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

Vácért a váciakkal
OVerdOse ismét  

meghódította Budapestet

A regnáló képviselő-testület Jobbolda-
li Összefogás frakcióját irányító politi-
kus bevezető gondolataiban megerősítet-
te, hogy független polgármester-jelölt-
ként élvezi a Kereszténydemokrata Nép-
párt bizalmát és támogatását. Az október 
3-ai önkormányzati voksoláson ő veze-
ti a KDNP választási listáját, ám egyé-
ni képviselő-jelöltként nem indul, mivel 
minden tudásával, és tehetségével a pol-
gármester választásra koncentrál. A pol-
gármester-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 újjászer-
vezett pártba már nem nyert felvételt. 

Fördős Attila – az elmúlt években vég-
zett képviselői és közéleti tevékenysége 
alapján – valamennyi egyéni jelöltet jó 
szívvel ajánlja a választópolgárok bizal-
mába. – Szakmailag felkészültek, mun-
kájukkal bizonyítottak – mondta a pol-
gármester-jelölt, aki hozzátette: – Vala-
mennyien a Fidesz és a KDNP politiká-
jának szellemiségében tevékenykedtek 
az elmúlt évek során. 

Fördős Attila köszönetet mondott a Job-
bik váci szervezetének, amely bejelentet-
te, hogy nem indít önálló polgármester-
jelöltet, a jobboldali győzelem érdekében 
őt támogatja a választáson. Bejelentette, 
hogy augusztus 21-én délután Szent Ist-
ván nap alkalmából megemlékezést tart a 

Kereszténydemokrata Néppárt váci szer-
vezete, amelynek szerdai ülésén jelenlé-
vők közösen imádkoztak az ország és a 
város lakosságáért, valamint eredményes 
szereplésükért a választáson.
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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.

Az óriási sajtó és közönség érdeklő-
déssel kísért vasárnap esti futását feláll-
va tombolta végig a Kincsem park több 
ezres publikuma. A magyar csodaló 
nyergében ezúttal is az angol Gary Hind 
magabiztos lovaglással vitte győzelem-
re az immár 14. verseny után is veret-
len Dózit.

A Kincsem Parkba kilátogatott Nyilasi 
Tibor, Fábry Sándor, Koltai Róbert, Járai 
Zsigmond, Oszkó Péter és Martonyi Já-
nos 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 árul-
ta el, hogy hatalmas kő esett le a szívé-
ről, hiszen a Bestens – Pannónia Életbiz-
tosító Díj remek sprinterekből álló mező-
nyét Overdose tíz hosszal utasította maga 
mögé. Az ötéves mén győzelme megerő-
sítette a tulajdonosokat, hogy Overdose 
közel van régi csúcsformájához. 

Overdose a tavaly áprilisi káprázatos futás után tizenhat hónapos kényszerű szü-
netet követően ismét meghódította Budapestet, a magyar galoppsport szerelmese-
it. A betegségéből felépülő Overdose két hete csodával felérő győzelemmel tért visz-
sza Pozsonyban.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)



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

párt önkormányzati képviselő-je-
löltjeit is, akik mindannyian kö-
tődnek Váchoz.  

A párt fiatal jelöltjei a követ-
kezők: 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 

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 kompen-
zációs lista első három helyezett-
je: Fehér Zsolt, Kászonyi Károly, 
Homokiné Garancz Henrietta.

Furucz Anita
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„Magyar, Magyaroknak 

a Magyar 
Munkavállalókért!

várJuk régI éS ÚJ váSárlóInkat SZélES 
válaSZtékkal, nagy árukéSZlEttEl
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:

www.timarvasker.hu

VÁSÁROLJON kötEgbEn KEDVEZŐ ÁRON!

vecsés, Dózsa Gy. út 22.
Tel.: 29/355-501 Fax: 29/552-220

PilisvörösvÁr, ipari Park, 
szent lászló u. 6.

Tel./Fax: 26/363-900
érD, velencei út 18.

Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929
szaDa, Dózsa Gy. út 151.

Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

buDakeszi, kert u. 29.
Tel.: 23/451-280,
Fax: 23/451-307

FóT, Galamb József u. 1. 
ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347

Támogassa a munkahelyTeremTő vállalkozásokaT!”

áraink a készlet erejéig érvényesek!

OVIT ZRt. gödi telephelyén  
végzendő munkához 
munkatársat keres  

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:
molnar.janos@ovit.hu

 
Kapcsolattartó:  Molnár János, Tel.: +36-20/433-4476

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)

HEgESZtEtt Háló
4x4x150x150x2150x5000 2.524,- Ft/db + áfa-tól

5x5x150x150x2150x5000 3.825,- Ft/db + áfa-tól

6x6x150x150x2150x5000 5.415,- Ft/db + áfa-tól

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

megerősítették megyei alelnöki 
tisztségében. A gödi városi elnök 
bekerült a megyei elnökségbe. 

A jelenlévő küldöttek a há-
rom elnök-jelölt közül Császár-
né Kollár Tímea budaörsi elnök 
asszonynak, korábbi megyei al-
elnöknek szavaztak bizalmat a 
következő két évre –  tájékoz-
tatta szerkesztőségünket a váci 
szervezet. Alelnöki tisztségében 
megerősítették Varga Zoltán Pé-
ter dunakeszi és Fehér Zsolt váci 
elnököt. Az újonnan felálló el-
nökség tagja lett a gödi szervezet 
elnöke, Sípos Richárd, aki mel-

lett bekerült a Jobbik Pest me-
gyei elnökségébe Csanádi Gá-
bor Ferenc, Süle-Szigeti Gábor 
és Szalontai Boldizsár.

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 közeljövő legfontosabb te-

endői között említette az ajánló-
szelvények gyűjtését, melyet ak-
tivistáiknak és a Széchenyi utcai 
Júlia Fotó Szalonban, valamint a 
Múzeum utca 18. szám alatt ad-
hatják át támogatóik.

Újságírói kérdésre elmondta, 

hogy napjainkban több mint 50 
tagja van a KDNP váci szerve-
zetének, köztük a jelöltek közül 
hatan. 

Fördős Attila kedves szavakkal 
mutatta be a csoportkép készíté-
séhez ünneplőbe öltözött egyé-
ni képviselő-jelölteket, akik kö-
zül a polgármester-jelöltön kí-
vül 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 Zol-
tán, 8. sz. vk.: Vígh Mihály, 9. sz. 
vk.: Laczi István, 10. sz. vk.: Ju-
hász András.

V. I.

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

A dunakeszi és a váci elnököt megyei alelnökké választották

Vácért a váciakkal

Tisztújítás a Jobbik Pest  
megyei elnökségében

Fehér Zsolt Varga Zoltán Péter

A Magyar Szocialista Párt váci 
szervezetének elnöke dr. Bóth 
János polgármester a főtéren egy 
kávé mellett jelentette be augusz-
tus 9-én, hogy kik indulnak a vá-
rosi körzetekben.  

