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Sosem hullott még ennyi csapadék az első hét hónapban

Bármeddig
folytatódhat
a szélsőséges
időjárás

Vélhetően senki sem gondolta azt, hogy
az idei nyár az elmúlt évszázadok legszélsőségesebb évszaka lesz. Olvasztó kánikula és már-már természeti katasztrófákat okozó viharok váltották
egymást. Németh Lajos meteorológus
szerint az Európa felett kavargó nagy
ciklonok és légköri frontok mozgása
okozza az időjárás ilyetén változását.
(Folytatás a 6. oldalon)

Átadták a Búzaszem Iskola új
épületét Gödön
Ünnepélyes keretek között avatták
fel a gödi Búzaszem Iskola új épületét augusztus 29-én. A civil kezdeményezés eredményeként megszületett,
300 millió forintot érő épületben
szeptember 1-jén 113 kisgyermekkel,
hét osztályban indul meg a tanítás.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Határon átívelő
Szent István ünnep Vácott
Vácon a korábbi évek hagyományai szerint idén is a Konstantin téren, államalapító királyunk szobránál tartották a Szent István napi ünnepséget. A Himnusz hangjai alatt vonultak fel a térre a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tagjai, ahol megjelent Dr. Szűcs Lajos, Pest megye Közgyűlésének elnöke, Bábiné Szottfried Gabriella, a város egyéni országgyűlési képviselője
mellett Dr. Bóth János polgármester, Dr. Molnár Lajos és Csereklye Károly alpolgármesterek. A Szent István napi váci megemlékezésen képviseltették magukat a városban működő egyházak, társadalmi és politikai szervezetek, a civil egyesületek.
Dr. Szűcs Lajos ünnepi beszéde kezdetén 2010-et különleges esztendőnek nevezte: „Sokan azt mondták, hogy volt
olyan időszaka, amikor néhány nap alatt
több történt, mint az elmúlt nyolc évben.
Megalakult a nemzeti együttműködés
kormánya, új, egy nagy felhatalmazású
Parlamentje lett Magyarországnak. S ez
a Parlament - talán kimondhatjuk őszintén, és büszkén - úgy kezdte a munkáját,
hogy nagyon sok törvényt alkotott már
ebben a néhány hónapban” - mondta az
ünnepi szónok, aki így folytatta: „Ebből
is kiemelkedik az augusztus 20-hoz kapcsolódó törvénymódosítás is. Egy 90 éves
időszakot zárunk le a mai nappal és három nap múlva, hétfőn bármelyik, magát
magyarnak valló ember elmehet egy hivatalba és minden nagyobb atrocitás nélkül kitörölheti a nemzet sebén ejtett csúfságot, és eltörölhetjük Trianon emlékét”
- fogalmazott Dr. Szűcs Lajos.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Az Európai Unió és a Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

700 milliós
beruházás
Dunakeszin

Fotó: KesziPress

0
80.a0s0ónk

Dunakeszin pénteken ünnepélyesen
is átadták azt a közel 3 kilométer hos�szú csapadékvíz főgyűjtó-hálózatot,
melynek megvalósítására a város
mintegy 700 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól és a Regionális Fejlesztési Alaptól. Az önkormányzat 10 százalék önrésszel járult a beruházáshoz, melynek kivitelezési munkálatait a gödi telephelyű Penta Kft. végezte
Kecskeméthy Géza polgármester szerint kiváló minőségben.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Határon átívelő Szent
István ünnep Vácott
(Folytatás az 1. oldalról)
Pest megye Közgyűlésének elnöke büszke a Parlament döntésére, s arra is, hogy ezt mind
Szent István napjához kapcsolódva tehetik.
A nemzet egysége az erős, szilárd alapokkal rendelkező állam
megteremtése, a jog, a rend, a biztonság garantálása, és talán min-

eszméje” – hangzottak az ünnepi szónok mondatai. István koronás és szentként is tisztelt uralkodóink közül egyaránt a legelső, megtette, amit tennie kellett –
hallhattuk Dr. Szűcs Lajos méltató szavait.
Az ünnepi beszédet a Boróka
Népi Együttes műsora követte. Az
új kenyér megáldása és megszentelése után dr. Bóth János polgár-

Fotó: Cservenák Péter
denekfelett az emberi és anyagi világon túlmutató értékek feltétlen tisztelete. Nem mindig volt
ez így – jelentette ki Szűcs Lajos. Nem mindig övezte egyetértés ezeket a gondolatokat - utalt a
múltra. „Tenni kellett azért, hogy
az egyetértés megvalósuljon,
hogy az életünkben vezérlőfonal
legyen ez az eszme. Az egységes,
hívő, keresztény Magyarország

mester Vác Város Díszpolgára kitüntetést adott át Bélik Györgynek, Vác testvérvárosa, Ipolyság
(Sahy) képviselőjének és Farkas
Pálnak, a Váci Szimfonikus Zenekar vezetőjének, a Bartók Béla
Zeneiskola igazgatójának. Dr.
Molnár Lajos alpolgármester, a
képviselő-testület nevében Egyéni Pro Urbe-díjat adott át Lebán
Tibornak, Moys Csabának, és

Nyéki Lászlónak. A közösségi Pro
Urbe-díjat idén a Váci Múzsa Művészeti és Tudománypártoló Csoport kapta. A kitüntetettek nevében Farkas Pál kedves szavakkal
köszönte meg az elismerést.
Közreműködött a Váci Szimfonikus Zenekar és Daróczi Tamás operaénekes. A városi ünnepség végén az önkormányzat
vezetői, az egyházak, pártok és
civil közösségek helyezték el a
megemlékezés koszorúit államalapító Szent István szobránál.
Az ünnepség folytatásaként Dr.
Bóth János állófogadást adott az
ünnep és a kitüntetettek tiszteletére a Városházán.
Az ide Szent István napi ünnepségsorozat különböző koncertekkel és előadásokkal zárult.
Vetési Imre

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

VÁSÁROLJON kötegben KEDVEZŐ ÁRON!
ZSALUKŐ LEIER
20x50x23
25x50x23
30x50x23

OSZLOPZSALU

277,- Ft/db-tól
271,- Ft/db-tól
323,- Ft/db-tól

A váci lokálpatrióták már összegyűjtötték az ajánlószelvényeket

Erősödött a civilek
közéleti szerepe

A múlt héten, szerda reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be a Vácért Lokálpatrióta Egyesület polgármester-jelöltje, Schenk Lajos, hogy a pártok közül elsőként összegyűjtötték az önkormányzati választásokra a jelöltek indulásához szükséges ajánlószelvényeket.

Szűcs Lajos

A kitüntetettek
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25x25x23
30x30x23

282,- Ft/db-tól
334,- Ft/db-tól

– Örömmel jelentem be Vác városában elsőként, hogy a Vácért
Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeinek az ajánlószelvények a megfelelő darabszámban összegyűltek
– mondta. Schenk Lajos köszönetet mondott a váci polgároknak, akik nekik adták kopogtatócéduláikat és kérte, hogy adják
meg ezt a bizalmat nekik október
3-án is.
Makrai Zsolt önkormányzati
képviselő és jelölt arról beszélt,
hogy egyesületük szerint elsősorban az önkormányzati választásokon szerepelhetnek sikeresen
a civilek, a lokálpatrióták.
Olyan helyi problémák megoldásáról van szó, melyeket a helyben élők tapasztalnak a leginkább, így a helyes utakat is ők látják a legjobban – mondta.

