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Kecskeméthy Géza: „Ivóvizünket nem hagyjuk privatizálni”

Az összevonás után a
kazincbarcikai ÉRV Zrt. lesz
a DMRV vagyonkezelője

2009. április 29.

ingyenes

Overdose a New York Times címlapján
A magyar csodaló ámulatba ejtette a világot

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
vagyonkezelésébe adja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és a Tisza Menti Regionális Vízművek
Zrt. állami tulajdonú üzletrészét. A NVT szerint a társaságcsoport megalakulásával a régió meghatározó piaci szereplőjévé lép elő, nő a versenyképessége, hatékonyabbá válik a viziközmű társaságok működése. A viziközművek a vízgazdálkodási törvény értelmében továbbra is kizárólagos vagy többségi
állami tulajdonban maradnak. A társaságcsoport kialakulása során a vagyonkezelésbe adott regionális vízmű társaságok (TRV Zrt. és DMRV Zrt.) tulajdonosi szerkezetében változás nem következik be.
Az ÉRV Zrt. mint vagyonkezelő, a DMRV Zrt. és a TRV Zrt. mint vagyonkezelés alá vont társaságok
önálló jogi személyként, részvénytársasági formában működnek tovább – olvasható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) honlapján április 3-án közzétett közleményben.
„A társaságcsoport megalakulásával a szolgáltatási díjak nem módosulnak” - jelentette ki másnap
Száraz Gábor, az MNV szóvivője a Népszabadság ONLINE kérdésére, aki hozzátette: „A tőzsdei bevezetés a törvényi előírások miatt nem lehetséges, ám az új cég mérete alapján már közel van ahhoz,
amikor egy vállalat esetében egy ilyen döntés szóba jöhetne.”
Dr. Bóth János, Vác Város polgármestere, Pest megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője április 17-én
tiltakozó levelet írt Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi
miniszternek és Dr. Oszkó Péter
pénzügyminiszternek. A váci
polgármester sajnálatát fejezi ki,
hogy rövid sajtóközlemény adott
tájékoztatást a magyarországi –
többségi állami tulajdonban lévő
– viziközművek strukturális átalakításának szándékáról.

„Sajnálatos, hogy alapvetően
önkormányzati felelősségi kört
érintő, az állampolgárok százezreinek életkörülményeit befolyásoló kérdésben – közleményekben foglaltakkal ellentétben – a
legalapvetőbb társadalmi, illetve
szakmai egyeztetés és konszenzus nélkül kívánnak döntést hozni pusztán általános, gazdasági
számításokkal sem alátámasztott,
szakmailag is ingatag érvrendszer alapján.” – írja levelében Dr.
Bóth János, aki észrevételei kö-

zött felsorolja, hogy Vác város lakosságának vízellátását 1928-tól
biztosította önkormányzati tulajdonú helyi közmű létesítmény. A
létesítmények és az ott dolgozók
szakmai ismeretei tették lehetővé az állami tulajdonú regionális
közművállalat folyamatos fejlődését, amely napjainkban közel
600 ezer lakos viziközmű ellátását biztosítja.
(Folytatás az 5. oldalon)
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A váci és a dunakeszi polgármester tiltakozik a döntés ellen

Soha nem látott nézősereget vonzott a Kincsem parkba a veretlen Overdose és a világ legjobb zsokéjának tartott Christophe Soumillon. Noha az OTP-Hungária Nagydíj 9. futamában rajthoz álló
négyéves mén csak 18 óra után néhány perccel startolt el, már kora délután egy gombostűt sem lehetett
elejteni a versenypálya környékén. Helyszíni becslések szerint április 19-én, – amit másnap reggel a
Nap Kelte című műsorban Mikóczy Zoltán, Overdose tulajdonosa is megerősített – 25 ezer néző tombolva ünnepelte a rendkívüli sportteljesítményt. Overdose tizenkettedik versenyét, a világ legjobb
idejével, 52,6 másodperccel nyerte. Ezt a fantasztikus időt azonban másnap a versenyszervező 54,6
másodpercre módosított, amely még így is a kontinens egyik legjobb teljesítménye. A két világsztárt,
Overdose-t és a belga születésű francia Christophe Soumillon-t állva, dübörgő vastapssal ünnepelte a
Kincsem parkba kilátogató több tízezer ember.
Az Overdose iránti felfokozott
érdeklődést jól mutatja, hogy a
verseny előtt pénteken ellátogatott Dunakeszi-Alagra Orbán
Viktor is, aki Mikóczy Zoltán és
a csodaló trénere, Ribárszki Sándor társaságában tekintette meg
az addig 11 versenyen induló, és
veretlen Dózit. Mindenki látni
akarta az új magyar csodát, azt

a kivételes képességű lovat, akit
a magyar lóversenyzés bölcsőjeként ismert Alagon dolgozó szakemberek a világ egyik, ha nem a
legjobb sprinter lovává formáltak.
Eszményi időjárás fogadta az
OTP-Hungária Nagydíj résztvevőit vasárnap. Minden feltétel
adott volt ahhoz, hogy a közön-

ség Kincsem és Imperiál után
egy újabb világhírű magyar lónak szurkolhasson. Ott voltak
a magyar társadalmi, kulturális
élet ismert személyiségei, a rendkívüli sporteseményről két órás
élőadással jelentkező TV 2 nézőcsúcsot döntött.
Folytatás a 4. oldalon)

Dunakanyar Régió

2

Sikeres évet zárt Vác

Esküjükre ﬁgyelmeztette a képviselőket Csereklye Károly alpolgármester
Sikeres volt a 2008. év Vác számára, jelentősen - csaknem fél
milliárd forinttal - nőtt vagyona,
a költségvetés megfelelő keretet
biztosított a működéshez, felújításhoz, fejlesztéshez. Eredményesek voltak az önkormányzat
és intézményei által benyújtott
pályázatok. A bevételek megközelítették a 14 és fél milliárd
forintot, a pénzmaradvány pedig
csaknem 900 millió forint volt,
ám ennek csak töredéke szabadon
felhasználható. Eredményesnek
minősítette a pénzügyi évet dr.
Bóth János polgármester, emlékeztetve arra, hogy ez köszönhető
az októbertől visszafogott kiadásoknak is. Köszönetet mondott
az eredmények elérésében közreműködőknek Csereklye Károly alpolgármester. Elfogadásra
javasolta a költségvetési beszámolót a megbízott könyvvizsgáló

is, a zárszámadást mégis csak 14
képviselő fogadta el, ketten ellene
szavaztak, hatan tartózkodtak.
A költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót követően, több
mint egymilliárd forinttal módosította idei költségvetését a képviselő-testület. Egyben döntött 83
millió forint szabadon felhasználható pénzmaradvány elosztásáról,
annak ellenére, hogy Csereklye
Károly alpolgármester javasolta:
ne kapkodják el, térjenek vissza
rá a félév végén. Ugyanezt kérte
dr. Bóth János polgármester is,
emlékeztetve a képviselőket, hogy
korábban már rangsorolták az
igényeket, és ha elköltik a pénzt,
nem marad pályázati önrész. Erre
ﬁgyelmeztetett a baloldal képviseletében Kiss Zsolt gazdasági bizottsági elnök is, ám az alpolgármester javaslatának elfogadásához
a 11 szavazat kevés volt.

A képviselői esküt kellene elővenni, hogy a város érdekét tartják szem előtt, mondta Csereklye
Károly azoknak a képviselőtársainak, akik leszavazták javaslatát, miután kiderült, hogy nem
maradt pénz pályázati önrészre.
Az önkormányzat ugyanis részt
akart venni az energetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítés címen kiírt pályázaton, amely
lehetővé tenné a város közvilágításában az energiatakarékos világításra való áttérést. A mintegy
30 millió forintos beruházáshoz
9 millió forint önrészt kellene
biztosítani. Dr. Bóth János polgármester azzal mentette meg ezt
a lehetőséget, hogy javasolta: az
elkülönített lakásszámláról „vegye kölcsön” az önkormányzat a
pályázaton való induláshoz szükséges összeget.
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Válság és szakképzés
TISZK-konferencia Vácon
A gazdasági válság hatása a
szakképzésre címmel rendezett
a Naszály-Galga TISZK szakmai konferenciát, amelynek
célja, mint Imre Zsolt ügyvezető igazgató megfogalmazta,
az együttgondolkodás volt. A
Madách Imre Művelődési Központban megtartott tanácskozás
megnyitójában dr. Bóth János
polgármester
hangsúlyozta,
hogy a problémát a lehetőségek
oldaláról kell megközelíteni.
Mivel a válság kapcsán a szakmák is megméretődnek, és ez új
irányt jelenthet a pályaorientációban, a képzésben. A szerkezeti
átalakítás már évekkel korábban
megindult a szakképzésben,
mondta előadásában Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet főigazgatója, átláthatóbb lett az átmenet
egyik szakmából a másikba,
kialakulnak a kompetenciák,
az új, moduláris szakképzési

rendszerről már tapasztalataik
is vannak. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztésére

Imre Zsolt

jelentős támogatási összeg áll
rendelkezésre, ebből ﬁ nanszírozható például, a pályakövetési
rendszer, a minőségbiztosítás

fejlesztése, a tanulószerződések
rendszere. A szakmai követelményeknek megfelelő szakképesítési vizsgához feladatbankot is
létrehoznak, és igyekeznek az új
Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmákhoz tankönyveket
is kidolgozni.
A régióban 4, 5 százalékra
nőtt a munkanélküliségi ráta,
és mint dr. Sabacz Róbert, a
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Váci Kirendeltségének vezetője
mondta, a regisztráltak száma
megközelíti a négyezret. Tavaly
több mint 2500 ügyfelüknek sikerült elhelyezkednie, idén az
Út a munkához program jelenthet munkalehetőséget. A képző
intézményekkel a munkáltatók
változó igényei alapján kötnek
szerződést, ám gond az, hogy az
azonnali állást jelentő szakmai
képzésre alig van igény.
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A kormányhoz fordult Pest Megye
Közgyűlése a Megyeri híd átadása után
kialakult közlekedési és környezeti
helyzet miatt
Több polgármester is a Pest
Megyei Közgyűlés segítségét
kérte a Megyeri híd átadása után
kialakult helyzet miatt.
A polgármesterek arra emlékeztetnek, hogy a beruházással
egy időben nem épült meg az
M0 körgyűrű, a településeket
elkerülő utak. A Megyeri hídon naponta több mint ötvenezer gépkocsi hajt át. Ennek
következtében a települések
kis forgalomra tervezett útjai
megsérültek, a 11-es úton kívül, Budakalászon, Pomázon és
Csobánkán is 40%-kal növekedett meg az átmenő forgalom.
Megrongálódtak az ingatlanok
az utak mentén, megemelkedett a levegőszennyezettség és
a zajszint. A térség települései
a problémák orvoslására megalakították az M0 Érdekvédelmi Egyesületet, összefoglalták
problémáikat és igényeiket. Máig nem vezettek azonban eredményre az illetékes szervezetekkel folytatott tárgyalások annak
dacára, hogy kormányhatározat
is született az ügyben. A kormányhatározat szól egy Szigetmonostort és Szentendrét összekötő híd megépítéséről is, ami
az egyik feltétele volt a Megyei
híd forgalomba helyezésének,
ám ennek a hídnak még az előkészítése sem kezdődött meg.
Pest Megye Közgyűlése felkéri a kormányt arra, hogy kerüljön mielőbb megépítésre az M0
gyorsforgalmi út a Megyeri híd
és a 10-es főút közötti szakasz.
Épüljön meg mielőbb a Szigetmonostort és Szentendrét öszszekötő híd. Újítsák fel a 10-es
utat, és állítsák helyre az építési
beruházáson jelentősen megterhelt 11-es főút burkolatát még
ebben az évben. Az 1062/2008
(IX. 23) Kormányhatározathoz
kapcsolódó megállapodásokban
foglalt forgalombiztonsági beruházások kivitelezése történjen
meg a lehető leghamarabb – tá-

jékoztatta szerkesztőségünket
a Pest megyei Közgyűlés sajtóosztálya.

