
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsa április elsejei határozata 
értelmében a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Duna Jobbparti Üzemigazgatóságát át kell adni a tata-
bányai székhelyű Észak-dunántúli Regionális Vízműnek, a megmaradt szolgáltatási terület vagyonkeze-
lése pedig a kazincbarcikai Észak-magyarországi Regionális Vízműhöz kerül. A vagyonkezelő előzetes 
tájékoztatást nem adott a készülő döntésről, amely a jobb parti ellátási terület 22 települése 150 ezer 
fogyasztójának víziközmű-szolgáltatását érinti. Az általános vélemény szerint, ezzel a lépéssel az ország 
egyik legeredményesebben működő vízművének munkahelyei is veszélybe kerülnek. A döntés ellen, két 
nap alatt, hatszáz tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze a csaknem ezer főt foglalkoztató vízmű dolgozói, 
május 23-án demonstrációt tartottak az MNV Zrt. székháza előtt, petíciójukat átadták az MNV Zrt. 
szóvivőjének, valamint eljuttatták a Gazdasági Versenyhivatal elnökéhez is. Június 3-án Vác főterén de-
monstrált a DMRV kollektívája, a hozzá csatlakozó több száz tiltakozóval együtt, június 4-ére pedig 
polgármesteri találkozót szervezett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amelyre 124 érintett önkor-
mányzat képviselőit hívta meg.

Az Európai Parlamenti kép-
viselőválasztás június 7-én a 
régióban elsöprő Fidesz-KDNP 

győzelemmel zárult. Több te-
lepülésen a Jobbik megelőzte a 
kormányzó pártot, s az MDF a 

biztos negyedik helyen szere-
pelt.

Dunakeszin a szavazásra jo-
gosult 29 542 polgár közül 12 
136-an (41,08%) járultak az ur-
nákhoz. Az érvényes szavazatok 
száma 12 072 (99,47%) volt. A 
Fidesz-KDNP 51,13 %-ot ért 
el, az MSZP a szavazatok 17,54 
%-át kapta meg. A Jobbik 15,82 
%-on végzett, az MDF-re a sza-
vazók 7,48 %-a voksolt.

Fóton a 14 546 szavazásra jo-
gosult közül 5372-en (36,93%) 
éltek állampolgári jogukkal. 
Ezek közül 5349 (99,57%) sza-
vazat volt érvényes. Ennek 
eredményeként a Fidesz-KDNP 
52,53 %-os győzelmet aratott, 
az MSZP 17,74%-on végzett, a 
Jobbik 16,60 %-kal lett harma-
dik, míg az MDF-re a szavazók 
6,56 %-a voksolt.

Befogadóra talált a váci hulladék
Fel kell készülni a szemétdíjak növekedésére

A Zöld Híd Program keretében megvalósuló Kerepes-ökörvölgyi lerakó valószínűleg csak a jövő 
év folyamán fogadja majd a települési szilárd hulladékot, viszont a csörögi lerakót ez év július 16-áig 
be kell zárni. Vác önkormányzata és a szolgáltatást végző Remondis Duna Kft. megfelelő engedéllyel 
rendelkező befogadót keresett, végül a kft.-nek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel sikerült meg-
állapodnia. A város képviselő-testülete rendkívüli ülés keretében fogadta el a változtatást, és módosí-
totta az erről a közszolgáltatásról szóló rendeletét. Mint Szikora Miklós városi főmérnök elmondta, a 
június elsejétől december 31-ig tartó időszakban ez a változás mintegy 50 millió forinttal terheli meg 
a város költségvetését, de ezt az összeget már betervezték az idei büdzsébe.
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Választási eredmény a számok tükrében
Elsöprő Fidesz-KDNP győzelem a régióban Demonstráció, felhívás, nyilatkozat

Tiltakozás a DMRV feldarabolása ellen
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Több százan tiltakoztak a DMRV átalakítása ellen a váci Főtéren

Sződligeten 44,98% volt a részvétel



A Vácon élő és dolgozó gyógy-
szerészeket köszöntötték június 
6-án, a Madách Imre Művelődési 
Központban, a doktori cím – dr. 
pharm. – használatának adomá-
nyozása és felvétele alkalmából. 
A negyven váci gyógyszerész-
nek először a Bartók Béla Zene-
iskola növendékei és a Boronkay 
György Műszaki Középiskola és 
Gimnázium diákjai adtak műsort, 
majd dr. Bóth János polgármester 
köszöntötte őket, tolmácsolva az 
önkormányzat elismerését mun-
kájukért, a megérdemelt címhasz-
nálatért. Dr. Erős András, a kór-
ház főigazgatója is elégedettségét 
fejezte ki, hogy az idén lehetővé 
vált a gyógyszerészek számára a 
doktori cím használata, csupán 
azt sajnálta, hogy kimaradtak 
abból az élményből, amit a „dok-
torrá fogadom” jelent. Dr. Molnár 
Lajos alpolgármester a váci pati-
kák és gyógyszerészek történe-
téről tartott előadást, az 1700-as 
évek közepén egyetlen patikus-

ként tevékenykedő Kolb Ádám-
tól egészen a rendszerváltás után 
kialakult patikahálózatig. Az ün-
nepeltek nevében a vasdiplomás 
korelnök, Zemplényi Ernőné dr. – 

aki 1942-ben kapta gyógyszerész 
diplomáját - mondott köszönetet 
az önkormányzatnak az ünnep-
ség megrendezéséért.

BORGÓ JÁNOS

(Folytatás az 1. oldalról)
Gödön 13 563 szavazásra jogo-

sult polgárt regisztráltak, közü-
lük 6256-an (46,13 %) járultak az 
urnákhoz. Az este hét órakor be-
fejeződött szavazás után itt 6224 
(99,49 %) érvényes szavazócédu-
lát számoltak. A Fidesz-KDNP 
a voksok 52,67 %-át, a Jobbik 
16,92 %-át, az MSZP 15,73 %-át, 
míg az MDF 6,89 %-át szerezte 
meg.

Sződligeten a 3513 szavazás-
ra jogosult polgár közül 1580-
an (44,98 %) éltek jogukkal. Az 
1565 (99,05 %) érvényes szavazat 
a következőképpen oszlott meg. 
A Fidesz-KDNP 53,04 %-on, 
az MSZP 16,42 %-on, a Jobbik 
15,78 %-on, az MDF 7,48 %-on 
végzett. 

Vácon a 27 251 szavazásra 
jogosult közül 11 896 (43,65 %) 
polgár ment el szavazni. Urna-
zárás után 11 837 (99,50 %) volt 

az érvényes szavazat. A Fidesz-
KDNP a nagyvárosban 52,95 
%-ot szerzett, az MSZP 19,90 
%-kal fejezte be a napot, a Job-
bikra a szavazók 16,88 %-a, az 
MDF-re 5,25 %-a voksolt.

Verőcén a 2747 szavazásra jo-
gosult közül 1324 (48,20 %) járult 
az urnák elé. A leadott voksok 
közül 1312 (99,09 %) érvényes 
szavazatot regisztráltak. A Fi-
desz-KDNP 55,18 %-ot, a Jobbik 
22,33 %-ot, az MSZP 12,12 %-ot, 
az MDF 4,19 %-ot ért el.

Kismaroson 885 (52,37 %) 
szavazó voksolt az 1690 jogosult 
közül. Az érvényes szavazatok 
száma 880 (99,44 %) volt. A Fi-
desz-KDNP a leadott szavazatok 
53,07 %-át, a Jobbik 17,95 %-át, 
az MSZP 14,09 %-át, az MDF 
6,36 %-át szerezte meg.

Nagymaroson 3836 fő volt sza-
vazásra jogosult, közülük 1821 
(47,47 %) voksolt, az érvényes 

szavazatok száma 1808 (99,29 
%) volt. A településen a Fidesz-
KDNP 58,13 %-ot, a Jobbik 
19,58 %-ot, az MSZP 13,55 %-ot, 
az MDF 3,93 %-ot ért el.

Zebegényben 1060 jogosult-
nak alig több mint a fele, 545 
(51,42 %) fő ment el szavazni. 
A nap végén 543 (99,63 %) ér-
vényes szavazatot számláltak. A 
Fidesz-KDNP 55,99 %-os, a Job-
bik 18,23 %-os, az MSZP 14,92 
%-os, az MDF 6,08 %-os ered-
ményt ért el.

Szobon a 2272 szavazásra jo-
gosult állampolgár közül 840-en 
(36,97 %) döntöttek a szavazás 
mellett. A helyi választási bizott-
ság urnazárás után 838 (99,76 %) 
érvényes szavazólapot regiszt-
rált. A Fidesz-KDNP 58,71 %-os, 
a Jobbik 17,06 %-os, az MSZP 
15,63 %-os, az MDF 4,89 %-os 
eredményt tudhat magáénak. 

KATONA M. ISTVÁN

Használható a dr. pharm. cím
Váci gyógyszerészek köszöntése

Választási eredmény a számok tükrében
Elsöprő Fidesz-KDNP győzelem a régióban

Markó József polgármester 
örömmel újságolta, hogy egy 
nyertes pályázatnak és az önkor-
mányzat hozzájárulásának kö-
szönhetően a városban 5 kilométe-
res szakasszal bővült a kerékpárút 
hálózat. - Az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Közép-Magyar-
országi Operatív Program pályá-
zatán – a hivatásforgalmi kerék-
párút építésére – 151 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert Göd. A közel 180 millió 
forintos költséggel épült kerék-

párút a város keleti határától, 
Göd-Újteleptől, a Samsung be-
kötő útjától indul, amely a meleg-
vizű strandnál kétfelé ágazik. Az 
egyik ága Felsőgöd felé, a másik 
vonala pedig az alsógödi vasútál-
lomáshoz biztosítja a csatlakozást. 
A szomszédos településeken is át-
haladó Dunakanyar kerékpárút és 
a napokban átadott új kerékpárút 
között a város belső aszfaltos ut-
jai teremtenek összeköttetést. A 
fejlesztésnek köszönhetően az 
Újpestről, Dunakesziről vagy 
Sződligetről érkező strandolók 
kerékpáron is eljuthatnak a me-
legvízi strandunkhoz – mondta 
Markó József. 

A kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési pályázatot a gödi telephellyel 
is rendelkező Penta Kft. nyerte 
el, amely jó minőségű munkát 
végzett – értékelt a polgármester, 
aki elmondta, hogy a lakosság és 
a képviselők állandóan fi gyelem-
mel kísérték a munkálatokat. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ismert, hogy az új hulladék-

gazdálkodási rendszer több éven 
tartó előkészítés után valósul 
meg, a többszöri elutasító népsza-
vazás és hosszan tartó jogi vita, 
majd a kivitelezés elején felme-
rült konfl iktusok idő- és anyagi 
veszteséggel jártak. Mint dr. Bóth 
János polgármester elmondta, a 
késés nehéz helyzetbe hozta az 
önkormányzatokat, Vácnak is 
ki kell fi zetni a magasabb díjat a 
befogadásért, a nagyobb szállítási 
távolságért és az úthasználatért. 

A város lakossága ezt a költség-
növekedést nem érzékeli, mert – a 
kommunális adó bevezetése óta 
– nem fi zet szemétdíjat. A Zöld 
Híd Programban részt vevő 106 
település közül azonban 103-ban 
a lakosság fi zeti, és jövőre, a kor-
szerűbb szolgáltatás miatt, még 
magasabb díjra kell számítani. A 
feszültségek megelőzésére, a 106 
település valamilyen egységes 
– vagyis olcsóbb – megoldásban 
gondolkodik. 

Jelenlegi ismereteink szerint, 
az érintett települések lakosságá-

nak a jelenleginél mindenképpen 
magasabb díjra kell felkészülnie. 
Ezt szükségessé teszi a korsze-
rűbb hulladékkezelés és a na-
gyobb szállítási költség. Az ere-
deti elképzelés, amely szerint a 
régió központi helyén épült volna 
korszerű hulladékkezelő központ, 
az egymás után megtartott nép-
szavazásokon elbukott. Ezért az-
tán – szükségmegoldásként - a két 
nagy befogadó telep tulajdonkép-
pen a régió két szélén épült ki.

BORGÓ JÁNOS

Pest Megye Önkormányzata 2008-ban pályázatot adott be a a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési 
Közalapítványhoz oktatási intézményeinek infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás célja, hogy a 
tanárok magasabb színvonalon oktassanak, a diákok pedig modernebb körülmények között tanulja-
nak. Pest megye a pályázaton 2 millió forint támogatást nyert. a szükséges 72.539 forintos önrészt a 
megye biztosítja. Az elnyert összeget az önkormányzat az alábbiakban osztja fel:

Eszközfejlesztés a magas színvonalú
Pest megyei oktatásért

Befogadóra talált a váci hulladék
Fel kell készülni a szemétdíjak növekedésére

Öt kilométer kerékpárút épült Gödön
Az új szakasz összeköttetést biztosít a

melegvizű strand és a Duna-parti kerékpárút között

A város vezetői köszöntötték a gyógyszerészeket

Zöldmezős környezetben kanyarog a kerékpárút

Göd a Dunakanyar egyik legkedveltebb városa. A dunai evezősök és kajakosok körében kedvelt 
kikötőhely a nagy folyó fi nom homokkal borított gödi partja. Az „átutazó dunai hajósok” szívesen pi-
hennek meg az árnyas fák alatt, akik kedvükre válogathatnak a vízparti éttermek ízletes étkei közül. 
Göd a múlt századhoz hasonlóan mostanság is vonzza a pihenni és kikapcsolódni vágyó budapestie-
ket. Élénk, a Dunakanyar északi településeiről és a Dunakeszi felől áthaladó kerékpáros turizmus, 
melynek útvonala eleddig „csak” a Duna vonalával párhuzamosan haladt - sok helyen a város belső 
utjain – keresztül…

• Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola, Nagykáta  850.000 Ft
• József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Monor  211.000 Ft
• Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
 és Szakiskola, Cegléd      404.539 Ft
• Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác   277.000 Ft
• Selye János Humán Szakközépiskola, Vác    330.000 Ft

Az intézményben 115 fő látja 
el a feladatokat. A buszjárat meg-
szüntetése miatt nemcsak a dol-
gozók, hanem az otthon lakói is 
nehéz helyzetbe kerültek, hiszen 
a magas színvonalú ellátás egyik 
feltétele szűnt meg. Pest Megye 
Önkormányzata az intézmény-
ben élők és a dolgozók érdekeit 
minden esetben védi, ezért meg-
egyezett a gödi önkormányzattal. 
Ennek eredménye, hogy a város 
saját közlekedési vállalatával biz-
tosítja az otthon munkatársainak 
szállítását, cserébe Pest megye 
havi 40.000 Ft-tal támogatja Göd 
önkormányzatát.

Pest megye 
és Göd közös 

segítsége a
Speciális Otthon
dolgozói részére

Pest Megye Önkormányzata 
és Göd Városa közös megoldást 
dolgozott ki a Topház Speciális 
Otthon munkatársai részére. 
A Volánbusz Zrt. 2009. május 
1-től megszüntette azokat az 
autóbusz járatokat, melyekkel 
a dolgozók az éjszakai, és a reg-
geli műszakváltáskor el tudnak 
jutni az intézménybe. Az intéz-
ményvezető több alkalommal 
tárgyalt a vállalattal, de az a 
forgalmi adatokra hivatkozva 
nem biztosította a járatokat.

Újságunkat és napi 

aktuális cikkeinket 

elolvashatja

www.dunakanyarregio.hu

honlapunkon

Fűkaszálást,
fűnyírást, 

bozótírtást vállalok.

Telefon:
06-30-22-49350



„A nyerges vontató a dupla 
szerpentines útkanyarulatban 
áttörte a szalagkorlátot, majd a 
harminc méter mély szakadékba 

zuhant. Vezetője bennégett” - tá-
jékoztatta a sajtót Medve Judit, a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóügyeletese. A tragé-
dia része volt egy másik baleset 
is, mert a kamion által felgyűrő-
dött szalagkorlát az útra került, 
és egy motoros beleszaladt, majd 

felborult. Utasa súlyos sérüléssel 
kórházba került. „Késő estig be-
szélgettünk a presszóban, amikor 
éjfél után hatalmas zajra lettünk 

fi gyelmesek - állítja az egyik ta-
nú, Perre Ferenc, a Dunakanyar 
Régió tudósítójának.  „Látszott, 
hogy nagy a baj, mert a lángok 
azonnal pirosra festették az eget” 
– tette hozzá.

„Három autóval jöttek a kol-
légák, háromszáz liter habot, és 

negyven köbméter vizet kellett 
az oltáshoz felhasználni. Majd-
nem leégett az erdő” - mondta a 
mentést végző egyik váci tűzoltó, 
miközben a szakadékban elszene-
sedett ágakra mutatott.

Bell Márton okleveles igazság-
ügyi szakértő a mentés ideje alatt 
a kiemelés minden mozzanatát 
folyamatosan fényképezte. „Első 
ránézésre megállapítani, hogy mi 
okozhatta, lehetetlen. Előre nem 
véleményezünk balesetet. Talán 
csak sejteni lehet az okait” – mon-
dogatta a folyamatosan őt kér-
dezőknek. Elmondása szerint az 
utolsó száz méter pontos vizsgála-
ta a döntő, hiszen a rögzített nyo-
mok mentén fel lehet térképezni a 
kocsi mozgását, haladási irányát 
és a vezetői magatartást is. 

A rendőrség szakértők segítsé-
gével vizsgálja a baleset pontos 
okait. Az elsődleges feltételezé-
sek beigazolódni látszanak, mi-
szerint a gépkocsi vezetője elaludt 
a volánnál.

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI

Nemzeti ökumenikus istentisz-
telettel és zarándoklattal hívták 
fel a fi gyelmet a trianoni veszte-
ségre a szervezők. Jó volt látni, 
hogy rengetegen eljöttek, s magu-
kat igaz magyarnak vallva, töme-
gek zúgták a magyar himnuszt, 
a Szózatot és a székely himnuszt 
egyaránt. A Credo együttes dal-
lamai után, Kiss László trombita 
szólójában merülhettünk el. A 
Havas Boldogasszony templom 
harangjai felcsendültek, s min-
denki egyöntetűen emlékezett a 
szomorú napra. Bánffy György 
Kossuth díjas művész dallamos 
szavalata után, Lányi Zsolt a 
Parlament korábbi Honvédelmi 
Bizottság elnöke emlékezett meg 
Trianonról.

Éliás Tibor operaénekes, Er-
kel Ferenc: hazám, hazám cí-
mű szerzeményét énekelte el. A 
Kálvária dombon egyre gyűltek 
a népek, kicsinyek és nagyob-
bacskák egyaránt érkeztek erre a 
tiszteletre méltó, ám szomorúsá-
got idéző emléknapra. Sok jeles 
művész fellépését követően, az 
ünnepélyes koszorúzásra került 
sor. Amikor beesteledett, a Pat-
rióta együttes temperamentumos 

előadásától vízhangzott a domb.
Motorosok, nemzeti érzelmű 

pólóban vonulók, kokárdát vi-
selő apjuk nyakában gőgicsélő 
gyermekek, hamvas bőrű lányok, 
kőkemény rockerek és kopasz 
bandák, mind teli torokból kia-
bálták, a „vesszen Trianont”, és 
mindannyian, kortól és nemtől 
függetlenül az igaz magyarságot 
képviselték.  Nem volt rendbon-
tás, nem volt szükség a rendőr-
ség közbelépésére. Amerre szem 
ellátott, csak magyar zászlókat 
lobogtató embereket, a fűben 
ücsörgő társaságokat, könnyes 
szemű idősebb párokat lehetett 
látni. Érezni lehetett a levegőben 
a fájdalmat, a keserűséget, ám azt 
a picinyke reményt is, amiben 
még hinni kellene. Az Ismerős 
Arcok zenekar, most is könnyeket 
csalt sokunk szemébe és olyan 
hangulatot varázsolt a Kálvária 
hegyre, hogy igazán nem tudom 
visszaadni szavakkal, a leírni is 
lehetetlent. A hegyen, mely egy 
gyönyörű falu felett áll, ahonnan 
belátni a Dunakanyart, lüktet a 
történelem. Nem lehet nem érez-
ni azt az erőt, amely körbeöleli, 
szinte fojtogatja az ideérkezőt. 

Minden év június első szombat-
ján, itt lehet hallani az Ismerős 
Arcok nem mindennapi előadá-
sát, ahová határon innen és túlról 
is érkeznek szép számmal.

Felvidékről, Révkomáromból 
itt voltak a Te Ügyed Kör polgá-
ri társulás tagjai, akik Reményik 
Sándor után szabadon, egy iga-
zán nemes lépésre szánták el ma-
gukat, a következő emlékezéssel 
egyetemben:

„Egy gyűrűt készíttetek, feketét
Acélból, - dísztelent, keményet,  

És a dátumot belevésetem, 
Hadd érezzem az ujjamon,

hogy éget,
S jusson eszembe, hogy az életem 

Egy kockára tettem föl mindenestől! 
Június 4. 1920.” 

Elkészült a gyűrű és készül 
szerte a világon, viselik itthon 
és külföldön egyaránt, mint egy 
közös jelet, mely összeköt ben-
nünket, magyart a magyarral, 
bizonyságot téve arról, hogy az 
ország, szétszakítottsága ellenére 
a magyar nemzet egy és sem sze-
letelve, sem egyben nem eladó!  

FRENYÓ KRISZTINA

Elsőként Kaszás Imre színész, 
előadóművész mondta el Sajó 
Sándor Magyar ének 1919-ben cí-
mű versét, majd Murányi Levente, 
a Jobbik alelnöke, a Magyar Gárda 
Egyesület tíz alapítójának egyike, 
56-os elítélt mondott beszédet. 
Szólt többek között arról, hogy 
1945-ig nem létezett kormány Ma-
gyarországon, amelyik beletörő-
dött volna a csonka Magyarország-
ba, mert azt egyöntetűen elsöpörte 
volna a népharag. Majd kiemelte: 
„Napjaink balliberális és bolsevik 
hazaárulói nem véletlenül állnak 
a nemzet és az országtolvajok ol-

dalán velünk, magyarokkal szem-
ben. Nem is állhatnak másutt, 
hiszen ugyanazok küldték őket a 
nyakunkra, akik Trianon békéjét 
létrehozták.”

  Reményik Sándor Nem nyug-
szom bele című versét Varga 
István András mondta el, majd 
Nyíri Márton történelemtanár a 
rendszerváltás óta eltelt húsz év 
mérlegét vonta meg beszédében. 
Hangsúlyozta: „Ha nem akarunk 
még egy Trianonnál súlyosabb 
katasztrófát, a gyökerekhez kell 
visszanyúlnunk.

(Folytatás a 4. oldalon)
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tarta-
lom lényegi megváltoztatása nélkül 
– szerkesztett formában közölje. 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szer-
ző felel. A hirdetések valódiságát 
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!

Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

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

Jelentős érdeklődés kísérte az 
idei Nemzeti Vágta futamait a Hő-
sök terén rendezett versenyen. A 
városok és falvak ünnepére és be-
mutatkozására több mint kilencven 
település nevezett be. A győztest 
megillető 30 millió forintos fődí-
jért versenybe szállt Dunakeszi is 
a Telivér Farm Kft. jóvoltából. 

A lótenyésztésben és versenyez-
tetésben Magyarország egyik leg-
sikeresebb vállalkozása a nagyhí-
rű alagi tréningközpontban közel 
hatvan versenylovat  készít fel a 
honi és a nemzetközi versenyek-
re, melyek közül hármat indított 
a Nemzeti Vágtán. (Tudósításunk 
a 8. oldalon. A szerk.) A Bácsal-

más és Szigetvár színeiben induló 
lovakat az istálló trénere, Szuna 
Szabolcs készítette fel. A harmadi-
kon, a Dunakeszi zászlaja alatt fu-
tó Naraan nyergében az a Kovács 
Sándor lovagolt, aki aktív zsoké 
korában 13-szoros magyar bajnok, 
többszörös derby győztes volt.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Telivér Farm Kft. lova nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét
Alagi zsokék és lovak játszották a főszerepet

Polgármesteri gratuláció a kiváló sportembereknek

Kamion katasztrófa  
A vezető életét vesztette a tragédiában

Akiknek fáj még Trianon

Trianoni megemlékezés Dunakeszin

A Nógrád megyei Katalinpuszta és Szendehely közötti lejtős úton egy kamion áttörte a korlátot és 
az út melletti árokba zuhant. Az üzemanyag lángra lobbant, a kamion kigyulladt és a környező erdőt 
is felgyújtotta. A vezető életét vesztette a tragédiában.

Zebegényben, ebben az évben is megemlékeztek a 89. GYÁSZNAPRA, s ennek kapcsán értékes és 
színes programokkal várták az idelátogatókat a rendezvény szervezői.

Magyarország trianoni tragédiájának 89. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést a 
Dunakeszin lévő emlékműnél a Jobbik Magyarországért Mozgalom városi szervezete közösen civil 
szervezetekkel.
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A 80. Ünnepi Könyvhetet kis-
kamaszoknak szóló programmal 
nyitotta meg június 5-én a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár. 
Ez a korosztály már túllépett a 
gyermekregények világán, ke-
resi az izgalmat, a kalandot és 
szeretné önmagát jobban meg-
ismerni. Milyenek vagyunk mi 
lányok, milyenek vagyunk mi 
fi úk, milyen az egymáshoz va-
ló viszonyunk? Sohonyai Edit 
írónő - természetesen gyakor-
lati tapasztalatokból merítve 
- rájött arra, hogyan tudja a fi -
atalokat eme rejtélyes világba 

bevezetni. 18 és fél évesen írta 
meg első könyvét Macskaköröm 
címmel, és azóta újabb kötetek-
kel ajándékozta meg olvasóit. A 
könyvtárunkban tartott „ran-
di-órán” humorral fűszerezve 
adott tanácsokat a jelenlévők-
nek az őket foglalkoztató kér-
désekkel kapcsolatban. Június 
9-én az Olvasók Napján szám-
talan kedvezmény, díjmentes 
szolgáltatás várta a könyvtárba 
látogatókat. Az ingyenes be-
iratkozást, a késedelmi díjak 
eltörlését most is sokan igény-
be vették. Hasonlóképpen az 
ingyenes internethasználatot és 
a médiatár szolgáltatásait. Idén 
első alkalommal köszöntöttük 
ünnepélyesen a legfi atalabb és 

