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Falunap és
millenniumi
zászlóátadás

Árvíz
júniusban
Diplomaosztó
ünnepség az
Apor Vilmos
Katolikus
Főiskolán
(Írásunk a 6. oldalon)

Telitalálat volt

„Amerika Feszt”
Dunakeszin

ingyenes

FOTÓ: K ESZIPRESS

„Szülőfalunk, lakóhelyünk néhány éve
emlékezett meg negyedévezredes fennállásáról. A települések történetében a kétszázötven esztendő nem számít hosszú időnek.
A Kóspallagon felnövekvő mintegy tíz generáció élete, sorsa rendkívül küzdelmes,
viszontagságos, embert próbáló volt, hasonlóan a Kárpát-medencében élő magyarok, szlovákok, németek és más ajkú népek
sorsáéhoz. Ez a harmadfélszázad egyaránt
hozott falunknak is virágzó kiskorszakokat
és visszaeséseket, vargabetűket…”. Egyebek közt ezekkel a gondolatokkal ajánlja
az olvasók ﬁgyelmébe Csizmadia Vilmos,
Kóspallag polgármestere a most megjelent Falu a Börzsöny tetején című könyvet,
melyben Koczó József a Börzsöny-vidék
legﬁatalabb településének, Kóspallagnak
történetét dolgozza fel.
A könyvet július 4-én, a falunap délelőtti
ünnepélyes megnyitóján mutatta be Csizmadia Vilmos. Ám ez a mostani falunap
– melyet hagyományosan a község önkormányzata és a Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub szervezett – még azért is különleges
volt, mert ekkor adta át Pest Megye Millenniumi zászlóját a településnek Imre Zsolt
elnöki tanácsadó.
(Folytatás a 6. oldalon)

Telitalálat volt az első „Amerika
Feszt”. A színes és látványos programok sokasága, a ragyogó időjárás,
a csodálatos szabadtéri környezet a
családok ezreit vonzotta a hétvégén
az alagi lóversenypályára. A MagyarHolló Rendezvényszervező Kft. hagyományteremtő program-sorozata óriási
sikert aratott a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt.
(Írásunk a 4. oldalon)

Nagymaroson, a dunai árvízveszély jelentkezésével egy időben felkészültek a védekezésre. Egyebek közt felhívták a Dunához közel lévő ingatlanok tulajdonosainak (köztük a Sólyom-szigeti hétvégi házasoknak), és a Duna-parti vendéglátó
egységek üzemeltetőinek ﬁgyelmét az árvízveszélyre. Emellett előkészítettek 600 homokzsákot, készenlétben álltak szállítók arra az esetre, ha még több homokra van szükség. A polgármesteri hivatal dolgozói és a polgárőrök rendszeresen
járőröztek és ﬁgyelték a vízszint emelkedését.
A víz vasárnap, június 28-án éjszaka 569 centiméterrel tetőzött. Ezen a napon ügyeletet tartottak a polgármesteri hivatalban. A tetőzés után a Dámnál három szivattyúval hamar eltávolították a vizet. A szivattyúkat a vízszint csökkenése után
is készenlétben tartották – tudtuk meg Petrovics László polgármestertől -, aki azt is elmondta: most a Duna-part takarítása
következik, ehhez próbálják megkeresni az anyagi fedezetet.

FISCHER ERZSÉBET

(Írásunk az 5. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Nem úsztuk
meg szárazon

Levonult a dunai árhullám
Később és alacsonyabb szinten tetőzött
A vártnál később és jóval alacsonyabb vízszinttel tetőzött a Duna a június végi, július eleji árhullám során. Vácnál június 28-ára várták
a legmagasabb szintet, az előrejelzések szerint, 629 centimétert. A várt árhullám a 2007. szeptemberi árvíznél – amely 600 cm volt – nagyobbnak, de a 2006. áprilisi 760 centiméternél jóval kisebbnek ígérkezett.

A Duna vízgyűjtő területein hullott nagy mennyiségű
csapadék miatt a szakemberek
számoltak az árhullámmal, Visegrádon, Szentendrén, Szobon
már plakátokon ﬁgyelmeztették a lakosságot, hogy az ár-

téren helyezzék biztonságba a
pincékben tárolt értékeiket. Június 25-én felhívást tett közzé
a váci városháza, amelyben a
június 26-án kezdődő árvízvédelmi munkálatokról értesítette a lakosságot, kérve, hogy aki
teheti, az árvízvédelmi munkák segítésére a védelmi területeken jelentkezzen a védeke-

zésirányítónál. Aznap délután
az árvízhelyzetről tájékoztatót
is tartott dr. Bóth János polgármester, ismertetve az előrejelzéseket: 26-ára, péntekre 504
centiméteres, szombatra 579
centiméteres, vasárnapra pedig

629 centiméteres vízmagasság
várható, és ezen a szinten tetőzik a Duna Vácnál. Úgy számította a védelmi bizottság, hogy
az ár eléri a Duna-parti sétányt
és a kerékpárút egyes szakaszait. Elrendelte az I. fokú készültséget, de valószínűsítette, hogy
a II. fokút nem kell elrendelni.
Sződligeten, ahol a Dunába fo-