Elmondta: a 10 fős csapat a leg-
képzettebb önkormányzati cso-
port Vácon. Négy egyetemi dok-
torátusi címmel rendelkező je-
lölt van köztük, és 80 százalékuk 
rendelkezik felsőfokú diplomá-
val. Kiválasztásuknál a képzett-
ség mellet fontosnak tartották a 
tapasztalatot is. Hárman tartoz-
nak a fiatalabb generációhoz és a 
jelöltek között két nő is van. 

Az MSZP váci jelöltjei: Dr. 

Jakab Zoltán (1. számú válasz-
tókörzet), 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 rendelke-
zik önálló programmal, amelyet 
a hamarosan megrendezésre ke-
rülő kampányindítón ismertetnek 
majd. A listán induló jelöltekről 
egyelőre nem nyilatkozott a pol-
gármester, de annyit elmondott, 
hogy várhatóan pár hét múlva hoz-
zák nyilvánosságra a neveket. 

Az MSZP helyi szervezeté-
nek szlogenje: biztonságos várost 
építünk, tisztességgel, hozzáér-
téssel és odadással.

Furucz Anita

dr. Bóth János: Az MsZP-nek van  
a legképzettebb csapata
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Jávorszky Ödön Kórház 
Audiológia

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

Dunakeszi Szakorvosi 
Rendelőintézet, Audiológia

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

Vác
06-27/620-620

1467-es mellék

06-27/620-668
Dunakeszi 06-30/605-2339

www.victofon.hu

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

Szabaduljon meg  
hallásproblémáitól!

ingyenes hallásszűrés!

de sokszor nem érti, amit mondanak?
szeretne újra jókat beszélgetni családjával,

Kellemes környezetben, a Du-
na-parti Remete Étterem tera-
szán Makrai Zsolt önkormányza-
ti képviselő köszöntötte az októ-
beri választáson induló jelenlévő 
társai – Ferjancsics László ön-
kormányzati képviselő, Sebőkné 
Kunos Irén képviselő-jelölt és 
Schenk Lajos polgármester-jelölt 
– nevében is a sajtó képviselőit.

Makrai Zsolt rövid megnyitó 
beszédében az egyesület legfonto-
sabb üzenetét, a váci polgárokkal 
való konstruktív együttműködés 
jelentőségét hangsúlyozta. Mint 
mondta kiérlelt terveik, elképze-
léseik vannak, melyeket képesek 
megvalósítani. Az egyesület tag-
jai úgy vélik: a felülről vezérelt 
politikai iránymutatások és azok 
alkalmazása helyett itt az ideje, 
hogy az itt élő lokálpatrióták va-
lósíthassák meg célkitűzéseiket. 

Az egyesület polgármester-je-
löltje, Schenk Lajos tősgyökeres 
váci polgár, születése óta a Du-
na-parti városban él. Négygyer-
mekes édesapa, két fia kiváló 
sporteredménnyel büszkélked-
het. Középiskolai tanulmányait 
Vácott folytatta, míg humán erő-
forrás menedzser főiskolai diplo-
máját a gödöllői egyetemen sze-

rezte. Schenk Lajos külsős tag-
ja a váci önkormányzat város-
fejlesztési és környezetvédelmi 
bizottságának. A polgármester-
aspiránstól megtudhattuk, hogy 
önkormányzati és közigazgatási 
képzésben is részesült az elmúlt 
években. Vezetői rátermettségét 
bizonyítja, hogy közel egy év-

tizeden át irányította a verseny-
szférában működő gödi és duna-
keszi üzemeket.

A választásra készülő Vácért 
Lokálpatrióta Egyesület mind a 
tíz egyéni körzetben indít jelöltet. 
A felkészülést, miként a város-
ban élők véleményét nagyon ko-

molyan veszik, ezért másfél hete 
minden váci postaládába eljuttat-
ták: Kérdőív Vác jövőjéről címet 
viselő, 11 kérdést tartalmazó kér-
dőívet, mely Számunkra fontos 
az Ön véleménye! alcímet tartal-
mazza. A kérdések között meg-
található pl.: Ön mely területe-
ken fejlesztené leginkább Vácot? 

Olvasható az a kérdés is: Ön sze-
rint szükség van civil képviselők-
re is az önkormányzatban? De kí-
váncsiak arra is, hogy a jelenlegi 
polgármesterről hogyan véleked-
nek a váciak. Már eddig közel há-
romszázan válaszoltak írásban az 
egyesület kérdéseire. Az igényes, 

rendkívül reprezentatív kivitelű, 
40 oldalas programot tartalma-
zó kiadványt ezekben a napokban 
juttatják el a váci polgárokhoz. 

Schenk Lajos legfontosabb po-
litikai céljának a váci közélet-
ben tapasztalható megosztottság 
feloldását tekinti. Meggyőződé-
se, hogy az országos pártpoliti-
kát jellemző kirekesztő, megosz-
tó politizálással szemben az el-
lentétek tompítása, a közös cse-
lekvésre, a szakmaiságra kell he-
lyezni a főhangsúlyt.

Az egyéni képviselő-jelöltek 
listáját Makrai Zsolt ismertette a 
sajtó képviselőivel: 1. számú vá-
lasztókerületben Cson tos Csa-
ba (Kisvác), 2. sz. vk.: Szeibert 
Mátyás (Belváros), 3. sz. vk.: 
Nagy Zoltán (Belváros, Burgun-
dia), 4. sz. vk.: Ferjancsics Lász-
ló (Alsóváros), 5. sz. vk.: Mak-
rai Zsolt (Földváry tér), 6. sz. vk.: 
Oszaczky Imre (Földváry tér - 
külterületek), 7. sz. vk.: Sebőkné 
Kunos Irén (Deákvár), 8. sz. vk. 
Schlenk Antal (Deákvár, Török-
hegy), 9. sz. vk.: Veres Ferenc 
(Deákvár), 10. sz. vk. Schenk La-
jos (Deákvár, Naszály) polgár-
mester-jelölt is.

Vetési Imre

Schenk Lajos, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület polgármester-jelöltje 

Pártcsatározások helyett felelős szakmai 
megoldásokat kínálnak a lokálpatrióták

"
Csak kormánypárti polgármesterrel és 

önkormányzattal biztosított Vác fejlődése" 

MultirekláM  táblák 
bérbeadók  az  M2 út  Mellett!

tel.: +36-30/342-8032

Pető Tibor a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség váci csoport-
jának vezetője, a párt polgár-
mester-jelöltje szintén augusztus 
9-én mutatta be a képviselő-jelöl-
teket. Mint mondta: olyan gárdát 
állítottak össze, amelyet bátran 
ismertetnek. Hangsúlyozta: fon-
tosnak tartja, hogy október 3-án 
olyan jelölteket és polgármes-
tert válasszanak a váciak, akik a 
kormánypárthoz tartoznak, mert 
csak így lehet Vác fejlődését biz-
tosítani.

A Fidesz jelöltjei Vácon: 
Cserklye Károly (1. számú vá-
lasztókörzet), 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

sebőkné Kunos Irén, Makrai Zsolt, schenk Lajos és Ferjancsics László

Pető Tibor
a Fidesz lista élén

Pető Tibor polgármester jelölt mutatta be az egyéni képviselő jelölteket

Fo
tó

: L
ak

at
os

 C
sa

ba

szebb környezet, nagyobb biztonság. Életszerű megoldások! – a legfontosabb üzenete az önkormányzati választásra készülő Vácért Lokál-
patrióta 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 pol-
gármester és egyéni képviselő-jelöltjeinek bemutatásakor. 

Környezetvédelemmel  
a pénztárcája védelméért!
ne dobja el Kimerült alKáli elemét
Használjon incomp alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

érDeklőDJön az incomP 
szaküzleTében!
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– Célunk, hogy a szavazók bi-
zalmából a lehető legnagyobb 
arányban szerepeljünk a képvise-
lő-testületben, meghatározva ez 
által Dunakeszi fejlődését az el-
következő években. Jelöltjeinket 
a társadalom valamennyi rétegé-
ből válogattuk össze, ahogy a Job-
bik tagjai is nagyon különbözőek 
- az egyetlen biztosan közös do-
log bennünk, hogy mindannyian 
szeretjük a hazánkat, városunkat 
és dolgozni szeretnék Magyaror-
szág és Dunakeszi érdekében. Eh-
hez kérjük Dunakeszi város lakói-
nak támogatását – olvasható a fia-
tal politikus közleményében. 

A Jobbik városi szervezete a 
jobboldal egységének megte-

remtése, jobboldali polgármes-
ter győzelmének elősegítése ér-
dekében nem állít polgármester-
jelöltet. Ezen cél megvalósítása 
érdekében – mint közleményük-
ben írják: – „Felszólítjuk a ma-
gukat nemzetinek valló szerve-
zeteket és pártokat, ezek közül is 
elsősorban a nemzeti együttmű-
ködést hirdető Fideszt, hogy ke-
ressünk közösen egy olyan alkal-
mas, köztiszteletben álló dunake-
szi polgárt, aki főállásban, teljes 
emberként tudná ellátni Dunake-
szi 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 hallga-
tó. 3. sz. vk.: Szentesi József 45 
éves, vagyonőr. 4. sz. vk.: Nyí-
ri Márton 30 éves, tanár. 5. sz. 
vk.: Grafjódi László 59 éves, gé-
pész- és gazdasági mérnök. 6. sz. 
vk.: Szász Béla 23 éves, főisko-
lai hallgató. 7. sz. vk.: Dr. Dénes 
László 72 éves, orvos. 8. sz. vk.: 
Fekete Imre 22 éves, faipari tech-
nikus. 9. sz. vk.: Dellei Dóra 29 
éves, repülőjegy-értékesítő. 10. 
sz. vk.: Szombat István 59 éves, 
nyugállományú honvédtiszt.

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. Ígé-
retünkhöz híven mind a tíz egyéni választókerületben indít jelöltet a Jobbik – tájékoztatta szerkesztősé-
günket, Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi szervezetének elnöke, Pest megyei alelnök.

Az évek múlásával, a gépkocsik 
számának növekedésével együtt 
szaporodtak a parkolási gondok 
a Barátság úton. Mindezt teté-
zi, hogy a lakótelepen élők több-
sége vagyonvédelmi elővigyáza-
tosságból igyekszik lakása kör-
nyezetében parkolni. Éjszakán-
ként szinte mindenhol ki lehetne 
tenni a „Megtelt” táblát a szer-
viz utakra. A terület önkormány-
zati képviselője, Kárpáti Zoltán 
természetesnek tartja az embe-
rek önvédelmi reakcióját, ám azt 
is tudja, hogy az eltorlaszolt utak 
tűzrendészeti szempontból sok 
veszélyt rejtenek magukban.

A kialakult helyzet megoldását 
új parkolók építésében látja Kár-
páti Zoltán. A Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgató-helyette-
se - aki 16 éve képviseli a 2. szá-
mú választókerületben élők érde-
keit az önkormányzatban - terve-
inek megvalósításában támoga-
tó partnerre talált Kecskeméthy 
Géza polgármesterben és a kép-
viselő-testület tagjaiban.

Az elmúlt négy esztendőben – 
a hetekben átadott 24 új parko-
lóval együtt – közel száz gépjár-
mű számára teremtették meg a 
biztonságos és kulturált parkolá-
si lehetőséget a Duna-parti lakó-

telepen. Az új parkolók – a gép-
jármű tulajdonosok igénye és a 
zöldfelület megőrzése érdekében 
– közvetlenül a szerviz utak mel-
lett épültek. – A beruházás révén 
jelentősen megnőtt a legális par-
kolók mennyisége, biztonságo-
sabbá tettük a gépjárművek va-
gyonvédelmét – értékelt Kárpáti 
Zoltán, aki felidézte a munkála-
tok ütemét: – Három éve a Barát-
ság út 22-24-26. számú épület-
együttes dunai oldalán építettük 
ki az aszfalttal burkolt parkolót. 
A polgármester úr segítségével 
megoldottuk a csapadékvíz elve-
zetését is a Barátság út 16. szám 

előtt. Ennek köszönhetően az au-
tókkal most már az esős időszak-
ban is ki lehet állni a parkolóból. 
A közeli hetekben pedig a Barát-
ság út 28-30-32. előtt készültek el 
a gyephézagos gépkocsi beállók 
– mondta elégedetten a 2. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője.

Kárpáti Zoltán jó érzéssel be-
szélt arról is, hogy a lakóközös-
ség és az önkormányzat össze-
fogásával 20 darab facsemetét is 
ültettek államalapító Szent Ist-
ván király nevet büszkén viselő 
park környezetében...

Vetési Imre

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 toronyhá-
zakkal egy időben átadott parkolók mennyisége nem tudott lépést tartani a dinamikusan növekvő gép-
járműparkkal. A kialakult helyzet enyhítése érdekében közel száz új parkolót építtetett az önkormány-
zat támogatásával a körzet képviselője, Kárpáti Zoltán.

Mint ismeretes, korábban Er-
dész Zoltán jelölése mellett dön-
tött a párt helyi szervezete, aki 
azonban bejelentette, hogy kor-
mányzati feladatokkal kapcsola-
tos munkára kérték fel, így a pol-
gármesteri jelöléstől visszalép, 
és csak önkormányzati képvise-
lői jelölést tud elvállalni.

Dióssi Csaba 41 éves üzem-
mérnök-közgazdász, nős, 4 gyer-
mek édesapja. 2007 óta Duna-
keszi Város alpolgármestere, a 
2010. évi országgyűlési választá-
sokon egyéni képviselői mandá-
tumot szerzett a Dunakeszi köz-
pontú választókerületben.

Szintén döntés született a Fi-
desz Dunakeszi Szervezetének 
egyéni képviselő-jelöltjeiről, 
akik élvezik a KDNP helyi szer-
vezetének támogatását is:
1. sz. választókerület:
Vincze Géza 54 éves, műszaki ta-
nár, 4 éve képviselő a Rév dűlőben

2. sz. választókerület:
Kárpáti Zoltán 53 éves, közép-
iskolai tanár, a helyi gimnázium 
igazgató-helyettese, 16 éve kép-
viselő a lakótelepen.
3. sz. választókerület:
Szabó József 49 éves, gépész-
mérnök, műszaki tanár, születé-
sétől a körzet lakója
4. sz. választókerület:
Seltenreich József 43 éves, sport-
menedzser, intézményvezető, 20 
éve képviselő a lakótelepen
5. sz. választókerület:
Botka Gábor 28 éves, szociál pe-
da gó gus, a helyi Vöröskeresztnél 
dolgozik.
6. sz. választókerület:
Csoma Attila 33 éves, történész, 
újságíró, a helyi könyvtár igazga-
tó-helyettese, születésétől a kör-
zet lakója.
7. sz. választókerület:
Fodor Sándorné 62 éves, nyug-
díjas technikus, 8 éve képviselő 

Dunakeszi alsón.
8. sz. választókerület:
Thoma Csaba 41 éves, közgaz-
dász, három gyermek édesapja
9. sz. választókerület:
Bocsák Istvánné 67 éves, nyug-
díjas közép- és főiskolai tanár, 4 
éve a Tóváros képviselője
10. sz. választókerület:
Erdész Zoltán 39 éves, mérnök-
közgazdász, 12 éve Dunakeszi 
alpolgármestere

A kitöltött ajánlószelvényért 
keressük Önt. Ha nem találnánk, 
kérjük, augusztus 23-tól szep-
tember 3-ig juttassa el irodánkba 
(lakótelepi posta mellett, mun-
kanapokon 15-19, hétvégén 9-12 
óráig) vagy telefonáljon és felke-
ressük (+36-20/9417-987). 

E-mail címünk: dunakeszi@
fidesz.hu – olvasható abban a saj-
tóközleményben, melyet a Fidesz 
Dunakeszi Városi Szervezete jut-
tatott el szerkesztőségünkbe.

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 cso-
port egyhangú döntése alapján.
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„A  zetésemet forintban kapom.
A boltban forinttal  zetek.

A lakáshitelemet is inkább 
forintban venném fel, 

ha lenne egy jó ajánlat.”

További részletek és előnyök: 
AXA Ügyfélcentrum 2120 Dunakeszi, Fő út 89., Tel.: +36 27 543 410

Az AXA-nál van.

HAZAI 
jelzálog alapú lakáshitel

– Strandunk több mint egy hektárnyi 
zöld területen helyezkedik el, s igényes 
öltözőkkel fogadjuk vendégeinket – tájé-
koztatott dr. Hetényi Tamás, a Gödi Te-
lepülésellátó Szervezet vezetője. – Sok-
féle megközelítési mód kínálkozik. A 
közelben vasúti megálló van s mintegy 
negyedórányi sétaúttal máris célba ér-
hetnek. Helyi járatú autóbusszal, gépjár-
művel a régi és új 2-es útról is könnyű a 
megközelítés, mivel útbaigazító táblák is 
segítik a gépjárművezetőket. Megérkez-
ve újonnan épített, kulturált parkolóhely 

fogadja az autósokat, ami persze hamar 
megtelik, de akkor is marad lehetőség 
a parkoló mögötti szabad területen leál-
lítani az autót. Aki pedig kerékpározni 
szeret, annak sem kell már buckákon dö-
cögnie, hiszen megépült a régen várt ke-
rékpárút. 

 Nos, hát megérkeztünk a strand-
bejárathoz. Annyit feltétlen tudni kell, 
hogy egész évben reggel hattól este nyol-
cig üzemel a fürdőhely. Nyitástól nyolc 
óráig 30 fokos víz várja az úszókat, ezt 
követően 36-38 fokos vízhőmérséklet 

szolgálja a felüdülést. Reggel nyolc órá-
ig és délután öt órától kedvezményes be-
lépőjegy váltható. Egyébiránt egy fel-
mérés szerint, országos viszonylatban a 
Gödi Termálstrand a tizenöt legolcsób-
bak egyike. S azt is érdemes megjegyez-
ni, hogy a nagy- és gyermekmedence 
május 1-től szeptember 30-ig, a melegvi-
zű medence pedig egész évben üzemel. 

– A múltról annyit fontos tudni, hogy 
a strand 1984-ben kezdte meg működé-
sét – folytatja a tájékoztatást az intéz-
ményvezető. – Kezdetben egy tanme-
dencével, május elseje és augusztus hu-
szadika közötti nyitva tartással húszezer 
vendég számára nyújtottunk felüdülést. 
Ebben az időszakban harmincezer köb-
méter vízkivételi engedéllyel rendelkez-
tünk. A fejlődés nem állt meg, tudatos 
fejlesztési munkával az elmúlt időszak-
ban előbb nyolcvanezer, majd kilencven-
ezer köbméter vízkivételi mennyiséget 
értünk el.

S még mindig nincs megállás. Sike-
rült elérni, hogy a vízkivételi éves meny-
nyiség száznegyvenezer köbméter lesz, 
s ezzel a lehetőséggel jelentős fejlesztési 
elképzeléseket valósíthatunk meg. Fon-
tos beruházás előtt állunk. Hamarosan 
lejár az a korábban közzétett ajánlatté-
teli felhívás határideje, mely szerint fe-
dett fürdőházat kívánunk létesíteni az-
zal a céllal, hogy termálfürdőnk téli lá-
togatottságát növelhessük, oly módon is, 
hogy a meglévő, kulturált öltözőépület-
ből fedett folyosón keresztül lehet majd 

a fürdőházat megközelíteni. Jelenleg 
strandunkat éves szinten százezer fő fö-
lötti létszámban látogatják és bízunk ab-
ban, hogy ez a szám még növelhető – tá-
jékoztat dr. Hetényi Tamás.

Most már ideje, hogy a belépőjegy 
megváltását igazoló szalagot csuklónk-
ra erősítsük és átjussunk a bejáraton. A 
nagyokat várja a tanmedence, a felújított 
sportmedence, a kicsiket pedig a kétfé-
le mélységű gyermekmedence. Ami rög-
tön feltűnik – vagy talán természetes is 
– az a víz rendkívüli tisztasága. Ez ma 
már tulajdonképpen szót sem érdemel-
ne, mégis fontos kiemelni, mert a biza-
lom egyik forrása éppen a forrás tisz-
ta vízminőség. A Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 2010/07-i határo-
zata szerint I. osztályú vízminőségű ter-
málvíz minősítést kapott – tudtuk meg 
az igazgató úrtól.  

Nézzünk kicsit szét, mi várja a fürdő-
zőket a medencéken kívül. Többféle kul-
túrált étkezési lehetőség mellett főként 
a gyerekek örömére nagyméretű vizi 
csúszda, igény szerint vizi torna, szau-
na, masszőr vehető igénybe. Ez utóbbi-

nál kedvezményként, 15 különböző al-
kalommal váltott és összegyűjtött belé-
pőjegy bemutatása ellenében húsz per-
ces ingyen masszírozással is felfrissít-
hetők a megfáradt izmok. A Göd Városi 
Polgárőrség pedig július 5-től felvállal-
ta, hogy a strandon folyamatos jelenlétet 
biztosít. Emellett a gyerekeknek és ser-
dülőkorúaknak időről időre foglalkozá-
sokat tartanak tesztlapokkal, színezők-
kel, rajzversenyekkel. Mindezeken túl 
tájékoztató jelleggel beszélgetnek velük 
az esetleges, fürdőhelyeken előforduló 
bűncselekmények kialakulásának meg-
előzéséről is. Az eddigi tapasztalatok 
kedvezőek, a szülők és gyerekek öröm-
mel fogadták a kezdeményezést s ezt a 
munkát terveik szerint a nyári szezon zá-
rásáig folytatják.

Strandőrjáratunk végére értünk. Az 
előrejelzések szerint még sok szép nyá-
ri meleg nap várható, így nincs más hát-
ra, mint kiadni a családi jelszót: irány a 
gödi strand. Mert – idézve az ismert rek-
lámszlogent – megérdemeljük.

Katona M. István 
Fotó: KesziPress

A régió legkedveltebb fürdőhelye

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, tikkasz-
tó 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?

Újabb fejlesztés a gödi strandon

Ez év júliusában nagy többség-
gel fogadta el Dunakeszin a város 
képviselő-testület a nehéz hely-
zetbe került személyek lakáshi-
tel-törlesztésének támogatásá-
ról szóló rendeletét. Ezt azonban 
már az augusztusi ülésén hatá-
lyon kívül helyezte. Ennek oka, 
hogy időközben az új kormány 

jelezte, az őszi ülésszakra beter-
jesztik azokat a javaslatokat, me-
lyeknek következtében a kérdés 
új módon kerülne szabályozásra. 
Addig is december végéig meg-
hosszabbították a kilakoltatási 
moratóriumot. A kormányzat el-
képzelései szerint egy Nemzeti 
Eszközkezelő Társaság jönne lét-

re, amely a bedőlt deviza-hitele-
sek lakásait megvásárolná és le-
hetőséget adna arra, hogy a lakók 
bérlőként továbbra is az ingatlan-
ban maradjanak. 

A kérdés helyi szabályozásá-
ra az önkormányzat majd a kor-
mányzati intézkedések ismereté-
ben kíván visszatérni.

devizahitelesek megsegítése
Dunakeszi városatyák döntése
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Ehhez fontos a felnőttek ré-
széről a megértés. Egy figyel-
metlen, szétszórt, vagy akár se-
te-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 ta-
pasztalható gyenge képességek 
azonban gyakran nem a gyere-
kek hibája! Legtöbbször vissza-
vezethetők csecsemőkori, vagy 
kisgyermekkori fejlődésben ta-
pasztalható elmaradásokra, a 
természetes fejlődési ütemhez 
képest történő eltérésekre. Ezek 
akkor még csupán apró dolgok 
is lehetnek, melyek felett a ro-
hanó világunkban könnyen el-
suhanunk. 

Tudjuk, hogy például, a cse-
csemőkori mozgásfejlődés nagy 
hatással van a gyermek teljes 
idegrendszeri fejlődésére. Ha 
bizonyos mozgásformák kima-
radnak 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 figyelmet-
len gyermeket nem fog megol-
dásra vezetni, sőt! A gyermek-
nek ezáltal azt tanítjuk meg, 
hogy ő figyelmetlen, rossz, lus-
ta, esetleg buta is! Az önértéke-
lésük, énképük eszerint fog ala-
kulni. A későbbiekben már meg 
sem próbálnak javítani, hiszen 
ez nekik úgysem sikerülhet. Pe-
dig sikerülhetne!

A legtöbb képességbeli hiány 
szakszerű ellátással csökkent-
hető. Ma már sok különböző 
terápiás módszer van, melyek-
kel komoly sikereket lehet elér-
ni a gyermekek képességének 
fejlesztésében. Ezek általában 
a gyerekek számára élvezetes 
és játékos körülmények között 
folynak, egyáltalán nem terhe-
lik meg őket. Ezek a foglalko-
zások persze nemcsak a képes-
ségzavarokkal küzdőknek, de 
az ép fejlődésű gyermekek szá-
mára is nagyon ajánlottak. 

Természetesen minél előbb 
jutnak a gyerekek szakember-
hez, annál könnyebben és ki-
sebb erőfeszítéssel lehet a meg-
felelő fejlődési ütembe visz-
szahozni Őket. Ezért akár cse-
csemőkorban is érdemes már 
felmérni a kisbaba bizonyos 

képességeit. Ilyenkor, ha eset-
leg valami eltérés tapasztalha-
tó, akkor szakmai iránymutatás 
alapján akár otthon, a szülők is 
sokat tudnak tenni, hogy meg-
előzzék az esetleges későbbi ké-
pességzavarok kialakulását.

Szakmai segítséget sok he-
lyen lehet ma már elérni. Itt, 
a Dunakanyar térségében a 
Játszoda Egyesület is egy jó vá-
lasztás lehet. Független, köz-
hasznú szervezetként 2004. óta 
segítik a gyermekek sikeres fej-
lődését. Foglalkozásaikon 0-13 
éves korig várják a gyerekeket. 
Terápiás ellátásukhoz tartozik 
többek között a korai fejlesz-
tés, vizitorna, mozgásterápia, 
szövegértés-, beszédhallás fej-
lesztés. Gyermekfoglalkozások 
mellett képességvizsgálattal és 
pedagógiai szaktanácsadással 
is segítenek, ha bizonytalanok 
gyermekük megfelelő fejlődé-
sével kapcsolatban. A Játszoda 
komplex szakmai ellátását sok-
oldalúan képzett, tapasztalt 
szakemberek biztosítják. 

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánunk mindenkinek sok sikert 
és örömöt a kezdődő tanévre!

Elérhetőségek: www.
jatszoda.hu, tel: Dr. Oroszné 
Szarvas Márta 06-30-456-6135.

tanévnyitó gondolatok, avagy 
nem is „rossz” a gyermekem!?

A program délelőtt 10 órától 16 óráig várja az ér-
deklődőket a váci Fő téren. 

Az ízletes lecsó mellett az érdeklődők élvezhetik 
a Váci Szimfonikus Zenekar előadását, de lesz ka-
rate bemutató, és látványos csárdás is. 

Lukács Ilona tájékoztatása szerint 12 és 16 óra kö-
zött az önkéntesek véradáson vehetnek részt. 

A rendezvény részletes programját hamarosan is-
mertetik plakátokon is. 

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 telepü-
lések mellékutcáit is pásztázta tekintetével. Útját a 
helyi polgárőrök figyelték. – Sas hívja Madárfész-
ket – recsegett a pilóta hangja a figyelők hasábrá-
diójából.

 – 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 sike-
res 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 kelleme-

set a hasznossal – árulta el Sörös, aki korábban fo-
gott már illegális szemétlerakókat, talált lopott au-
tót, és többször riasztotta már a mentőket is balese-
teknél. Akkor mobiltelefonjáról értesítette az illeté-
keseket, mostantól hasábrádiójával tartja a kapcso-
latot a földiekkel. 

– A földi, vízi és lovas szolgálatot most a sárká-
nyos fogja kiegészíteni. Az újszerű megoldásokat 
anyagilag is támogatjuk – tudtuk meg Nagy Kár-
olytól, a Pest megyei polgárőrök vezetőjétől. 

BCsI

Légből kapott hírek

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 dunaka-
nyar regionális Turisztikai egyesület elnökétől, Lukács Ilonától.

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 ok-
tatásban is. Hiszen maga a tanulás egy izgalmas és felemelő folya-
mat tud lenni, ha örömmel és lelkesedéssel vethetik bele magukat.

– Mesélne egy kicsit a kiállítás előtörténetéről? 
– 2006-ban egy barátom, Kóczián Gábor fotog-

ráfus azzal keresett meg, hogy a Forte-ban lesz egy 
ún. utolsó bejárás, ahol a résztvevők kísérővel vé-
giglátogathatják a gyár egykori termeléshez kö-
tődő 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 fotó-
anyagot egy nagyobb volumenű, a gyár egész törté-
netét áttekintő kötetbe rendezni. Külön engedéllyel 
hetekig fotózhattam még a gyárban. Nagyon érde-
kes, ugyanakkor végtelenül szomorú képeket sike-
rült készítenem, például az utolsó gyártási napról, 
ahol a készáru raktárban kaptam lencsevégre a cso-
magolást, majd azt a jelenetet, ahogy a dolgozók ki-
jönnek a kapun, és „bezárják a boltot.”   A kötetre 

való képanyag összeállt, ugyanakkor – források hi-
ányában – a könyvkiadást kénytelenek voltunk el-
halasztani. Mindeközben – a köztudottan remek ki-
állítótérrel rendelkező – Vác Város Értéktára elké-
szült, s egyúttal Levéltár a Forte gyártól hozzáju-
tott az archív anyagokhoz, dokumentumokhoz. A 
mostani kiállítás ötlete ennek hatására fogalmazó-
dott 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. világhábo-
rú előtti időkig nyúlnak vissza, amikor is a Ko-
dak hozzákezdett a magyarországi gyár ki-
építéséhez. Vácon nagyon jó feltételeket ta-
lált ehhez, hiszen adott volt a Budapest-Vác 
vasútvonal, a munkaerő és a tiszta víz, mely 
elengedhetetlen a fotokémiai anyagok gyár-
tásához. 1948-ban, miután a gyárat 
államosították, a Kodak elvitte a 
technológiát, a gyártások alapjául 
szolgáló irato-
kat, s így 
lényegében 
a semmiből, 
pontosabban a fe-
jekben lévő szaktu-
dásból kellett újra kezdeni. Sikerült, 
sőt a Forte lett ’A’ fotókémiai üzem, 
ahol a fénykorban 1500 ember dol-
gozott, s ahonnan nemcsak a hazai 
és a kelet-európai piacot látták el ki-

váló minőségű fotópapírral, de a világ legtávolab-
bi országait is. Az elmúlt évtizedekben a ma-
gyar amatőrök és fotóművészek Forte papír-
ra dolgoztak, így a Forte név lassan fogalom 
lett. A kiállítási anyag második részét az álta-
lam készített, 32 képből álló sorozat mutatja 

be, míg a harmadik színt a mai, Ma-
gyarországon élő neves fotóművé-

szektől bekért, For-
te anyagra nagyí-

tott munkák al-
kotják.
– Milyen volt a 

kiállítás fogadtatása? 
– Nagyon kedvező. A 

megnyitóra mintegy 180-200 látoga-
tó jött el, ami magában is jelzi, hogy 
a Forte Vác életének meghatározó ré-
sze volt.

Maczkay Zsaklin  

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, kiemelke-
dő színvonalú fotópapírjával nemzetközi hírnevet szerzett, közel 1500 család megélhetését biztosította. A bezárt gyárat – egy kiállítás erejéig – Vác Város Le-
véltára, valamint a Váci Értéktár élesztette újjá. A nagyszabású, október végéig látható kiállításról Fekete István fotóművésszel, a kiállítás egyik résztvevőjé-
vel beszélgettünk. 

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 környe-
zetében 14 órakor kezdődő programokkal szeretnék 
az ünneplő sződligetieket megvendégelni. 

A szép környezetben díjmentes programok soka-
ságával várják a kilátogatókat. A szórakozás, a ki-
kapcsolódás mellett egy nemes ügyet is szeretnének 
segíteni a sorszámokkal ellátott 500 forintos tégla-
jegyek értékesítésével. Az árvízkárosultak megse-
gítését szolgáló jegyek tulajdonosai 2-3 óránként 
rendezendő tombola sorsoláson értékes ajándékokat 
nyerhetnek – tájékoztatott Kata Szilárd.

A programokban bővelkedő Duna-parti közössé-
gi 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 egyesü-
letek bemutatói színesítik. A felnőttek íjász verse-
nyen, sárkányhajózáson és az elmaradhatatlan utca-
bálon szórakozhatnak. A szervező munkában aktív 
szerepet vállaló Üvegház étterem az ünnepen 20%-
os kedvezménnyel kedveskedik vendégeinek. 

A rendezvény támogatói között megtalálha-
tó a sződligeti polgárok mellett a község polgár-
mesteri hivatala, az ÁNTSZ váci kirendeltsége, a 
Polytechnik Hungaria Kft. 

Látványos progra-
mok a sződligeti  

duna-parton

(Folytatás a 7. oldalon)



A könyv, az irodalom nagy-
követeként gyakran megfordul 
fesztiválokon, a vácihoz hason-
ló színvonalas rendezvényeken. – 
Több mint 30 könyvemet hoztam 
el Vácra. Köztük szép, nagy me-
séket, verseket tartalmazó 15-16 
gyermekkönyvet, melyek többsé-
ge már régóta iskolai tananyag-
gá vált. Imádják a gyerekek! – 
mondja az alkotó ember örömé-
vel. – Az előbb egy anyuka – aki 
biciklivel jött Gödről – rajongva 
állt meg a mozgókönyvtáramnál. 
Lelkendezve újságolta: „Imád-
juk a verseidet, olvasásuk köz-
ben sokat derülünk.” Ezekben a 
könyvekben ugyanúgy megvan a 
derű, mint az egyéb írásaimban 
és monológjaimban. Ezért sze-
retik az anyukák és az apukák 
is. Új színfoltként a gyermekiro-
dalom kikerülhetetlen darabká-
ja vagyok – vallja Nagy Bandó 
András, aki szerint a felnőttnek 
nem kötelező könyvet vásárolni, 
de a gyermeknek meg kell mutat-
nia, 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 megra-
gadja a kicsi fantáziáját. A szü-

lőnek a legfőbb dolga, hogy em-
bert neveljen a gyerekéből. Nem 
véletlenül mondja azt a gyönyö-
rű mondatot Nyilas Misi, hogy 
„Légy jó mindhalálig”. Neki ezt 

az édesanyja mondta, ő megtaní-
totta valamire. Mániákusan val-
lom, hogy sajnos az emberek 60-
70%-a nem ad annyit a kultúrá-
ra, mint amennyit kellene. Sajnos 
a gyerekek ezt ugyanilyen arány-
ban sínylik meg.  