A Vácért Lokálpatrióta Egyesület úgy látja, hogy az utóbbi időkben megerősödtek a civil szervezetek a testületekben.
Erre példaként Dunakeszit, Gödöt és Ceglédet hozta fel Makrai

Zsolt. Szerintük itt az ideje annak, hogy a váci lakók is megmutassák, hogy az ő véleményük is
tud érvényesülni.
Furucz Anita

Bemutatkoztak az MSZP váci önkormányzati képviselőjelöltjei

Biztonságos jövőt építenének,
ha bizalmat kapnak

Megtartotta kampánynyitóját a Magyar Szocialista Párt augusztus 18-án a váci Bartók Béla zeneiskolában. A rendezvényen a párt valamennyi helyi önkormányzati képviselőjelöltje részt vett, valamint beszédet mondott Dr. Bóth János, a város jelenlegi polgármestere, aki harmadszor is indul a városvezetői posztért. Valamennyi politikus kihangsúlyozta, elkötelezettek a város fejlődése mellett, és remélik, a
szavazók a józan észre voksolnak majd a politikai nagyravágyás helyett.
Színvonalas kulturális körítéssel vegyített kampánynyitót tartott az MSZP váci szervezete. A
párt valamennyi képviselőjelöltje megjelent és felszólalt a Bartók
Béla zeneiskola nagytermében. A
kampánybeszédeket szavalatok,
tánc, ének és zenei előadás tették
színesebbé. Valamennyi jelölt ki-

védelemben és a helyi beruházások elősegítésében ígért fejlődést.
Lukács Ilona a belvárosiak közlekedési gondján enyhítene, valamint megerősítené a közbiztonsághoz és a köztisztasághoz köthető rendeletek betartatását. Hasonlóan vélekedett az előtte álló
feladatokról ifjabb Lengyel Lász-

kai nagyravágyásból szeretnék
maguknak tudni. Bízik abban,
hogy nyolcéves polgármesteri
munkájával kivívta az emberek
bizalmát. „Azt szeretném, hogy
a most következő voksoláson –
ahogy eddig is történt – a józan
ész, a város közösségéért végzett szakszerű, áldozatos munka,

jelentette, elkötelezett Vác fejlődése mellett, és saját körzetében a
kisemberek problémáit szeretnék
elsősorban megoldani. Ugyanakkor kijelentették, szívügyüknek
tekintik a jobboldal által támadott
mélygarázs ügyét, aminek átadását kulcsfontosságúnak tartják a
város közlekedési problémájának
megoldásában.
A kisváci képviselőségért induló dr. Jakab Zoltán – aki a technikát is segítségül hívta rövid felszólalása alatt – az egészségügyben, a közlekedésben, az árvíz-

ló (3. számú választókörzet), Kiss
Zsolt (6. számú választókörzet),
Tóth Árpád (8. számú választókörzet) és Ege Józsefné (10. számú választókörzet), természetesen körzetük egyéni gondjairól
sem elfeledkezve.
Bóth János, a város jelenlegi polgármestere immár harmadik alkalommal igyekszik kivívni a választók bizalmát. Ahogy
kampánybeszédében kiemelte,
a várost csak és kizárólag hiteles emberek vezethetik, és nem
azok, akik ezt a posztot politi-

a felgyülemlett tapasztalat és az
egyenes, szókimondó magatartás lesz a mérce. Jómagam a város, a családok iránti megkérdőjelezhetetlen elkötelezettségemet
teszem Önök elé” – hangzott el
többek között a városvezető beszédében. Bóth János választási
sikere esetén végigvinné a szerinte Vácnak nagy hasznot hozó
mélygarázs ügyét, illetve befejezné azokat a beruházásokat,
amiket megkezdtek.
– molnár –
Fotó: Anikó K. Brewer

OSB – LAPOK
8x1250x2500
10x1250x2500
12x1250x2500

3.094,- Ft/db-tól
3.825,- Ft/db-tól
4.538,- Ft/db-tól

KŐZETGYAPOT MPN

5 cm (7,2 m2/csom.) 10 cm (3,6 m2/csom.)
2.900,- Ft/csomag-tól

VÁCI CEMENT 2.600,- Ft/q-tól
OLTOTT MÉSZ 2.230,- Ft/q-tól

Továbbá: sóder, homok, cement, E 7-es beton gerendák,

nádszövet,járdalapok, Porotherm, Ytong falazóelemek, Austrotherm,
Baumit, Terrranova termékek, Tondach, Creaton, Bramac cserepek.

Fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák
és a készlet erejéig érvényesek!
Építőanyagok folyamatosan bővülő választékával
várjuk kedves vásárlóinkat KÉT TELEPHELYÜNKÖN
Fót, Galamb József u. 1.
Ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
E-mail: fot@timarvasker.hu

budakeszi, Kert u. 29.
Tel.: 23/451-280,
Fax: 23/451-307
E-mail: budakeszi@timarvasker.hu

www.timarvasker.hu
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Megnyitotta a hajrát Vácon
a kopogtatócédula-gyűjtésben az LMP

Élhető várost szeretnének
a Duna partján
A tavaszi országgyűlési választások nagy nyertese a Lehet Más a Politika volt, amely amellett, hogy bejutott a parlamentbe, egyre népszerűbb lett országszerte. Most az önkormányzati választásokon szeretnének hasonló sikereket elérni, és Vácon azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a helyi közgyűlésbe egy tagjukat bejuttassák.

„Úgy vélem, András bejutása a
képviselő-testületbe teljesen reális, és ha ez sikerül, akkor azon
leszünk, hogy közelebb hozzuk
az emberekhez a közügyeket, illetve bevonjuk őket a döntésekbe” – ígérte Csillag Rita.
Abban még a párton belül is
megoszlanak a vélemények, hogy
a tavaszi bravúr, miszerint az
LMP simán bejutott a parlamentbe, pozitív vagy negatív hatással

van a mostani választásokra.
„Az emberek csodát vártak tőlünk, és a bejutott képviselők hiába végeznek fantasztikus munkát, az emberek többet reméltek.
De bízom abban, hogy ez a lassú építkezés, ami éppen most folyik, meghozza az LMP számára
ősszel is a várt eredményeket” –
tette hozzá a képviselő-jelöltnő.
- molnár -

Bóth János váci polgármester szerint ez a voksolás nem pártszimpátiáról szól, hanem helyi programokról

Az MSZP minden jelöltje
indulhat a választáson

Dr. Bóth János, Vác jelenlegi városvezetője, az MSZP polgármester-jelöltje bemutatta a választási bizottság hivatalos állásfoglalását, miszerint a párt valamennyi jelöltje megszerezte az október 3-i önkormányzati választáson való induláshoz a kellő számú ajánlószelvényt.
Nyugodt hangon, de érezhetően büszkén jelentette be dr. Bóth
János, hogy az MSZP valamen�nyi váci képviselő-jelöltje megszerezte a kellő számú kopogtatócédulát ahhoz, hogy indulhasson az október 3-i önkormányzati választáson.
„Az ajánlószelvényeket leadtuk
a választási bizottságnak, amely
hivatalos határozatban ismerte el, valamennyi szocialista jelölt immár jogosult indulni a választáson. Noha ezt az eredményt
már korábban is tudtuk, de addig
nem akartunk a nyilvánosság elé
lépni, amíg ezt nem tudjuk igazolni. Mi a tényszerű tájékoztatás hívei vagyunk” – ismertette
Vác jelenlegi polgármestere.
Azt is elárulta, nemcsak a törvényben előírt számú cédulát
gyűjtötték össze és adták le a bizottságnak, hanem az esetleges
hibák miatt jó 20 százalékkal
többet, hogy biztos legyen a jelöltek hivatalos listára vétele.
„Az aktivistáink nemcsak Vácon, hanem Pest megyében is jól
dolgoztak, hisz már tízezer szelvénynél is többet gyűjtöttek ös�sze” – folytatta beszámolóját a
harmadik polgármesteri ciklusáért harcba szálló politikus.