lyó patak visszaduzzadása, a 2es főút egy szakaszának víz alá
kerülése jelentett veszélyt, már
június 25-én délben elrendelték az I. fokú árvízvédelmi készültséget. A kompok – a Vác
és Tahitótfalu között közlekedő
kivételével – leálltak.
A vízügyi szolgálat azonban vasárnap délben csupán
608 centimétert mért Vácnál,
délután hat órakor a vízszint
614 centiméter volt. A vártnál
tehát később, hétfőn hajnalban
tetőzött a Duna, ekkor 617 centimétert mértek. Gyors apadásra azonban nem számítottak
a szakemberek, és valóban, a
tetőzést követő napokon sem
apadt számottevően a Duna: a
hétfői 617 centiméteres árhullámot követően, csütörtökön
délben ismét 616 centiméteren
állt a vízszint. (Csak péntek
délelőttre húzódott vissza 589
centiméterre.) Nagymaroson
is a hétfői tetőzéshez hasonlót,
560 centimétert mutattak a vízmérők.
Vácra vártak egy németországi társaságot, amely hagyományosan minden évben Ulmból
indulva, egy speciálisan megépített hajóval érkezik valamelyik Duna-parti városba. A
csoport július elsején érkezett
volna a váci hajóállomásra. Az
úgynevezett ulmi skatulyát –
amelyet egy Kismaroson 2004ben felállított szobor jelenít
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meg – és utasait azonban hiába
várták: a Duna magas vízállása
miatt csak Bécsig jutottak, onnan kénytelenek voltak visszafordulni.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint július 4-én
már 534 centiméterre csökkent
a vízszint Vácnál, Sződligeten
is reggel hét órakor megszűnt
a készültség, mivel a korábban
felgyülemlett nagy mennyiségű csapadékvíz levezetése
megtörtént, és a kedvező időjárás a belvíz miatt védekezési készültség fenntartását sem
indokolta. Július 5-én csupán
477 centiméter vízmagasságot mutattak a mércék Vácnál,
az előrejelzés szerint hétfőre
Nagymaroson 4 méterre húzódik vissza a Duna vízszintje,
Vácon ekkorra 460 centimétert
mutat majd a parti szintjelző.

BORGÓ JÁNOS

Az Európát áztató esők megárasztották a folyókat, ami Csehországban, Ausztriában, Romániában még az árvíz ellen védekező
emberek életét sem kímélte. Több embert megölt, sok helyen tragikus következményekkel járt az áradás. Csehországban tizenhárom
áldozatot gyászolnak, Ausztriában egy 16 éves ﬁút, Romániában, a
bihari völgyben egy 14 éves lányt ölt meg az idei árvíz. Szerencsére
itthon nem volt ennyire tragikus a helyzet, de azért a Duna is „kitett” magáért.
Az elmúlt időszakban egymást
váltogatta a Dunakanyarban a ragyogó napsütés és a fergeteges
zivatar. Általában Szob magasságában kezdődött a felhősödés,
aztán a záporokkal vonuló vihar
végigpásztázta a Dunakanyart.
Az árvíz Zebegény, Nagy- és Kismaros partjánál volt a leglátványo-

ahhoz közeli házakban élő érintettek. Kismaroson házsorok épültek
a Duna parton, ezen a környéken
már természetes rendje van a védekezésnek. A lakók töltik a homokzsákokat, a ﬁatalabb generáció tagjai pedig az ár levonulásáig,
folyamatosan tartják a frontot, hősiesen állnak a gátakon.

sabb. A lakóterületekhez közeli víz
mindenhol elmosta a parti vendéglőket, lehetetlenné tette a kompközlekedést és az alacsonyabban fekvő
partszakaszok melletti házak pincéit sem kímélte.
„Megszoktuk már az árvizeket,
csak bizakodunk abban, hogy nem
lesz akkora, mint két éve volt” –
mondogatták a Duna partján, vagy

Verőcén a büfé került víz alá, de a
csónakházak és a parti kikötők sem
úszták meg könnyen a hatalmas
víztömeget. Vác szintén alaposan
felkészült az esetlegesen még nagyobb árvízre, már a folyó vízszintjének emelkedésekor előkészítették
a szakemberek a zsákokat, építették
a rakparti torlaszokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Nem úsztuk meg szárazon Pest megye elítéli a felsőoktatási törvény módosítását
(Folytatás a 2. oldalról)
Sződligetnél a kettes út alatt átszivárgó víz okozott fejtörést, mint
minden évben. Az út túloldaláról
szivattyúkkal terelték a vizet vissza
a csatornába a szakemberek. Göd
szerencsés volt, csak a part melletti
„senki földje” ázott, komolyabb védekezésre nem volt szükség.
Az árvízi védekezésre az összefogás volt a jellemző. Az önkéntes
segítők a vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberekkel „karöltve”
ﬁgyelték a Duna szeszélyeit, és
minden rosszra felkészülve várták,
hogy mikor kell közbeavatkozniuk.
Mindenhol készenlétbe állt a ho-

mok és homokzsákok ezrei voltak
előkészítve, egy esetleges nagyobb
baj elhárítására. „Bármilyen nagy
tűz ellen lehet valamit tenni, mert
csak emberi erő és víz kell hozzá.
A víz támadása ellen lehetetlen védekezni. Csak az emberfeletti erő és
a szerencse szabhat gátat az árnak”
– mondogatták a veszéllyel szembenézők.
Szerencsére az árvíz most nem
okozott nagy bajt. Az elöntött árterek, és a víz alá került pincék azonban arra ﬁgyelmeztetnek: még mindig a víz az úr a Dunakanyarban.

BCSI

Lezuhant a benzin ára
Kedd éjfélig hosszú sorok kígyóztak
a benzinkutaknál, hogy a járművek
gazdái még tankolni tudjanak egyet az
„olcsó” üzemanyagból. Akinek sikerült, akár ezer forintot is megtakaríthatott. Mint ismeretes, az üzemanyagárak
július 1-től a jövedéki adó emelése, illetve az áfa kulcs 20-ról 25 százalékra
történő korrekciója miatt, jelentősen
emelkedtek. