával, és tehetségével a polgármester választásra koncentrál. A polgármester-jelölt helyén az a Vígh Mihály
száll ringbe a 8. számú körzetben, aki
korábban a Fidesz váci elnöki székére is
aspirált, ám a feloszlatás után újjászervezett pártba már nem nyert felvételt.
Fördős Attila – az elmúlt években végzett képviselői és közéleti tevékenysége
alapján – valamennyi egyéni jelöltet jó
szívvel ajánlja a választópolgárok bizalmába. – Szakmailag felkészültek, munkájukkal bizonyítottak – mondta a polgármester-jelölt, aki hozzátette: – Valamennyien a Fidesz és a KDNP politikájának szellemiségében tevékenykedtek
az elmúlt évek során.

Fördős Attila köszönetet mondott a Jobbik váci szervezetének, amely bejelentette, hogy nem indít önálló polgármesterjelöltet, a jobboldali győzelem érdekében
őt támogatja a választáson. Bejelentette,
hogy augusztus 21-én délután Szent István nap alkalmából megemlékezést tart a

Kereszténydemokrata Néppárt váci szervezete, amelynek szerdai ülésén jelenlévők közösen imádkoztak az ország és a
város lakosságáért, valamint eredményes
szereplésükért a választáson.
(Folytatás a 2. oldalon)

2010. augusztus 18.

Overdose ismét
meghódította Budapestet

Overdose a tavaly áprilisi káprázatos futás után tizenhat hónapos kényszerű szünetet követően ismét meghódította Budapestet, a magyar galoppsport szerelmeseit. A betegségéből felépülő Overdose két hete csodával felérő győzelemmel tért vis�sza Pozsonyban.
Az óriási sajtó és közönség érdeklődéssel kísért vasárnap esti futását felállva tombolta végig a Kincsem park több
ezres publikuma. A magyar csodaló
nyergében ezúttal is az angol Gary Hind
magabiztos lovaglással vitte győzelemre az immár 14. verseny után is veretlen Dózit.
A Kincsem Parkba kilátogatott Nyilasi
Tibor, Fábry Sándor, Koltai Róbert, Járai
Zsigmond, Oszkó Péter és Martonyi János is, s tudósított róla a világ legtekin-

télyesebb lóverseny lapja, a Racing Post
angol szakírója, Neil Clark.
A verseny után szerkesztőségünknek
nyilatkozó Mikóczy Zoltán örömmel árulta el, hogy hatalmas kő esett le a szívéről, hiszen a Bestens – Pannónia Életbiztosító Díj remek sprinterekből álló mezőnyét Overdose tíz hosszal utasította maga
mögé. Az ötéves mén győzelme megerősítette a tulajdonosokat, hogy Overdose
közel van régi csúcsformájához.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: KesziPress

0
80.a0s0ónk

Dunakanyar Régió

2

Fördős Attila független-polgármester-jelöltként vezeti
a KDNP választási listáját

Vácért a váciakkal

(Folytatás az 1. oldalról)

A közeljövő legfontosabb teendői között említette az ajánlószelvények gyűjtését, melyet aktivistáiknak és a Széchenyi utcai
Júlia Fotó Szalonban, valamint a
Múzeum utca 18. szám alatt adhatják át támogatóik.
Újságírói kérdésre elmondta,

hogy napjainkban több mint 50
tagja van a KDNP váci szervezetének, köztük a jelöltek közül
hatan.
Fördős Attila kedves szavakkal
mutatta be a csoportkép készítéséhez ünneplőbe öltözött egyéni képviselő-jelölteket, akik közül a polgármester-jelöltön kívül heten jelenleg is tagjai városi

képviselő-testületnek: 1. sz. vk.:
Kriksz István, 2. sz. vk.: Ványi
Lászlóné, 3. sz. vk.: Tomori Pál,
4. vk.: Rózsa Ferenc, 5. sz. vk.:
Miskei Sándorné, 6. vk.: Koren
Gábor, 7. sz. vk.: Mokánszky Zoltán, 8. sz. vk.: Vígh Mihály, 9. sz.
vk.: Laczi István, 10. sz. vk.: Juhász András.
V. I.
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Sorra mutatják be polgármester és képviselő-jelöltjeiket a pártok

Elindult a kampány Vácon is

A Jobbik nem indít polgármester-jelöltet

Elindultak az őszi választási kampányok minden oldalon, Vácon is. Először a Jobbik Magyarországért
Mozgalom helyi szervezete mutatta be képviselőjelöltjeit, majd a Magyar Szocialista Párt váci vezetője,
dr. Bóth János polgármester nevezte meg indulóikat. Őt Pető Tibor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
helyi csoportjának vezetője, polgármester-jelöltje követte a bejelentések sorában.

A dunakeszi és a váci elnököt megyei alelnökké választották

Tisztújítás a Jobbik Pest
megyei elnökségében

Július utolsó napján tartotta
tisztújító ülését a Jobbik Pest megyei választmánya Budapesten.
A dunakeszi és a váci elnököt

Fehér Zsolt

megerősítették megyei alelnöki
tisztségében. A gödi városi elnök
bekerült a megyei elnökségbe.
A jelenlévő küldöttek a három elnök-jelölt közül Császárné Kollár Tímea budaörsi elnök
asszonynak, korábbi megyei alelnöknek szavaztak bizalmat a
következő két évre – tájékoztatta szerkesztőségünket a váci
szervezet. Alelnöki tisztségében
megerősítették Varga Zoltán Péter dunakeszi és Fehér Zsolt váci
elnököt. Az újonnan felálló elnökség tagja lett a gödi szervezet
elnöke, Sípos Richárd, aki mel-

lett bekerült a Jobbik Pest megyei elnökségébe Csanádi Gábor Ferenc, Süle-Szigeti Gábor
és Szalontai Boldizsár.

Varga Zoltán Péter

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

VÁSÁROLJON kötegben KEDVEZŐ ÁRON!
zártszelvény
20x20x2

6 fm

1.160,- Ft/szál + áfa-tól

30x30x2

6 fm

1.808,- Ft/szál + áfa-tól

40x20x2

6 fm

1.808,- Ft/szál + áfa-tól

40x40x2

6 fm

2.456,- Ft/szál + áfa-tól

betonacél
átm.: 8 mm

355,- Ft/6 fm + áfa-tól

(148,- Ft/kg + áfa)

átm.: 10 mm

518,- Ft/6 fm + áfa-tól

(140,- Ft/kg + áfa)

átm.: 12 mm

756,- Ft/6 fm + áfa-tól

(140,- Ft/kg + áfa)

A Jobbik váci szervezete nem
indít polgármester-jelöltet – tudtuk meg Fehér Zsolt pártelnöktől
szombaton sajtótájékoztató keretében. Ezzel támogatni kívánják
azt, hogy a konzervatív oldal nagyobb eséllyel léphessen fel dr.
Bóth János leváltásában. Fehér
Zsolt az eseményen bemutatta a

2.524,- Ft/db + áfa-tól

5x5x150x150x2150x5000

3.825,- Ft/db + áfa-tól

6x6x150x150x2150x5000

5.415,- Ft/db + áfa-tól

Áraink a készlet erejéig érvényesek!
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

Imre (6. sz. vk.), Pintérné Sándor
Irén (7. sz. vk.), Tóth György (8.
sz. vk.), Kókai Gábor (9. sz. vk.),
Homokiné Garancz Henrietta
(10. sz. vk.). A tíz fős kompenzációs lista első három helyezettje: Fehér Zsolt, Kászonyi Károly,
Homokiné Garancz Henrietta.
Furucz Anita

Dr. Bóth János: Az MSZP-nek van
a legképzettebb csapata
A Magyar Szocialista Párt váci
szervezetének elnöke dr. Bóth
János polgármester a főtéren egy
kávé mellett jelentette be augusztus 9-én, hogy kik indulnak a városi körzetekben.
Elmondta: a 10 fős csapat a legképzettebb önkormányzati csoport Vácon. Négy egyetemi doktorátusi címmel rendelkező jelölt van köztük, és 80 százalékuk
rendelkezik felsőfokú diplomával. Kiválasztásuknál a képzettség mellet fontosnak tartották a
tapasztalatot is. Hárman tartoznak a fiatalabb generációhoz és a
jelöltek között két nő is van.
Az MSZP váci jelöltjei: Dr.