Talán sokakat meglephet, de a
szocialisták továbbra sem állnak
le a kopogtatócédulák gyűjtésével Vácon. A városvezető szerint
ezt nem azért teszik, hogy más
politikai erő elől elvegyék az indulás jogát, hanem az aktivistáik
így többet találkozhatnak Vác lakóival. Hisz most kezdődik számukra a kampány igazi fejezete.
„Minden héten legalább két alkalommal kitelepülünk saját körzetünkben, hogy a választópolgárokkal megismertessük immár
hivatalos jelöltjeinket, illetve személyesen mondhassuk el programunkat” – közölte Bóth János.
Saját esélyeivel kapcsolatban,
miszerint sorrendben harmadszor is sikerülhet megszereznie

a polgármesteri széket, elmondta, nagyon bizakodó, hisz a rengeteg összegyűjtött ajánlószelvény azt bizonyítja, sokan állnak
mögötte.
„Ez a választás nem a pártszimpátiáról fog szólni Vácon,
hanem a helyi programokról. Az
elmúlt években bizonyítottunk,
hogy a város jó kezekben van” –
állította Bóth János, aki hozzátette, a kopogtatócédulák nagy száma is megerősítette abban, hogy
az október 3-i választáson sikerül megőrizniük jelenlegi pozíciójukat a város irányításában,
és reméli, sikerül a szocialistáknak nyolc képviselőt bejuttatniuk
a helyi képviselőtestületbe.
- molnár -

KIVÁLÓ OKTATÓK, OPTIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁMOK

A TÖLGYFA NYELVSTÚDIÓBAN!
(FMK.13-0882-04)
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Meglehetősen formabontó kam
pánynyitót tartott az LMP Vácon.
A többi párttal ellentétben ők az
utcán indították el a nagy hajrájukat az október 3-i önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Amint azt Tringli András, a párt
polgármester-jelöltje elismerte,
egyelőre nem állnak túl fényesen
az induláshoz feltétlenül kellő kopogtatócédulák gyűjtésével.
„Több körzetben még el vagyunk maradva az induláshoz
szükséges cédulák összegyűjtésével, éppen ezért a párt aktivistái most erre helyezik a hangsúlyt. Ha eredményes lesz a cédulázás, akkor szeptember harmadikától egy igen aktív kampányt
indítunk fórumokkal, szórólapozással, illetve egy film elkészítésével” – jelentette be a 23 éves
egyetemi hallgató.
A viselkedéselemző diplomával rendelkező, jelenleg pszichológusi szakon tanuló fiatalember
a polgármesteri szék mellett harcba száll a 8. számú választókerület egyéni képviselői helyéért is.
„Egy olyan élhető városért szeretnék dolgozni, amit mind az
ott lakók, mind az odalátogatók szeretni tudnak, mert élettel teli közterületek, színvonalas
kultúrprogramok, emberi léptékű fejlesztések jellemzik” – tartotta meg rövid kampánybeszédét.
Tringli András egy kérdésre
válaszolva elmondta, ha elnyeri a
választók bizalmát, akkor városvezetőként első feladatának egy
váci színházi fesztivál megszervezését, és a Dunakanyar panorámáját rontó építkezések engedélyeinek felülvizsgálatát és vis�szavonását tartja.
A kampánynyitón Csillag Rita,
az LMP 3. számú választókerületének képviselőjelöltje elárulta,
tudják jól, illúzió arra számítaniuk, hogy Vác bármely kerületében egyéni mandátumhoz juthatnak, ám arra komoly esélyt lát,
hogy a közgyűlésbe egy személyt
delegálhassanak.
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ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, OROSZ tanfolyamok szeptembertől

4 FŐS CSOPORTOK, EGYÉNI OKTATÁS
4 fős csoportban óradíj: 1000 Ft

Dunakeszi, Németh László köz 1., Szent István u. 86.
(Szakorvosi Rendelőintézet bejáratával szemben)

Tel.: +36-20/437-70-76, www.tolgyfa.hu
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Tudósítások Dunakesziről

700 milliós beruházás
Dunakeszin

(Folytatás az 1. oldalról)

A beruházásnak köszönhetően a gyártelepi MÁV lakótelepi
lakások pincéi, a vasúti aluljáró,
és a környező utcák „megmenekülnek” az utóbbi években szin-

te rendszeressé váló hatalmas
esőzéseket kísérő beázásoktól. A
közműfejlesztés eredményeként
a Duna-parti Liget utca és város
keleti területén lévő Toldi utca
közötti szakaszon az önkormányzatnak sikerült megoldania a csapadékvíz elvezetését – mondta
ünnepi beszédében Kecskeméthy
Géza. A polgármester elismeréssel nyilatkozott a kivitelezési munkálatokat végző Penta Kft.
teljesítményéről, amely sikeresen

oldotta meg az előre nem látható és tervezhető akadályokat is.
Példaként említette a folyamatosan feltörő talajvíz eltávolítását,
az átlagosnál jóval mélyebb, néhol 6-7 méter mély munkaárok
kiépítését. Nem állítom, hogy

munkavégzés közben nem voltak
kritikus pillanatok, de a végeredményről első osztályú referencia
levelet tudunk kiállítani – mondta Kecskeméthy Géza polgármester, aki köszönetet mondott a
kivitelező cég munkatársainak és
mindazoknak, akik szakmai tudásukkal segítették a beruházás
eredményes megvalósítását, támogatták Dunakeszi fejlődését.
Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezető igazgatója a projektzáró

ünnepségen köszönetet mondott
a városi önkormányzattól kapott
munkáért. Elismerését fejezte ki
a beruházás területén élőknek,
akik elviselték a munkálatokkal
járó kellemetlenségeket, melyek
feloldásában segítségükre volt
a körzet képviselője, Stehlik Ferenc. A közreműködő szakemberek és a polgármesteri hivatal együttműködő munkatársainak méltatása után a beruházásról szólva elmondta: - A csatorna
teljes hossza 2820 méter, melynek legnagyobb átmérője a Liget
utcánál eléri az 1,6 métert. Közel ezer méteren víztelenítették
a munkaárkot, melyből 600 ezer
m3 csapadékot szivattyúztak ki.
A csatorna legmélyebb pontja
közel 7 méter volt.
Az ügyvezető igazgató beszámolt arról is, hogy átlagosan 50
fő dolgozott a beruházáson, 150160 millió forint értékű saját eszközparkkal vettek részt a hálózat építésében. Az előre nem várt
műszaki, és egyéb gondok nagyságát érzékeltetve kifejtette, hogy
a 700 millió forintos beruházás
értéke a plusz ráfordításokkal véleménye szerint eléri 900 millió
forintot is.
Az avató beszédeket a rendezvénynek otthont adó Bárdos Lajos Általános Iskola kamara kórusának ünnepi műsora zárta.
Vetési Imre

Megszűnt a forgalomelterelés

Új aszfaltot kapott
a Tábor út

Új aszfaltréteget kapott a Tábor útnak a gyártelepi vasútállomás felőli része. Mint a műszaki
osztály illetékesétől lapunk megtudta, a munkálatok elvégzését
az önkormányzat írta elő a Tigáz
számára. Korábban ugyanis azon
a területen a gázvezeték rekonstrukciója miatt felbontották az útpályát. Az újonnan aszfaltozott
útszakaszt már át is adták a forgalomnak, ezzel megszűnt a korábbi, hetek óta fennálló forgalomelterelés.
Fotó: KesziPress

Gyűjtés az árvízkárosultaknak

A CURVES Dunakeszi – ahova csak hölgyek járnak 30 perces köredzésre – és az Aranyág Alapítvány az
árvíz alatt súlyosan megsérült Kovácsvágási Óvoda számára pénzgyűjtést szervez az újjáépítéshez.
Kérünk minden kedves olvasót, hogy ha teheti, támogassa akciónkat, akár személyesen a Curves Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő út 70. alatt található klubunkban, akár az Aranyág Alapítvány számlaszámán:
10200847-32414347-00000000. Kérjük, hogy feltétlenül írja be a közlemény rovatba az adóigazoláshoz
szükséges adatain kívül a CURVES szót is. Azok számára, akik személyesen a klubban adják át az adományukat, egy apró meglepetést készítettünk. A gyűjtés augusztus 30-tól október 04-ig tart.
Az akcióról bővebben a www.curves-magyarorszag.hu oldalon olvashat.