Nyomozás
az elmaradt
alvállalkozói
kiﬁzetés miatt
Mégis lesz nyomozás a Megyeri híd körül kipattant botrányban - tudta meg a Népszabadság. A híd építéséért
15 milliárd forintot kapott
alvállalkozóként a Ganz Acél,
amely azonban saját alvállalkozóit nem ﬁ zette ki. Korábban sem a rendőrség, sem a
VPOP nem akart nyomozni,
de a főügyészség most kötelezte a rendőröket erre.
Bár korábban mind a BRFK,
mind a VPOP Központi Bűnüldözési Parancsnoksága elutasította, hogy eljárást indítson a
Ganz Acél ki nem ﬁ zetett kisvállalkozóinak ügyében, a Fővárosi Főügyészség április 15-én
kelt határozatában úgy döntött:
a BRFK-nak mégis nyomoznia

kell – adta hírül a Népszabadság. Az ügyészségi döntés a 24,
pénzére váró alvállalkozót képviselő Magyar György panaszára született meg.
Dr. Magyar György ügyvéd
az év elején csalás gyanújával
tett feljelentést, miután a hídépítésen munkájukat hibátlanul
elvégző alvállalkozók hiába várták a pénzüket. Több cég csődbe
ment, nem egy vállalkozónak
már a házát is elárverezték. Mint
az Index néhány napja megírta,
a híd 63 milliárd forintos árából
a két fővállalkozó, a Hídépítő és
a Strabag nagyjából 15 millárdot
ﬁ zetett ki az alvállalkozó Ganz
Acélnak.
A Ganz azonban nem ﬁ zette
ki saját alvállalkozóit, így közülük csak azok jutottak pénzükhöz, akik – köztük a Hídépítő
érdekeltségébe tartozó Hídtechnika, amely egyben a Ganz Acél
ötven százalékos tulajdonosa –
engedményeztetéssel közvetlenül a két fővállalkozótól kaptak
pénzt, több mint egymilliárd forintot. A többi alvállalkozó most
hasonló nagyságrendű összeget
követel, ebből a Ganz Acél 600800 milliót ismer el, és ennek
mintegy harminc százalékát
lenne hajlandó kiﬁ zetni.
A Népszabadság azt írja: eddig 32 felszámolási kérelmet
nyújtottak be a hitelezők a Fővárosi Bíróságon, a cégnyilvántartás szerint máig nem rendelték el
a Ganz felszámolását. Az alvállalkozóit a tartozás töredékéig
készpénzzel, nagyobb részben
pedig hulladék vassal, valamint
a Ganz Zrt. részben külföldi
cégekkel szemben fennálló követeléseinek átadásával szeretné
kiﬁ zetni a Megyeri híd építőit - írja a lap, amely szerint az
ügyészség által elrendelt nyomozás középpontjában egy 1,3
milliárd forintos vitatható pénzügyi tranzakció áll
(A szerk)
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Új és karbantartott buszmegállók Vácon
A váci önkormányzat és a váci
székhelyű Servitum Reklám Kft.
közötti megállapodás eredményeként, két új fedett autóbusz-megálló létesült a Külső Rádi úton,
a Zollner Elektronik Kft. üzeme
előtt. Ezzel a cég dolgozóinak
kérése is teljesült, akik korábban
aláírásokat is gyűjtöttek ennek
érdekében. Az átadáson dr. Bóth
János polgármester hangsúlyozta, hogy a buszvárók kialakítása
nem kötelező feladata az önkormányzatnak, de megpróbáltak
megoldást találni arra, hogy a
városban fedett megállóhelyek legyenek, a rossz állapotban lévők
pedig megújuljanak. A Servitum
vállalta a két új buszmegálló kialakítását és annak felügyeletét,
tisztán tartását is. Az átadáson
jelen voltak a Zollner dolgozóinak képviselői, az üzem vezetői,
a Servitum Reklám Kft. képviseletében pedig Csatári Endre, aki
elmondta, hogy a két új buszváró
létesítésén felül vállalták legalább
egy buszmegálló idei felújítását.
A továbbiakban pedig azokat a
várókat, amelyek korszerűsíthe-
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Uniós milliárdok a
magyar–szlovák partnerségre
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Kiválasztották a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
első pályázati felhívásának nyertes projektjeit. A tervek szerint ebben a kiírásban 63 millió
euró támogatás kerül szétosztásra a projektek között. Az első támogatási szerződések megkötése május/júniustól várható.

Az új buszvárót elsőként a Zollner Kft. üzeménél építették fel

tők, átalakítják, a nagyon rossz
állapotban lévőket lebontják és
újat építenek helyettük. Igyekeznek egységessé is tenni a megállóhelyeket.
A szerződés értelmében a
Servitum Reklám Kft. nemcsak az
általa létesített és felújított megállóhelyek hirdetési felületeivel rendelkezik, hanem a város közterü-

leteinek reklámfelületeit is kezeli.
A Valcol Kft. által gyártott korszerű buszvárók egyenként több
mint egymillió forintba kerültek.
Tetejük üvegszálas poliészterből
készült, oldalait nyolc milliméteres, edzett – vandálbiztosnak tartott – biztonsági üveg alkotja, az
üvegtáblákat Vác logója díszíti.

É V ES K A M
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A
Magyarország–Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program első pályázati felhívása 2008. október 15-én jelent
meg, a pályázat során elsősorban
a fenntartható gazdasági fejlődés, a turizmus, a humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, kulturális
együttműködések, a környezetvédelem valamint az infrastruktúra
fejlesztés terén megvalósuló magyar-szlovák együttműködések
támogatására nyílt lehetőség.
A 2008 decemberében záruló
felhívásra 246 pályázat érkezett
be a határmenti magyar és szlovák megyékből, ezek közül 106
pályázatot és 17 projekt koncepciót támogatott a Közös Monitoring
Bizottság. A pályázatokra benyújtott támogatási igényt átlagosan
10% kormányzati társﬁnanszírozás és a pályázók 5% önereje
egészít ki. A projektkoncepciók
esetében a részletes pályázatok
kidolgozására egy következő körben kerül sor, ami után a legjobbak esetében döntés születhet a
végleges támogatásról.
A legnépszerűbb beavatkozási
terület az első prioritáson belül a
Közös idegenforgalom-fejlesztés
és az Emberek közötti kapcsolatépítés volt, amelyekre összesen
102 pályázat érkezett be, a rendelkezésre álló kerethez képest
több mint négyszeres támogatási

igénnyel. A program második
prioritásának keretein belül pedig
több környezetvédelmi projekt
mellett lehetőség nyílik számos
kerékpár- és összekötőút, valamint két Ipoly-híd megépítésére
is. Minden projekt magyar és
szlovák partnerek bevonásával,
szoros együttműködésben valósul meg.
Az első pályázati felhívás
nyerteseinek támogatása mellett
döntés született három új intézkedésről is (1.2. – Együttműködés
a K+F és az innováció terén, 1.4.
– Az egészségügyi létesítmények
közös fejlesztése és összehangolt
használata, 2.5. – Határon átnyúló kommunikációs csatornák
fejlesztése), ezek megnyitására
a 2009 második negyedévében
meghirdetendő második pályázati felhívás keretében kerül sor. Az
első kiíráshoz hasonlóan számos
támogatási területre pályázhatnak a jogosult partnerségek az eddig is alkalmazott, nyílt pályázati
rendszeren keresztül; a várható
támogatási összeg körülbelül 60
millió euró lesz.
A
magyar-szlovák
határ
menti területeken elindítandó
együttműködésekhez nyújt európai uniós forrást – a korábbi
INTERREG-program 2007-2013
közötti folytatásaként – a Ma-

IGEN, 6%
ITT AZ
EURÓBETÉT
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gyarország–Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program, amelyben magyar részről
Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg és Pest megye,
valamint Budapest, szlovák oldalról pedig Pozsony, Nagyszombat,
Nyitra, Besztercebánya és Kassa
kerület vesz részt. A program
keretében támogatásra – többek
között – olyan területeken lehet
pályázni, mint a határon átnyúló
üzleti együttműködések, a K+Fés innovációs együttműködések, közös turisztikai projektek,
egészségügy és kockázat-megelőzés, partnerségi, program- és
projektmenedzsment-kapacitások
fejlesztése,
humánerőforrások
közös használata és fejlesztése,
határon átnyúló környezet- és
természetvédelmi projektek, kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztések valamint információtechnológiai fejlesztések.
További információk
a programról és
a nyertes projektek listája
elérhető a program honlapján
(www.husk-cbc.eu)
vagy írjon nekünk:
info@husk-cbc.eu.
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2 hónapos akciós lekötött euróbetét most évi 6% kamattal, EBKM: 6%. Az akció 2009.
március 16-tól visszavonásig érvényes, és a banknál magánszemélyek által, újonnan elhelyezett pénzekre vonatkozik. Az elhelyezhető legkisebb összeg 1000 euró.
Várjuk bankﬁókunkban: Vác, Szent István tér 4.
További információ: 06 40 50 40 50 vagy www.unicreditbank.hu
Jelen hirdetés nem teljes körű, a további részletek megtalálhatók a bank aktuális Látra szóló és határidős betétek az UniCredit
Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói magánszemélyek részére c. hirdetményében és a magánszemélyek számára szóló Kondíciós listájában. A betéti szerződés részletes leírását az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

Az UniCredit Bank győzött Az év bankja versenyen Az év lakossági megtakarítási terméke 2008 kategóriában.
A szakmai zsűri díját a 2 éves rugalmas forintbetét kapta.

Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

VÁC:
a Szerkesztőségben vagy a
FRONT GRAFIKA Stúdiójában
GÖD:
Brumár György - 06-27-332-859
06-70/574-5530
hydroprint@invitel.hu
DUNAKESZI:
UNO Reklám - Fóti út 45.
Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül
– szerkesztett formában közölje.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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XI. évfolyam 9. szám

Tudósítások Dunakesziről
Overdose a New York Times címlapján

Szeretettel
köszöntöm
az Édesanyákat!
Meghitt,
örömteli
életet kívánok
mindannyiuknak!

A magyar csodaló ámulatba ejtette a világot

POLGÁRMESTER

Koncert a művészetoktatás napján
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 2001.
május 12-i közgyűlésén kezdeményezte, hogy minden év április havának utolsó hétvégéje
legyen a Magyar Művészetoktatás Napja. A kezdeményezés
célja volt felhívni a ﬁgyelmet a
művészeti nevelés fontosságára,
semmi mással nem helyettesíthető hatásrendszerére, valamint
a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlődésében, érzelmi
életük gazdagításában betöltött
szerepére. Fontosnak tartották és
tartják kiemelni többek között a
művészetoktatási intézmények
szerepét a helyi kultúrában és a
hagyományőrzésben.
Dunakeszin, a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola e kezdeményezéshez kapcsolódva rendezte
meg – immár hagyományosan –
a művészetoktatás napján, április 25-én tanári hangversenyét a
VOKE József Attila Művelődési
Központban.
Az iskola évtizedek óta tartó
sikertörténetének a városban élő
gyermekek, a tanulók is aktív részesei, hangoztatta megnyitó beszédében Langmayer Katalin vezető főtanácsos. Majd arról szólt,
hogy a gyermekek művészetekre
– zenére, táncra, képzőművészetre, színjátszásra – nevelése jövőteremtés s a tanintézmény ezt a
feladatot kiváló minősítéssel látja

el, amiért köszönet illeti valamennyi pedagógusát.
Az est további részében a zenéé és az éneké volt a főszerep.
Az iskola művésztanárai magas
színvonalú szólóprodukciókkal
és kamarazenéléssel adtak ta-

A koncerten közreműködött
Dravetzky-Koósné Lugosi Mária
zongora, Frechné Czifra Emese
műsorközlő, kóruskarnagy, Horváth Kinga fuvola, Kátai Katalin
hegedű, zenekari karmester, Kiss
Katalin cselló, Kiss Piroska brá-

valóban kínáltak már 1,5 milliárd
forintot, de jelenleg nem eladó. A
szlovákiai magyar vállalkozó azt
tartja a legfontosabbnak, hogy az
angliai és a többi nagy nemzetközi
versenyen magyar színekben érjen

Christophe Soumillon örömünnepe

re a New York Times tudósítója is
kíváncsi volt, aki Overdose pesti
futásáról, a Kincsem parkban ünneplő magyarok hangulatáról a világ egyik legtekintélyesebb és legolvasottabb napilapjának címlapján
számolt be.
Mikóczy Zoltán lapunk kérdésére megerősítette, hogy a csodalóért

el világhírű sikereket Overdose.
A magyar galoppsport büszkesége május 4-én indul világhódító
útjának első helyszínére, Angliába, ahol május 23-án fut először a
manchesteri Temple Stakes-en a
Haydock Park-ban …

VETÉSI IMRE

Eboltás májusban Dunakeszin
núbizonyságot arról, hogy nem
csupán az oktatásban, hanem a
koncertpódiumon is jeleskednek.
Meglepetésként s nagy sikerrel
mutatkozott be a közelmúltban
megalakult szülők kórusa, melynek tagjai közé további jelentkezőket is várnak. A műsort az
iskola tanulóiból szerveződött
szimfonikus és fúvószenekar közös muzsikálása zárta.