a legidősebb olvasókat. Hagyo-
mányaink szerint az Olvasók 
Napján, a könyvtár névfelvéte-
lére emlékezető rendezvényen, 
az esti programra érkező vendé-
geinkkel megkoszorúztuk név-
adónk Kölcsey Ferenc szobrát. 
Ezt megelőzően elhangzott a 
Himnusz és egy rövid összeállí-
tás a költő műveiből Bélteki Al-
ma és Székely Szilárd tolmácso-
lásában. Az est fő rendezvénye 
a Túlpart Együttes irodalmi-ze-
nés műsora volt. Bevezetőt An-
tal Attila, a rendezvény védnöke 
mondott, és a jelenlévők fi gyel-

mébe ajánlotta a kiváló előadó-
művész, Sellei Zoltán tolmácso-
lásában Dsida Jenő: Psalmus 
Hungaricus c. művét, amelyet 
DVD felvételről nézhetett meg 
az est közönsége. A Túlpart 
Együttes nívós, az ünnepi alka-
lomhoz méltó előadása után egy 
fogadás keretében nyílt mód ba-
ráti beszélgetésekre és adomá-
nyok felajánlására a Sellei Zol-
tán Városi Versmondó Verseny 
megrendezéséhez. A nap folya-
mán a könyvtár látogatói vásá-
rolhattak a Líra Könyváruház 
könyvheti kínálatából, és aján-
dékba kapták a könyvtár Ünne-
pi Könyvhét-Könyvtári Napok 
című alkalmi kiadványát.

CSONKA MÁRIA

A június 7-i Európai Parla-
menti képviselő választáson a 
város 29.542 szavazásra jogosult 
polgára közül 12.135 fő (41,08 
%) adta le voksát.  Az érvényes 
szavazatok száma 12.072 (99,47 

%) volt, melyből 6.173, a vok-
sok 51,13 százalékát nyerte el a 
Fidesz-KDNP. Az MSZP 17,54 
százalékos eredményt ért el, 
2117 fő támogatta a kormányzó 
pártot. Az MSZP mögött alig 

maradt el a JOBBIK, amely 
1910 választópolgár szavaza-
tát (15,82 %) szerezte meg. Az 
MDF  7,48 %-os eredményt ért 
el, a 903 szavazattal. A politika 
színpadán új színfoltként meg-
jelenő Lehet Más a Politika és 
a Humanista Párt közös listája 
Dunakeszin 520 választópolgár 
(4,31%) támogatását élvezi. Az 
SZDSZ-re a szavazók 2,87 szá-
zaléka, 347 dunakeszi voksolt. A 
Munkáspárt nem tudta átlépni az 
1 százalékot, a 85 szavazat 0,70 
százalékos eredményt jelent a 
párt számára, míg az MCF RO-
MA Összefogás listájára 17 fő, a 
választáson megjelent szavazók 
0,14 százaléka adta szavazatát. 

(VETÉSI)

(Folytatás a 3. oldalról)
Mi erre vállalkozunk. Termé-

szetesen ez bizonyos köröknek 
nem tetszik. Nem tetszik, hogy 
egyre nő azoknak a száma, akik 

valódi rendszerváltást akar-
nak… akik azt mondják, hogy 
Magyarország a magyaroké.”

 Végezetül Varga Zoltán Pé-
ter, a dunakeszi Jobbik elnöke 

és a Jobbik Pest megyei alelnö-
ke beszélt az egybegyűltekhez. 
Felsorolta, hogy mit vesztettek 
a trianoni békediktátummal a 
magyar Szent Korona országai. 
Számos adat mellett kiemelte, 
hogy a Magyar Királyság lako-
sainak száma 20 millió 886 487 
főről 7 millió 615 117 főre esett 
vissza. Hangsúlyozta, hogy eze-
ket a veszteségeket a mai napig 
nem heverte ki az ország és sen-
ki nem tesz semmit azért, hogy 
ennek hatásait kezelje, vagy 
akárcsak felmérni megpróbálja.

 Az ünnepség befejeztével a 
jelenlévők elénekelték a székely 
himnuszt.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE

(Folytatás a 3. oldalról)
Trénerként is remekül indult 

szakmai pályafutása, hiszen már az 
első évben, 2008-ban elhódította a 
champion címet. 

Kovács Sándor a verseny el-
ső napján, a 15 előfutam egyikét 
hatalmas fölénnyel nyerte meg. 
A Pünkösd hétfői középfutam is 
nagyszerűen indult, a rutinos zsoké 
remekül elkapta a rajtot. Élen lova-
golva magabiztosan vezetett, pár 
száz méterrel a cél előtt azonban 
Naraan elcsúszott a vizes talajon. 
A zuhanó lóval együtt földre került 
Kovács Sándor is, akin átvágtatott 
a mögötte haladó ló is. Szerencsére 
nem történt sérülés, de Dunakeszi 
győzelmi reményei elszálltak…

Nem úgy a várost benevező 
Telivér Farmé, melynek National 
Face nevű lova Bácsalmás színe-
iben bejutott a döntőbe, ahol nap-
jaink legeredményesebb magyar 
zsokéja, Németh Sándor imponáló 
lovaglással verte vissza a tavalyi 
nyertes Suták Vanda rohamait. A 
több éves németországi verseny-

zésből hazatérő sztárzsoké csodá-
latos galoppozással, National Face 
nevéhez méltóan győzelemre vitte 
Bácsalmás és az alagi szakemberek 
büszkén lengő lobogóját. 

A rangos esemény utáni napok-
ban Kecskeméthy Géza polgár-

mester meglátogatta a Dunakeszi 
jó hírnevét öregbítő Telivér Farm 
alagi tréningközpontját, ahol virág-
csokorral köszöntötte Pálfi  Nórát, 
az istálló tulajdonosainak képvi-

selőjét. Az önkormányzat nevében 
gratulált Németh Sándornak, a 

Nemzeti Vágta hősének, és a fel-
készítést irányító Szuna Szabolcs 
trénernek, akiknek ajándékkal ked-
veskedett. Kecskeméthy Géza útja 
innen a másik sikeres alagi istálló 
tréneréhez vezetett Pálfi  Nóra tár-
saságában. Elismerését fejezte ki 
és ajándékot nyújtott át a város kép-
viseletében induló Kovács Sándor-
nak is, akinek győzelmi esélyeinek 
beteljesülését megakadályozta saj-
nálatos bukása. Kecskeméthy Gé-
za miközben megköszöntette Pálfi  
Nórának és Kovács Sándornak a 
település népszerűsítéséért tett fá-
radozásaikat, reményét fejezte ki, 
hogy szakmai összefogásuknak 
köszönhetően jövőre Dunakeszi-
Alag nyeri meg a Nemzeti Vágta 
döntőjét.  

A két istállóban tett látogatás 
után Pálfi  Gábor, a Telivér Farm 
tulajdonosa ünnepi ebéden látta 
vendégül Kecskeméthy Géza pol-
gármestert a versenyen induló tré-
nerek és zsokék társaságában.

VETÉSI IMRE

A helyi csoport az MME alakulá-
sa után egy évvel, 1975-ben jött lét-
re. Területünk: a Börzsöny hegység, 
a Dunakanyar, az Ipoly völgye, a 
Váci síkság és részben a Cserhátalja. 
Az MME tízezer fős tagságát közel 
400 fővel erősítjük. 

Legfőbb céljaink: az élőhely- és 
fajvédelem, valamint a szemlélet-
formáló tevékenység. Ezért szakmai 
programjaink mellett természetvé-
delmi táborokat szervezünk iskolá-
sok, nagyszülők részére.

A középiskolás korosztály már 
munkával teszi szebbé a Börzsöny 
egy-egy területét.

Az általános iskolások 11-14 éves 
korig két táborban vehetnek részt a 
nekik megfelelő időpontban.

Középiskolás tábor: július 8-11-ig
BOT  I. turnus  július 13-25-ig

BTT  II. turnus augusztus 1-
13-ig

A két gyermektábor között az or-
szágban szinte egyedülálló szerve-
zésű Nagyszülő-Unoka Tábor mű-
ködik már 10 éve. Időpontja: július 
26-31-ig.

A téli természet megfi gyelésére 
karácsony és szilveszter között is 
rendezünk 3 napos tábort.

A helyi csoport lelkes támogatói a 
dunakeszi József Attila Művelődési 
Központban működő Nyugdíjas Ki-
rándulók Klubjának tagjai. Ország-
járó programjaikkal, vetítéssel, sze-
métszedéssel ők is hozzájárulnak a 
természetvédelemhez. Az idén több 
száz madárodú elkészítésében nyúj-
tottak komoly segítséget, melyek a 
Börzsöny és a Naszály területén ke-
rültek kihelyezésre. 

A „jeles napokat” különféle ak-
ciókkal ünnepeljük. Pl: a Föld napja 
alkalmából erdő takarítást szervez-
tünk Királyréten. A Takarítási világ-
napon, szeptemberben Dunakeszin 
a Duna-parton tevékenykedünk. A 
Madarak és fák napja alkalmából a 
fülemüléket ismertettük meg az ér-
deklődőkkel (május 8.).