Nagy Bandó András nem te-
kinti a könyv versenytársának 
az internetet. – Aki jó irányba 
tart, az információkat, ismere-
teket gyűjt a világhálón, s ha jól 

keresgél, akkor rátalál a versek-
re is. Nem baj, ha nem az enyé-
met olvassa, az a fontos, hogy ol-
vasson. Bárkitől is. A könyv, az 
irodalom, a zene szeretetét már 

az anyatejjel magába kell szív-
nia a gyereknek. Különben elké-
sett, nincs olyan, hogy majd rá-
érünk. 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. Dicse-
kedjen neki azzal, hogy ő tud va-
lamit, amit a gyerekek nem. Ő is-
meri a betűket. Hat éves korában 
a gyerek már büszkén fog olvas-

ni, aki örül, hogy „jé, már én is 
tudom azt, amit a nagyapám és 
szüleim…” Másképpen nem le-
het 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 elol-
vasta, azt mondta: írj, írj, írj, any-
nyira tetszett neki. Azután 2000-
ig hosszú szünet következett. Ek-
kor az András könyve volt az első 
nagy siker… – eleveníti fel az 
újabb korszak kezdetét. Hihetet-
len lelkesedéssel mesél az újabb 
és újabb sikerkönyveiről, a hit-
ről, vallásról, életről-halálról írt, 
Isten bikiniben című kötetéről és 
a nyolcadik kiadást megélt, So-
semvolt Toscana, az élet és a ha-
lál regényéről, melyet eddig 22 
ezer példányban vásároltak meg. 

Nagy Bandó András sokoldalú 
tehetséggel megáldott színességé-
vel ír poénokkal telitűzdelt köny-
veket is, hogy azok is kézbe ve-
gyék, akik a legnagyobb jóindu-
lattal sem nevezhetők rendszeres 
olvasóknak. Otthonosan mozog a 
gasztronómia világában is, példa 
rá az Orrfűi medvehagyma kin-
cses könyv, de szívesen mutat sza-
márfület a világnak, miközben a 
váci közönséggel együtt dalolja a 
megzenésített csacsi verset…

Vetési Imre
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barkacsbolt

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!

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087

Nagy Bandó András
a könyvről, úton-útfélen

programajánlója
Őszi művészeti Hetek 

programajánló
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

a váci madách Imre művelődési Központ

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

OKJ-s képzések a School of Business Üzleti Szakközépiskolában DUNAKESZIN

Helyszín: radnóti Miklós gimnázium, dunakeszi
jelentkezés: 2010. szeptember 6-ig, dunakeszi@sob.hu,

www.dunakeszi.sob.hu tel.:+36-30/915-9038

Továbbtanulás érettségizetteknek
Ingyenes, nappali és esti rendszerű, 2 éves

INFORMATIKUS és RENDSZERGAZDA

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
 (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!

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05

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

A munkavégzés helye: Göd
Elvárások:  • minimum szakmunkás végzettség  

• nehézgépkezelői jogosítvány.
Előny: 4371 Bakdaru VB-10t típusvizsga. teherkötöző jogosítvány 

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

A népszerű humorista, író, költő Nagy Bandó András volt a Váci Világi Vigalom egyik legkedveltebb vendége. A hetvenes évek derekán üs-
tökösként feltűnő humorista az elmúlt évtizedek során számtalanszor bizonyította sokoldalúságát. Életének egy korszakában például pol-
gármesterként kereste azokra a hétköznapi feladványokra a választ, melyeket az ország nagy nevettetőjeként nem egyszer kifigurázott. Ter-
mékeny pályája töretlenül ível felfelé, melyre bizonyság a színpadon, a rivaldafényben eltöltött sikeres évek mellett a versek sokasága, meg-
számlálhatatlan mesekönyvei, regényei. Vallja: a szülő legfőbb dolga, hogy embert neveljen gyermekéből. s ebben nagy segítségére van az ol-
vasás, az irodalom, a könyv szeretete…

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, a köz-
lekedőket, 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 be-
hajtással egyirányú.  A hivatal munkatársai kérik, hogy az érintett te-
rületen ennek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Forgalmi rend változás  
a széchenyi iskolánál

A Penta Kft. építheti meg közel nettó 
95 millió forintért az uniós pályázat ke-
retében megvalósuló Fóti úti kerékpár-
utat Dunakeszin – döntött a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás alapján a képvi-
selő-testület.

A kivitelezési munkák szeptember 
elején kezdődnek és várhatóan másfél hónapig tartanak majd. Az épít-
kezés nem fogja érinteni a Fóti utat, ezért a közlekedésben sem fog 
fennakadást okozni.

szeptemberben indul  
a kerékpárút építése

Kata Szilárd külön tett emlí-
tést a DMRV Zrt.-ről, amely a 
program támogatásán kívül az 
étteremmel létrejött megállapo-
dás keretében díjmenetesen biz-
tosítja a vendégek számára a ki-

váló minőségű csapvizet. Gom-
bás Ernő, a DMRV Zrt. osztály-
vezetője megerősítette, hogy a 
sződligeti étteremhez hasonlóan 
az önként jelentkező vendéglők 
számára biztosítják a DMRV Zrt. 
emblémájával ellátott kancsóban 
felszolgált egészséges csapvizet.

Látványos programok  
a sződligeti duna-parton

(Folytatás a 6. oldalról)
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Még el sem kezdődött a 25. Ma-
gyar Nagydíj, amikor a verseny 
talán legnagyobb híre napvilágot 
látott. A 2001 óta a Hungaroring 
Zrt elnöki pozícióját betöltő Pa-
lik Lászlónak szeptemberben át 
kell adnia a helyét Gyulai Zsolt-
nak a cég élén. Palik regnálá-
sa alatt sosem volt gond a verse-
nyen, sőt egyszer a magyar futam 
kapta meg a pilóták és a szakem-
berek szavazatai alapján az Év 
legjobban megrendezett nagydí-
jának elismerését.

A 70 körös magyar futam 
edzé sein a Red Bull istálló két 
versenyzője, Mark Webber és 
Sebastian Vettel azt csinált a me-
zőnnyel, amit csak akart. Vala-
mennyi tréningen – kivéve a má-
sodik szabadedzést – majd egy 
másodperccel jobbak voltak min-
denkinél, így aki biztosra akart 
fogadni, az vagy a pole pozíciót 
megszerző Vettelre, vagy a mö-
güle induló Webberre tette fel a 
pénzét.