csa, Kissné Berta Mónika fuvola,
Márkus Erzsébet ének, Pálos Grácia zongora, Pétery Dóra zongora,
Radnainé Puer Judit zongora,
Szabadosné Szekula Edina cselló,
Szilágyi Szabolcs Balázs klarinét,
Vincze Zsuzsanna hegedű és vendégként Kökény Zsuzsanna gitár.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Tavaszi kiállítás
Többször
elhangzott
már
nagyszabású, városi szintű alkotóművészeti tárlatokon, hogy
a Dunakeszin élő öntevékeny és
hivatásos alkotóművészek szívesen mutatkoznának be gyakrabban, akár csoportos kiállításokon
évente több alkalommal a város
közönségének. Ezért is örvendetes, hogy a Széchenyi István Általános Iskola tíz képzőművész
számára adott lehetőséget közös
bemutatkozásra.
„A festészet határtalan lehetőségei” című tavaszi kiállítás
megnyitójára április 17-én került
sor. Az előkészítő, szervező munkában fontos szerepet töltött be
Nagyné Kovács Julianna, aki maga is festő, gobelinkészítő. Elmondása szerint régi terve összefogni
a városi művészeket, hogy ne csupán évente egy-két alkalommal
állítsanak ki, hanem a mostanihoz
hasonló kamara kiállításokon is
megmutatkozzanak. Rajta kívül
Iván Margit, Kákonyiné Képes
Erzsébet, Lengyel Klára, Moh-

tulajdonban lévő Overdose-t, a
nemzetközi szabályok szerint azért
tartják világszerte magyar lónak,
mert magyar földön, Alagon tréningezik.)
A magyar csodaló teljesítményé-

FOTÓ: JUSZEL BÉLA

K ECSKEMÉTHY GÉZA

(Folytatás az 1. oldalról)
A nézők ujjongásából már a
bemutatkozáskor érződött, hogy
Overdose mellett egy pillanat alatt
a szívébe zárták a rendkívül szimpatikus sztárzsokét, Christophe
Soumillon-t.
A világsztár „páros” az elvárásoknak megfelelően teljesítette az
1000 méteres távot. Dózi a verseny első felében együtt haladt a
mezőnnyel, de utána - pedig a bal
első lábáról leesett a patkó - „szuperszonikus gépként” hagyta maga
mögött a futamra benevezett lovakat. Christophe Soumillon a cél
előtt 2-300 méterrel visszafogta a
robogó négy éves mént, széles mosollyal az arcán integetett a népes
publikum felé. Még így is nyolc
hosszal előzte meg a másodikként
célba érő Spinning Crystal-t. Harmadikként National Nice futott át a
képzeletbeli célszalagon.
A győztes párost a közönség
fél órán keresztül állva ünnepelte.
Christophe Soumillon – akit a fotósok, televíziósok, újságírók hada
futólépésben követett – többször
végig ügetet az önfeledten ünneplő
közönség előtt, boldogsága jeleként
a nézők közé dobta sapkáját és ostorát. Sokan életre szóló élményként
élték át azt a sporttörténelmi pillanatot, amikor a Kincsem parkban
piros-fehér-zöld mezben lovagló
belga születésű, francia engedélylyel rendelkező világsztár zsoké,
Christophe Soumillon és Overdose
tulajdonosa, a szlovákiai magyar
vállalkozó Mikóczy Zoltán tiszteletére felcsendült a magyar Himnusz. (Az angol születésű, szlovák

ácsi Mária, Mucsi Erika, Péntek
Lajos, Svantek Andrea, Vajda
Pál, s az egyetlen gödi alkotó,
Koczka Ilona műveiből állt össze
ez a szép tárlat.

Az emberközeli témák, formák
és színek változatossága készteti a tárlatlátogatókat elmélyült

ﬁgyelemre a képek megtekintése közben. Joggal fogalmazott
úgy tárlatnyitó beszédében Vígh
Sándorné nyugalmazott pedagógus – aki egyébiránt negyven esztendővel ezelőtt kezdte tanári pályafutását a Széchenyi iskolában
–, hogy a színek számtalan érzést
válthatnak ki szemlélőikből, s ezt
illusztrálva idézte fel Kosztolányi
Dezső Mostan színes tintákról
álmodok című örökbecsű versét.
Elismeréssel szólt a tárlatszervező egykori tanítványa lelkes
munkájáról s felhívta a ﬁgyelmet
képeire is. S valamennyi kiállító
nevében mondott köszönetet az
iskola vezetésének, elsősorban
Tóthné Czimmermann Judit igazgatónőnek – aki ugyancsak valamikori tanítványa volt – azért,
hogy lehetőséget adtak a kiállításnak, amelyet egyébiránt május
8-ig lehet megtekinteni.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Tájékoztatjuk Dunakeszi város ebtartó lakosságát, hogy 2009. május
hónapban a város 4 állatorvosi rendelőjében az alábbi időpontokban lesz
CSOPORTOS EBOLTÁS veszettség ellen:
Dunakeszi Állatorvosi Rendelőintézet
2120 Dunakeszi, Dózsa György tér, T: 06-27-348-325
2009. május 08. péntek
2009. május 09. szombat
Dunakeszi Állatorvosi Rendelő
2120 Dunakeszi, Jókai u. 35. T: 547-900
2009. május 15. péntek
2009. május 16. szombat
Rév úti Állatorvosi Rendelő
(2120 Dunakeszi, Rév u. 40.) T.: 06-70-2567-572
2009. május 22. péntek
2009. május 23. szombat
Állatorvosi Rendelő Blöki BT.
(2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 60.) T: 391-431
2009. május 29 péntek
2009. május 30. szombat

Délelőtt
9.00-12.00-ig
9.00-12.00-ig

Délután
17.00-20.00-ig
-

Délelőtt
9.00-12.00-ig
9.00-12.00-ig

Délután
17.00-20.00-ig
-

Délelőtt
9.00-12.00-ig
9.00-12.00-ig

Délután
17.00-20.00-ig
-

Délelőtt
9.00-12.00-ig
9.00-12.00-ig

Délután
16.00-19.00-ig
-

Eboltás díja:
3.000 Ft/eb
Féregtelenítés:
200 FT/10 kg.
Fontos! 2009. 01. 01. hatályba lépett a veszettség elleni védekezés részletes szabályozásáról szóló 164/2008. (XII.
20.) FVM rendelet. Megváltoztak az ebek tartásához és a veszettség elleni védőoltáshoz kapcsolódó szabályok.

DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
DR. ILLÉS MELINDA JEGYZŐ SK.

Beismerő vallomást tett a gyilkos
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Alosztálya
eljárást folytat emberölés bűntett
megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vétele mellett – I. László 34
éves dunakeszi lakos ellen.
2009. március 12-én állampolgári bejelentés érkezett a Dunakeszi
Rendőrkapitányságra, miszerint
a dunakeszi SZTK előtti füves
területen égett holttestet találtak.
A halottszemle során sem a férﬁ
személyazonossága, sem a halál
pontos oka nem volt megállapít-

ható, ezért elrendelték az elhunyt
igazságügyi boncolását. A vizsgálat megállapította, hogy a sértett
halálát idegenkezűség okozta.
Eközben a Dunakeszi Rendőrkapitányságon jelentkezett egy férﬁ,
aki elmondta, hogy 41 éves testvére
aznap este nem érkezett haza, akinek
holtestét később fényképről azonosította. Az eljárás során lefolytatott
tanúkihallgatások alapján megállapítást nyert, hogy a sértett március
11-én a késő esti órákban érkezett
meg munkahelyéről a Dunakeszi

vasútállomásra, ahol ismerőse I.
László már várta. Az áldozatot elcsalta a bűncselekmény helyszínére,
ahol dulakodást követően megfojtotta, a nála lévő készpénzt elvette,
majd holttestét – a nyomok eltűntetése érdekében – felgyújtotta. A férﬁ kihallgatása során részletes, beismerő vallomást tett. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Életvédelmi
Alosztálya előterjesztést tett a gyanúsított előzetes letartóztatásának
indítványozására.
PEST M EGYEI R ENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Kecskeméthy Géza: „Ivóvizünket nem hagyjuk privatizálni”

Az összevonás után a kazincbarcikai ÉRV Zrt. lesz
a DMRV vagyonkezelője
A váci és a dunakeszi polgármester tiltakozik a döntés ellen
A vállalat évről-évre eredményes
gazdálkodással, állami támogatás
nélkül, mérsékelt díjakkal nyújt
biztos megélhetést – mintegy 1000
munkavállalójának és családtagjaiknak – olvasható a polgármester
levelében, aki arról is tájékoztatta a
két minisztert, hogy a DMRV műszaki paramétereit és hatékonysági
mutatóit tekintve a több száz hazai
viziközmű vállalat rangsorában 3.,
illetve a 4. helyre sorolható.”
Majd arról ír, hogy a DMRV területi elhelyezkedése révén lefedi
és kiszolgálja hazánk harmadik
legjelentősebb üdülőterületét, a
Dunakanyar településeit is. Ezen
települések hasonló környezeti
adottságaik révén ezer szállal kötődnek egymáshoz és a Dunához,
melyen gyors átkelést és fogyasztói
kapcsolattartást biztosít az új Megyeri híd.
Dr. Bóth János így folytatja levelét: „Vállalt közfeladataimra
való tekintettel, aggodalommal
és értetlenséggel tölt el térségünk
meghatározó közüzemi szolgáltatójának, illetve munkáltatójának
szétdarabolására irányuló döntés
előkészítésének módja, és annak
kommunikációja.
– Nem fogadható el a várható
szolgáltatási díjaknak a térségi különbözőségekből fakadó növekedése (a kijelölt vagyonkezelőnél állami támogatás igénybevétele mellett
is 77%-kal magasabb közüzemi víz, csatorna - átlagdíj).
– Nem fogadható el a várhatóan
több száz munkahely megszüntetése, több száz család egzisztenciális biztonságának lerombolása, az
állami és önkormányzati szociális
támogatási költségek növelése.
– Nem fogadható el az egységes és eredményesen gazdálkodó
vállalat műszaki, gazdasági, informatikai szétválasztásával, illetve új
rendszerkapcsolatok kialakításával

összefüggő társasági eredmények
pazarlása, a helyi és központi költségvetési beﬁzetések elmaradása.

Dr. Bóth János

– Nem fogadható el, hogy a
térség településeinek, illetve lakosságának viziközmű ellátásával
kapcsolatos stratégiai döntések
egyeztetése, illetve meghozatala
az ellátási terület súlypontján kívül
több száz kilométer távolságra történjék, tekintettel az egyéb, már bebizonyosodott kedvezőtlen közmű
üzemeltetési tapasztalatokra.
– Nem fogadható el közművállalatok privatizációjának előkészítését szolgáló szervezet, illetve működési terület átcsoportosítás, illetve
részvénypiaci bevezetés a kedvezőtlen hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján. Ne teremtsünk felkínált lehetőséget, például a MOL
kivásárlását övező kezelhetetlen
körülményekhez hasonlóan.”
Dr. Bóth János levelét azzal zárja, hogy mindkét minisztert felkéri
a soron kívüli válaszra, a döntéshozatali eljárásban szakmailag
megalapozott, támogató közreműködésre, mivel az intézkedés nincs

összhangban az érintett munkavállalók és a nagy számú fogyasztók
érdekeivel, az önkormányzatok
kötelező
felelősségvállalásával,
valamint a deklarált kormányzati
célkitűzésekkel.
A két miniszternek eljuttatott
polgármesteri levél után Vác Város
Képviselő-testülete 2009. április
23-án testületi határozatban fejezte ki tiltakozást a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanács döntése ellen.
Felkérte a polgármestert, hogy az
illetékes minisztériumoknál és
hatóságoknál járjon el a Határozat felfüggesztése és visszavonása
érdekében. A képviselő-testület
felkérte a pártokat, civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz és gyűjtsenek aláírásokat
a döntés bevezetése ellen.
A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. április 24-én megtartott rendkívüli ülésén egyhangúlag
elfogadott határozatban fejezte ki
tiltakozását a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanács határozatával
szemben – amely a 80 éves DMRV
Zrt. kettéosztását, a Duna jobb
parti teljes szolgáltatási, működési terület elcsatolását, másrészt a
megmaradt csonka rész ÉRV Zrt.
vagyonkezelés alá vonását célozza.
Felkérte a Társulás elnökét, hogy
az illetékes minisztériumok, hatóságok irányába járjon el a határozatok felfüggesztése és visszavonása
tárgyában.
A több százezer családot érintő
kérdéssel elsőként a Népszabadság
ONLINE foglalkozott április 4-én.
Az ott napvilágot látott nyilatkozatokra – többek között – az alábbi
észrevételeket juttatta el szerkesztőségükbe egy DMRV-s dolgozó.