Jakab Zoltán (1. számú választókörzet), Lukács Ilona (2. sz.
vk.) ifj. Lengyel László (3. sz.
vk.), Krauze István (4. sz. vk.),
dr. Váradi Iván Attila (5. sz. vk.),

Kiss Zsolt (6. sz. vk.), dr. Kármán
Ferenc (7. sz. vk.), Tóth Árpád
(8. sz. vk.), dr. Bóth János (9. sz.
vk.), Eigen Józsefné (10. sz. vk.).
A párt minden jelöltje rendelkezik önálló programmal, amelyet
a hamarosan megrendezésre kerülő kampányindítón ismertetnek
majd. A listán induló jelöltekről
egyelőre nem nyilatkozott a polgármester, de annyit elmondott,
hogy várhatóan pár hét múlva hozzák nyilvánosságra a neveket.
Az MSZP helyi szervezetének szlogenje: biztonságos várost
építünk, tisztességgel, hozzáértéssel és odadással.
Furucz Anita

OVIT ZRt. gödi telephelyén
végzendő munkához
munkatársat keres

HEGESZTETT HÁLÓ
4x4x150x150x2150x5000

párt önkormányzati képviselő-jelöltjeit is, akik mindannyian kötődnek Váchoz.
A párt fiatal jelöltjei a következők: Gombik Viktor (1. számú
választókörzet), Kászonyi Károly
(2. sz. vk.), Pintér Gergő Ádám (3.
sz. vk.), Antal Attila (4. sz. vk.),
Fehér Zsolt (5. sz. vk.), Homoki

beszerzési asszisztens
munkakörbe.

A munkavégzés helye: Göd
Elvárások: • minimum érettségi • felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek (MS Office, MS Outlook) • kommunikációs szintű,
aktív német nyelvtudás szóban és írásban • jó kommunikációs készség
Előny: • szakirányú végzettség, képesítés •felsőfokú végzettség • 1-2 éves
beszerzési tapasztalat • angol nyelvismeret • „B” kategóriás vezetői engedély
Amennyiben úgy gondolja, hogy megfelel az elvárásoknak
és szívesen jelentkezne a pozícióra, kérjük, küldje el magyar- és német nyelvű
szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre:
Kapcsolattartó:

molnar.janos@ovit.hu
Molnár János, Tel.: +36-20/433-4476

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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Csak kormánypárti polgármesterrel és
"önkormányzattal biztosított Vác fejlődése"
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Schenk Lajos, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület polgármester-jelöltje

Pártcsatározások
helyett
felelős
szakmai
Pető Tibor
a Fidesz lista élén megoldásokat kínálnak a lokálpatrióták
A Fidesz jelöltjei Vácon:
Cserklye Károly (1. számú választókörzet), Csuka István (2.
sz. vk.), dr. Bánhidi Péter (3. sz.
vk.), dr. Schmutzer Istvánné (4.
sz. vk.), Nahlik György (5. sz.
vk.), Pető Tibor (6. sz. vk.), dr.
Redl Péter (7. sz. vk.), Katonáné
Doman Erika (8. sz. vk.), Bartos
Krisztián (9. sz. vk.), Balkovits
Péter (10. sz. vk.).
A párt listáját is hamarosan
nyilvánosságra hozzák.
Furucz Anita

Fotó: Lakatos Csaba

Pető Tibor a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség váci csoportjának vezetője, a párt polgármester-jelöltje szintén augusztus
9-én mutatta be a képviselő-jelölteket. Mint mondta: olyan gárdát
állítottak össze, amelyet bátran
ismertetnek. Hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy október 3-án
olyan jelölteket és polgármestert válasszanak a váciak, akik a
kormánypárthoz tartoznak, mert
csak így lehet Vác fejlődését biztosítani.

Pető Tibor polgármester jelölt mutatta be az egyéni képviselő jelölteket

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

Szebb környezet, nagyobb biztonság. Életszerű megoldások! – a legfontosabb üzenete az önkormányzati választásra készülő Vácért Lokálpatrióta Egyesületnek. A pártcsatározások, a személyes torzsalkodások, a kirekesztő váci politikai közélet helyett a szakmai megoldásokat,
a tenni akarás felelősségét, a helyi polgárokkal való mindennapos építő együttműködést kínálja az egyesület – hangzott el az egyesület polgármester és egyéni képviselő-jelöltjeinek bemutatásakor.
Kellemes környezetben, a Duna-parti Remete Étterem teraszán Makrai Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte az októberi választáson induló jelenlévő
társai – Ferjancsics László önkormányzati képviselő, Sebőkné
Kunos Irén képviselő-jelölt és
Schenk Lajos polgármester-jelölt
– nevében is a sajtó képviselőit.
Makrai Zsolt rövid megnyitó
beszédében az egyesület legfontosabb üzenetét, a váci polgárokkal
való konstruktív együttműködés
jelentőségét hangsúlyozta. Mint
mondta kiérlelt terveik, elképzeléseik vannak, melyeket képesek
megvalósítani. Az egyesület tagjai úgy vélik: a felülről vezérelt
politikai iránymutatások és azok
alkalmazása helyett itt az ideje,
hogy az itt élő lokálpatrióták valósíthassák meg célkitűzéseiket.
Az egyesület polgármester-jelöltje, Schenk Lajos tősgyökeres
váci polgár, születése óta a Duna-parti városban él. Négygyermekes édesapa, két fia kiváló
sporteredménnyel büszkélkedhet. Középiskolai tanulmányait
Vácott folytatta, míg humán erőforrás menedzser főiskolai diplomáját a gödöllői egyetemen sze-

rezte. Schenk Lajos külsős tagja a váci önkormányzat városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottságának. A polgármesteraspiránstól megtudhattuk, hogy
önkormányzati és közigazgatási
képzésben is részesült az elmúlt
években. Vezetői rátermettségét
bizonyítja, hogy közel egy év-

molyan veszik, ezért másfél hete
minden váci postaládába eljuttatták: Kérdőív Vác jövőjéről címet
viselő, 11 kérdést tartalmazó kérdőívet, mely Számunkra fontos
az Ön véleménye! alcímet tartalmazza. A kérdések között megtalálható pl.: Ön mely területeken fejlesztené leginkább Vácot?

Sebőkné Kunos Irén, Makrai Zsolt, Schenk Lajos és Ferjancsics László

tizeden át irányította a versenyszférában működő gödi és dunakeszi üzemeket.
A választásra készülő Vácért
Lokálpatrióta Egyesület mind a
tíz egyéni körzetben indít jelöltet.
A felkészülést, miként a városban élők véleményét nagyon ko-

Olvasható az a kérdés is: Ön szerint szükség van civil képviselőkre is az önkormányzatban? De kíváncsiak arra is, hogy a jelenlegi
polgármesterről hogyan vélekednek a váciak. Már eddig közel háromszázan válaszoltak írásban az
egyesület kérdéseire. Az igényes,

rendkívül reprezentatív kivitelű,
40 oldalas programot tartalmazó kiadványt ezekben a napokban
juttatják el a váci polgárokhoz.
Schenk Lajos legfontosabb politikai céljának a váci közéletben tapasztalható megosztottság
feloldását tekinti. Meggyőződése, hogy az országos pártpolitikát jellemző kirekesztő, megosztó politizálással szemben az ellentétek tompítása, a közös cselekvésre, a szakmaiságra kell helyezni a főhangsúlyt.
Az egyéni képviselő-jelöltek
listáját Makrai Zsolt ismertette a
sajtó képviselőivel: 1. számú választókerületben Csontos Csaba (Kisvác), 2. sz. vk.: Szeibert
Mátyás (Belváros), 3. sz. vk.:
Nagy Zoltán (Belváros, Burgundia), 4. sz. vk.: Ferjancsics László (Alsóváros), 5. sz. vk.: Makrai Zsolt (Földváry tér), 6. sz. vk.:
Oszaczky Imre (Földváry tér külterületek), 7. sz. vk.: Sebőkné
Kunos Irén (Deákvár), 8. sz. vk.
Schlenk Antal (Deákvár, Törökhegy), 9. sz. vk.: Veres Ferenc
(Deákvár), 10. sz. vk. Schenk Lajos (Deákvár, Naszály) polgármester-jelölt is.
Vetési Imre

etni családjával,
szeretne újra jókat beszélg

mit mondanak?
a
,
i
t
r
é
m
e
n
de sokszor

Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!
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Audiológia