Sokan veszünk részt a Nemzetkö-
zi Madármegfi gyelő Napokon túrák 
keretében (október 3-4.).

Szakmai programjaink keretében 
foglalkozunk kiemelten védett ma-
darak fészkeinek költés időben törté-
nő őrzésével, sérült madarak menté-
sével, műfészek-, odú kihelyezéssel, 
fi ókák felnevelésével, majd visz-
szavadításával, valamint az ismert 
vándorsólyom, uhu, fehér- és fekete 
gólya párjaink rendszeres ellenőrzé-

sével a Börzsöny egész területén. A 
tapasztalt veszélyforrásokat azonnal 
jelezzük a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
felé. Munkánkat a Börzsöny Alapít-
vány segíti.

Remélem, hogy sikerült felkelte-
ni a fi gyelmüket a helyi csoportban 
folyó tevékenységünkre, és szívesen 
csatlakoznak táborainkhoz, túráink-
hoz.

Ha még többet szeretnének meg-
tudni a madár- és egyben a termé-
szetvédelemről, akkor kattintsanak 
honlapunkra:  www.borzsony.org

Hiszen Illyés Gyula szerint: „Ahol 
négy-öt ember valami tisztességre 
társul, ott már egy darab haza van”

TERBE JÓZSEFNÉ

BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT

ELNÖKE

A nyári időszak beköszöntése arra ösztönzött, hogy e lap hasábjain keresztül is bemutassam a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 22. sz. Börzsönyi Helyi Csoportja tevékenységét. Úgy gondolom, talán segítségére lehetünk a természetet kedvelő, féltő embe-
reknek.

Valóban ünnep volt 
az Ünnepi Könyvhét

Tarolt a Fidesz-KDNP
Az MSZP nyomában a JOBBIK

Trianoni megemlékezés Dunakeszin

A Telivér Farm Kft. lova nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét
Alagi zsokék és lovak játszották a főszerepet

Polgármesteri gratuláció a kiváló sportembereknek

Élőhely- és fajvédelem
Nyári táborok diákoknak és nagyszüleiknek

Polgármesteri gratulácó a győztes csapatnak

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

Demonstráció, felhívás, nyilatkozat
Tiltakozás a DMRV feldarabolása ellen

(Folytatás az 1. oldalról)
A Magyar Nemzeti Vagyon-

kezelő Zrt. Nemzeti Vagyongaz-
dálkodási Tanács áprilisi hatá-
rozata értelmében a DMRV Zrt. 
május végével elvesztette volna 

jelenlegi státuszát, ugyanis a 
tanács a jobb parti szolgáltatási 
terület átadásának határidejéül 
május 31-ét jelölte meg. Május 
23-án a vagyonkezelő épülete 
előtt tartottak tüntetést a vízmű 
dolgozói, akikkel szolidaritást 
vállalt a társaság központjának 
helyet adó Vác önkormányzata 
és lakossága is, mintegy hétezer 
tiltakozó aláírást gyűjtve össze a 
demonstráció előtti napokban. A 
város képviselő-testülete polgá-
ri peres eljárást is kezdeménye-

zett, dr. Bóth János polgármes-
ter pedig a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter közbelépését 
kérte. Mindez közrejátszott ab-
ban, hogy a határozat végrehaj-
tását felfüggesztették.

A vízmű dolgozói – és támo-
gatóik – azonban a határozat 

visszavonását követelték. A 
szakszervezet és az üzemi tanács 
közleménye szerint a kormány-
zati nyilatkozatokban még arról 
beszéltek, hogy a hazai állami 

víziközmű-cégeket összevonják 
két nagyvállalatba, és ezeket a 
tőzsdére viszik. „Minden jel ar-
ra mutat, hogy a Vagyonkezelő 
Zrt ezt készíti elő, hiszen dönté-
sével a Duna Menti Regionális 

Vízmű Zrt-t, amely az ország 
egyik legsikeresebb ilyen cége – 
évtizedek óta állami támogatás 
nélkül tevékenykedik, tavalyi 
adózás előtt nyeresége elérte a 
180 millió forintot és területén a 
víz- és csatornadíjak lényegesen 
alacsonyabbak a kazincbarcikai 
áraknak – gyakorlatilag ellehe-
tetlenítik, jobb parti üzemigaz-
gatóságát egy tollvonással a ta-
tabányai vízműhöz csatolják, a 
maradék céget pedig alárendelik 
egy rosszabb gazdasági muta-
tókkal rendelkező másik állami 
vállalat döntéseinek.”

A június 3-án, Vác főterén 
megtartott demonstráción, több 
száz résztvevő előtt Iván Gá-
bor szakszervezeti titkár is a 
határozat visszavonását köve-
telte. Mint mondta, a negyven 
milliárdos vagyon sorsáról úgy 
döntöttek, hogy a nyereségesen 
gazdálkodó céget nem világí-
tották át, nem adtak lehetősé-
get az egyeztetésre, nem kérték 
ki az érintett önkormányzatok 
véleményét. Szegedi Sándor, 
Göd alpolgármestere, a Gödöl-
lő-Vác Térségi Vízgazdálko-
dási Társulat elnöke a városi 
önkormányzat tiltakozását je-
lentette be. Dr. Bóth János vá-
ci polgármester, országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy a 
DMRV átalakítása veszélyeket 

rejt az önkormányzat számára 
is, amelynek feladata az egész-
séges ivóvíz biztosítása. Ezért 
az ésszerűség is azt diktálja, 
hogy a város ne hagyja vízmű-

vének szétdarabolását. Dr. Bóth 
János hangsúlyozta, hogy nem 
kormánydöntésről van szó, a 
vagyongazdálkodási tanács ha-
tározatát a Gazdasági Verseny-
hivatal még nem hagyta jóvá, és 
az általa megkeresett szakmi-
niszter szerint sem veszélyez-
tethető a vízellátás biztonsága. 
A DMRV Zrt. vezérigazgatója, 
Vogel Csaba köszönetét fejez-
te ki az egységes kiállásért, és 

– mint mondta – „tudjuk, hogy 
mit kell tennünk”, nincs szük-
ség felügyeletre.

A demonstráción elfogadtak 
egy felhívást, amelyet a június 
4-én megtartott polgármesteri 
találkozón dr. Bóth János is-
mertetett. A felhívásban kö-
vetelik az ellátásban érintett 
önkormányzatok és fogyasztók 
határozott és egységes állás-
pontjának fi gyelembevételét. 
Követelik, hogy „közös élőhe-
lyünk legfontosabb lételemét 
jelentő vízkincs ne idegen ér-
dekeket szolgáljon, hanem az itt 
élőket. A ma hibás meggondo-
latlan döntéseivel a gyermeke-
ink jövőjét ne kockáztassuk! A 
víz közös nemzeti kincsünk, a 
felette való rendelkezést, a róla 
szóló döntést ne bízzuk a fele-
lőtlen és személytelen vagyon-
kezelőkre, hanem az itt élőkre 
és a nevükben felelősen eljáró 
önkormányzatokra!” Követelik 
az MNV Zrt. Nemzeti Vagyon-
gazdálkodási Tanácsa részéről 
a jelenlegi döntés azonnali visz-
szavonását, a döntéshozatalba az 
érintett 124 önkormányzat, kis-
térség képviselői, valamint a he-
lyi munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseletek bevonását. 

Június 4-ére a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége szer-
vezett polgármesteri találkozót, 
amelyre 124 érintett önkor-
mányzat, több országgyűlési 
képviselő és három miniszté-
rium képviselője kapott meg-
hívást. A Madách Imre Műve-
lődési Központban megtartott 
találkozó házigazdája, dr. Bóth 
János polgármester arról be-
szélt, hogy Vácot kétszeresen 
is érinti a tervezett intézkedés. 
Egyrészt, mert a város legré-
gebbi kommunális cégéről van 
szó, másrészt, mert az önkor-
mányzat feladata a vízellátás 
biztonságának megtartása. Dr. 
Gémesi György, a MÖSZ elnöke 
– köszönetet mondva a támoga-
tásért Vác polgármesterének - 
arra fi gyelmeztette a jelenlévő-
ket, hogy a határozatot egyelőre 

felfüggesztették, de az eljárás 
nem állt le, ezért meg kell erő-
síteni a tiltakozást. Mint a Pénz-
ügyminisztérium képviselőinek 
szavaiból kiderült, május 20-án 
ismét napirendre került a – na-
gyobb költséghatékonyság érde-
kében született – határozat, ám a 
vagyonkezelési szerződés meg-
kötéséhez újabb döntés szük-
séges, majd a Gazdasági Ver-
senyhivatal állásfoglalásának 
ismeretében. Dr. Fábián Zsolt, a 
MÖSZ főtitkára is azt emelte ki, 
hogy az önkormányzatoknak el-
látási felelőssége van, de nincs a 
tulajdonukban a vízi közmű. Az 
állami tulajdon eddig garanciát 
jelentett, most viszont megszűn-
het ez a garancia. Harrach Péter 
országgyűlési képviselő szavai-
ból az derült ki, nem hisz abban, 
hogy nem lesz áremelés és nem 
lesz privatizáció. Kecskeméthy 
Géza, Dunakeszi polgármestere 
szerint meg kell védeni a lakos-
ság érdekeit, és Váchoz hason-
lóan, peres eljárást kell kezde-

ményezni valamennyi érintett 
önkormányzatnak. A vízvagyon 
megőrzése mellett foglalt állást 
Verőce, Visegrád, Szentendre, 
Balassagyarmat, Váchartyán, 
Kosd polgármestere is.

A Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium képviselője 
szerint, a tárcát nem vonták be 
ebbe a folyamatba, az kérte is az 
eljárás felfüggesztését. Ugyan-
is, nem erre a fajta integrációra 
gondolt a minisztérium, amely 
egyébként helyesnek tartaná, ha 
jelenlegi, túl sok szervezetből ál-
ló struktúra, a helyenként teljesen 
szétaprózott szolgáltatás éssze-
rűbbé válna. A szakmai egyez-
tetésre sor fog kerülni. Pásztor 
Béla, Veresegyház polgármestere 
két kivezető utat lát: az egyik a 
vízmű önkormányzati tulajdonba 
adása, a másik a nem privatizál-
ható állami vagyonba való soro-
lás. Kovács Zsolt, a kazincbarci-
kai vízmű elnök-vezérigazgatója 
– a vagyonkezelő képviseletében 
– elmondta, hogy az ellátási fe-
lelősség az átalakítás után is a 
DMRV-nél maradna, csupán az 
igazgatóság helyébe egy szak-
mai irányító, egy professzionális 
vagyonkezelő kerülne. A szolgál-
tatás minősége pedig nem a tu-
lajdonosi formától függ. Gémesi 
György szerint viszont arról van 
szó, hogy az állam ki akar vonul-
ni a szubvencionálásból.

A jelenlévő polgármesterek, 
országgyűlési képviselők, az 
önkormányzati szövetségekkel 
egyetértésben, nyilatkozatot 
fogadtak el, amely az eredeti 
állapot visszaállítását, az ivó-

víz-ellátási rendszer állami tu-
lajdonban maradását vagy ön-
kormányzati tulajdonba adását 
követeli. A nyilatkozat szerint, a 
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége „az érintett települések 
nevében felszólítja a döntésért 
felelős pénzügyi tárca vezetőjét, 
hogy haladéktalanul állítsa visz-
sza az eredeti állapotot, és ga-
rantálja az ivóvíz-ellátási rend-
szer tartós állami tulajdonban 
maradását vagy önkormányzati 
átadását”. A MÖSZ az Alkot-
mánybírósághoz, a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz fordul, és a 
cégbíróságnál is kezdeményezi 
az összevonásra vonatkozó be-
jegyzés megtagadását.

A nyilatkozat elfogadása után, 
Halasy Károly, a Vízügyi Köz-
szolgáltatási Dolgozók Szak-
szervezeti Szövetségének titká-
rától is állásfoglalást kértünk. 

– A vagyongazdálkodási ta-
nács határozatáról értesülve, 
levéllel fordultunk a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelőhöz, 
konzultációs lehetőséget kérve 
– mondta Halasy Károly. – Biz-
tosították ezt a lehetőséget, és 
mi közöltük, hogy a munkavál-
lalók elutasítják a döntést, tilta-
kozásukat fejezik ki. Elmondtuk 
álláspontunkat, jelezve a döntés 
várható következményeit is. Az 
önkormányzatok is nemtetszé-
süket fejezték ki, ami hatással 
lehet a későbbi üzemeltetésre. Ez 
a mostani fórum is bizonyította, 
hogy az önkormányzatok eluta-
sítják a regionális vízmű priva-
tizációját, a jól működő DMRV 
átszervezését. A szakszervezeti 
szövetség több esetben is kon-
zultált a vagyonkezelő vezetői-

vel a munkavállalók sorsáról is. 
Kifejtettük, hogy ha a döntést 
mégsem vonnák vissza, a mun-
kavállalókat akkor sem érheti 
semmi károsodás. Kiemelten 

fontosnak tartom, hogy további 
megbeszélésekre kerüljön sor a 

munkavállalók nagy részét érin-
tő döntést megelőzően.

A polgármesteri fórumot köve-
tően a DMRV Zrt. vezérigazga-
tóját, Vogel Csabát kértük meg, 
értékelje az eddig történteket.

– Örülök, hogy az általunk 
ellátott térség önkormányzatai, 
azoknak képviselői, pártállástól 
függetlenül, átlátták az egysé-
ges fellépés szükségességét – 
mondta a vezérigazgató. – Külön 

öröm, hogy az önkormányzati 
képviselők is kifejezték ellenvé-
leményüket a szakmailag meg-
alapozatlan, átgondolatlan dön-
téssel kapcsolatban. A vízmű 
kollektívája, a dolgozók is egy-
ségesen foglaltak állást, hatvan-
nyolcvan százalékban aláírásu-
kat is adták a tiltakozáshoz. Két 
hete négyszáz ember tiltakozott 
a vagyonkezelő székháza előtt, 
a váci főtéri demonstráción leg-

alább ötszáz dolgozónk volt ott. 
Az ügy kapcsán nagyon sokan 
ismerték fel, hogy az összefo-
gásban mekkora erő van

BORGÓ JÁNOS

FOTÓ: KESZIPRESS

Iván Gábor Dr. Bóth János segítségét kérte

Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke határozottan kiállt a DMRV mellett

A megjelent polgármesterek támogatták a DMRV szakmai törekvéseit

Gombás Ernő és Halassy Károly elemzi a kialakult helyzetet

Dr. Harrach Péter

Kecskeméthy Géza

Dr. Fábián Zsolt

Vogel Csaba:
„Öntsünk tiszta vizet a pohárba!”

A víz közös
nemzeti kincsünk

Felfüggesztés után 
egyeztetés

Az állam vagy az
önkormányzat

legyen tulajdonos
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A Dunakanyar legnagyobb 
nyári kulturális fesztiválja 1993 
óta a Váci Világi Vigalom. A ren-
dezvény Európában a Közép-eu-
rópai Barokk Éve fesztiválsorozat 

tagjaként indult útjára. Akkor 
kilenc ország számos települé-
se csatlakozott a programhoz és 
hazánkban is több mint hetven 
helyszínen rendeztek barokk kul-
turális programot. A Váci Világi 
Vigalom többek között azért is 
kiemelkedő eseménynek tekint-
hető, mivel immár 17. éve őrzi 
hagyományát és rangját a térség-
ben. Programjai élettel töltik meg 
az udvarokat és épületeket, hogy 

ismét megidéződjön a barokk vá-
ros hangulata. Vác városa kultu-
rális kincsként tekint erre a ren-
dezvényre, és ennek érdekében a 
Váci Világi Vigalom elnevezést, 

valamint a fesztivál logóját az ön-
kormányzat levédette a Magyar 
Szabadalmi Hivatalnál.

Iványi Károlyné, a Madách Im-
re Művelődési Központ igazgatója 
is arról beszélt, hogy a kulturális 
turizmus éve remélhetőleg még 
a tavalyi 50-60 ezer látogatónál 
is többet vonz majd. A fesztivál 
koncepciójában két szempontot 
fogalmaztak meg a szervezők: a 
helyi kultúra megjelenését és a 

turizmus fellendítését. Mindezt 
úgy, hogy továbbviszik a hagyo-
mányokat és őrzik a színvonalat. 
A több mint száz programnak 14 
helyszíne lesz, a Duna-parton, a 
belvárosban és a város temploma-
iban. Egy kiállítással jelen lesz 
Pécs is, Európa 2010-es kulturális 
fővárosa. Az igazgatónő elmond-
ta, hogy egyre több vállalkozó, 
vendéglátó jelentkezik partner-
nek. A vendéglátást és a vásárt 
az Interveniál Kft. – Transz-Ker 
Kft. konzorciuma szervezi, és 
képviselője, Csepregi Ildikó is 
úgy látja, hogy egyre több váci 
és környékbeli vállalkozás érzi 
fontosnak a részvételt, keresi meg 
őket.

A szervező művelődési köz-
pont ebben az évben is meghir-
dette a barokk jelmezversenyt, 
hogy a július 25-én 10 órakor a 
Kőkaputól induló felvonulás és az 
ünnepélyes megnyitó még szín-
pompásabb legyen. Az idei viga-
lom újdonsága, hogy már elké-
szült a fesztivál önálló honlapja. 
A www.vacivigalom.hu címen el-
érhető weblapról letölthető az idei 
– július 24-25-26-i – program. 
Az oldalon lévő archívum pedig 
2003-ig visszamenőleg bemutatja 
a rendezvényeket.