Vizünk féltése, DMRV-s aggodalmak
„Ma Magyarországon öt regionális, állami tulajdonú vízmű
működik: Észak-magyarországi
Regionális Vízmű (ÉRV) Központ:
Kazincbarcika, Észak-dunántúli
Regionális Vízmű (ÉDRV) Központ: Tatabánya, Tisza Menti
Regionális Vízmű (TRV) Központ:
Szolnok, Dunántúli Regionális
Vízmű (DRV) Központ: Siófok,
Duna Menti Regionális Vízmű
(DMRV) Központ: Vác.
Úgy gondolom, attól, hogy két
önálló cég: a TRV Zrt. és a DMRV
Zrt. vagyonkezelését az ÉRV Zrt.re bízza, kvázi fölérendeli, egyik
cég sem lesz hatékonyabb, versenyképesebb.
Próbáltam keresni annak okát,
hogy milyen szempontokat vettek
ﬁgyelembe a döntés meghozatalakor. Szakmait és gazdaságit
biztosan nem, mert a DMRV Zrt.
mindkét összevetésben toronymagasan megelőzi vagyonkezelőjét,
az ÉRV-t!
A DMRV Zrt. váci központtal,
váci, gödöllői, szentendrei üzemigazgatóságokkal
rendelkezik.
Szolgáltatási területünk Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyére terjed ki. Ez 121 települést,
mintegy 600 ezer fogyasztót jelent.
Működéséhez egy ﬁllér állami támogatást nem kap. A befolyt vízés csatornadíjakból tartja fönn
magát, végzi a szolgáltatási tevé-

kenységet, az öt vízművállalat közül a legalacsonyabb vízdíjakkal.
A kazincbarcikai vízműhöz képest
59%-kal olcsóbban, mégis lényegesen nagyobb nyereséggel.

Nem értem milyen szakmai és
gazdasági érvek alapján lett az
ÉRV Zrt. a vagyonkezelő?
Az MNV szóvivője azt nyilatkozta, hogy a döntés előtt
egyeztettek az önkormányzatok
vezetőivel. Hangsúlyozni szeretném, az önkormányzatok véleménye megkerülhetetlen, mivel
az egészséges ivóvíz biztosítása
a polgármesteri hivatalok, tör-

vény által előírt kötelessége.
Ezzel szemben Vác és Visegrád
polgármestere már jelezte, hogy
velük nem egyeztettek. Ők ezt a
sajtón keresztül jelezték is, és kifejezték nemtetszésüket az összevonás és a privatizáció miatt.
Az április 1-én megjelent Határozat a DMRV Zrt.-hez csak április 3-án jutott el, a fogyasztókhoz
a mai napig nem. Pedig egy ilyen
jobbító szándékú, a köz javát szolgáló döntés létrejöttét meg kellett
volna osztani a közvéleménnyel
TV-n, rádión, újságokon keresztül: hadd lelkesedjenek ők is! Valójában a hír csak az MNV honlapján jelent meg, sajtóközlemény
formájában.
Száraz Gábor szóvivő április
4-i nyilatkozatából kiderül: még
egy törvénymódosításra várnak és
a vízművek tőzsdére kerülhetnek,
privatizálhatók.
Azt gondolom, egyik legnagyobb kincsünkről, a vízről, nem
dönthetnek ilyen-olyan bizottságok, csak és kizárólag az állam
polgáraival együtt.
Országunkban ivóvizet, önkormányzati tulajdonú, illetve megyehatárokon átnyúló, köztulajdonban lévő, regionális vízművek
szolgáltatnak. Árat emelni csak
az önkormányzat és az állam jóváhagyásával lehet. Míg állami
vállalatként működünk, különböző

elvárásoknak kell megfelelnünk:
Fogyasztó Védelmi Felügyelet,
ÁNTSZ, laborvizsgálati eredmények, stb. Így garantálva a mindenkori, jó minőségű ivóvizet.
Miért nem szabad a víz vagy
annak hasznosítási jogát eladnunk, akkor amikor a szakemberek a globális felmelegedésről, az édesvízkészlet hiányáról,
elsivatagosodásról
beszélnek?
Magyarország kiváló minőségű,
könnyen hozzáférhető, folyamatosan rendelkezésre álló édesvízkészlettel rendelkezik. Folyók, tavak, gyógyforrások, ásványvizek
természetes gazdája.
Mi várhat ránk privatizáció
után?
Jön egy befektető – külföldi
vagy belföldi – aki megvásárol
bennünket, aki szeretné, ha befektetett pénze minél előbb megtérülne, sőt nyereséget is szeretne.
Felemeli a vízdíjat, kétszeresére,
háromszorosára, akár többszörösére. A dolgozók létszámát felére,
harmadára csökkenti.
Ha nincs megfelelő létszámú
szakember: a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, romolhat a víz
minősége.
Az államnak ebben az esetben
már nincs beleszólása a történésekbe.
Munkám során azt tapasztalom,

hogy a jelenlegi vízdíj megﬁzetése
is gondot okoz fogyasztóink nagy
részének. Ne kelljen ugyanezért a
szolgáltatásért többszörösét ﬁzetnünk!

Követeltük, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács vonja
vissza határozatát.
Meg kell előznünk vízműveink
eladását!

A DMRV azt szeretné, hogy a víz
minden fogyasztó számára hozzáférhető és megﬁzethető legyen.
Szakszervezetünk két levelet is
írt az MNV-nek, több száz aláírást
gyűjtöttünk a döntés ellen. Tiltakoztunk az ellen, hogy a DMRV-t
kettévágják, dunántúli működési
területét más szolgáltatóhoz csatolják, önállóságát megszűntessék,
vagyonkezelés alá vonják.

Minden önkormányzat, polgármester, országgyűlési képviselő
és a civil lakosság is emelje fel a
szavát, pártállástól függetlenül!
Egységes fellépésre van szükség!
A vízszolgáltatás köztulajdonban tartása: nemzetstratégiai kérdés!” – nyilatkozta lapunknak egy
DMRV-s dolgozó, akinek neve és
címe szerkesztőségünkben megtalálható.

Dunakeszi polgármestere
hatásos tiltakozó akciót sürget
Kecskeméthy Géza Dunakeszi
polgármestere viszont a nagy nyilvánosság előtt is vállalja véleményét, aki határozottan tiltakozik,
hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az eredményesen
működő DMRV Zrt. dunántúli
részét az Észak-dunántúli Vízmű
Zrt.-hez csatolja, a fennmaradó
egységet pedig az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
vagyonkezelésébe adja. – A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
szerint az összevonás révén az
Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. társaságcsoport a
régió meghatározó piaci szereplőjévé lép elő, nő a versenyképessége, hatékonyabbá válik a vízközmű
társaságok működése – olvashatjuk a NVT honlapján április 3-án
közzétett közleményben. A sajtókommüniké megerősíti azt, hogy
a vízközművek a vízgazdálkodási
törvény értelmében továbbra is
kizárólagos vagy többségi állami
tulajdonban maradnak, megőrzik
a dolgozók munkahelyét, együttműködnek az önkormányzatokkal. A közlemény ellenére mi
attól félünk, hogy a TIGÁZ és az
ELMŰ elhíresült privatizációja
után a lakosság pénzéből kiépített
vízközmű hálózatokkal együtt az
ivóvizünket is magánkézbe adják.

Ez ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Úgy ítéljük meg, hogy
az összevonás a cég tőzsdei bevezetését, majdani privatizációját ké-

Kecskeméthy Géza

szíti elő. Szerintünk ezt támasztja
alá az is, hogy a költségvetési támogatás nélkül is eredményesen
működő DMRV Zrt. irányítását
az államilag támogatott, rossz kitermelési mutatókkal rendelkező,
szolgáltatásait a váci központú társaságnál jóval drágábban nyújtó,
kazincbarcikai székhelyű Északmagyarországi Regionális Víz-

művek Zrt.-re ruházták. Már ez az
integráció is magában hordozza a
szolgáltatások árainak emelését.
A hatalmassá duzzasztott cégcsoport eredményességét majd a
dunakeszi, gödi, gödöllői, váci és
a többi település lakói ﬁzetik meg
az emelt díjakban. Kemény, és
határozott demonstrációkkal tiltakozunk – ha privatizálni akarják
a vízközműveket –, nem hagyhatjuk, hogy a Dunából nyert vizet
megﬁzethetetlen pénzért német,
francia, olasz vagy amerikai multinacionális cégtől kényszerüljünk
megvásárolni, ha élni akarunk.
Meggyőződésem, hogy az intézkedés sorozat a gazdasági válság
terhei alatt megroggyant magyar
emberek érdeke ellen hat, melyet
csirájában el kell elfojtani. Nem
adjuk oda az utolsó és legfontosabb értékünket, az ivóvizünket!
Az ellen pedig külön tiltakozom,
hogy egy ilyen nagyjelentőségű, a
lakosság életére kiható integrációval kapcsolatban sem engem, de
tudtommal a környező települések
polgármesterét sem kereste meg
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. – mondta indulatait kordába
szorítva Kecskeméthy Géza polgármester.

VETÉSI IMRE

„Út a munkához” program Dunakeszin is
Dunakeszi is csatlakozik a
kormányzat által közelmúltban
meghirdetett „Út a munkához”
programhoz – döntöttek a város
képviselői legutóbbi ülésükön. Ezzel kapcsolatosan elfogadták a település közfoglalkoztatási tervét, s
döntöttek arról is, hogy idei megvalósítására másfél millió forintot
biztosítanak.

A program jelentősen megváltoztatja az aktív korú, inaktív
személyek segélyi és foglalkoztatási rendszerét. A cél, hogy a
munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek
részt valamely közfoglalkoztatási
formában, rendszeres munkajövedelemhez jussanak és közelebb

kerüljenek a munka világához.
A rendszeres szociális segély jogosultsági feltételei szigorodnak.
Csak az kaphat segélyt, akinek
igen alacsonyak az esélyei a munkavállalásra, vagyis az 55 év felettiek vagy azok, akiknek gyermeke
számára nem biztosított a napközbeni ellátás.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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XI. évfolyam 9. szám

Hőszivattyúk felhasználása az épületekben
Napjainkban sokat hallani a
címben megjelölt technológiáról,
de miről is van szó valójában?
A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely alacsonyabb hőmérsékletű pontról (föld, levegő,
talajvíz, stb.) magasabb hőmérsékletű pontra (pl. épületek fűtésrendszere) szállít hőmennyiséget
munkaközeg (hűtőgáz) közbeiktatásának segítségével. Működtetéséhez külső energia szükséges,
amely leggyakrabban villamos
energia. Szinte minden háztartásban üzemel hőszivattyú: a hűtőszekrény is egy ilyen készülék;

a szekrényből szivattyúzza ki a
fölösleges hőmennyiséget a szekrényen kívülre.
Külföldön – főleg azon országokban, ahol nem terjedt el a gázhálózat olyan mértékben, mint
nálunk – jelentős a hőszivattyúk
üzembe állítása. Vannak országok, ahol egészen nagy beruházásokat is megvalósítottak már:
Stockholmban egy 260 MW teljesítményű hőszivattyús távfűtő
telep a tenger vízéből nyeri a hőt.
Egy 150 MW teljesítményű pedig
a városi szennyvíztisztító elfolyó
vízének lehűtésével dolgozik.
Már Magyarországon is vannak kiemelkedő példák a technológia nagybani használatára
épületekben: Dunakeszin egy 75
lakásos társasház, míg Budapesten a Raiffeisen Bank Központja
üzemel közel két éve hőszivaty-

tyúkkal rendkívül gazdaságosan.
A hőszivattyúk egységnyi befektetett energiája a megvalósított
rendszer hatásfokától függően
4–5-szörös egységnyi hőenergiát biztosítanak számunkra. A
villamos energia használatánál
ma már lehetőségünk van az
ún. Geo tarifa nyújtotta előnyt
kihasználni, amelyből egy 4-es
jóságfokot (szaknyelven munkaszámnak hívjuk, angolul: COP
= Coefﬁcient of Performance)
feltételezve 7 Ft/kWh fűtőérték
egységárat kapunk. A lakossági
gáz ára jelenleg kb. 135 Ft/m3
egy átlagos gázkazán hatásfokát
ﬁgyelembe véve 19 Ft/kWh fűtőérték egységárat kapunk. Látható, hogy jelenlegi árszinteken kb.
60% fűtési költség megtakarítás
érhető el egy átlagos tudásszintű
hőszivattyús rendszerrel. A hasz-

lakkozást, javítást. T:06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmennyezetek építése, stb.
T.: 06-30-386-4456