Dunakeszi Szakorvosi
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a pénztárcája védelméért!
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közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgál
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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XII. évfolyam 16. szám

Tudósítások Dunakesziről
Biztonságosabb és kulturáltabb parkolás

Közel száz parkoló épült
a Barátság úti lakótelepen

Az elmúlt években látványosan megnőtt a személygépkocsik száma hazánkban. Ezt a tényt támasztja alá
a dunakeszi Barátság úti lakótelepen parkoló autók sokasága is. A közel negyedszázada épült toronyházakkal egy időben átadott parkolók mennyisége nem tudott lépést tartani a dinamikusan növekvő gépjárműparkkal. A kialakult helyzet enyhítése érdekében közel száz új parkolót építtetett az önkormányzat támogatásával a körzet képviselője, Kárpáti Zoltán.
Az évek múlásával, a gépkocsik
számának növekedésével együtt
szaporodtak a parkolási gondok
a Barátság úton. Mindezt tetézi, hogy a lakótelepen élők többsége vagyonvédelmi elővigyázatosságból igyekszik lakása környezetében parkolni. Éjszakánként szinte mindenhol ki lehetne
tenni a „Megtelt” táblát a szerviz utakra. A terület önkormányzati képviselője, Kárpáti Zoltán
természetesnek tartja az emberek önvédelmi reakcióját, ám azt
is tudja, hogy az eltorlaszolt utak
tűzrendészeti szempontból sok
veszélyt rejtenek magukban.
A kialakult helyzet megoldását
új parkolók építésében látja Kárpáti Zoltán. A Radnóti Miklós
Gimnázium igazgató-helyettese - aki 16 éve képviseli a 2. számú választókerületben élők érdekeit az önkormányzatban - terveinek megvalósításában támogató partnerre talált Kecskeméthy
Géza polgármesterben és a képviselő-testület tagjaiban.
Az elmúlt négy esztendőben –
a hetekben átadott 24 új parkolóval együtt – közel száz gépjármű számára teremtették meg a
biztonságos és kulturált parkolási lehetőséget a Duna-parti lakó-

telepen. Az új parkolók – a gépjármű tulajdonosok igénye és a
zöldfelület megőrzése érdekében
– közvetlenül a szerviz utak mellett épültek. – A beruházás révén
jelentősen megnőtt a legális parkolók mennyisége, biztonságosabbá tettük a gépjárművek vagyonvédelmét – értékelt Kárpáti
Zoltán, aki felidézte a munkálatok ütemét: – Három éve a Barátság út 22-24-26. számú épületegyüttes dunai oldalán építettük
ki az aszfalttal burkolt parkolót.
A polgármester úr segítségével
megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is a Barátság út 16. szám

előtt. Ennek köszönhetően az autókkal most már az esős időszakban is ki lehet állni a parkolóból.
A közeli hetekben pedig a Barátság út 28-30-32. előtt készültek el
a gyephézagos gépkocsi beállók
– mondta elégedetten a 2. számú
választókerület önkormányzati
képviselője.
Kárpáti Zoltán jó érzéssel beszélt arról is, hogy a lakóközösség és az önkormányzat összefogásával 20 darab facsemetét is
ültettek államalapító Szent István király nevet büszkén viselő
park környezetében...
Vetési Imre

Dióssi Csaba a Fidesz-KDNP
polgármester-jelöltje
Dióssi Csaba országgyűlési képviselő, a város alpolgármestere lesz a Fidesz
polgármester-jelöltje az október 3-ai önkormányzati választásokon a helyi csoport egyhangú döntése alapján.
Mint ismeretes, korábban Erdész Zoltán jelölése mellett döntött a párt helyi szervezete, aki
azonban bejelentette, hogy kormányzati feladatokkal kapcsolatos munkára kérték fel, így a polgármesteri jelöléstől visszalép,
és csak önkormányzati képviselői jelölést tud elvállalni.
Dióssi Csaba 41 éves üzemmérnök-közgazdász, nős, 4 gyermek édesapja. 2007 óta Dunakeszi Város alpolgármestere, a
2010. évi országgyűlési választásokon egyéni képviselői mandátumot szerzett a Dunakeszi központú választókerületben.
Szintén döntés született a Fidesz Dunakeszi Szervezetének
egyéni
képviselő-jelöltjeiről,
akik élvezik a KDNP helyi szervezetének támogatását is:
1. sz. választókerület:
Vincze Géza 54 éves, műszaki tanár, 4 éve képviselő a Rév dűlőben

2. sz. választókerület:
Kárpáti Zoltán 53 éves, középiskolai tanár, a helyi gimnázium
igazgató-helyettese, 16 éve képviselő a lakótelepen.
3. sz. választókerület:
Szabó József 49 éves, gépészmérnök, műszaki tanár, születésétől a körzet lakója
4. sz. választókerület:
Seltenreich József 43 éves, sportmenedzser, intézményvezető, 20
éve képviselő a lakótelepen
5. sz. választókerület:
Botka Gábor 28 éves, szociálpe
dagóg us, a helyi Vöröskeresztnél
dolgozik.
6. sz. választókerület:
Csoma Attila 33 éves, történész,
újságíró, a helyi könyvtár igazgató-helyettese, születésétől a körzet lakója.
7. sz. választókerület:
Fodor Sándorné 62 éves, nyugdíjas technikus, 8 éve képviselő

Dunakeszi alsón.
8. sz. választókerület:
Thoma Csaba 41 éves, közgazdász, három gyermek édesapja
9. sz. választókerület:
Bocsák Istvánné 67 éves, nyugdíjas közép- és főiskolai tanár, 4
éve a Tóváros képviselője
10. sz. választókerület:
Erdész Zoltán 39 éves, mérnökközgazdász, 12 éve Dunakeszi
alpolgármestere
A kitöltött ajánlószelvényért
keressük Önt. Ha nem találnánk,
kérjük, augusztus 23-tól szeptember 3-ig juttassa el irodánkba
(lakótelepi posta mellett, munkanapokon 15-19, hétvégén 9-12
óráig) vagy telefonáljon és felkeressük (+36-20/9417-987).
E-mail címünk: dunakeszi@
fidesz.hu – olvasható abban a sajtóközleményben, melyet a Fidesz
Dunakeszi Városi Szervezete juttatott el szerkesztőségünkbe.

A jobboldal közös
polgármester-jelölt állítását
szorgalmazza a Jobbik
A Jobbik Országos Elnöksége által kidolgozott jelöltállítási rendszerben valamennyi, a dunakeszi Jobbik
által javasolt képviselő-jelölt megállta a helyét a meghallgatásokon és személyük elfogadásra került. Ígéretünkhöz híven mind a tíz egyéni választókerületben indít jelöltet a Jobbik – tájékoztatta szerkesztőségünket, Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi szervezetének elnöke, Pest megyei alelnök.
– Célunk, hogy a szavazók bizalmából a lehető legnagyobb
arányban szerepeljünk a képviselő-testületben, meghatározva ez
által Dunakeszi fejlődését az elkövetkező években. Jelöltjeinket
a társadalom valamennyi rétegéből válogattuk össze, ahogy a Jobbik tagjai is nagyon különbözőek
- az egyetlen biztosan közös dolog bennünk, hogy mindannyian
szeretjük a hazánkat, városunkat
és dolgozni szeretnék Magyarország és Dunakeszi érdekében. Ehhez kérjük Dunakeszi város lakóinak támogatását – olvasható a fiatal politikus közleményében.
A Jobbik városi szervezete a
jobboldal egységének megte-

remtése, jobboldali polgármester győzelmének elősegítése érdekében nem állít polgármesterjelöltet. Ezen cél megvalósítása
érdekében – mint közleményükben írják: – „Felszólítjuk a magukat nemzetinek valló szervezeteket és pártokat, ezek közül is
elsősorban a nemzeti együttműködést hirdető Fideszt, hogy keressünk közösen egy olyan alkalmas, köztiszteletben álló dunakeszi polgárt, aki főállásban, teljes
emberként tudná ellátni Dunakeszi város polgármesteri tisztét, és
aki mellé a teljes nemzeti oldal beleértve a Jobbikot is - nyugodt
szívvel sorakozhat fel a közös
győzelem érdekében.”