Nos, a rajtnál kis híján megtré-
fálta őket Fernando Alonso, ám 
a Ferrari spanyol versenyzője az 
ausztrál után a németet már nem 
tudta az első kanyarig legyorsul-
ni. Megkezdődött a vonatozás, 
és egészen a 15. körig azt hihette 
mindenki, unalomba fullad a ju-
bileumi 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 el-
szabadult a pokol. Előbb Nico 
Rosberg jobb hátsó kerekét felej-
tették el rögzíteni a szerelői, így a 
fiatal német azonnal elhagyta az 
abroncsot, ahogy kivágott a sze-
relői közül. A kerék bepattogott a 
Williams istállójába, ahol borda-
repedést okozott éppen Rosberg 
tavalyi szerelőjének. Aztán a Re-
nault nyalókás embere enged-
te neki Robert Kubicát az éppen 
beérkező Adrian Sutilba, aminek 
következtében a Force India piló-
tája azonnal kiesett, míg Kubica 
előbb stop & go büntetést kapott 
– bejött a boxba, és 10 másodper-
cig áll –, majd az ütközésnél sé-

rült autója nem bírta a strapát. 
A biztonsági autó távozása előtt 
a második helyre visszaeső Vet-
tel túlságosan visszafogta a me-
zőnyt, és a bírák ezt az elbambu-
lását egy áthajtásos büntetéssel 
honorálták.

Ekkor úgy tűnt, túl kaotikus 
lesz a magyar futam, ám min-
denki lehiggadt, és egyedüli iz-
galmat az okozta, vajon ki tud-e 
annyi előnyt autózni Webber az 
élen, hogy a kerékcseréjét kö-
vetően is megtartsa első he-
lyét. Megcsinálta, így az auszt-
rál idei negyedik győzelmét arat-
ta a Hungaroringen. Csapattársa, 
Vettel közben utolérte Alonsót, 
ám megelőzni nem tudta a reme-
kül védekező spanyolt, így a Fer-
rari kétszeres világbajnoka be-
ékelődve a két Red Bull közé, 
megszerezte a második helyet.

Ám ami elmaradt Vettel és 
Alonso között, az létrejött a ti-
zedik helyét vívott csatában 
Michael Schumacher és Rubens 
Barrichello között. A veterán 
brazil utolérte korábbi csapattár-
sát, majd a célegyenesben meg-
próbálta leelőzni a hétszeres vi-
lágbajnokot. Ekkor Schumacher 
290-es tempónál kis híján a fal-
ba döngölte Barrichellót, aki-
nek 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, le-
intették a versenyt. Mindenesetre 
a négyhetes szünet állandó témá-
ját adta a valóban veszélyes jele-
net, amely után egy nappal a né-
met versenyző bocsánatot kért a 
brazil pilótától. Ám ez sem men-
tette meg attól, hogy a hónap vé-
gén rendezendő Belga Nagydí-
jon tíz rajthelyes büntetése miatt 
szinte esélytelenül vágjon neki a 
futamnak. 

Soha rosszabb futamot a Hun-
ga roringen… 

- molnár -

Szeptembertől Gyulai Zsolt váltja Palik Lászlót  
a Hungaroring Zrt elnöki posztján

Igazán emlékezetesre sikeredett a jubileumi, 25. Magyar Nagydíj. Volt itt hatalmas red Bull-fölény, bru-
tális hibák a boxban, büntetések és egy talán évek múlva is hátborzongatónak tartott manőver a célegye-
nesben. egy biztos, Mark Webber mostantól kezdve szívesen emlékszik vissza Magyarországra, hisz idei 
negyedik futamgyőzelmével az ausztrál pilóta átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben.

Mark Webber nyerte 
a 25. Magyar Nagydíjat

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)

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

Mindkét váci kézilabda együt-
tes szorgalmasan készülődik a 
szeptemberi bajnoki rajtra. A női 
élvonalban érdekelt SYMA Váci 
NKSE az elmúlt hétvégén a győ-
ri Szabella Kupán lépett pályára. 
A világelithez sorolható ellenfe-
lekkel szemben a négycsapatos 
megmérettetésen a mieink a kö-
vetkező eredményeket érték el: 
– Valcea 23-27; – Győr 19-28;  – 
Hypo 24-27. 

A váciak a torna 4. helyén zár-
tak. 

Vác ad otthont az ezen a hétvé-
gén esedékes újabb Szabella Kupa 
viadalnak. Szombaton 18.25-ös 
kezdéssel a Fradival, vasárnap dél-
től a Debrecennel, este fél héttől 
pedig a montenegrói Budocsnoszt 
csapatával találkoznak Németh 
András tanítványai.

A férfi másodosztály rajtjá-
ra nagy reményekkel készülő 

Váci KSE-Taxi 2000 a szlovákiai 
Máriatölgyesen vett részt ötcsapa-
tos tornán. Laurencz László együt-
tese mindössze a szlovák élvonal-
beli Bystricától kapott ki (24-29), 
cseh, szlovák és lengyel másod-
osztályú ellenfelét magabiztosan 
legyőzte, ezzel a második helyen 
végzett. Eredményei: – Zawadzkie 
(lengyel) 28-23; – Zlin (cseh) 39-
27; – Dubnica (szlovák) 26-19.

Kereszturi Gyula

Július elejétől készült az el-
múlt hétvégén elrajtolt NB II-es 
foci bajnokságra a Dunakanyar-
Vác együttese. A fiúkat továbbra 
is Szabados György edző készí-
ti fel. A játékosállományban vi-
szont jelentős változás történt, hi-
szen több rutinos labdarúgó iga-
zolt más együtteshez. Így máshol 
folytatja pályafutását Benke Vik-
tor, Gáspár Endre, Gulyás Gá-
bor, Nagy Tamás és Vén Gábor. A 
váci mezt nyolc új játékos öltheti 
fel, közülük többen korábban már 
futballoztak a csapatunkban.

A tesztmérkőzések jól szolgál-
ták a felkészülést, igaz, az ered-
ményeket tekintve felemás képet 
kaphattunk fiatal csapatunk ere-

jéről. A pontvadászat első fordu-
lójában nem is termett babér a 
váciaknak. Idegenben, az ugyan-
csak fiatalokból álló MTK II-vel 
találkoztak a mieink és 2-1-es ve-
reséget szenvedtek.

A Dunakanyar-Vác augusztus 
18-án Felsőpakonyban lép pályá-
ra a Magyar Kupa második for-
dulójában, majd másnap este hat-
tól a stadionban a klub vezetői és 
játékosai szurkolói ankétra vár-
ják az érdeklődőket. 

A mieink az első hazai bajnoki-
jukat augusztus 21-én, szombaton 
17.30-kor vívják, a váci stadion 
nyáron szövetségi utasításra négy 
méterrel megrövidített pályáján.

Kagye

Váci kézilabdás készülődés

Vereség a focinyitányon

szabados György edző maradt a váci 
csapatnál, a játékoskeret viszont ala-

posan kicserélődött.

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

– Bízunk benne, hogy a ma-
gyar csodaló augusztus 29-én 
folytatja remek sorozatát Ba-
den-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 rá-
hangolás után felkerekedik a 
Mikóczy-team, hogy újabb siker-
rel örvendeztesse meg a honi ga-
loppsport látványosan növekvő 
táborát. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Overdose ismét  
meghódította Budapestet

(Folytatás az 1. oldalról)

A boldog Gary Hind Mikóczy Zoltán 
(balról) és Josef rosival  

trénér társaságában

Fotó: Juszel Béla

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

•  Parkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lak-
kozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak 
és álmennyezetek építése stb. Telefon: +36-30/386-4456

Aktuális és korábbi lapszámainkat 
megtekintheti a www.dunakanyar-

regio.hu online hírportálon.