48 férőhellyel bővült
az Eszterlánc óvoda

Jelentős beruházás történt az elmúlt időszakban a dunakeszi Eszterlánc óvodában. Az intézmény mellett
lévő lakóingatlant tulajdonosaitól megvásárolta az önkormányzat, s az anyagi feltételek megteremtésével június közepe és július vége között az építményt óvodai célra átalakították. Két, egyenként huszonnégy fős, zömében kiscsoport számára kezdődik el, újonnan felvett négy óvodapedagógussal és két dadussal szeptember 1-jével az élet a rendkívül tetszetős, jól felszerelt, otthonos helyiségekben. Az udvar is
szemet gyönyörködtető, vadonatúj játékok, tágas füves játszóterület és egy „megörökölt”, felújított szökőkút kis tavacskával teszi teljessé az esztétikai élményt.
Az új létesítmény avatására augusztus 27-én került sor önkormányzati képviselők, iskolaigazgatók, óvodapedagógusok jelenlétében. Kecskeméthy Géza polgármester méltatta a beruházás
jelentőségét, s kiemelte, hogy a
régi épületben már régóta igényelt átalakításokat is elvégezték. Elismeréssel szólt a bővítést
végző Trend Zrt., valamint a felújításokban közreműködő Kollár
és Társa Kft. minőségi munkájáról. Köszönetet mondott a munkálatokat folyamatosan ellenőr-

ző Lőrincz András osztályvezető
tevékenységéért, valamint Faith
Éva intézményvezetőnek, aki tanácsaival, javaslataival segítette
a beruházás sikerét. Hangsúlyoz-

ta végezetül, hogy az óvodabővítés a körzetben élő családok számára kisgyermekeik elhelyezésében sokat segített.
Az elhangzottakat azzal egé-

szítette ki Dióssi Csaba alpolgármester, a körzet országgyűlési
képviselője, hogy a most átadott
létesítmény csak egy állomása a
város hosszabb távú óvodai programjának. Az elmúlt időszakban
húsz százalékkal bővült a dunakeszi óvodai férőhelyek száma,
s ez a folyamat nem áll meg. Kiemelte, hogy az eddigiekben is a
felvételt nyert gyermekek negyven százaléka került óvodába
törvényi előírás alapján, a többi
ezen felül történt.
Kérdésünkre Lőrincz András
elmondta, hogy az ingatlant 32
millióért vásárolták meg, s a beruházással együtt több mint 50
millió forintot fordítottak erre a
nagyon fontos fejlesztésre.
Katona M. István
A szerző felvétele

Készenléti katamarán

A Dunakeszin jó ideje működő s egyre ismertebb Készenléti Mentők Kft. új szolgáltatással bővült. Június 1-jétől látható a város Duna-menti partszakaszán az a mentőkatamarán, amellyel a vízben vagy a közvetlen közelében történő kisebb-nagyobb baleseteknél tudnak azonnal orvosi segítséget nyújtani. Kristóf László ügyvezető igazgató elmondta, hogy a már korábban meglévő motoros kishajót alakították át
oly módon, hogy minden, az azonnal mentéshez, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközzel felszerelték,
többek között egy esetleges újraélesztéshez elengedhetetlenül szükséges Lifepak 500-as defibrillátorral.
Az eddigiek során szerencsére
komoly beavatkozásra még nem
volt szükség, ám tudva, hogy korábban történtek már életvesztéssel is járó vízbefúlások a partszakaszon, úgy vélik, a katamarán
jelenlétével és az esetleges, eddigieknél is gyorsabb orvosi beavatkozással elejét vehetik tragédiáknak. Jelenlétüknek egyébiránt örültek az erre sétáló lakosok, megnyugtató számukra,
hogy ha szükséges, azonnal megoldható a segítségnyújtás.
Kérdésünkre elmondta még az
ügyvezető, hogy működésük kezdete óta egyre ismertebbé válnak
Dunakeszin és Fóton, a két település önkormányzata folyamatosan biztosítja számukra a működéshez szükséges támogatást.
Emellett alapítványukba rend-

re érkeznek egyéni támogatások,
s ezeknek köszönhetően például a közelmúltban vásárolni tudtak egy motoros leszívót, mellyel

végre felválthatták a régi, elavult
eszközt.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Átadták a Búzaszem Iskola
Házi víztisztító berendezéseket
új épületét Gödön

Lakossági tájékoztató

kínáló ügynökök megtévesztő
módszereire

Fogyasztóink részéről az utóbbi időben több bejelentés érkezett az úgynevezett házi víztisztító berendezéseket forgalmazó cégek ügynökeinek tevékenységéről - nyilatkozta lapunknak Gombás Ernő, a DMRV
Zrt. osztályvezetője.
Az ügynökök általában az alábbiakban leírt bemutatót végzik:
Vízmintát vesznek a hálózati
(általunk szolgáltatott) vízből.
A vízbe egy készüléket (elektródákat) helyeznek, rákapcsolják az áramot, gusztustalan, sötét színű üledék keletkezik.
A művelet az elektrolízis, melynek során nem a vízben eredetileg is benne lévő oldott anyagok
válnak láthatóvá, hanem a vaselektróda oldódódásakor keletkező vas-hidroxid, ami barnás-fekete üledéket képez.
Ezt a kísérletet esetleg különböző minőségű ásványvizeken is
elvégzik, hasonló eredménnyel.
Ezt követően a hálózati vizet
átengedik víztisztító berendezésükön, majd a „tisztított” vízre
is rákapcsolják az elektródákat,
és nem keletkezik sötét üledék.
A „tisztítás” ugyanis elsősorban
a vízben oldott sók eltávolítására
irányul, a só-mentes víz nem vezeti jól az elektromos áramot, így
az elektrolízis során nem oldódik
be semmi a vízbe.
Közlik a potenciális vásárlóval, hogy eddig ilyen szennye-

zett vizeket fogyasztott, az ő berendezésükről elfolyó víz viszont
szemmel láthatóan tiszta.
Javasolják a készülék megvásárlását.
Az ehhez hasonló bemutató az
emberek félrevezetésére irányul.
Egyik kedves fogyasztónk eltette a bemutató során kezelt és kezeletlen vizeket is, melyeket akkreditált laboratóriummal megvizsgáltattunk. Bebizonyosodott,
hogy a „tisztított” víz csaknem
só-mentes, mint a desztillált víz,
és az elszíneződést okozó anyagot valóban az elektrolízis során
juttatták be megtévesztés céljából a csapvízbe.
Az ivóvíz az egyik legjobban ellenőrzött élelmi anyag, folyamatos vizsgálatát jogszabályok írják
elő, és hatóságok ellenőrzik.
Tájékoztatjuk kedves fogyasztóinkat, hogy az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X.25.) Kormányrendelet, valamint a 98/83/EK irányelv előírásai szerint a házi víztisztítókról elfolyó „tisztított víz” sokszor
nem is ivóvíz minőségű, mint

ahogy nem iható, sőt káros a
desztillált víz is. Az emberi szervezetnek ugyanis szüksége van a
vízben oldott sókra, nem véletlen, hogy a komolyabb víztisztító
berendezéseknél a szűrési, tisztítási folyamatokat egy visszasózási művelet is követi.
A természetes sók fontos alkotóelemei az ivóvíznek, eltávo
lításuk a működési területünkön
szolgáltatott víznél szükségtelen.
Bízzanak az általunk szolgáltatott, a hatósági elvárásoknak és
a jogszabályi előírásoknak megfelelő, jó minőségű csapvízben,
fogyasszák egészséggel! Vizünk
folyamatosan, akkreditált laboratóriumok és az ÁNTSZ által ellenőrzött minőségű, az egészségre nem káros.
Legyenek óvatosak a sokszor
megtévesztő eszközöket is alkalmazó, csak a berendezések eladásában érdekelt ügynökökkel!
Kérjük, továbbra is jelezzék felénk, ha hasonló
eseteket tapasztalnak!
DMRV Zrt.