•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval.
Elszállítás megoldható. Tel.:06-27337-353, 06-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás, igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• A Dunakanyar régiójának Cronos
TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon
és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20-566-5047-es számon 14 órától.
• Bérlőtársat keresek Dunakeszi
Barátság út 35. földszinti irodámba.
06-20/566-5047

nálatnak van egy másik vetülete
is: amennyiben az épületben alacsony vízhőmérsékletű sugárzó fűtés rendszert alkalmazunk
(fal- vagy mennyezetfűtés vagy
ezek kombinációja) nyáron a klíma készülék üzemeltetéséhez viszonyítva kb. harmadáért tudjuk
megvalósítani az épület hűtését
úgy, hogy az épület szerkezetéből
hőt vonunk el, tehát természetes
módon fogjuk hűvösnek érezni a
helyiségeket – ellentétben a klímával ami hideg levegőt fúj be,
ismerve annak élettani hatásait
is.
Végül megemlítem a levegőszennyezés (legfőképp a CO2)
kibocsátás elmaradása következtében keletkező indirekt hasznot.
Folytatjuk…
(bővebb anyag található: www.5-let.hu)

Elek István ügyvezető igazgató
5-Let Kft.
2120 Dunakeszi, Barátság út 4/A
Tel.: 06-27-633-500, 06-30-45-45-905
www.5-let.hu

APRÓHIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást,

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

2009. április 29.
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Folyóiratunk egyik közelmúlt számában érdekes és hiánypótló cikk jelent meg az erdélyi ásványvizek radioaktivitásáról1. Ez utóbbi kérdéssel a hazai ivóvizek és ásványvizek esetében is jó lenne foglalkozni, de most nem ezt, hanem az ásványvíz-fogalomnak az utóbbi években bekövetkezett változását kívánom
ismertetni.
Az említett tanulmány az ásványvíz fogalmat a hagyományos értelmezés alapján
tárgyalja, de Magyarországon ez – az ivásra
és palackozásra kerülő vizek esetében – az
Európai Unió szabályozásának megfelelően
nagyon lényegesen megváltozott.
Próbáljuk meg ezt közelebbről is megnézni 2 már csak azért is, mert a palackos vizek
fogyasztása az utóbbi években jelentősen növekedett, és ez így a vezetéki vízivásra való
felhasználása szempontjából is jelentős tényezővé vált.
A hagyományos fogalom
Közép-Európában - a több mint 120 éve elfogadott neuheimí konvenció szerint - az ásványi anyagban gazdag, tiszta, természetes
vizeket neveztük ásványvíznek. A metrikus
rendszer bevezetése után a „gazdag” jelző
mellé a kerek 1000 mg/l-es koncentrációt tették meg határnak, vagyis az ennél több ásványi anyagot tartalmazó vizeket tekintették
ásványvíznek. Később, hogy a kis mennyiségben is hatékony (biológiailag aktív) anyagok hatását is ﬁgyelembe lehessen venni,
megengedték, hogy az olyan vizet is ásványvíznek lehessen nevezni, amelynek összes só
tartalma nem nagy, de az aktív anyagokból
(ilyen lehet a szú-ﬁd-kén, a jód, bróm, ﬂuor,
kovasav) tartalmaz annyit, amennyi a biológiai hatás kifejtéséhez szükséges. Ezekre az
anyagokra külön-külön adták meg az ásványvízzé minősítéshez szükségen minimális
koncentrációt.
Ez a minősítési elv Magyarországon az
1980-as évekig érvényben volt, és a külsődlegesen (fürdésre) használandó vizekre mind a
mai napig érvényes.
A mediterrán ásványvíz-fogalom
A mediterrán országokban (és Franciaországban) az ásványvízfogalom sokkal lazább.
Csak az a követelmény, hogy a víz tiszta, természetes, vagyis az ember okozta szennyezéstől mentes legyen. Ennek valószínűleg az
is oka, hogy ezekben az országokban kevés a
nagy ásványianyag-tartalmú víz. A melegebb
éghajlat miatt eleve nagyobb a fejenkénti vízigény, ezért itt kisebb koncentráció esetén is
bevihető a szükséges ásványi só mennyiség,
így ez is szerepet játszhatott abban, hogy az
ivásra szolgáló ásványvizek fogalmát másképp határozták meg, vagyis nem követelmény, hogy a víz ásványi anyagokban gazdag
legyen. Az Európai Unió az ivásra szolgáló
(palackozva forgalomba hozott) ásványvizekre ezt, a mediterrán országokban szokásos
meghatározást fogadta el, és Magyarország
2004-ben teljes mértékben átvette ezt a meghatározást. (A vonatkozó jogszabály3 még
arról is ír, hogy az ásványvíz legyen előnyös
ﬁ ziológiai hatású, de hogy ezen konkrétan mi
értendő, arról nem szól.)
Az egészségi hatás értékelése
A hagyományos ásványvízfogalomból az
adódott, hogy aki ásványi anyagban gazdag
vizet akart fogyasztani, az elvileg megkereshette az igényeinek megfelelő ásványvizet.
Igaz, hogy ehhez akkor sem sokan értettek,
nem nagyon volt, aki szakszerű tanácsot tudott volna adni, hiszen az orvosok nagyobb
részének nem sok fogalma van arról, hogy
mikor milyen vizet célszerű fogyasztani.
Az ivóvizeknél lényegesen több ásványi
anyagot tartalmazó vizekre igaz az, hogy
van, akinek hasznos a többlet-bevitel, de

olyanok is vannak, akiknél ez káros lehet.
Ez függ attól, milyen anyagban gazdag az
adott víz, és persze attól is, hogy az illető fogyasztónak (egészségi állapotától is függően)
mire van igénye.
Gyógyvíz4nek minősül az az ásványvíz,
amelynek gyógyhatása van, és ezt meghatározott jogi eljárással elismerték. Előfordul,
hogy egy jelentős ásványianyag-tartalmú
ásványvíz és egy gyógyvíz között csak az a
különbség, hogy az egyiknek a gyógy-hatását
igazolták és elismerték, a másikét (amelyik
ugyanolyan összetételű lehet) nem. A szervezet persze ilyenkor ugyanúgy reagál, hiszen a
biológiai hatás nem függ a jogi elismertségtől. A gyógyvizeknél - ahogy a gyógyszereknél és a gyógyhatású egyéb anyagoknál is elfogadott, hogy van, akinél egy adott termék
fogyasztása ajánlható, és van, akinél nem.
Ezt a gyógyvizeknél a palackokra az engedélyező hatóság (nagyon helyesen) rá is íratja.
Egy jelentős sótartalmú ásványvízre ugyanez lenne érvényes, vagyis itt is megadható a
fogyasztásra vonatkozó javallat és ellenjavallat, de ezt nem szokás ráírni a palackra,
mert a forgalmazók véleménye szerint ez piaci szempontból hátrányos. A fogyasztó tájékoztatása így elmarad. Egy adott ásványvíz
fogyasztásának egy adott személyre előnyös,
közömbös vagy éppen hátrányos hatásáról
csak a kipróbálás”, vagy legfeljebb hasonló
egészségi állapotú ismerősöktől kapott tájékoztatás alapján lehet információt szerezni és
ennek alapján dönteni, és aztán ez a döntés
vagy jónak bizonyul, vagy nem. Ez a helyzet
szakmai szempontból nagyon kedvezőtlen, és
jó lenne rajta változtatni.
Néhány évtizede próbálkoztunk azzal,
hogy szakszerű tájékoztatást írassunk rá
egyes ásványvizek palackjaira. Például egy
nagy ﬂuorid-tartalmú fővárosi ásványvíznél
ezt javasoltuk: Fluortartalma miatt a fogszuvasodás megelőzésére fogyasztása - napi 1
literig - ajánlható. Nagy vízigény (pl. meleg
üzemi munka) esetén kérje ki orvosa tanácsát. Mellette ne szedjen ﬂuor tablettát.” A
palackra csak az első mondat került rá, az
is csak a mennyiségi korlát nélkül. A másik
példa egy alföldi, szénsavas dúsítás nélkül
palackozott nátrium- hidrogén-karbonátos
ásványvíz volt. A tájékoztató szöveg: Gyomorsav-túltengésben szenvedők részére fogyasztása ajánlott. Savhiányban szenvedők
ne fogyasszák.” Ez akkor rákerült a palackra,
de később elhagyták, mert úgy ítélték, hogy a
konkurenciával szemben hátrányba kerültek
az egzakt tájékoztatás miatt.
A sort lehetne folytatni. Például a nagy
kalcium-tartalmú ásványvizek fogyasztása
fokozott kalcium-igény (terhesség, szoptatás, időskori csontritkulás) esetén ajánlható,
a kalciumos kőképződésre hajlamos személyeknél viszont ellenjavallt. A nagyobb szulfát-tartalmú víz ajánlható annak, aki hajlamos a székrekedésre, de fordított esetben
nem kívánatos.
Az új szabályozásból származó nehézségek
Az új szabályozás szerint minden jó minőségű ivóvíz - belső fogyasztás (ivás) szempontjából - ásványvízzé minősíthető, ha
nem szorul (a szabályozásban megengedettet
meghaladó) kezelésre, nem keveredik más
kút vizével, és a kútnál (a kút közelében) palackozzák, vagyis nem szükséges, hogy a víz
ásványi anyagokban vagy biológiailag aktív
anyagokban gazdag legyen. Eszerint a vízműkutak nagyobb részének a vizét is ásványvízzé lehetne minősíteni, ha a kútnál palackozni
akarnák, vagyis az ivóvíz és az ásványvíz kö-

zötti különbség ilyen értelemben eltűnt. Ez
bizonyos értelemben az ásványvízfogalom
degradálását jelenti.
Megmaradt viszont a lehetőség a nagy ásványianyag-tartalmú vizek palackozására is.
Attól, hogy egy vizet ásványvízként forgalmaznak, nem lehet tudni, hogy az a víz korlátlan fogyasztásra is ajánlható-e, vagyis az
ivóvíz minőségi előírásoknak teljes mértékben megfelelő vízről van-e szó, vagy olyan,
ásványi anyagban gazdag vízről, amely bizonyos célra jobb az egyszerű ivóvíznél, de
nem mindig és nem mindenkinek ajánlható
a fogyasztása.
Ma divattá vált a palackos vizek fogyasztása. Az, hogy a mesterséges üdítőitalok helyett a természetes ásványvizek fogyasztását
ajánlják, helyeselhető. Az viszont már kevésbé, hogy a vezetéki vizeknél helyenként tényleg fennálló minőségi problémákat általánosítják, és ezzel késztetik a fogyasztókat arra,
hogy palackozott vizeket igyanak. Az ilyen
„felvilágosító” anyagokban olyan információk terjesztése is megtalálható, amelyek jelentős része szakmailag nem állja meg a helyét.
Például széles körben terjesztett vélemény,
hogy a vízvezetéki víz veszélyes szerves
mikro szennyezőket: klórozási melléktermékeket, hormonhatású anyagokat, stb. tartalmaz, amelyek között sok rákkeltő vegyület
is van. A Nyugaton nem alaptalan híresztelés átvétele azonban sokban sántít. Például
Magyarországon a klórozási melléktermékek
ivóvízben megengedhető koncentrációja szigorúbb, mint az Európai Unióban, mivel e
téren már a szabályozás átvételekor is jobban
álltunk, és nem akartunk visszalépni. Az említett egyéb, potenciálisan veszélyes szerves
vegyületek a felszíni vizekből juthatnának
be az ivóvízbe. Egyes nyugati országokban
az ivóvíz 50-70%-a felszíni vizekből származik. Nálunk ez az arány mindössze 5% körüli, vagyis az ivóvizek döntő többsége védett
felszín alatti rétegvízből származik, vagyis
mentes az emberi tevékenységből származó
szennyezésektől. És a tényleg felszíni vizet
használó vízművek közül a legnagyobbnál
(Szolnok) sem nagyon szennyezett a vízforrás, és itt a technológia is nagyon jó, a Balatonnál pedig a tó vízének minősége kémiai
szempontból már a tisztítás előtt is megfelel
az ivóvíz-minőségi előírásoknak. Egészségre
veszélyt jelentő szerves mikro szennyezők
ezekben a vizekben sem fordulnak elő.
A fogyasztók nagyobb része, ha palackos
vizet vásárol, akkor ásványvizet kér, vagyis
a közvélemény az ásványvizet jó minőségű
ivóvíznek tekinti. Ez Magyarországon igaz
is a ma forgalmazott ásványvizek zömére, de
így a hagyományos értelemben is ásványvíznek tekinthető (tehát ásványi anyagban
gazdag) termékeket semmi sem különbözteti
meg a „híg”, vagyis egyszerű ivóvíznek tekinthető vizektől. A külföldről behozott (főleg olasz) palackos vizek zöme is ilyen, tehát
jó minőségű ivóvíznek tekinthető víz, de például a híres Eviani vízre is igaz mindez. A fogyasztók zömének fogalma sincs minderről.
Az ásványi anyagban gazdag, hagyományos
értelemben is ásványvíznek tekinthető vizek,
és az egyszerű, jó minőségű ivóvíznek megfelelő, de most már ásványvíznek nevezett
vizek közötti elvi különbségről semmit nem
tudnak. A termék ára vagy a csomagolás tetszetős vagy egyszerűbb volta alapján választanak. Pedig az „igazi” ásványvizek sokkal
értékesebbek és egészségügyi szempontból
is előnyösebbek, ha azokat rendeltetésszerűen használják, vagyis tudják, hogy mikor és
kinek célszerű fogyasztani, és kinek nem. A
második csoportba tartozó vizek viszont bio-