BORGÓ JÁNOS

A közelmúltban a néptánc cso-
port mutatkozott be Vácott, majd 
június 3-án került sor az iskola 
dísztermében a képzőművészek 
nagyszabású tárlatára. A megnyi-
tón először a textilműves diákok 
tartották meg az évek óta népszerű 
divatbemutatót. A Karkusz Mária 
szakmai irányításával tevékenyke-
dő gyerekek a bemutató témájául a 
csillagászat évéhez kapcsolódóan 
a világűrt választották. Öltözékeik 
naprendszerünk bolygóit, a csillag-
jegyeket és égi társunkat, a Holdat 
jelenítették meg.

A rendezvény a díszteremben 
folytatódott, melyet mintegy száz-
ötven diák közel ezer alkotásával 
rendeztek be. A művészeti képzést 
irányító Kovács Gabriella igazga-
tóhelyettes köszöntőjében büszkén 
szólt arról, hogy az elmúlt tanévben 
számos pályázaton értek el sikere-
ket a diákok. Megemlítette többek 
között a II. Országos rajzpályá-
zaton, a Fesd meg saját tulipános 
ládádat elnevezésű, az Én mesém 
című országos pályázatokon elért 
eredményeket. Utóbbival kapcso-
latban elmondta, hogy a kiírók egy 
mesekönyvet is megjelentettek s 
ebben a díjat nyert tanulóik munkái 
is az illusztrációk között láthatók. 

A hosszú sikerlistából kiemelte 
még a művészetoktatás eddigi leg-
nagyobb sikerét, a múlt év végén 
megjelentetett rendkívül díszes 
képzőművészeti öröknaptárt. Vé-
gül köszönetet mondott Karkusz 

Máriának, aki a textil mellett a gra-
fi ka, képzőművészet, Czadró Kata-
linnak, aki a tűzzománc, valamint 
Tóth Tamásnak, aki a festészet, 
grafi ka és kézművesség műfajaiban 
irányítja a diákok munkáját. 

  A kiállítást Bognár Noémi, a 
József Attila Művelődési Ház igaz-
gatója nyitotta meg. Felidézte, hogy 

amikor ő is ebbe az iskolába járt, a 
művészeti nevelés még „gyerek-
cipőben” járt. Ezzel is érzékeltette 
azt a nagyarányú fejlődést, amit az 
intézmény a művészetoktatásban 
elért. 

A rendezvényt a diákok verses-
zenés műsora színesítette, majd 
az érdeklődők megnézhették a be-
mutatott műveket, melyeket idén 
a Mesék birodalma témakör köré 
csoportosítottak. Az ezerszínű ki-
állítás június 12-ig tekinthető meg.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE

Dunakanyar Régió

XVII. Váci Világi Vigalom
- a barokk jegyében

Ezerszínű éves tárlat

Barokk zene és tánc vezette be – a Bartók Béla Zeneiskola tanárainak előadásában – a július utolsó 
hétvégéjén rendezendő XVII. Váci Világi Vigalom sajtótájékoztatóját. A rendezvény fővédnöke, dr. 
Bóth János polgármester bevezetőben hangsúlyozta, hogy büszkék lehetünk erre az összművészeti 
fesztiválra, amely évről évre növeli a város hírnevét és alkalmat ad a nemzetközi kapcsolatok ápo-
lására. A polgármester szerint, a belföldi turizmus élénkülésére számíthatunk, és a színvonalas és 
ingyenes vigalomra ez még több érdeklődőt vonz majd.

Sok éve már a művészeti nevelés rangos színhelye Gödön a Németh László Általános Iskola és Mű-
vészetoktatási Intézmény. Tanulóik nem csupán városi szinten, hanem országos versenyeken is bizony-
ságot tesznek tehetségükről, felkészültségükről. Mindemellett évente egy alkalommal, a tanév végéhez 
közeledően, összegezve egy év munkáját, tartalmas bemutatókat rendeznek diáktársaik, a szülők, 
hozzátartozók s az érdeklődők számára.

• Parkettás vállal hagyományos-, sza-
lag-, laminált padlólerakást, csiszolást, 
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. El-
szállítás megoldható.  
Tel.:06-27-337-353, 06-30-463-4070 
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvaro-
zás, igény szerint rutinos rakodókkal. 
Tüzelő, homok, sóder, termőföld szál-

lítás billenős gépkocsival. Állandóan 
hívható telefonszámok: 27-337-353, 
06-30-623-1481

• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négy-
csillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050 
iletve: www.hotel-m.hu

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

 • A Dunakanyar régiójának Cronos 
TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon 
és Dunakeszin. Előzetes telefonos 
egyeztetés a 06-20-566-5047-es szá-
mon 14 órától.

Pilismaróton  ártér-mentes 
üdülőövezetben 1200 m2-es 

telken faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169

Lakásvásárlásához kapcsolódó
visszterhes vagyonátruházási illetékről

Az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény rendelkezései 
alapján lakásnak minősülő ingat-
lan adásvétel jogcímen történő 
megszerzése esetén, főszabály 
szerint visszterhes vagyonátru-
házási illetéket kell fi zetni a Ma-
gyar Állam javára. A visszterhes 
vagyonátruházási illetékkötele-
zettség a szerződés megkötése 
napján keletkezik. Lakástulajdon 
szerzése esetén a visszterhes va-
gyonátruházási illeték alapja - ha 
a törvény másképp nem rendel-
kezik - a lakástulajdon forgalmi 
értéke. Az illeték mértéke - la-
kásonként - 4 millió forintig 2%, 
a forgalmi érték ezt meghaladó 
összege után 6%. Lakás rész-
tulajdonának szerzése esetén a 
4 millió forintnak a szerzett tu-
lajdoni hányaddal arányos ösz-
szegére alkalmazható a 2%-os 
illeték, a forgalmi érték ezt meg-
haladó része után 6% illetéket 
kell fi zetni. Mentes a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól a 
vállalkozó által értékesítés cél-
jára újonnan épített, építtetett - 
ideértve az ingatlan-nyilvántar-
tásban nem lakóház vagy lakás 
megnevezéssel nyilvántartott és 
ténylegesen sem lakás céljára 
használt épület átalakításával, 
továbbá a lakóépület bővítésével 
(pl. tetőtér-beépítéssel) létesített 
- 15 millió forintot meg nem ha-
ladó forgalmi értékű új lakás tu-
lajdonjogának, ilyen lakás tulaj-

doni hányadának megvásárlása. 
Amennyiben az új lakás forgal-
mi értéke nem haladja meg a 30 
millió forintot és a vagyonszer-
ző másik lakástulajdon eladását 
nem igazolja, akkor az illetékek-
ről szóló törvény 21. § (1) bekez-
dés szerint megállapított illeték-
ből nem kell megfi zetni azt az 
összeget, amely akkor járna, ha 
a lakás forgalmi értéke 15 millió 
forint lenne. Ilyen lakás tulajdo-
ni hányada esetén a kedvezmény 
a 15 millió forintnak a szerzett 
tulajdoni hányaddal arányos ré-
szére illeti meg a vagyonszerzőt. 
Érdemes fi gyelemmel lenni arra 
a speciális rendelkezésre, amely 
alapján főszabály szerint, ha a la-
kástulajdon szerzője a vásárlás-
kor lakásépítési kedvezményben 
részesült, ennek összegét a for-
galmi értékből - vagyis az illeték 
alapjából - le kell vonni.

Dr. Bánki Attila
Ügyvéd,

ingatlanforgalmi szakjogász
Web: www.banki-ugyved.hu

Megunt, kidobásra szánt 
könyveit 

köszönettel, azonnal 
elszállítom.

Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084



(Folytatás a 2. oldalról)
– A közel 5 kilométer hosszú 

kerékpárút összköltsége megköze-

líti a 180 millió forintot, melynek 
nagy részét a kerékpárút nyomvo-
nalát érintő területek vásárlására 

költöttük. Örömmel mondom, 
hogy az ingatlantulajdonosok je-
lentős többsége nem gördített aka-

dályt az építkezés elé, támogatta 
a beruházás megvalósítását, elfo-
gadta a felkínált vételárat. 

A polgármester külön hangsú-
lyozta, hogy az új beruházásnak 
köszönhetően újabb szállal sike-
rült összekapcsolni az újtelepi vá-
rosrészt Göd belső területeivel. A 
gyalogosan vagy kerékpárral köz-
lekedő újtelepiek a jövőben – a bal-
esetveszélyes közút helyett – a biz-
tonságos és korszerű kerékpárúton 
érhetik el a város intézményeit.  

Markó Józseftől megtudtuk azt 
is, hogy az új szakaszt azonnal 
birtokukba vették a kerékpáros-
ok. – Bízom benne, hogy a város 
kerékpárút-hálózatának bővülése 
újabb és újabb kirándulókat vonz 
Gödre, akik kellemes környezet-
ben tölthetik el szabadidejüket, 
sportolhatnak, strandolhatnak, él-
vezhetik a hangulatos éttermeink 
különlegességeit…

(VETÉSI)

Két bajnoki ezüstérem után az 
1993/94-es labdarúgó NB I bajno-
ka lett a Vác FC-Samsung. A sport-
ág magyar történetében harmadik 
vidéki aranyérmesként jutott a 
trónra a Csank János által dirigált 
legénység. Tizenöt esztendővel a 
diadal után, 2009 májusának végén 
nosztalgia találkozóra gyűltek ösz-
sze a régi hősök az egykori sikerek 
helyszínén, a váci stadionban.

Mintegy félezer szurkoló érke-

zett ki a találkozóra emlékezni. 
Bevezetőként Csereklye Károly, 
sportot felügyelő alpolgármester 
emlékezett a daliás időkre, meg-
említve, hogy a város megbecsü-
léseként az együttes Pro Urbe-díjat 
kapott, Csank János pedig a város 
díszpolgára lett. Ezt követően nagy 
taps köszöntötte az egyenként do-
bogóra szólított sporthősöket, akik 
átvették az emléktárgyakat és fo-
gadták az akkori MLSZ-elnök, dr. 

Laczkó Mihály gratulációját. Az 
est fénypontja az aranycsapat mér-
kőzése a mai NB I-es együttessel 
volt, amelynek szünetében három 
új szponzortáblát – köztük Újbuda 
Önkormányzatáét – avattak fel. 
A szórakoztató mérkőzés néhány 
szép megmozdulás mellett „igazsá-
gos” 3-3-as döntetlennel zárult. 

KERESZTURI GYULA

Szerencsére a rendkívül kellemet-
len, esős időjárás sem mosta el az idei 
Nemzeti Vágta futamait, a városok 
és falvak nagy ünnepét, melyre több 
mint kilencven település nevezett be. 

Az érdeklődőket látványokban és 
izgalmakban bővelkedő színes prog-
ramok sokasága várta a Hősök terén. 
Az Andrássy úton sorakozó pavilo-
nokban mutatkoztak be a versengő 
települések. Sokan álltak meg Du-
nakeszi sátra előtt is, hogy felvételről 
megcsodálhassák a lótenyésztés és 
versenyzés szépségeit a várost bene-
vező Telivér Farm Kft. profi  előké-
szítő munkájának köszönhetően. Ott 
voltak a magyar csodaló, Overdose 
győzelmi relikviái is, melyekben 
percekig gyönyörködött egy-egy lá-
togató.  A siklósiak ifjúkoruk egyik 
legnagyobb fi lmélményét jelentő, A 
Tenkes kapitánya című fi lm musical 
változatának nyári bemutatóját nép-
szerűsítették, akiket meglátogatott 
az egykori legendás kapitány, Zenthe 
Ferenc színész társa, Koncz Gábor is. 
A Gödön élő Kossuth-díjas művész-
től -, aki kitűnően lovagol - megtud-
tuk ha fi atalabb és 100 kilónál köny-
nyebb lenne biztos elindult volna a 
versenyen. – Azt csak én nyerhetném 
meg! – mondta hamiskás mosollyal. 

A kiváló színészhez hasonlóan 
imádja a lovakat Verőce polgármes-
tere, Bethlen Farkas is, aki a szűnni 
nem akaró eső ellenére órákon át 
drukkolt a természet és a pálya ne-
hézségeivel viaskodó lovasoknak. 
A Verőce színeiben induló polgár-
mester lovát a tavalyi döntős Vass 
Jennifer lovagolta, aki a vasárnapi 
15 előfutam győztesei közül a má-
sodik legjobb idővel jutott be a hét-
fői középfutamba. A kiváló verőcei 
sportember ott is remekül helytállt, 

de a második hely sajnos kevésnek 
bizonyult a döntőbe jutáshoz. 

A Dunakanyar települései közül 
Verőce mellett egyébként ott volt az 
indulók között Göd és Mogyoród is. 

No és a nagy esélyesként beharan-
gozott Dunakeszi is. Információink 
szerint a magyar versenyló tréning-
központ alagi istállóiban elhelyezett 
lovak tulajdonosai közül a Telivér 
Farm Kft. három lóval nevezett be – 
Dunakeszi, Bácsalmás és Szigetvár 
színeiben – a Nemzeti Vágtára. Az 
egyik lovat a derby győztes tréner, 

Kovács Sándor készítette fel. Noha a 
13 magyar bajnoki címet nyerő, derby 
győztes zsoké tavaly visszavonult a 
versenyzéstől, a Telivér Farm felké-
résére mégis vállalta, hogy Naraan 
nyergében Dunakeszi színeiben elin-
dul a versenyen. A mostoha időjárás 
ellenére is jól kezdődött a Nemzeti 
Vágta Kovács Sándor számára. A 
vasárnapi 15 előfutam közül a har-
madikban indult, melyet hatalmas 

fölénnyel és nagyon jó idővel nyert 
meg. Pünkösd hétfőn már a Nap is ki-
sütött, a pálya talaja is kedveződnek 
tűnt a középfutam és a döntő részt-
vevői számára. A hat középfutam 
győztese jutott a döntőbe. Dunakeszi 
szurkolói örülhettek, hiszen számuk-
ra nagyszerűen indult a középfutam, 
a rutinos Kovács Sándor remekül 
elkapta a rajtot. Az élen lovagolva 
magabiztosan vezetett, amikor a ver-
senytáv felénél Naraan mellső lábai 
megcsúsztak a mély és vizes talajon. 
A zuhanó lóval együtt földre került 
Kovács is, akin átvágtatott a mögötte 
haladó ló is. Később kiderült, szeren-
csére nem történt sérülés, de Duna-
keszi reményei elszálltak…

Nem úgy a várost benevező Telivér 
Farm esélyei, melynek másik lova, 
National Face  Bácsalmás színeiben 
bejutott a döntőbe, a kiváló zsoké, 
Németh Sándor imponáló lovaglásá-
nak köszönhetően. Már az elő- és a 
középfutamban is látszott, hogy az 
alagi tréningközpontban Szuna Sza-
bolcs tréner nagyszerűen felkészítet-
te a Telivér Farm döntőbe jutott lovát. 
A Hősök terén toporgó több ezer 
szurkoló a televízió képernyője előtt 
drukkoló tízezrekkel együtt gigászi 
küzdelmet, a Nemzeti Vágta rangjá-
hoz méltó döntőt láthatott. Óriási volt 
az esélylatolgatás. Sokan idén is a 
tavalyi nyertest, a nyíregyházi Suták 
Vandát várták győztesnek, mások a 
Telivér Farm lovára, National Face-re 
és a legeredményesebb magyar zso-
ké, Németh Sándor győzelmére fo-
gadtak, míg többen esküdtek a gyors 
esztergomi ló diadalára. A döntő 
rajtja után alig 70 másodperccel ki-
derült, hogy Suták Vanda és Németh 
Sándor nagyon izgalmas és szép 
küzdelméből magabiztos fölénnyel 
a sztárzsoké került ki győztesen, aki 
a dicsőség mellett 30 millió forintot 
nyert Bácsalmásnak. Öröm volt lát-
ni a dobogó tetejéről a győztesnek 
kijáró díszkarddal integető Németh 
Sándort és Pálfi  Nórát, a Telivér Farm 
Kft. menedzserét, akik megérdemelt 
büszkeséggel vették át a 30 millió fo-
rintos csekket a Nemzeti Vágta egyik 
főszervezőjétől, Geszti Pétertől. 

A három napos rendezvény soro-
zat – a rossz időjárás ellenére is – lát-
ványos versenyekkel, élményekben 
gazdag programokkal ajándékozta 
meg a több ezer érdeklődőt. Jó volt 
szurkolni régiónk városainak, me-
lyek sorában reméljük jövőre még 
többel találkozunk…

VETÉSI IMRE

Óriási élményt jelentett a néze-
lődőknek hétvégén, a Sződligeten 
tartott VW találkozó. A szebbnél 
szebb fényezésű bogarak tulajdo-
nosai, büszkén mutogatták vete-
rán korba lépett autóikat, a vélet-
lenül arra tévedt autóstársaknak. 
A felspécizett autók között akadt 
néhány „csodabogár” is, melyek-
nek gazdái minden vagyonukat 
szeretett járművükre költik. Jó 
hír a márka szerelmeseinek, hogy 
fénykorában legnépszerűbb euró-
pai kisautó gyártása Brazíliában 
most újra elkezdődött.

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI

Öt kilométer kerékpárút épült Gödön
Az új szakasz összeköttetést biztosít a

melegvizű strand és a Duna-parti kerékpárút között

Ez volt ám a CSAPAT!
Másfél évtizede lettek bajnokok a váci focisták

A Telivér Farm Kft. lova nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét  
Dunakeszi-Alagon tréningezett a győztes

Hatalmasat bukott a nagy esélyes Kovács Sándor

„Csodabogarak” találkozója Sződligeten
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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

Szinte kivétel nélkül újra a pályán láthattuk az egykori váci aranycsapat tagjait és vezetőit.
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