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján megkezdődik Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve felülvizsgálatának és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv véleményezése. A két eljáráshon a vélemények megkérése egy időben történik, azonban azok közbenső egyeztetését az Önkormányzat majd külön kívánja megindítani.
A jelen véleményezési eljárás során az 1997. évi LXVIII. tv. 9.§ (2) bekezdése értelmében a településrendezési eszközöket az érintettek megismerhetik, azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
A fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 munkanapon belül Dunakeszi Város Településszerkezeti Terv felülvizsgálati anyaga ügyfélfogadási időben megtekinthető a város főépítészénél, a Dunakeszi
Város Polgármesteri Hivatalának 26-os szobájában.
Passa Gábor főépítész

Tisztelettel:

20 év képviselőség után elköszön Kliment Géza

Tisztelt Választó Polgárok!
Kedves Barátaim!
Meghatottan köszönöm meg
Önöknek, hogy 20 éven keresztül nekem szavaztak bizalmat az
önkormányzati választásokon.
Az Önök támogatásával lehettem két évtizeden át (5 ciklusban)
egyéni képviselőjük.
Munkámban nagy segítség volt
az Önök szeretete. Sok ízben
szép szóval, vagy keményen, határozottan védtem az Önök érdekeit.
Végtelenül sajnálom, hogy a
Szent István Általános Iskola rekonstrukciója ezen időszakban
nem történt meg. Jó hír, hogy
az iskola terve rövid időn belül
kész.
Továbbá a László köz szilárdburkolattal történő ellátása is sajnos elmaradt. Az utca csapadék-

víz szikkasztója és a tervek elkészültek.
Ha valamelyiküket megbántottam, kérem bocsássanak meg
nekem. További életük során jó
egészséget, hosszú életet, sok sikert kívánok.
Köszönöm a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő
együttműködését.
Isten áldja Önöket.
A 3. sz. választókörzet lakóinak
jó szívvel ajánlom Kovács László, gyermekkori barátom személyét, mivel Ő tudná továbbvinni
azt a munkát, amit sajnos befejezni nem tudtam.
Nagyra becsüléssel üdvözlöm
Önöket.
Kliment Géza

(Folytatás az 1. oldalról)
– Ez az iskola úgy épült fel, ahogyan ma újjá kellene építeni Magyarországot – fogalmazott Horváth Szilárd, az iskola egyik megálmodója, alapítója, majd hozzátette: „160 millió forintot fizettünk ki, a hiányzó részt szülői
összefogással, rengeteg önkéntes
munkával, és a mellénk állt támogatók, vállalkozók anyagi hozzá-

járulásával tettük mellé”.
Az iskola megáldó ünnepén
Csuka Tamás tábori püspök mellett Szotyori Nagy Gábor gödi református lelkész, Márkus Gábor
nagytiszteletű úr és Gottfriedné
Madai Éva lelkész, hitoktató a
verőcei fenntartó intézmény képviseletében; Ország Tibor katolikus atya, az iskolaalapítók egyi-

Japán
nap

Dunakeszin idén még több
programmal kerül megrendezésre a Japán Nap a Goshinkan
Dojoban. A népszerű rendezvénynek a Rákóczi u. 11. ad otthont, ahol filmvetítések, harcművészeti bemutatók és próbaedzések, előadások, japán meseolvasás is színesítik a programot.
Lehetőség lesz az Origami és
Sushi készítés alapjainak elsajátítására és japán bazár is várja majd az érdeklődőket. Minden program díjtalan!
Szemerey Márton a Tan Kapuja Buddhista Főiskola (TKBF) japán szakirányának vezetője tart
előadást a japán nyelv és a japán
kalligráfia alapjairól. A résztvevők megtanulhatják saját nevüket japánul leírni vagy valami
számukra érdekes japán szó, kifejezés írásjeleit ismerhetik meg.
Szabó Balázs előadásán az érdeklődők megismerhetik a japán
harcművészetek történetét és bepillantást kaphatnak a japán történelembe. Japanológiával foglalkozik, szakterülete az Edokori (1603-1867) japán eszmetörténet. Modern és klasszikus
japán nyelvet, japán történelmet
tanít. Aikidó mester, 1984 óta
foglalkozik ezzel a harcművészettel, 5. dan fokozattal rendelkezik, az MKDE elnöke.
A szeptember 11-i, késő estéig
tartó programok sora 10 órakor
kezdődik a kapunyitással. Másnap, szeptember 12-én 14 órakor
kezdődnek a próbaedzések.

ke; a piarista atyák közül Guba
András és Szabó László; illetve Marton Zsolt Göd plébánosa
vett részt az istentisztelet illetve
szentmise celebrálásában.
Markó József, Göd város polgármestere köszöntőjében úgy
fogalmazott: „a város a területtel tudott az iskolához hozzájárulni”. A Búzaszem közössége az

elmúlt hét év során bebizonyította, hogy rászolgált a bizalomra,
és ma már a város büszke erre az
iskolájára is.
A közösség kis pihenő után
folytatja az építkezést, a most átadott épületet még két oktatási
célú követi, majd egy tornaterem,
ebédlő és kápolna következik, az
Ybl-díjas építész, Salamin Ferenc tervei alapján.
B. A.

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

Igazolható
a Magnapress hatása

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

Dinamica Medicine energetikai állapotfelmérés

Időpont: 2010. 09. 15-16-17.
Bejelentkezés:

DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 4. SZOBA
DUNAKESZI, FŐ ÚT 75-81.
JÁVORSZY ÖDÖN KÓRHÁZ JÁRÓBETEG
ELLÁTÁS II.EMELET 251.SZOBA
VÁC, ARGENTI DÖME TÉR 1-3.
Tel.: +36-30-343-9954
Használja ki szabadidejét, és ezt
a kedvező lehetőséget arra, hogy törődjön
magával. Ennyit igazán megérdemel!