Az egyéni képviselő-jelöltek
listája:
1. sz. választókerület: Varga
Zoltán Péter 25 éves, egyetemi
hallgató. 2. sz. vk.: Varga István
András 23 éves, egyetemi hallgató. 3. sz. vk.: Szentesi József 45
éves, vagyonőr. 4. sz. vk.: Nyíri Márton 30 éves, tanár. 5. sz.
vk.: Grafjódi László 59 éves, gépész- és gazdasági mérnök. 6. sz.
vk.: Szász Béla 23 éves, főiskolai hallgató. 7. sz. vk.: Dr. Dénes
László 72 éves, orvos. 8. sz. vk.:
Fekete Imre 22 éves, faipari technikus. 9. sz. vk.: Dellei Dóra 29
éves, repülőjegy-értékesítő. 10.
sz. vk.: Szombat István 59 éves,
nyugállományú honvédtiszt.

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

2010. augusztus 18.

Dunakanyar Régió

5

A régió legkedveltebb fürdőhelye

Újabb fejlesztés a gödi strandon

Régiónknak – megkockáztatom – legkedveltebb fürdőzőhelye a nagy múltú Gödi Termálvizű Strand, melyet nem csupán a
városból, hanem a környező településekről, sőt még a szomszédos Szlovákiából is sokan keresnek fel, főként a meleg, tikkasztó nyári napokon. Egyértelműen lemérhető ez a parkoló autók sokaságából, melynek láttán akár a megtelt táblát is ki lehetne
tenni a bejáratnál, ám erre azért nincs szükség. Jut hely minden nap minden vendég számára. De miért is?
– Strandunk több mint egy hektárnyi
zöld területen helyezkedik el, s igényes
öltözőkkel fogadjuk vendégeinket – tájékoztatott dr. Hetényi Tamás, a Gödi Településellátó Szervezet vezetője. – Sokféle megközelítési mód kínálkozik. A
közelben vasúti megálló van s mintegy
negyedórányi sétaúttal máris célba érhetnek. Helyi járatú autóbusszal, gépjárművel a régi és új 2-es útról is könnyű a
megközelítés, mivel útbaigazító táblák is
segítik a gépjárművezetőket. Megérkezve újonnan épített, kulturált parkolóhely

fogadja az autósokat, ami persze hamar
megtelik, de akkor is marad lehetőség
a parkoló mögötti szabad területen leállítani az autót. Aki pedig kerékpározni
szeret, annak sem kell már buckákon döcögnie, hiszen megépült a régen várt kerékpárút.
Nos, hát megérkeztünk a strand
bejárathoz. Annyit feltétlen tudni kell,
hogy egész évben reggel hattól este nyolcig üzemel a fürdőhely. Nyitástól nyolc
óráig 30 fokos víz várja az úszókat, ezt
követően 36-38 fokos vízhőmérséklet

szolgálja a felüdülést. Reggel nyolc óráig és délután öt órától kedvezményes belépőjegy váltható. Egyébiránt egy felmérés szerint, országos viszonylatban a
Gödi Termálstrand a tizenöt legolcsóbbak egyike. S azt is érdemes megjegyezni, hogy a nagy- és gyermekmedence
május 1-től szeptember 30-ig, a melegvizű medence pedig egész évben üzemel.
– A múltról annyit fontos tudni, hogy
a strand 1984-ben kezdte meg működését – folytatja a tájékoztatást az intézményvezető. – Kezdetben egy tanmedencével, május elseje és augusztus huszadika közötti nyitva tartással húszezer
vendég számára nyújtottunk felüdülést.
Ebben az időszakban harmincezer köbméter vízkivételi engedéllyel rendelkeztünk. A fejlődés nem állt meg, tudatos
fejlesztési munkával az elmúlt időszakban előbb nyolcvanezer, majd kilencvenezer köbméter vízkivételi mennyiséget
értünk el.
S még mindig nincs megállás. Sikerült elérni, hogy a vízkivételi éves men�nyiség száznegyvenezer köbméter lesz,
s ezzel a lehetőséggel jelentős fejlesztési
elképzeléseket valósíthatunk meg. Fontos beruházás előtt állunk. Hamarosan
lejár az a korábban közzétett ajánlattételi felhívás határideje, mely szerint fedett fürdőházat kívánunk létesíteni azzal a céllal, hogy termálfürdőnk téli látogatottságát növelhessük, oly módon is,
hogy a meglévő, kulturált öltözőépületből fedett folyosón keresztül lehet majd

a fürdőházat megközelíteni. Jelenleg
strandunkat éves szinten százezer fő fölötti létszámban látogatják és bízunk abban, hogy ez a szám még növelhető – tájékoztat dr. Hetényi Tamás.
Most már ideje, hogy a belépőjegy
megváltását igazoló szalagot csuklónkra erősítsük és átjussunk a bejáraton. A
nagyokat várja a tanmedence, a felújított
sportmedence, a kicsiket pedig a kétféle mélységű gyermekmedence. Ami rögtön feltűnik – vagy talán természetes is
– az a víz rendkívüli tisztasága. Ez ma
már tulajdonképpen szót sem érdemelne, mégis fontos kiemelni, mert a bizalom egyik forrása éppen a forrás tiszta vízminőség. A Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 2010/07-i határozata szerint I. osztályú vízminőségű termálvíz minősítést kapott – tudtuk meg
az igazgató úrtól.
Nézzünk kicsit szét, mi várja a fürdőzőket a medencéken kívül. Többféle kultúrált étkezési lehetőség mellett főként
a gyerekek örömére nagyméretű vizi
csúszda, igény szerint vizi torna, szauna, masszőr vehető igénybe. Ez utóbbi-

nál kedvezményként, 15 különböző alkalommal váltott és összegyűjtött belépőjegy bemutatása ellenében húsz perces ingyen masszírozással is felfrissíthetők a megfáradt izmok. A Göd Városi
Polgárőrség pedig július 5-től felvállalta, hogy a strandon folyamatos jelenlétet
biztosít. Emellett a gyerekeknek és serdülőkorúaknak időről időre foglalkozásokat tartanak tesztlapokkal, színezőkkel, rajzversenyekkel. Mindezeken túl
tájékoztató jelleggel beszélgetnek velük
az esetleges, fürdőhelyeken előforduló
bűncselekmények kialakulásának megelőzéséről is. Az eddigi tapasztalatok
kedvezőek, a szülők és gyerekek örömmel fogadták a kezdeményezést s ezt a
munkát terveik szerint a nyári szezon zárásáig folytatják.
Strandőrjáratunk végére értünk. Az
előrejelzések szerint még sok szép nyári meleg nap várható, így nincs más hátra, mint kiadni a családi jelszót: irány a
gödi strand. Mert – idézve az ismert reklámszlogent – megérdemeljük.
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Dunakeszi városatyák döntése

Devizahitelesek megsegítése

Ez év júliusában nagy többséggel fogadta el Dunakeszin a város
képviselő-testület a nehéz helyzetbe került személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról szóló rendeletét. Ezt azonban
már az augusztusi ülésén hatályon kívül helyezte. Ennek oka,
hogy időközben az új kormány

jelezte, az őszi ülésszakra beterjesztik azokat a javaslatokat, melyeknek következtében a kérdés
új módon kerülne szabályozásra.
Addig is december végéig meghosszabbították a kilakoltatási
moratóriumot. A kormányzat elképzelései szerint egy Nemzeti
Eszközkezelő Társaság jönne lét-

re, amely a bedőlt deviza-hitelesek lakásait megvásárolná és lehetőséget adna arra, hogy a lakók
bérlőként továbbra is az ingatlanban maradjanak.
A kérdés helyi szabályozására az önkormányzat majd a kormányzati intézkedések ismeretében kíván visszatérni.

„A zetésemet forintban kapom.
A boltban forinttal zetek.
A lakáshitelemet is inkább
forintban venném fel,
ha lenne egy jó ajánlat.”

Az AXA-nál van.

HAZAI

jelzálog alapú lakáshitel
További részletek és előnyök:
AXA Ügyfélcentrum 2120 Dunakeszi, Fő út 89., Tel.: +36 27 543 410
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Volt egyszer egy gyár –
a Kodaktól a Fortéig

A közel 100 évet megélt Forte gyár története Vác történetének meghatározó fejezete volt, mely amellett, hogy egyedülálló technológiával készített, kiemelkedő színvonalú fotópapírjával nemzetközi hírnevet szerzett, közel 1500 család megélhetését biztosította. A bezárt gyárat – egy kiállítás erejéig – Vác Város Levéltára, valamint a Váci Értéktár élesztette újjá. A nagyszabású, október végéig látható kiállításról Fekete István fotóművésszel, a kiállítás egyik résztvevőjével beszélgettünk.
– Mesélne egy kicsit a kiállítás előtörténetéről?
– 2006-ban egy barátom, Kóczián Gábor fotográfus azzal keresett meg, hogy a Forte-ban lesz egy
ún. utolsó bejárás, ahol a résztvevők kísérővel végiglátogathatják a gyár egykori termeléshez kötődő részlegeit. A bejáráson készült fotóanyaggal
később fölkerestem Dr. Horváth M. Ferencet, Vác
Város Levéltár igazgatóját. Egyetértettünk abban,
hogy érdemes lenne további képeket készíteni a még

meglévő berendezésekről, épületekről, majd a fotóanyagot egy nagyobb volumenű, a gyár egész történetét áttekintő kötetbe rendezni. Külön engedéllyel
hetekig fotózhattam még a gyárban. Nagyon érdekes, ugyanakkor végtelenül szomorú képeket sikerült készítenem, például az utolsó gyártási napról,
ahol a készáru raktárban kaptam lencsevégre a csomagolást, majd azt a jelenetet, ahogy a dolgozók kijönnek a kapun, és „bezárják a boltot.” A kötetre

való képanyag összeállt, ugyanakkor – források hiányában – a könyvkiadást kénytelenek voltunk elhalasztani. Mindeközben – a köztudottan remek kiállítótérrel rendelkező – Vác Város Értéktára elkészült, s egyúttal Levéltár a Forte gyártól hozzájutott az archív anyagokhoz, dokumentumokhoz. A
mostani kiállítás ötlete ennek hatására fogalmazódott meg bennünk.
– Milyen részekből tevődik össze a kiállítási
anyag?
– Az első színt az Levéltár említett anyaga alkotja,
mely a legelső fázisoktól az utolsó pillanatig kíséri
végig a gyár történetét. A gyökerek az I. világháború előtti időkig nyúlnak vissza, amikor is a Kodak hozzákezdett a magyarországi gyár kiépítéséhez. Vácon nagyon jó feltételeket talált ehhez, hiszen adott volt a Budapest-Vác
vasútvonal, a munkaerő és a tiszta víz, mely
elengedhetetlen a fotokémiai anyagok gyártásához. 1948-ban, miután a gyárat
államosították, a Kodak elvitte a
technológiát, a gyártások alapjául
szolgáló iratokat, s így
lényegében
a semmiből,
pontosabban a fejekben lévő szaktudásból kellett újra kezdeni. Sikerült,
sőt a Forte lett ’A’ fotókémiai üzem,
ahol a fénykorban 1500 ember dolgozott, s ahonnan nemcsak a hazai
és a kelet-európai piacot látták el ki-

Tanévnyitó gondolatok, avagy
nem is „rossz” a gyermekem!?
A gyerekeknek fontos, hogy megértő magyarázatot kapjanak a
kérdéseikre, hogy az Ő világuk felől közelítve tudják megérteni a
felnőttek elvárásait. Minden gyereknél más és más megközelítés
szükséges, de ha ez sikerül, akkor partnerek lesznek az iskolai oktatásban is. Hiszen maga a tanulás egy izgalmas és felemelő folyamat tud lenni, ha örömmel és lelkesedéssel vethetik bele magukat.
Ehhez fontos a felnőttek részéről a megértés. Egy figyelmetlen, szétszórt, vagy akár sete-suta gyermek nem feltétlenül
szándékosan viselkedik úgy,
hogy az „idegeinkre menjen”!
Ezek a gyerekek rossz jegyeket,
intőt visznek haza az iskolából,
amivel elszomorítják a szülőket
és a pedagógusokat egyaránt.
Ezek a viselkedési formák,
vagy bizonyos területeken tapasztalható gyenge képességek
azonban gyakran nem a gyerekek hibája! Legtöbbször visszavezethetők csecsemőkori, vagy
kisgyermekkori fejlődésben tapasztalható elmaradásokra, a
természetes fejlődési ütemhez
képest történő eltérésekre. Ezek
akkor még csupán apró dolgok
is lehetnek, melyek felett a rohanó világunkban könnyen elsuhanunk.
Tudjuk, hogy például, a csecsemőkori mozgásfejlődés nagy
hatással van a gyermek teljes
idegrendszeri fejlődésére. Ha
bizonyos mozgásformák kimaradnak csecsemőkorban, azok
komoly tanulási nehézségeket
is előidézhetnek az iskolai évek
alatt. Ez tehát nem a gyermek
„rosszaságát” jelenti, csupán
bizonyos képességeinek a kia-

lakulatlanságát. Ezért büntetni
a csúnyán író, vagy figyelmetlen gyermeket nem fog megoldásra vezetni, sőt! A gyermeknek ezáltal azt tanítjuk meg,
hogy ő figyelmetlen, rossz, lusta, esetleg buta is! Az önértékelésük, énképük eszerint fog alakulni. A későbbiekben már meg
sem próbálnak javítani, hiszen
ez nekik úgysem sikerülhet. Pedig sikerülhetne!
A legtöbb képességbeli hiány
szakszerű ellátással csökkenthető. Ma már sok különböző
terápiás módszer van, melyekkel komoly sikereket lehet elérni a gyermekek képességének
fejlesztésében. Ezek általában
a gyerekek számára élvezetes
és játékos körülmények között
folynak, egyáltalán nem terhelik meg őket. Ezek a foglalkozások persze nemcsak a képességzavarokkal küzdőknek, de
az ép fejlődésű gyermekek számára is nagyon ajánlottak.
Természetesen minél előbb
jutnak a gyerekek szakemberhez, annál könnyebben és kisebb erőfeszítéssel lehet a megfelelő fejlődési ütembe vis�szahozni Őket. Ezért akár csecsemőkorban is érdemes már
felmérni a kisbaba bizonyos

képességeit. Ilyenkor, ha esetleg valami eltérés tapasztalható, akkor szakmai iránymutatás
alapján akár otthon, a szülők is
sokat tudnak tenni, hogy megelőzzék az esetleges későbbi képességzavarok kialakulását.
Szakmai segítséget sok helyen lehet ma már elérni. Itt,
a Dunakanyar térségében a
Játszoda Egyesület is egy jó választás lehet. Független, közhasznú szervezetként 2004. óta
segítik a gyermekek sikeres fejlődését. Foglalkozásaikon 0-13
éves korig várják a gyerekeket.
Terápiás ellátásukhoz tartozik
többek között a korai fejlesztés, vizitorna, mozgásterápia,
szövegértés-, beszédhallás fejlesztés. Gyermekfoglalkozások
mellett képességvizsgálattal és
pedagógiai szaktanácsadással
is segítenek, ha bizonytalanok
gyermekük megfelelő fejlődésével kapcsolatban. A Játszoda
komplex szakmai ellátását sokoldalúan képzett, tapasztalt
szakemberek biztosítják.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek sok sikert
és örömöt a kezdődő tanévre!
Elérhetőségek:
www.
jatszoda.hu, tel: Dr. Oroszné
Szarvas Márta 06-30-456-6135.

váló minőségű fotópapírral, de a világ legtávolabbi országait is. Az elmúlt évtizedekben a magyar amatőrök és fotóművészek Forte papírra dolgoztak, így a Forte név lassan fogalom
lett. A kiállítási anyag második részét az általam készített, 32 képből álló sorozat mutatja
be, míg a harmadik színt a mai, Magyarországon élő neves fotóművészektől bekért, Forte anyagra nagyított munkák alkotják.
– Milyen volt a
kiállítás fogadtatása?
– Nagyon kedvező. A
megnyitóra mintegy 180-200 látogató jött el, ami magában is jelzi, hogy
a Forte Vác életének meghatározó része volt.
Maczkay Zsaklin
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Látványos programok a sződligeti
Duna-parton
A sződligeti Üvegház Étterem üzletvezetője, Kata
Szilárd a minap sajtótájékoztató keretében jelentette
be, hogy augusztus 20-án látványos programokkal
várják a vendégeket. A Duna-parti étterem környezetében 14 órakor kezdődő programokkal szeretnék
az ünneplő sződligetieket megvendégelni.
A szép környezetben díjmentes programok sokaságával várják a kilátogatókat. A szórakozás, a kikapcsolódás mellett egy nemes ügyet is szeretnének
segíteni a sorszámokkal ellátott 500 forintos téglajegyek értékesítésével. Az árvízkárosultak megsegítését szolgáló jegyek tulajdonosai 2-3 óránként
rendezendő tombola sorsoláson értékes ajándékokat
nyerhetnek – tájékoztatott Kata Szilárd.
A programokban bővelkedő Duna-parti közösségi rendezvényen a gyerekeket arcfestő és különböző
szabadtéri játékok mellett játékos vetélkedőkkel és
sok-sok ajándékkal várják a szervezők.
A programok sorát helyi együttesek fellépései, a
település különlegességei, a tánciskolák és egyesületek bemutatói színesítik. A felnőttek íjász versenyen, sárkányhajózáson és az elmaradhatatlan utcabálon szórakozhatnak. A szervező munkában aktív
szerepet vállaló Üvegház étterem az ünnepen 20%os kedvezménnyel kedveskedik vendégeinek.
A rendezvény támogatói között megtalálható a sződligeti polgárok mellett a község polgármesteri hivatala, az ÁNTSZ váci kirendeltsége, a
Polytechnik Hungaria Kft.
(Folytatás a 7. oldalon)

Légből kapott hírek

Sárkányról felügyelik a rendet Dunakeszi és Fót
határán. Pilótája ötszáz méter magasból kémlelte az
alatta fekvő területet. Figyelte a főút közlekedését,
az erdő mellett bóklászó autókat, és még a települések mellékutcáit is pásztázta tekintetével. Útját a
helyi polgárőrök figyelték. – Sas hívja Madárfészket – recsegett a pilóta hangja a ﬁgyelők hasábrádiójából.
– Egy furgonból szemetet pakolnak a fák közé.
Lefotóztam – hallatszott Sörös Zsolt pilóta hangja.
A gödi és a fóti polgárőrök légi ﬁgyelőszolgálata, az
„Őrangyal” egység már az első bevetéseken is sikeres volt. A rendhagyó egység lényege, hogy amíg a

sárkány a levegőben van, a polgárőrök készenlétben
várják az égből jövő információkat.
A repülés a szerelmem. Összekötöm a kellemeset a hasznossal – árulta el Sörös, aki korábban fogott már illegális szemétlerakókat, talált lopott autót, és többször riasztotta már a mentőket is baleseteknél. Akkor mobiltelefonjáról értesítette az illetékeseket, mostantól hasábrádiójával tartja a kapcsolatot a földiekkel.
– A földi, vízi és lovas szolgálatot most a sárkányos fogja kiegészíteni. Az újszerű megoldásokat
anyagilag is támogatjuk – tudtuk meg Nagy Károlytól, a Pest megyei polgárőrök vezetőjétől.
BCSI

Lecsófesztivál-szeptemberben

Immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy sikernek örvendő váci Lecsófesztivál, melyre idén
szeptember 4-én várják a versenyző csapatokat és a közönséget – tudtuk meg a szervező Váci Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület elnökétől, Lukács Ilonától.
A program délelőtt 10 órától 16 óráig várja az érdeklődőket a váci Fő téren.
Az ízletes lecsó mellett az érdeklődők élvezhetik
a Váci Szimfonikus Zenekar előadását, de lesz karate bemutató, és látványos csárdás is.
Lukács Ilona tájékoztatása szerint 12 és 16 óra között az önkéntesek véradáson vehetnek részt.
A rendezvény részletes programját hamarosan ismertetik plakátokon is.

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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Nagy Bandó András
a könyvről, úton-útfélen

A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Őszi Művészeti Hetek
programajánló

A népszerű humorista, író, költő Nagy Bandó András volt a Váci Világi Vigalom egyik legkedveltebb vendége. A hetvenes évek derekán üstökösként feltűnő humorista az elmúlt évtizedek során számtalanszor bizonyította sokoldalúságát. Életének egy korszakában például polgármesterként kereste azokra a hétköznapi feladványokra a választ, melyeket az ország nagy nevettetőjeként nem egyszer kifigurázott. Termékeny pályája töretlenül ível felfelé, melyre bizonyság a színpadon, a rivaldafényben eltöltött sikeres évek mellett a versek sokasága, megszámlálhatatlan mesekönyvei, regényei. Vallja: a szülő legfőbb dolga, hogy embert neveljen gyermekéből. S ebben nagy segítségére van az olvasás, az irodalom, a könyv szeretete…
A könyv, az irodalom nagyköveteként gyakran megfordul
fesztiválokon, a vácihoz hasonló színvonalas rendezvényeken. –
Több mint 30 könyvemet hoztam
el Vácra. Köztük szép, nagy meséket, verseket tartalmazó 15-16
gyermekkönyvet, melyek többsége már régóta iskolai tananyaggá vált. Imádják a gyerekek! –
mondja az alkotó ember örömével. – Az előbb egy anyuka – aki
biciklivel jött Gödről – rajongva
állt meg a mozgókönyvtáramnál.
Lelkendezve újságolta: „Imádjuk a verseidet, olvasásuk közben sokat derülünk.” Ezekben a
könyvekben ugyanúgy megvan a
derű, mint az egyéb írásaimban
és monológjaimban. Ezért szeretik az anyukák és az apukák
is. Új színfoltként a gyermekirodalom kikerülhetetlen darabkája vagyok – vallja Nagy Bandó
András, aki szerint a felnőttnek
nem kötelező könyvet vásárolni,
de a gyermeknek meg kell mutatnia, fel kell ébresztenie benne az
olvasás iránti érdeklődést.
– Bevallom őszintén, hogy
én addig beszélek a szülőknek,
amíg nem mutatnak meg egy
szép könyvet a gyereknek. Ha
belelapoznak, ha beleolvasnak,
akkor biztosan találnak benne
valami érdekeset, ami megragadja a kicsi fantáziáját. A szü-

lőnek a legfőbb dolga, hogy embert neveljen a gyerekéből. Nem
véletlenül mondja azt a gyönyörű mondatot Nyilas Misi, hogy
„Légy jó mindhalálig”. Neki ezt

az édesanyja mondta, ő megtanította valamire. Mániákusan vallom, hogy sajnos az emberek 6070%-a nem ad annyit a kultúrára, mint amennyit kellene. Sajnos
a gyerekek ezt ugyanilyen arányban sínylik meg.
Nagy Bandó András nem tekinti a könyv versenytársának
az internetet. – Aki jó irányba
tart, az információkat, ismereteket gyűjt a világhálón, s ha jól

keresgél, akkor rátalál a versekre is. Nem baj, ha nem az enyémet olvassa, az a fontos, hogy olvasson. Bárkitől is. A könyv, az
irodalom, a zene szeretetét már

az anyatejjel magába kell szívnia a gyereknek. Különben elkésett, nincs olyan, hogy majd ráérünk. Nemrég egy nagypapa a 2
éves unokájára mutatva mondta:
„Ő még nem olvas.” Hát persze,
hogy nem, de ő olvasson neki,
mutassa neki a könyvet. Dicsekedjen neki azzal, hogy ő tud valamit, amit a gyerekek nem. Ő ismeri a betűket. Hat éves korában
a gyerek már büszkén fog olvas-

Látványos programok
a sződligeti Duna-parton
(Folytatás a 6. oldalról)
Kata Szilárd külön tett említést a DMRV Zrt.-ről, amely a
program támogatásán kívül az
étteremmel létrejött megállapodás keretében díjmenetesen biztosítja a vendégek számára a ki-

váló minőségű csapvizet. Gombás Ernő, a DMRV Zrt. osztályvezetője megerősítette, hogy a
sződligeti étteremhez hasonlóan
az önként jelentkező vendéglők
számára biztosítják a DMRV Zrt.
emblémájával ellátott kancsóban
felszolgált egészséges csapvizet.