lógiai hatás szempontjából nem különböznek
az egyszerű ivóvizektől.
Ötletek a nehézségek csökkentésére
Mit tehetünk a megoldás érdekében? Nemzetközi fórumon (Co-dex Alimentarius bizottság ülése) német kollégákat megkérdezve
(akiket ugyanígy érintett az EU ásványvizes
irányelvének átvétele) a válasz az volt, hogy a
jelentős ásványi anyag tartalmú vizeket igyekeznek gyógyvízzé minősíttetni, és akkor
nem esnek az ásványvizes irányelv hatálya
alá, nincs akadálya a fogyasztásra vonatkozó
javallat és ellenjavallat feltüntetésének. Erre nálunk is volt már példa, amikor a „Borsodi” vizet (új kút fúrása után) újra kellett
minősíttetni, és nagy bórsav-tartalma miatt
ásványvízként nem lehetett engedélyezni.
Igazolták a gyógyhatását, és gyógyvízként
engedélyezték a palackozást és forgalmazást.
Más kérdés, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Például ha egy Borsod megyei vendéglőben, ha ásványvizet kér a vendég, ezt a vizet hozzák, és persze a vendég nem kezdi el
tanulmányozni a palackon lévő javallatokat
és ellenjavallatokat. A jelentős ásványi anyag
tartalmú vizeknél a gyógyvízzé minősítés
szóba jön, ha van, aki a gyógyhatás igazolásához szükséges vizsgálatokat elvégezteti.
Az előbbi példában említett helyzet javítható
aztán, ha megfelelő propagandára is tud időt
és pénzt fordítani a forgalmazó.
Azoknál a vizeknél, amelyek sótartalma
nem olyan nagy, hogy a közvetlen gyógyhatás igazolható lenne, megfelelő propagandára
van szükség. Olyan sajtókampányra, amelyben a fogyasztók ﬁgyelmét felhívják a tényleges, az ivóvíztől eltérő előnyös hatásokra.
Az nehézséget jelenthet, hogy a konkurencia
esetleg szintén kampányba kezd, és az egyszerű ivóvíznek megfelelő ásványvizeket is
feldicséri olyan szövegekkel, amelyeknek
szakmai szempontból nincs jelentősége, de
nem valótlanok, és hangzatosak (pl. 1000
méteres mélységből, stb.). Sajnos a jelenlegi
piaci verseny-helyzetben nem nagy a remény
arra, hogy a szakmai szempontoknak érvényt
lehessen szerezni, de meg kell próbálni. Ezt
próbálta szolgálni ez a kis tanulmány is. Az
előbbiekben leírt változás csak a palackozott
ásványvizekre vonatkozik. Nem érinti a külsődleges használatot, és nem érinti a gyógyvizeket sem. Az ásványvizek fürdésre, hidroterápiára való felhasználása szempontjából
ma is érvényesek a régi előírások, vagyis ott
az ásványi anyagban gazdag vizeket tekintjük ásványvizeknek.
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„Isten áldja meg munkátokat!”
Jubileumi ünnepség a Németh László Iskolában
Egy évvel ezelőtt emlékeztek meg a gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fennállásának harmincadik évfordulójáról. Idén januárban terjedelmes írásban
számoltunk be a tanintézmény széles körű, rendkívül színvonalas tevékenységéről. S hogy most ismét
az iskolára irányul ﬁgyelem, annak oka, hogy harminc éve vették fel a hosszú ideig Felsőgödön, a Duna
utca 6. szám alatt családjával élt író, polihisztor nevét.
Az ünnepi megemlékezésre április 18-án, a névadó születésének
108. évfordulóján került sor. A jeles napot megtisztelte jelenlétével
Németh Csilla, az író leánya s a
család több tagja, kifejezve, hogy

táblát helyeztek el a Duna utca 6.
számú háznál, a napokban pedig
Németh Ágnessel, az író leányával
együtt megkoszorúzták a Farkasréti temetőben lévő síremléket.
Hangsúlyozta, hogy azért is volt jó

Németh Csilla (jobbról), Lukács Istvánné, Markó József

– miként eddig is – fontos számukra az iskolával meglévő jó kapcsolat további erősítése.
Az egybegyűlteket meleg szavakkal köszöntve, Németh Csilla
felidézte a hat gyermekes család
életét, s szólt arról, hogy édesapja példát adott arról, hogy sokrétű
írói munkássága mellett, édesanyjával közösen miként formálták
meleg szeretettel a népes család
mindennapjait. Elmondta, hogy a
Felsőgödön töltött tizenöt év verőfényes időszak volt a Németh
család életében s ma is példa lehetne, hogyan tudott együtt élni
több generáció. Megemlékezett
arról, hogy két leánytestvére a város temetőjében nyugszik s köszönetét fejezte ki, hogy Felsőgödön
nagy odaadással ápolják Németh
László és a család emlékét. Beszédét így fejezte be: „Isten áldja
meg munkátokat a továbbiakban
is, a pedagógusokét és a diákokét
egyaránt!”
Az iskola diákjainak ünnepi
műsora következett, majd Lukács
Istvánné igazgató asszony idézte
fel, hogy egy évvel ezelőtt emlék-

döntés az iskola névfelvétele, mert
Németh László pedagógiai elvei
ma is követendők, irodalmi mun-

kássága a magyar kultúra értékálló
kincse, s szellemiségével mindmáig a XX. század egyik kiemelkedő
alakjaként tartjuk számon.
Fontosak számunkra a nevek,
nem csupán saját nevünk, hanem
az intézményeké, így az iskoláké is,

hangsúlyozta Markó József, Göd
polgármestere. Hiszen felnőttként,
néven nevezve büszkén és szívesen emlékezik mindenki az alma
materre. Szólt Vecserka Józsefről,
az iskola egykori igazgatójáról, aki
nem kis nehézségek árán érte el,
hogy ezt a nevet vehette fel az iskola. Hangsúlyozta a polgármester,
hogy a sokoldalú Németh László
példáját követve, a tanintézmény is
sokoldalú pedagógiai munkát végez
a mindenkori diákok oktatásában,
nevelésében. S e tevékenységgel a
város rangját is növelik.
Az évforduló alkalmából Németh Csilla, Lukács Istvánné és
Markó József emlékkövet avattak,
melyet a Piarista Szakmunkásképző Intézet diákjai készítettek s ebben nagy szerepet vállalt az iskola
volt tanítványa, Forgách Richárd s
a feliratot készítő Tóth Imre kőfaragó mester.
Az ünnepség befejezéseként az
író unokája, Németh Nóra adta elő
a Honfoglalás című ﬁlm közismert
betétdalát, majd a dédunoka, Korányi Kinga népdalokat énekelt.
Ezt követően megkoszorúzták az
iskolaépületben lévő emléktáblát.
Az emléknap folytatásaként
a diákokat és hozzátartozóikat
a sportcsarnokban szórakoztató
programok várták, melynek kere-
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ANYÁK NAPJÁRA
Mosoly a kereszt alatt
Teltek, múltak az évek, ahogyan a kéretlen ráncok is utat
törtek maguknak az anyává
ért nő, szelíd vonású arcának
szegleteiben. Felcseperedtek a
lányok, férjhez mentek, szültek,
elváltak, újra férjhez mentek…
sok bosszúságot, szomorúságot
okoztak, de a sokadik Anyák
Napján is hétszer csörren meg
a telefon, hét csokor virág érkezik, hétszer két puszitól piroslik
az arca, hétszer lábad könnybe
a szeme. Hatvan éves elmúlt,
nem volt nagy csinnaddatra, tűzijáték, meg óriás torta. Tovább
gondolom az életét a teraszon,
ﬁnom fehérbort kortyolgatva érzem, hogy ő sem alszik, egy
takaros kis szobában gyertyát
gyújt, kimegy a konyhába, és
tejet vesz elő a hűtőből - Hoszszasan bámulja a régi, megfakult fényképeket, a hamvasszőke lányt a nagy fátyol mögött,
jobbján a helyes ﬁúval, akinek
odaadta magát annak idején,
akihez életét kötötte, mindenestül szerelemből. Arcát két kezébe temeti, ráncos, kalácsgyúrt
tenyér, sír… úgy igazán, ahogyan sosem tette. Zokog, feltör
belőle az összes fájdalom, az
elmúlt hatvan év!
Aztán, hideg vízzel leöblíti a
gyötrelmes kínokat. Megrázza
magát!
Lassan hajnalodik, elindul a
piacra, zöldséget vásárol, levest
főz Nagyapánknak. Ebédet visz
neki, megmosdatja, szeretetből!

Istenem, honnan ez az erő,
energia, hogyan bírja cérnával?
Fiatal volt, okos és szép. Odaadott mindent egy szerelemért,
és értünk, a gyermekeiért. Számára nincs is más negyven éve,
csak mi, de mégis, megérte? Mit
kapott cserébe? Na jó hét lányt,
meg hat unokát, éééééééééés?
SZERETETET! - tizenháromszor két puszit, ugyanennyi
ölelést, ha nem is mindig egyszerre.
Magamba nézek… – igen
mindannyiunknak megvan a

maga keresztje, kinek könynyebb, kinek nehezebb. A még
mindig szőke NAGYMAMAANYUKA, ül az elkorhadt öreg
keresztje alatt és őszintén mosolyog.
Mert Mama szíve boldog,
Mama Szeret!
Boldog Anyák Napját kívánok,
a Föld összes Édesanyjának!

FRENYÓ K RISZTINA

tében a művészeti csoportok adtak
színvonalas műsort és változatos
kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket az érdeklődők.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Új lakóotthonnal bővül a
TOPhÁZ Speciális Otthon
11 fogyatékkal élő ﬁatal kerül sokkal jobb körülmények közé Pest Megye Önkormányzatának beruházásának eredményeként.
A műszaki munkálatok már elkészültek Gödön, a megyei önkormányzat fenntartásában működő
TOPhÁZ Speciális Otthonban,
ahol két szolgálati lakást alakítottak át lakóotthonná. Az új részben
három háromágyas és két egyágyas
szobát, nappalit, konyhát, fürdőszobát, valamint egy foglalkoztató helyiséget alakítottak ki. A mai kornak megfelelően az egész szárny
akadálymentesítve készült. Több
helyen a lakók számára könnyen
kezelhető veszélyérzékelőt és speciális nővérhívót helyeztek el. A 11
személyes lakóotthon kialakítására
Pest Megye Önkormányzata eddig
56 millió forintot fordított saját forrásból. További kisebb feladatok
vannak még hátra, így például a
bútorok beszerzése. Az új szárny
ünnepélyes átadására a tervek sze-

rint néhány héten belül kerül sor. A
Pest Megyei Önkormányzat által
fenntartott TOPhÁZ Speciális Ott-

honban 220 fogyatékkal élő kiskorú és ﬁatal felnőtt él.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A székely-magyar rovásírás föltámadása

Székelyudvarhelyről 2003-ban
elindult egy nemzeti öntudatot
segítő mozgalom, mely csonka
Magyarország területén is szárba szökkent. A Kárpát-medence

Front kezdeményezésére - első
rovásírásos
helységnévtábláját,
melyről korábban beszámoltam.
Őseink keze írásának megismerése utáni vágy szárnyba kapott,

Farkas Éva és tanítványai

mindig is a székely-magyar kultúra bölcsője volt és ez a mai időkben sincs másképp. Régészeti leletek tárgyi emlékei bizonyítják,
hogy a székely-magyar rovásírás
őseink hagyatéka, melynél korábbi írást nem ismer a világ, amire
minden magyar büszke lehet.
Tavaly június 4-én a trianoni
gyalázatra való emlékezés napján
Göd Város Önkormányzata fölállította - a helyi Magyar Nemzeti

amit bizonyít az a tény, hogy közel
300 diák jelentkezett április 18án szombaton az ország számos
városában sorra került X. Kárpátmedencei Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó elődöntőn
való részvételre. Gödről is volt
négy alsó tagozatos versenyző,
akiket a Magyar Nemzeti Front
Kulturális Tagozatának Gödi Rovásíró Körében jómagam készítettem föl. Nem volt hiábavaló a

hónapokig tartó rovásírás tanulás,
valamint az idegen szavak magyar megfelelőjének gyakorlása,
mert a kisdiákok közül Szolnokon
Gál Eszterke bejutott az alsósok
csoportjában a döntőbe és Módis
Roxi harmadik helyezést ért el,
mindketten 9 évesek. Ezúttal is
gratulálok a gödi győzteseknek és
fogadják őszinte elismerésemet.
Nem kis dolog, amire vállalkoztak, a győzelem fölötti öröm mellett Göd hírnevét is öregbítették. A
versenynek nem voltak vesztesei,
mert amit a rovásírással elsajátítottak, az örökre megmarad, amit
továbbadhatnak testvéreiknek és
később gyerekeiknek.
A megmérettetésnek nincs még
vége, mert Eszterkével készülünk a döntőbe, mely júniusban
lesz megtartva Budapesten, ahol
legalább olyan eredményt szeretnénk elérni, mint ami az elődöntőben sikerrel járt. Szükség van ősi
kultúránk megismerésére, mely
elvisz a magyar nemzet magára
találásának útjára, melyhez vezető ösvény kitaposását a rovásírás és olvasás megtanulásával is
elősegítjük. A rovásírás tanulás
folytatódik a Turul Madár Klubban, mert jövőre is lesz újból elődöntő, melyre szeretettel várom a
rovásírást megismerni akarókat
minden korosztályban.

FARKAS ÉVA
AZ MNF GÖDI

A Madách Imre Művelődési
Központ ismét büszkén tekinthet
vissza a 2009. évi Váci Tavaszi
Fesztiválra, hiszen a rangos esemény során több, mint 7.000 fő
vett részt az intézményben megrendezett programokon. Vác városa hét évvel ezelőtt csatlakozott
a Fesztivál városokhoz. A művelődési központ kitűzött célja, hogy
az általa rendezett programok öszszeállításakor szerepet kapjanak a
helyi kulturális élet szereplői. Az
idén a 25. éves Váci Szimfonikus
Zenekar gálakoncertjével indult el
a fesztivál március 20-án. A teltházas koncerten Bogányi Gergely
Kossuth-díjas Váci díszpolgár is
közreműködött.
Ezt követően minden korosztály
kedvence Halász Judit „Szeresd a
testvéred!” című gyerekkoncert
műsora aratott páratlan sikert. Váci művészek együttműködéséből
született Idestova együttes zenésverses előadásán tréfás-bánatos
versek szórakoztatták a nagyérdeműt az intézmény kávézójában. Kapócs Zsóka Karády estje
különleges színfoltja volt a fesztiválnak, hiszen egy új oldaláról
ismerhettük meg az előadót, aki
méltán kapott óriási tapsot.
Az „örökifjú” Sándor Györgygyel a múltat idézték fel irodalmi
estjén a váci Arcus Galériában.
A művelődési központ hagyományaihoz híven minden fesztiválon
megemlékezik a Színházi Világnapról, idén Molnár Ferenc Az
üvegcipő című három felvonásos

vígjátéka töltötte meg a nézőteret.
A hagyományok folytatásaként a
Tánc Világnapját is megünnepelte az intézmény, egy korántsem
tradicionális, ám igen elismert
produkcióval. A magyar-francia
Frenák Pál Társulat InTimE című
táncelőadásának egyedi koreográﬁája és színvilága kápráztatta
el az ínyencségekre fogékony közönséget. Frenák Pál kapcsolata
Váccal Jeszenszky Endre nevéhez
köthető, akit követendő mesterének tekintett a koreográfusnak.
A műsorkínálatban ismét nagy
közönségsikert aratott, Borbély
József Vácon élő harmonikaművész által évekkel ezelőtt kezdeményezett „ A harmonika szerelmesei” program, amely most
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész főszereplésével
került bemutatásra. A zenés-szórakoztató műfajt az idei palettán
A. L. Webber és Tim Rice első
nagy musicalje képviselte a József
és a színes szélesvásznú álomkabát címmel, mely a Brodway és a
Westend után jelenleg a Madách
Színház siker előadása.
Joseph Haydn halálának 200.
évfordulójára emlékezünk az
idén, a Váci Tavaszi Fesztivál keretében a Vox Humana Énekkar
és a Váci Szimfonkus Zenekar készített egy közös műsort a barokk
zeneszerző emlékére. A programsorozatban a váci Boronkay
György Műszaki Középiskola és
Gimnázium Színjátszókörének
előadásában került bemutatásra

Dürrenmatt: A ﬁzikusok című
színműve. Az amatőr színjátszók
sikerét legjobban az bizonyítja,
hogy az előadást követően már
további megrendelések érkeztek.
A fesztiválprogramot a Költészet Napja alkalmából versszínház zárta a váci kötődésű Turek
Miklós színművész előadásban.
A Radnóti Miklós életéről szóló
megemlékezést Nágel Kornél graﬁkus művész kiállítása kísérte.
Az intézmény adott otthont
Vincze József és Magyar Miklós
közös tárlatának „Hallhatatlan
dallam” címmel az emeleti galériában. Azonban a Váci Tavaszi
Fesztivál keretén belül város-szerte nyíltak kiállítások, mint például: a Curia Galériában Tumbász
András fotóművész, a Margaréta
Kávéházban Molnár Ferenc fotóművész, az Arcus Galériában
Benkő Viktor festőművész és a
művelődési központ kávézójában
Németh Géza ipolysági képzőművész kiállítása.
A váci Madách Imre Művelődési Központ küldetésének tekinti
a minőségi kultúrakövetítését, a
közösségteremtés folytatását és
az új lehetőségek megteremtését.
A Váci Tavaszi Fesztivál immár
hetedik éve bizonyította, hogy
igenis igény van Vácon a közművelődésre és a változatos programkínálatra.

SZERVEZETÉNEK ELNÖKE

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

IVÁNYI KÁROLYNÉ
IGAZGATÓ
MADÁCH IMRE
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
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Zebegény páratlanul szép fekvése folytán is szerencsés, de a
régi századokra visszanyúló történeti, kulturális hagyományok
szeretete és fenntartása, valamint
a jó megközelíthetőség sem utó-

volt. Minden valószínűség szerint
az esztergomi püspökség által
odaadományozott területre innen
- a Szöbegény nevű kolostorból települtek a bencések.
Barangolásunk kapcsán szem-

beötlő a főutcán elhelyezkedő
Kós Károly és Jánszky Béla által
tervezett Római katolikus templom, amely otthonát szolgálja
a sűrűn tartott szentmiséknek,
hangversenyeknek. A XX. századi magyar templomépítés csodáját
megtekinthetik az idelátogatók, a
plébános úrral előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az istentiszteletek alkalmából. Ahogy
sétálunk Zebegény apró házacskákkal díszített kanyargós utcáin,
elkerülhetetlen a falu egyik fő nevezetessége, a híres Szőnyi István
Emlékmúzeum. Szőnyi István
(1894-1960) a XX. századi magyar festészet kiemelkedő alakja,
1924-től haláláig élt és alkotott
Zebegényben, művészete itt teljesedett ki, festészetét a varázsos
szépségű táj, a faluban élő embe-

túrázó kisﬁú helyezte el az emlékhelyen.
Ezt követően a túra az elmúlt

Dr. Bóth János és Hajdú Sándor is gyakran túrázik a Naszályban

nem csak azért volt szokatlan
mert a hegyen ritkábban látogatott új célokat tűztek ki, hanem
azért is, mert a csúcsra egy meglehetősen meredek utat választottak. Így aki felért, az elmúlt évekhez képest nagyobb teljesítményt
könyvelhetett el magának.
A túrázók Katalinpusztáról
indultak, és útjuk során megkoszorúzták a Rockenbauer Pál emlékére állított kopjafát, aki a túrái
során sok millió lépés után ezen a
helyen talált végső nyughelyet. A
koszorút a legﬁatalabb, 3,5 éves

ősszel felavatott függőhídon
vezetett át és a Bik-kút forrást
is érintette. Ezeket a túrahelyeket ritkábban látogatják, a nagy
emelkedők miatt. Mivel ezen érdekességek érintése hegyre fel
és le vezetett, így a túrázók több
mint 800m szintkülönbséget kellett megtenniük, mely jóval több
mint a Naszály magassága.
A túra során a hegy északi oldalán foltos szalamandrában, a
déli lejtőn a hegy totemállatában,
a zöld gyíkban gyönyörködhettek. A virágzó hegyoldal az idén

pénztárcakímélő módon. Miközben az állomás melletti Galéria
Cukrászdában, ﬁnom fagylaltok

lep működik. A Szőnyi múzeum
nyári nyitva tartása: április 1-től
szeptember 30-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig, Téli nyitva tartása: október 1-től március
31-ig péntek, szombat, vasárnap
10-16 óráig, a hét többi napján
előzetes bejelentkezés szükséges.
Egyedülálló
kuriózumként
tekinthetünk a HAJÓZÁSTÖRTÉNETI MÚZEUM épületére is,
ahol a hajózás történetébe és különleges világába csöppenhetünk
hirtelen.
2009. évi nyitva tartás április
01-től november 01-ig: Hétfőn
szünnap, kivéve, ha ünnepnapra
esik. Keddtől szombatig: 9:0018:00-ig, vasárnap: 9:00-16:30-ig.

menni egy jóízű ebédért, hiszen
az ALMÁSKERT Fogadóban
elfogyasztott házias ebéd után,
nem messze egy házi különleges
rétesélményben lehet részünk, és

és sütemények íz kavalkádjában
elmerülve, kellemesen megfáradva várjuk a vonatot, arra gondolok, ez az a hely, ahová kíváncsian
jöttünk, ahol jókat láttunk, ahová

Csoportok fogadása előre egyeztetéssel a szünnapon is lehetséges. November 02. március 31.
között is látogatható, kizárólag

ha mindezt leöblítenénk egy jó
pofa sörrel, akkor a Mókus Söröző hangulatos teraszán, nyugodt
szívvel mindezt megtehetjük,

bármikor visszajönnénk! Kellemes barangolást kívánok!

A festői szépségű Dunakanyar közepén, félúton Esztergom és
Visegrád között található Zebegény, ez a kis ékszerdoboz. A varázslatos hegyektől körbeölelt, ősfás ligetekkel csipkézett kis falu,
melyen egy csörgedező patak folydogál keresztül, magával ragad és
a hely, minden idelátogató vendégnek nyugalmat és önfeledt pihenést kínál, nem szerénykedve a látnivalókkal sem.

Kerti pad, a Vízparton, a Reggel,
az Este Zebegényben, vagy a Falu
ősszel. Időszaki tárlatokon tekinthetők meg több ezer darabból álló
graﬁkai életművének legszebb
darabjai. Tanítványainak, pályatársainak munkáit kiállítás-sorozatok keretében ismerhetik meg a
látogatók. A múzeum mögött levő hatalmas kertben a művészről
elnevezett képzőművészeti szabadiskola és ifjúsági művészte-

Több mint kétszázan túráztak a Naszályban
Április 18-án rendezték meg a
szokásos Föld Napja túrát a szokásostól eltérő útvonalon, mely

bejelentkezésre!
Abban az esetben, ha megéheznénk, bizony nem kell messzire

Barangolás Zebegényben

rek ihlették. Szőnyi egykori lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeum. Az állandó kiállításon a
mester minden alkotói korszakából látható egy-egy jelentős festmény, olyan remekművek, mint a

lagos. Mai rangjának és vonzerejének kialakulásában meghatározó szerepet játszott Szőnyi
István festőművész (1894-1960)
Zebegényhez kötődő munkássága. Itt található a Kós Károly által
tervezett páratlan szépségű „Magyar szecessziós” plébánia templom, és a Maróti Géza által tervezett Nemzeti Emlékhely, ahonnan
páratlan szépségű kilátás nyílik a
Duna ezüst szalagjára. Zebegény
nevére a kialakulására vonatkozó legrégebbi adatok a 13. századból maradtak fenn először.
Monestorológiai adatok arra utalnak, hogy a zebegényi Malompatak völgyében már 1251-ben
bencés zárda állott. Az Árpádok
korában a pécs-baranyai egyházmegyében volt egy bencés kolostor, aminek a neve Szöbegény

XI. évfolyam 9. szám

is színpompás, de a szokásos kora
tavaszi virágok, amik az elmúlt
években ilyenkor virágoztak, az
idén, már elhervadtak a nagy melegben.
A csúcsra vezető út a rét felől
meredek és hosszú volt, de a tavaszi melegben több mint 200
embernek sikerült feljutnia a kilátóhoz, ahol Dr. Bóth János polgármester és Papp János a „Hegyi
Ember” bográcsos ebéddel várta
őket. Az evés és a kilátó megmászása után a túrázók a hegy
gerincén Kosdig gyalogoltak. Ott
várt a busz, ami visszavitte őket
Vácra, a 15 kilométeresre sikerült
túra után.
Persze, ha csak egy jó túra lett
volna, akkor az nem utalt volna a
szervező környezeti nevelési céljaira. A túrázó gyerekek között
szemétszedési versenyt hirdettek.
Így a gyerekek játékosan, nagy
zöld zacskókkal a kezükben szedegették össze a hegyen elpotyogtatott szemetet. A verseny végén a
legügyesebbek ajándékpólót kaptak Ülő Bika Sziú törzsfőnök képével, gondolatát tolmácsolva:
„Ha majd az ember kivágja az
utolsó fát, megmérgezi az utolsó
folyó vizét, kifogja az utolsó halat
is, akkor döbben rá, hogy a pénzt
nem lehet megenni.”
Hogy ez ne így legyen, azért
vezette a túrát Hajdú Sándor,
Forgách Péter és szervezte Bíró
György.

FRENYÓ K RISZTINA

APRÓHIRDETÉSEK
• Vácott, a Zöldfa u. 7. sz. III. emeleti
62 m2-es 2 és félszobás, gázkonvektoros, zöldövezetre (Gombás-patak
és Kőszentes-hídja, Sportstadion,
Hétkápolna, stb.) nyíló nagy erkéllyel és ablakokkal rendelkező,
teljesen felújított lakás, igényesnek
eladó! Érd.: 06-27-302-918

• Pilismaróton ártér-mentes üdülőövezetben 1200 m2-es telken faház eladó.
Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Kapcsolj Te is nagyobb sebességre!

Laptop
internet
Extra sebességû+
internetet
szeretnél? 19 900 Ft-ért,
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Kiemelkedôen magas kép- és hangminôségû tévészolgáltatásra vágysz?
Ráadásul kedvezô áron, T-Home kedvezménnyel?

A hálózatfejlesztés keretében mindez már az otthonodban is elérhetô!
Hívd az 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba!

* Az ajánlat 2009. április 27-tôl visszavonásig érvényes, minden új vagy meglévô T-Home Kábelnet elôﬁzetô részére TV és telefon elôﬁzetés mellé. A T-Home Kábelnet Extra szolgáltatás
jelenleg csak korlátozott területen érhetô el. A szolgáltatási területekrôl tájékozódjon honlapunkon (www.t-home.hu) vagy üzleteinkben (T-Pont, T-Partner üzletek).

Dunakanyar Régió

Felsőpetény RS Az Xlavina Agip kupáért
2009. Május 02-án szombaton
kerül megrendezésre, a Speed
Rally Team Sprint kupasorozatának II. fordulója. Ismét a jól megszokott Felsőpetény -Ősagárd
összekötő úton állnak rajthoz a
benzingőz szerelmesei. A pálya
4,3 kilométer hosszú, aszfaltos
közút, melyet 3X Felsőpetény
– Ősagárd /egymás után/ és 3X
Ősagárd – Felsőpetény irányban
tesznek meg a versenyzők, mégpedig azért, hogy a verseny folyamatos rajtoltatással tudjon indulni. Ne legyen felesleges késés.
És a legfontosabb… a versenyzők
minden gyors után a szervizparkban tudnak felkészülni a következő rajthoz. A rendszámmal rendelkező (P - is) autók, a cél után
etap útvonalon (Ősagárd – Keszeg
–
Alsópetény - Felsőpetény),
etap idővel mehetnek a szervizbe és a gyors végén megkapott
idő a szerviz ki időt fogja magába foglalni, pont azért hogy ne a
faluban kelljen gumit melegíteni,
hanem a gyors rajtjáig. A rendszám nélkülieket pedig a gyors
végén, a Safety Car kíséri a szervizbe. Fordított irányba ugyanígy
lesz, mégpedig a Felsőpetény –
Alsópetény – Keszeg – Ősagárd
útvonalon. Az első autó 9 órakor
rajtol, és ehhez már 8.45-kor lezárják a pályát.
A verseny főszponzora az
Xlavina és az Agip! Ebből adódóan komoly tétje lesz a versenynek: a H9 és a H5 kategórián
kívül elért legjobb eredmény a
Lavina Autó Kft. által felajánlott
100 ezer forintértékű vásárlási
utalvány tulajdonosa lehet. Míg a
II.-III. helyezés sem távozik üres
kézzel, ők 50, illetve 30 ezer forintos utalvánnyal lehetnek gazdagabbak. Azt hiszem ezért már

érdemes lesz nevezni és nem utolsó sorban célba, érni.
Az Xlavina Agip kupára egyedi
feltételek vonatkoznak: - Mindenkinek rendelkeznie kell Lavina
vevőkártyával, amit kiválthattok

a megadott telephelyek bármelyikén, amelyet a vásárlásotok után
elkészítenek, ill. ha már vásároltatok ott, csak kérni kell.
Tartalma:
Név, Lavina regisztrációs
szám… és 20% kedvezmény!!
Vevőkártya kiváltó telephelyek:
Lavina Autó Kft.
Vác, Szilassy u.1/a
Tel: 27/318-306
Lavina Autó Kft.
Hatvan, Horváth Mihály u. 20.
Tel: 37/344-400
Lavina Autó Kft.
Miskolc, József Attila u.74.
Tel: 46/411-822
Lavina Autó Kft.
Budapest, Tompa Mihály u.76.
Tel: 061/271-03-26.
További információk a
versenykiírásban olvashatók

(www.csapassunk.hu).
A nevezés 16.000 Ft/kategória
+ 2500 biztosítás, amely magában
foglal 4 db előhivatott, és szintén
4 db nagyfelbontású letölthető
ajándék képet. Az elmúlt verseny-

ből tanulva sokkal dinamikusabb
lebonyolításra számíthatunk, és a
busz járat miatt is alig 3-szor kell
majd feloldani az útzárlatot.
A versenyre többek között kilátogatnak, már úgy is mondhatnám hogy állandó törzsvendégként és közönség kedvencként
a BMW-s Varga „cigány” Zoli,
a VFTS - el Boroznaki Tibi, és
természetesen a Toyota GT 4-est
terelgető Maricsek Miki is.
Ismét egy jó versenynek nézünk elébe és személy szerint úgy
érzem, hogy egyre komolyabb a
szervezés. Ráadásul MNASZ és
ARK által regisztrált a verseny,
de ezt már szerintem nem is kellett volna mondanom, mert hát
egy komoly versenyhez ma már
ez dukál, és ez annak ígérkezik.
Találkozunk ott, balesetmentes
versenyt és jó hangulatot kívánok!
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Ősztől már lesz váci női pólócsapat is!
Allergia gyógyító a vizilabdázás!
A Váci Vízilabda Sportegyesület alapjainak lerakása, tizenöt évvel ezelőtt kezdődött. Az alapító
Kolossa – Koncz páros ma is aktív szereplője a legsikeresebb magyar labdás olimpiai sportág váci
egyesületének. Annak a csapatnak, mely fennállása legsikeresebb bajnoki évét tudhatja maga mögött.
A sok egyéb mellett erről is esett szó az április 22-i közgyűlésen.
Majer László – aki tiszte szerint szakosztályvezető ugyan, ám
attól jóval több – köszöntője után,
Koncz Péter elnöki beszámolója
hangzott el. Ebből kiderült, hogy
a felnőttek mellett, az utánpótlás
csapatok is kitettek magukért. A
sportág további népszerűsítése érdekében április 30-án a Suli-Póló
versenyeit rendezik általános iskolások részére. A nagyobbakról
sem feledkeznek meg, hiszen június 4-én a középfokú intézmények
városi bajnokságára kerül sor. Egy
régóta dédelgetett álom válik valóra, ugyanis ősztől váci női csapat
is részt vesz a bajnoki küzdelmekben. Sportdiplomáciai sikernek
könyvelhető el, hogy a római vizes
világbajnokság előtt, a váci uszodában mérkőzik meg egymással
az ausztrál és a magyar női póló
válogatott július 21-én.

Simon Zoltánné beszámolójából kiderült, hogy a vezetőket a jó
gazdálkodásért is lehet dicsérni.
A 2008-as évet ugyanis, 372 000
forint plusszal zárták. A működéshez szükséges hátteret a jövőben is a támogatók, a tagdíjak, a
pályázatok, s a szülői felajánlások
biztosítják. A pénzügyi főnök egy
érdekességet is tartogatott beszámolója végére. A legújabb kutatási eredmények igazolják, hogy
a sportág hatékony ellenszer, az
allergiás betegségek gyógyításában, megelőzésében. Ha másért
esetleg nem is, hát ezért mindenképpen megéri megismerkedni, e
csodálatos sportággal.
Kolossa István edzőfejedelem,
mondandójának elején nem spórolt a dicsérő szavakkal, jutott
belőle mindenkinek. Ám nem
tagadta meg önmagát, s a továb-

biakban még következetesebb
edzéslátogatásra biztatta a sportolókat. A szülőket pedig ezek
számonkérésére. A mester vallja
a nagy költő, Váci Mihály: Még
nem elég című versének örök érvényű gondolatát: Csak előbbről
lehet, előbbre lépni.
A váci vízilabdások kivívták
az elismerést maguknak, nemcsak a városban, hanem szerte az
országban. Talán nem elhamarkodott vélemény, hogy még ettől
is többre lennének képesek. Igaz
ehhez még több támogatásra lenne szükség! Akik bíznak bennük,
segítsék őket - akár a jövedelemadó 1 % - ával! Címük: Váci Vízilabda Sportegyesület, 2600 Vác
Ady Endre Sétány 16. Adószám:
18671685-1-13

SIMÁK ATTILA

Cserélje elavult nyílászáróit energiatakarékosra!
Aluplast 5 légkamrás, 70 mm-es proﬁl (tokban zártszelvény),
K=1.0 argongáz töltött üveggel alapáron,

akár 28–30%-os kedvezménnyel,
2 hetes gyártási határidővel!*
ÚJ! 6 légkamrás 80 mm-es proﬁl K=0,7 W/m2 3 réteg üveggel!

AJTÓ-ABLAK pont:

2600 Vác, Rádi u. 1–3.
(a Meteor mellett)
Nyitva: H–P: 10–17, Szo: 9–12
Tel.: 06-20/995-6807
E-mail: ajtoablak.info@invitel.hu

Megunt,
kidobásra szánt

könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.

Oknoplast 5 és 6 légkamrás 70, 90 mm-es proﬁl
22–28% engedménnyel!
Egyedi méret-, forma-, színválaszték.
Továbbá minségi borovi, bükk, cseresznye BELTÉRI AJTÓK kedvező ÁRON!
Minőségi műanyag és alumíniumredőnyök, szúnyoghálók.
Könyöklk és párkányok. Díjtalan felmérés, szaktanácsadás.
Bontástól a beépítésig mindent egy helyen!
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Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084
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MASSZŐR KÉPZÉS
indul
Vácon, Hatvanban, Gödöllőn

2009. május elején.
FRISSÍTŐ TEST+TALP
(Indiai olajos, relaxáló arc,
Thai,fogyasztó-cellulit,)
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Részletﬁzetés!
TREND-ENERGY Oktatási Bt.
Képz.Eng.szám: 04-0122-06

Érdeklődni: (20) 9762 111
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Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

* Akciónk 2009. május 15-ig tart!
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