Várjuk szeretettel!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Segítő kéznyújtás

Gyerekzsivaj, zeneszó, ünneplőbe öltöztetett épület, az udvaron játszó családok sokasága. Mindez hirdette, hogy nem egy átlagos délután fogadja a Zrínyi utcai Bölcsőde és Speciális Csoport háza tájára érkezőket augusztus 27-én, pénteken. S valóban nem egy átlagos nap volt ez. A bölcsőde fennállásának
negyvenötödik évfordulójára emlékeztek egy családi délután keretében. A gyerekek különféle kreatív
foglalkozásokon vehettek részt, vagy csak úgy kedvükre játszhattak szüleik bevonásával és szemmel láthatóan nagyon élvezték a közösen, együtt töltött időt.
Az 1965 óta meglévő, hagyományos bölcsődei ellátás mellett
1991-től a Vácon és vonzáskörzetében élő, hat éven aluli értelmiérzékszervi-, vagy mozgássérült,
viselkedésproblémás, valamint
autizmussal élő, illetve fejlődés-

menetében jelentősen akadályozott gyermeket nevelő családok
számára nyújt szolgáltatásokat,
míg azt az állapotuk indokolja.
1991-től ugyanis részleges integráció keretében történik a gyermekek ellátása. A sérült gyermekek fejlődése ép társaik mintáját követve felgyorsul és lehetőségük van a megfelelő kortárs
kapcsolatok kiépítésére is. Az
együttlét során az ép gyermekek

megtapasztalják és elfogadják a
másságot társuk játékában, mozgásában, kommunikációjában és
természetessé válik számukra az
együttérzés, segítségnyújtás. A
mindennapokba bepillanthatnak
a szülők a minden nyáron meg-

rendezendő családi játszódélután
alkalmával, melyen hagyományosan részt vesznek a bölcsődés
gyerekek családtagjai is. Ez most
sem volt másképp.
A jeles jubileumok alkalmával
viszont általában ellátogatnak az
intézménybe korábban járt gyermekek és a hajdani dolgozók is. A
pénteki ünnepségen részt vett özv.
Dudla Károlyné, az intézmény
első vezetője, aki az 1965-ös ala-

pítástól 1984-es nyugdíjazásáig
irányította szeretettel a bölcsőde
munkáját. Mindenki Joli nénijét
nagy örömmel fogadták ez alkalommal is egykori munkatársai és
a város többi bölcsődéjének egykori és jelenlegi vezetői. Köztük
a születésnapját ünneplő bölcsőde vezetője, Szelényi Sándorné is,
aki köszönetet mondott a szintén
jelenlévő Kriksz István képviselőnek támogatásáért. A városatya az
önkormányzat éves költségvetésében biztosított egyéni választókörzeti kerete terhére hatszázezer
forintot biztosított a fűtésrendszer
korszerűsítésére. S bár lehetőségeihez képest mindig támogatta
az intézményt az önkormányzat,
bizony a jövőben is szükség lenne erre. Az udvari terasz például teljes körű felújításra vár, akárcsak az épület egyik részén lévő
tetőszerkezet. A két évig érvényes, a városi büdzséből készített
felújítási tervek azonban már rendelkezésre állnak – tudtuk meg
Szelényi Sándornétól. A programot megtisztelte jelenlétével a
város három bölcsődéjének tevékenységét koordináló Gyimesi Ildikó, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatója is.
Lakatos Csaba

XII. évfolyam 17. szám
Sosem hullott még ennyi csapadék az első hét hónapban

Bármeddig folytatódhat
a szélsőséges időjárás
(Folytatás az 1. oldalról)
Abban mindenki egyetért,
hogy ez a nyár minden szempontból embert próbáló időszak
volt. Főleg, ha az időjárást nézzük. Ugyanis egyszer napokig ki
sem lehetett mozdulni a hűs lakásból az aszfaltot olvasztó kánikula miatt, máskor pedig olyan
viharok csaptak le, amilyet az elmúlt századokban is csak ritkán
éltek át a dunakesziek. Persze ennek az időjárásnak is megvannak
az okai.
„Egy biztos, nagyon szélsőséges nyár van mögöttünk időjárás
tekintetében. Ennek oka az, hogy
Európa felett olyan nagy a ciklonok és légköri frontok mozgása,
hogy az ebből kialakuló viharok
valóban hihetetlenek lehettek a
Kárpát-medencében élők számára” – nyilatkozta lapunknak Németh Lajos meteorológus.
A szakember szerint ciklikusan lehetett nyomon követni,
hogy a három-négy napos kánikulát követően az érkező hidegfront váltotta ki a hatalmas esőzéseket, melyeket legtöbbször
jégeső is kísért. Sőt, nyár elején
két olyan viharciklon is kialakult
a kontinens, illetve az ország felett, amelyeknek köszönhettük az
emberemlékezet óta nem tapasztalt felhőszakadásokat.
„Még nevet is adtunk nekik,

mégpedig a keletkezésükkor lévő
névnapok alapján a május 15-i
ciklon a Zsófia, míg a május 31-i
az Angéla nevet kapta” – árulta el
a TV2 időjósa.
Az biztos, hogy több, eddig számon tartott rekord megdőlt idén világ-, és országszerte.
Hogy mi volt ezen időjárás kiváltó oka, arról vitatkoznak még a
meteorológusok. Van, aki az izlandi Eyjafjallajökull vulkán által kibocsátott hamu szennyező anyagaira fogja a szélsőséges
időjárást, van, aki az emberiség
természetellenes
életmódjával
magyarázza azt.
„Én nem utasítom el egyik állítást sem, hisz a Meteorológiai Intézet 1870-es megalapítása
óta sosem hullott ennyi csapadék
az ország területére hét hónap
alatt. Sőt, az adatok azt mutatják,

több részen már annyi eső esett,
amennyi egész évben szokott” –
folytatta Németh Lajos.
A meteorológus szerint világszinten is változások voltak tapasztalhatóak, miután a beltengerek és az óceánok hőmérséklete eddig nem tapasztalt módon
megnövekedett.
„Földi méretekben július 31-ig
sosem volt még ilyen meleg az átlaghőmérséklet, mint az első hét
hónapban” – tudtuk meg a szakembertől.
Németh Lajos azért mindenkit
megnyugtat: a Katrina hurrikánhoz hasonló természeti csapástól
azért nem kell tartania Dunakanyar lakosainak, mert ezek a jelenségek nem jellemzőek a mérsékelt éghajlati övhöz országban.
- molnár -

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Szeptemberben
átadhatják a megújult
szobi városközpontot
2010. szeptember 11-én 14 órától
a Dunakeszi lóversenypályán

ÁLLATI JÓ ÖRÖKBE FOGADÓ NAP
ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
a PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület és a keretein belül
mőködű Rottweiler S.O.S. csoport szervezésében

Az új otthonra váró keverék kutyák és rottweilerek mellett
színes családi programokkal várjuk Önöket
Műsorok a színpadon és a pályán: Musical válogatás - Radnóti Diákszínpad,
Utazás a mesék birodalmába – Holdkórosok, Dogfit Agility bemutató,
Aquincum ASE Flyball csapat, Dog Dancing
18 órától koncertek: Scarabeus, a Destroy party és a Core-okozók együttesek
Egyéb programok: kézműves foglalkozás, rajzverseny, állatvédelmi totó,
tombola, arcfestés, ugrálóvár, stb.
Házigazdánk: Váczi Gergő

A belépés gyerekeknek díjtalan, felnőtteknek 500 Ft jelképes adomány a kutyákért.

SZERETETTEL VÁRJUK!

www.pet-ak.hu

Hamarosan befejeződik a szobi városközpont fejlesztése. A kivitelező jóval a kiírt időpont előtt be tudja fejezni a munkálatokat, így várhatóan már szeptember elején átadják a felújított épületeket és teret. A
Szobi Városfejlesztő Kft. vezetője, Galanits Tamás elmondta: a projekt megfelelő ütemben halad, és jelenleg úgy néz ki, hogy sikerül az előre eltervezett időpontban befejezni.
– A hosszú esőzések jelentősen
megnehezítették ugyan a munkálatokat, de jól összehangolva sikerült leküzdeni ezeket a problémákat. A helyi lakosokat a Szobi Hírnök nevű helyi újságon keresztül havi szinten tájékoztatjuk, emellett pedig személyesen
is beszélünk velük és egyeztetjük
a problémáikat, melyek a projekt
kapcsán merülnek fel – mondta.
Hozzátette: alapvetően pozitív
a hozzáállás a lakosok részéről,
bár a projekt alakulását tekintve és látva a tervezők által megálmodott és már nagy részben
megvalósult terveket ez nem is
csoda, hiszen egészen impozánssá kezd alakulni.
A felmerülő problémákat és
gyors megoldást igénylő ügyeket
jól összehangolt koordináció ke-

retében oldják meg a kivitelezők,
a műszaki ellenőr, a tervezők, és
a projektmenedzsment a hatóságok segítségével és bevonásával.
A beruházáshoz az unió mint-

egy 500 millió forinttal járult
hozzá, a saját erő egy részét az
önkormányzat pedig hitelből teremtette elő.
Furucz Anita

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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Takács Sándor előbb szerette meg a Hoffer traktorokat, mint…

Akit a motorfüstje megcsapott

A Dunakeszin élő Takács Sándor a megszállott ember szenvedéllyel gyűjti a régi motorokat. Minden a Duna-parti városhoz köti. Itt volt ipari tanuló, majd a sikeres vizsga után 1962-től 2005-ig az egykori legendás MÁV Járműjavító Üzemben, melyet ma már, mint Bombardier
Kft.-t ismerhet ország-világ. A műszaki vezetőként dolgozó Takács Sándor a kísérleti műhely vezetőjeként vonult nyugdíjba…
– A motorokkal való kapcsolatom már
kis gyerekkoromban kezdődött. Nagybátyámnak, Jászalsószentgyörgyön cséplőgépe, Hoffer traktorjai voltak, melyeket mindig
csodálattal néztem – kezdte visszaemlékezését Taki bácsi.
– A motorok iránti rajongásom igazából,
akkor kezdett szenvedéllyé válni, amikor a
Nógrád megyei Bokoriban egy majálison
megláttam a szebbnél szebb traktorokat. Először ekkor érintett meg a gyűjtőszenvedély.
Ezután, minden bokori traktorkiállításra elmentünk. Szeptember elején, Mezőkövesden
Hajdu – Rávis gyűjteményt nézzük meg és az
ott megrendezésre kerülő kiállításon veszek
részt, legutoljára 300 cm léghűtéses Csonka
aggregátort, és 12 voltos aggregátort mutattunk be.
A gyűjteményem legrégebbi motorja Csonka-Bánki szabadalma alapján gyártott, Ganz
és Társa Budapesten 1896-ban készült egyhengeres négyütemű stabil motor (a képen),
mely a legértékesebb gépem. Van továbbá két
750 Csonka boxerem, mivel Csonka motorgyűjtő is vagyok. Már készülünk mezőkövesdi Csonka kiállításra. Ipartörténeti emlékeket
az utókornak megőrizni.
A gyűjtők segítik egymást, a kiállításon több
százan vesznek részt – folytatta Taki bácsi. Minden, ami a stabil gépekkel, motorokkal
és mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos, az
érdekel. Nyugatabbra még nagyobb kiállítások vannak, oda nagy távolság miatt nem megyünk el. Évente 7-8 találkozóra járunk a fe-

A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Őszi Művészeti Hetek
programajánló
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

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

Október 22. péntek 20 óra
Kávézó koncert – Patrióta zenekar
Tagok:Berczelly Csaba, Szabó Attila, Horváth Ádám, Terman László
A belépőjegy ára: 800 Ft

Október 28. csütörtök 19 óra
Juan Gaspar gitárkoncertje
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola (Vác,
Konstantin tér)
Juan Gaspar Mexikóban Pueblóban él,
egyike azon kevés gitárművészeknek, akik
komponálnak és elő is adják darabjaikat.
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft és az
előadás napján 1000 Ft.

leségemmel együtt. Kiállítási helyszínek: Veresegyház, Pusztamonostor, Hungaroring…
Szentendrén a skanzenben csak meghívottként lehet eljutni, ott többször is részt vettünk, ami kitüntetés volt számomra.
A motorok bemutatása közben lelkesen mesél a szomszédos fóti motorosok 2007-ben
rendezett veterán kiállításán látott „csodagépekről”. Dunakeszin egy idős bácsi mondta,
hogy van egy kis Csonka motorja, csak azt
nem tudom, hol lakik, ha olvassa ezt az írást,

kérem, jelentkezzen – kéri Takács Sándor, aki
örömmel újságolja, hogy sikerült egy-két emberrel megismertetni a motorgyűjtés szépségét.
Takács Sándor nagyon szerencsésnek tartja magát, mert felesége mindenben támogatja, ott van valamennyi motoros kiállításon.
– Annak pedig külön örülök, hogy Norbert
fiam is aktívan vesz részt e szép hobbi művelésében.
Kép és szöveg: Solymosi László

Dunakeszi lecsófesztivál a Szent István
Általános Iskola családi napja keretében
A paradicsomtermesztés hagyománya szorosan összefonódik városunk történetével.
A Szent István Általános Iskola szülői közössége és tantestülete ennek a nemes hagyománynak
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kíván emléket állítani egy bensőséges, jó hangulatú fesztivál
megszervezésével, mely reményeink szerint kellemes kikapcsolódást nyújt majd kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt.

Az iskola családi napja keretében idén első ízben megrendezésre kerülő dunakeszi lecsófesztivál iskolánk közösségi hagyományápoló tevékenységét is
szimbolizálja.
A programot terveink szerint
évről évre minden szeptember
ben megismételjük.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A fesztivál időpontja: 2010.
szeptember 11. 10-16 óra
Helyszíne: Dunakeszi, Táncsics u. 4. Program: Lecsófőző verseny (Zsűrielnök: Szakáll
Lászlóné)
Ismeretterjesztő előadás a pa-

November 11.
csütörtök 19 óra
Koncz Zsuzsa koncert
A belépőjegy ára:
3.400 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

ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig,
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

Külső hőszigetelés vödrös vakolattal,
megrendelésre KEDVEZŐ ÁRON!
pl.: 5 cm-es 1665 Ft/m2, 8 cm-es 2040 Ft/m2
A csomag tartalmazza: polisztirol lapot- üvegszövet hálót-ragasztótapaszt- alapozót- 712 színben- ALAPÁRON – kapart 1,5 mm-es, dörzsölt 2 mm-es vakolattal.
60.000 Ft felett díjtalan házhozszállítás!
10 év rendszergarancia!
radicsomtermesztésről
Sport- és ügyességi versenyek,
kézműves foglalkozások, állatsimogatás, ugrálóvár,
Capoeira bemutató valamint a
Drums Ütőegyüttes műsora
További információk:
www.sztistvan-dkeszi.sulinet.hu

Homlokzati polisztirol lapok
RAKTÁRRÓL AZONNAL!

pl.: 5 cm-es 575 Ft/m2
Üvegszövet háló 100 Ft/m2
Ragasztótapasz 25 kg-os 1350 Ft/ zsák

Térkő 6 cm-es szürke: 1870 Ft/m2,
színes: 2150 Ft/m2,
Szegélykő szürke: 100x20x5 cm: 550 Ft

Cserepek kedvezményes ÁRON!
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

URSA üveggyapot 10 cm-es 405 Ft/m2
szigetelési érték l = 0,042 w/mk
ÉRDEKLŐDJÖN KERESKEDÉSÜNKBEN!
Az akciók a készlet erejéig érvényesek. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

• 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, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák,
gipszkarton falak és álmennyezetek építése stb. Telefon: +3630/386-4456
• Pomázi sörözőbe fiatal agilis pultoslányt keresünk. (feltétel szakmai gyakorlat, illetve bizonyítvány). Fényképes szakmai önéletrajz
szükséges. Tel.: +36-70-333-8536
• www.vacparketta.hu

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Minden váci érmes lett a sárSportpályát avattak Vácott

kányhajó Európa Bajnokságon

Három évtized elteltével avattak ismét mindenki által használható, köztéri sportpályát Vácott.
A Diadal téri streetball pálya
egy szerteágazó elképzelés első
megvalósuló szelete, hiszen a
folytatásban extrém sportok űzői
is megtalálhatják majd a mozgásigényüket kiszolgáló lehetőségeket.
A pályaavatón egy színvonalas kangoo-bemutató után Tomori
Pál, a választókerület önkormányzati képviselője mondott beszédet, melyben megemlítette, hogy
az 1,8 millió forintos költséggel

Augusztus 13. és 15. között, Hollandiában, Amszterdamban került megrendezésre a 9. Nemzetek Közötti Sárkányhajó Európa Bajnokság, melyen a 172 fős magyar válogatottban 33 váci sárkányhajós is részt
vett. A magyar egységek U18, U23, premier, senior és grandsenior versenyosztályokban, összesen 31 versenyszámban álltak rajthoz.

megvalósuló terület mindenki
előtt nyitott, kezelése, karbantartása a Váci Lakóterületi SE gondozására lesz bízva. Az ünnep-

ségen megáldották a pályát, amelyet ezt követően birtokba vettek a
sportolni vágyó fiatalok.
KáGyé

10 ezer méteren nem talált legyőzőre a váci tűzoltó

Sági József aranyérmet nyert
a veterán Európa Bajnokságon
A 17. Veterán atlétikai Európa Bajnokságot Nyíregyházán rendezték meg. A versenyen 41 ország háromezer sportolója indult. Magyarország 20 arany, 21 ezüst és 16 bronzérmet nyert. Sági József, a Dunakeszi Vasutas kiválósága aranyéremmel térhetett haza.
Sági József 39 éves nős, három
gyermeke van, fiatal kora óta atletizál. A Váci Tűzoltó Parancsnokságon dolgozik, mint szolgálatvezető parancsok-helyettes. A
tűzoltó világbajnokságon 10 ezer
méteren és félmaratonon, eddig
már három aranyérmet szerzett.
Nyíregyházán több mint háromszáz magyar versenyző közül elsőnek szerzett aranyérmet 10
ezer méteren és állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
– Nyíregyháza számodra kedves város?
– Igen, emlékszem 1996ban az országos bajnokságon
félmaratonon egyéni csúcsot futottam. A legjobb eredményem

eddig magyar bajnokságon, harmadik és negyedik helyezés.
– Mire számítottál az Európa
bajnokságon?
– Alaposan felkészültem, ki
akartam használni a hazai pálya
előnyét és bíztam a sikerben. Ismerve az erős mezőnyt a korcsoportomban, az első hat közé vártam magam.
A végeredmény minden álmomat felülmúlta. Emlékszem nagyon kemény csata volt, az utolsó 800 méteren léptem az élre,
magam mögé utasítva mindenkit
és a második helyezettre sikerült
száz métert rávernem. Az eredményhirdetésnél a himnusz alatt
könnyeim megeredtek, feleme-

lő érzés volt hallgatni. Eszembe jutott a sok befektetett munka, a család, valamint a gyerek,
hogy fognak örülni, ha hazaérek
és megmutatom az érmemet.
– További terveid?
– Idén lesznek Dauguban (DélKorea) a Világjátékok, de a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
sajnos nem tudja támogatni részvételemet.
***
Közreadjuk elérhetőségét, reméljük, hogy akad majd szponzora, aki a 06-70-335-6659-es
telefonszámon vagy a sagijozsi@
freemail.hu e-mail címen érheti
el Sági Józsefet.
Solymosi László

Szilvási Bence aranyérmes

A Magyar Köztársaság 2010 évi országos serdülő összetett bajnokságát a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg, a Dunakeszi Vasutas atléták szép eredményeket értek el.
Négy próba 14 éves fiú „A” variáció 1. Szilvás Bence, a „B” variációsoknál 6. Mundi György. Csapatban
3. (Szilvási B, Iszti T, Mundi Gy,
Veres Cs) összeállításban. A fiúk
16 évesen nyolc próbájában: 6.
Rády Zoltán, csapatban: 3. (Rády
Z, Bundy G, Kovács B) összeállításban.
A lányok 13 éves négy próba
„A” variáció: 6. Baráti Patricia.
(Solymosi)

A Dunai Sárkányok szakmai
vezetője, Szabó Miklós volt a
magyar válogatott senior open
csapatának kapitánya, mivel a
Magyar Bajnokságon és a válogató versenyeken ebben a kategóriában a váci csapat teljesített
a legjobban.
A válogatott az érmek számában túlteljesítette a várakozásokat,
mivel Sziklenka László szövetségi kapitány 3 arany, 3 ezüst és 3
bronzérmet jósolt néhány nappal a
verseny előtt. Ezzel szemben egy
aranyat, tíz ezüstöt és nyolc bronzot – összesen 19 érmet gyűjtöttek
a magyar csapatok.
Várakozáson felül szerepelt
a legerősebb mezőnyben induló premier open csapat, akik végül 2000 méteren begyűjtötték az egyetlen magyar aranyat
és 200, illetve 500 méteren is
a másodikok lettek. (Ebben az

egységben három váci sportoló
evezett.)
A senior csapat felkészülését
megnehezítette az, hogy néhány
héttel a verseny előtt több sportolót is eltiltottak az EB-n való
részvételtől, mivel elindultak az
augusztus végén Szegeden megrendezésre kerülő ICF világbaj-

nokság válogatóversenyén.
2010-ben még három hazai verseny vár a sárkányhajósokra, 2011ben pedig Kijevben kerül megrendezésre a klubcsapat Európa Bajnokság, illetve Floridában, Tampa
Bay-ben a világbajnokság.
S. N.

Kajak-kenu: Népes mezőny
a 17. Göd Kupán

A nyár éppen ősziesre fordult az idei Göd Kupa napján, ennek ellenére szép számban jöttek össze a
vízisport kedvelői a Gödi Sportegyesület csónakházánál augusztus 28-án. A 17. alkalommal kiírt kajakkenu rendezvény az évek alatt a Dunakanyar egyik legnagyobb vízisport-rendezvényévé nőtte ki magát.
A délelőtti kajakos futamokban az utánpótlás-korosztály igazolt versenyzői, 10 egyesület 147
sportolója ült hajóba. A szervezők összesen 20 versenyszámban hirdettek győztest. Az összetett pontversenyt a tíz klub közül
végül a vendéglátó gödiek nyerték 253 ponttal, megelőzve a 186
pontos esztergomiakat és a 162
pontos váciakat. Délután a családoknak, baráti társaságoknak kiírt kenufutamok kerültek a programba. A meghirdetett 11 versenyszámban összesen 74 kenuegységben, 262-en neveztek.
Az esti díjkiosztón megjelent
Bábiné Szottfried Gabriella, országgyűlési képviselő, Sződliget
polgármestere is.
A rendezvényen Markó József
gödi polgármester jutalmazta a
közelmúltban korosztályos világés Európa-bajnokságokon, a GSE
színeiben eredményesen szere-

pelt fiatalokat, többek közt a júliusi, moszkvai ifi Eb-n legsikeresebb magyarként három aranyat
gyűjtő Hagymási Anitát. A ünnepségen kiemelték Havas Esztert, Hagymási Rékát, Bán Kristófot, Pélyi Dávidot, Hamar Pé-

tert és az időközben eligazolt
Georgopouluo Alexandrát, valamint az éppen egyetemi világbajnokságon hatodik helyet szerző
Slezsák Istvánt.
GSE
Fotó: Luczó Péter

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

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