Szeptemberben indul
a kerékpárút építése
A Penta Kft. építheti meg közel nettó
95 millió forintért az uniós pályázat keretében megvalósuló Fóti úti kerékpárutat Dunakeszin – döntött a lefolytatott
közbeszerzési eljárás alapján a képviselő-testület.
A kivitelezési munkák szeptember
elején kezdődnek és várhatóan másfél hónapig tartanak majd. Az építkezés nem fogja érinteni a Fóti utat, ezért a közlekedésben sem fog
fennakadást okozni.

ni, aki örül, hogy „jé, már én is
tudom azt, amit a nagyapám és
szüleim…” Másképpen nem lehet megszerettetni a könyvet, az
olvasást.
Az író Nagy Bandó András
számára '86-ban az Úton útfélen
című könyv hozta meg a sikert.
– Rátonyi Róbert, amikor elolvasta, azt mondta: írj, írj, írj, an�nyira tetszett neki. Azután 2000ig hosszú szünet következett. Ekkor az András könyve volt az első
nagy siker… – eleveníti fel az
újabb korszak kezdetét. Hihetetlen lelkesedéssel mesél az újabb
és újabb sikerkönyveiről, a hitről, vallásról, életről-halálról írt,
Isten bikiniben című kötetéről és
a nyolcadik kiadást megélt, Sosemvolt Toscana, az élet és a halál regényéről, melyet eddig 22
ezer példányban vásároltak meg.
Nagy Bandó András sokoldalú
tehetséggel megáldott színességével ír poénokkal telitűzdelt könyveket is, hogy azok is kézbe vegyék, akik a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetők rendszeres
olvasóknak. Otthonosan mozog a
gasztronómia világában is, példa
rá az Orrfűi medvehagyma kincses könyv, de szívesen mutat szamárfület a világnak, miközben a
váci közönséggel együtt dalolja a
megzenésített csacsi verset…
Vetési Imre

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
A DUNAKESZI VÁROS POLGÁRŐRSÉG
SZERVEZÉSÉBEN
KEDVEZMÉNYES ÁRON

BIZTONSÁGI ŐR

2010. október 2. szombat
15 óra Családi nap a szüret jegyében
Játszóház – csuhébaba és játékok készítése
A szüret bemutatása a Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola diákjai segítségével. Népi játékok és
táncház a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola Népzene tanszak
növendékeinek vezetésével.
A belépés díjtalan!
17 óra Ünnepi műsor az Idősek Világnapja alkalmából
Közreműködik:Dalárda – Szokolya község férfikórusa, kismarosi Marus
tánccsoport, Nábelek Anita és Farkas Péter
A belépés díjtalan! Jegyek igényelhetők a MIMK pénztárában!

Október 15. péntek 19 óra
A Zene Világnapja alkalmából:
Cs. Nagy Ildikó és Huszár Anita koncertje- Nocturne
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
Műsor: schumann: Asszonyszerelem, asszonysor-dalciklus,
Chopin, Mahler: a fiú csodakürtje részletek a ciklusból.
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, az előadás napján 1000 Ft

2010. október 16. szombat 19 óra
A Magyar Operett Napja alkalmából, Szirmai Albert:
Mágnás Miska
a Sziget Színház előadásában operett 2 felvonásban
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar,
vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2.200 Ft,
az előadás napján: 2.500 Ft

2010. október 21. 19 óra
Aphonia Verszene Klub
A házigazda az Aphonia zenekar
Tagjai: Borzsák Kamilla,
Gál Hedda Molnár György
vendég: GERENDÁS PÉTER előadóművész
„Wonderful me” c. előadása
A belépőjegy ára: 500 Ft
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

Forgalmi rend változás
a Széchenyi iskolánál
A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, a közlekedőket, hogy a Széchenyi István Általános Iskola bejáratánál a Ká
rolyi utca forgalmi rendje megváltozott.
A jelenlegi forgalmi rend szerint az útszakasz a Rákóczi út felöli behajtással egyirányú. A hivatal munkatársai kérik, hogy az érintett területen ennek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek.

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

(OKJ 31 861 01 1000 00 00)

képzés INDUL!
A tanfolyam helye:
Dunakeszi Rendőrkapitányság
Kezdési időpontja:
2010. szeptember 11-én 09.00 óra
Egyéni igényekhez igazított oktatás, az előadások
szombati és vasárnapi napokon kerülnek megtartásra.
Moduláris képzés!
A tanfolyam az egész országra érvényes OKJ képzést nyújt!

Részletfizetési lehetőség!
Igény esetén fegyveroktatás, vizsgáztatás!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!

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

Részletes felvilágosítás: +36-20/532-33-85-ös és a
+36-20/548-33-43-as telefonszámon.

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05

Továbbtanulás érettségizetteknek
Ingyenes, nappali és esti rendszerű, 2 éves

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

OVIT ZRT. gödi telephelyén végzendő munkához
munkatársat keres darus munkakörbe.

OKJ-s képzések a School of Business Üzleti Szakközépiskolában DUNAKESZIN

A munkavégzés helye: Göd
Elvárások: • minimum szakmunkás végzettség
• nehézgépkezelői jogosítvány.
Előny: 4371 Bakdaru VB-10T típusvizsga. Teherkötöző jogosítvány

Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi
Jelentkezés: 2010. szeptember 6-ig, dunakeszi@sob.hu,
www.dunakeszi.sob.hu Tel.:+36-30/915-9038

Kapcsolattartó személy: Molnár János, Tel. : +36-20-433-4476
E-mail: molnar.janos@ovit.hu
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Váci kézilabdás készülődés

Mindkét váci kézilabda együttes szorgalmasan készülődik a
szeptemberi bajnoki rajtra. A női
élvonalban érdekelt SYMA Váci
NKSE az elmúlt hétvégén a győri Szabella Kupán lépett pályára.
A világelithez sorolható ellenfelekkel szemben a négycsapatos
megmérettetésen a mieink a következő eredményeket érték el:
– Valcea 23-27; – Győr 19-28; –
Hypo 24-27.

A váciak a torna 4. helyén zártak.
Vác ad otthont az ezen a hétvégén esedékes újabb Szabella Kupa
viadalnak. Szombaton 18.25-ös
kezdéssel a Fradival, vasárnap déltől a Debrecennel, este fél héttől
pedig a montenegrói Budocsnoszt
csapatával találkoznak Németh
András tanítványai.
A férfi másodosztály rajtjára nagy reményekkel készülő

Váci KSE-Taxi 2000 a szlovákiai
Máriatölgyesen vett részt ötcsapatos tornán. Laurencz László együttese mindössze a szlovák élvonalbeli Bystricától kapott ki (24-29),
cseh, szlovák és lengyel másodosztályú ellenfelét magabiztosan
legyőzte, ezzel a második helyen
végzett. Eredményei: – Zawadzkie
(lengyel) 28-23; – Zlin (cseh) 3927; – Dubnica (szlovák) 26-19.
Kereszturi Gyula

Vereség a focinyitányon
Július elejétől készült az elmúlt hétvégén elrajtolt NB II-es
foci bajnokságra a DunakanyarVác együttese. A fiúkat továbbra
is Szabados György edző készíti fel. A játékosállományban viszont jelentős változás történt, hiszen több rutinos labdarúgó igazolt más együtteshez. Így máshol
folytatja pályafutását Benke Viktor, Gáspár Endre, Gulyás Gábor, Nagy Tamás és Vén Gábor. A
váci mezt nyolc új játékos öltheti
fel, közülük többen korábban már
futballoztak a csapatunkban.
A tesztmérkőzések jól szolgálták a felkészülést, igaz, az eredményeket tekintve felemás képet
kaphattunk fiatal csapatunk ere-

Szabados György edző maradt a váci
csapatnál, a játékoskeret viszont alaposan kicserélődött.

jéről. A pontvadászat első fordulójában nem is termett babér a
váciaknak. Idegenben, az ugyancsak fiatalokból álló MTK II-vel
találkoztak a mieink és 2-1-es vereséget szenvedtek.
A Dunakanyar-Vác augusztus
18-án Felsőpakonyban lép pályára a Magyar Kupa második fordulójában, majd másnap este hattól a stadionban a klub vezetői és
játékosai szurkolói ankétra várják az érdeklődőket.
A mieink az első hazai bajnokijukat augusztus 21-én, szombaton
17.30-kor vívják, a váci stadion
nyáron szövetségi utasításra négy
méterrel megrövidített pályáján.
Kagye

Overdose ismét
meghódította Budapestet
(Folytatás az 1. oldalról)

A boldog Gary Hind Mikóczy Zoltán
(balról) és Josef Rosival
trénér társaságában

Fotó: Juszel Béla

– Bízunk benne, hogy a magyar csodaló augusztus 29-én
folytatja remek sorozatát Baden-Baden, 1200 méteres, Group
2-es besorolású Goldene Peitsche
(Arany Ostor) versenyen, melyet
két éve megnyert. Ekkor nevezte
el a német szaksajtó Overdose-t,

„Csodalónak”. Rövid alagi ráhangolás után felkerekedik a
Mikóczy-team, hogy újabb sikerrel örvendeztesse meg a honi galoppsport látványosan növekvő
táborát.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

XII. évfolyam 16. szám

Szeptembertől Gyulai Zsolt váltja Palik Lászlót
a Hungaroring Zrt elnöki posztján

Mark Webber nyerte
a 25. Magyar Nagydíjat

Igazán emlékezetesre sikeredett a jubileumi, 25. Magyar Nagydíj. Volt itt hatalmas Red Bull-fölény, brutális hibák a boxban, büntetések és egy talán évek múlva is hátborzongatónak tartott manőver a célegyenesben. Egy biztos, Mark Webber mostantól kezdve szívesen emlékszik vissza Magyarországra, hisz idei
negyedik futamgyőzelmével az ausztrál pilóta átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben.
Még el sem kezdődött a 25. Magyar Nagydíj, amikor a verseny
talán legnagyobb híre napvilágot
látott. A 2001 óta a Hungaroring
Zrt elnöki pozícióját betöltő Palik Lászlónak szeptemberben át
kell adnia a helyét Gyulai Zsoltnak a cég élén. Palik regnálása alatt sosem volt gond a versenyen, sőt egyszer a magyar futam
kapta meg a pilóták és a szakemberek szavazatai alapján az Év
legjobban megrendezett nagydíjának elismerését.
A 70 körös magyar futam
edzésein a Red Bull istálló két
versenyzője, Mark Webber és
Sebastian Vettel azt csinált a mezőnnyel, amit csak akart. Valamennyi tréningen – kivéve a második szabadedzést – majd egy
másodperccel jobbak voltak mindenkinél, így aki biztosra akart
fogadni, az vagy a pole pozíciót
megszerző Vettelre, vagy a mögüle induló Webberre tette fel a
pénzét.
Nos, a rajtnál kis híján megtréfálta őket Fernando Alonso, ám
a Ferrari spanyol versenyzője az
ausztrál után a németet már nem
tudta az első kanyarig legyorsulni. Megkezdődött a vonatozás,
és egészen a 15. körig azt hihette
mindenki, unalomba fullad a jubileumi 25. Magyar Nagydíj. Ám
ekkor Vitantonio Liuzzi autójának
néhány eleme levált, és érkezett
a safety car. Mindenki – kivéve
Webbert és Rubens Barrichellót
az élmezőnyből – rohant ki a
boxba, ahol rövid időn belül elszabadult a pokol. Előbb Nico
Rosberg jobb hátsó kerekét felejtették el rögzíteni a szerelői, így a
fiatal német azonnal elhagyta az
abroncsot, ahogy kivágott a szerelői közül. A kerék bepattogott a
Williams istállójába, ahol bordarepedést okozott éppen Rosberg
tavalyi szerelőjének. Aztán a Renault nyalókás embere engedte neki Robert Kubicát az éppen
beérkező Adrian Sutilba, aminek
következtében a Force India pilótája azonnal kiesett, míg Kubica
előbb stop & go büntetést kapott
– bejött a boxba, és 10 másodpercig áll –, majd az ütközésnél sé-

rült autója nem bírta a strapát.
A biztonsági autó távozása előtt
a második helyre visszaeső Vettel túlságosan visszafogta a mezőnyt, és a bírák ezt az elbambulását egy áthajtásos büntetéssel
honorálták.
Ekkor úgy tűnt, túl kaotikus
lesz a magyar futam, ám mindenki lehiggadt, és egyedüli izgalmat az okozta, vajon ki tud-e
annyi előnyt autózni Webber az
élen, hogy a kerékcseréjét követően is megtartsa első helyét. Megcsinálta, így az ausztrál idei negyedik győzelmét aratta a Hungaroringen. Csapattársa,
Vettel közben utolérte Alonsót,
ám megelőzni nem tudta a remekül védekező spanyolt, így a Ferrari kétszeres világbajnoka beékelődve a két Red Bull közé,
megszerezte a második helyet.
Ám ami elmaradt Vettel és
Alonso között, az létrejött a tizedik helyét vívott csatában
Michael Schumacher és Rubens
Barrichello között. A veterán
brazil utolérte korábbi csapattársát, majd a célegyenesben megpróbálta leelőzni a hétszeres világbajnokot. Ekkor Schumacher
290-es tempónál kis híján a falba döngölte Barrichellót, akinek az élete millimétereken múlt.
A Williams pilótája azonban
nem vette el a lábát a gázról, és
csak azért is megelőzte a német
klasszist. Mint utóbb kiderült,
Schumachert majdnem kizárták
a versenyből, ám mire a verseny-

bírák a felvételeket visszanézve
meghozták volna döntésüket, leintették a versenyt. Mindenesetre
a négyhetes szünet állandó témáját adta a valóban veszélyes jelenet, amely után egy nappal a német versenyző bocsánatot kért a
brazil pilótától. Ám ez sem mentette meg attól, hogy a hónap végén rendezendő Belga Nagydíjon tíz rajthelyes büntetése miatt
szinte esélytelenül vágjon neki a
futamnak.
Soha rosszabb futamot a Hun
garoringen…
- molnár -

Magyar Nagydíj,
végeredmény
1. Mark Webber (ausztrál, Red Bull),
2. Fernando Alonso (spanyol, Fer
rari), 3. Sebastian Vettel (német,
Red Bull), 4. Felipe Massa (brazil,
Ferrari), 5. Vitalij Petrov (orosz, Re
nault), 6. Nico Hülkenberg (német,
Williams), 7. Pedro de la Rosa (spa
nyol, Sauber), 8. Jenson Button
(brit, McLaren), 9. Kamui Kobayashi
(japán, Sauber), 10. Rubens Barri
chello (brazil, Williams)

A VB állása
Pilóták: 1. Webber 161 pont, 2.
Hamilton 157, 3. Vettel 151, 4.
Button 147, 5. Alonso 141, 6. Massa
97, 7. Rosberg 94, 8. Kubica 89, 9.
Schumacher 38, 10. Sutil 35
Konstruktőrök: 1. Red Bull 312
pont, 2. McLaren 304, 3. Ferrari
238, 4. Mercedes 132, 5. Renault
106, 6. Force India 47, 7. Williams
40, 8. Sauber 23, 9. Toro Rosso 10

•D
 unakeszin (Gyártelepen) a Kiserdő utcai garázssoron 18 m2-es garázs eladó.
Irányár: 950.000 Ft. Érd.: +36-70/574-5530

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu online hírportálon.

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas OKLEVELET adó
(3 nyelvű)

MASSZŐRTANFOLYAM
indul Dunakeszin
szeptember 16-án, Budapesten
szeptember 18-án. Ára: 45.000 Ft
(részletfizetési lehetőség)
Érdeklődni:

+36-30/30-21-487
(Nyilv.szám:14-0032-06)

• Parkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak
és álmennyezetek építése stb. Telefon: +36-30/386-4456

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

Támogatott OKJ-s képzések

Budapest, Vác, Gödöllő
 kéz-, lábápoló,
műkörömépítő
 fodrász
 kozmetikus
 masszőr

+36-70/533-6379

www.fodraszoktatas.hu

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

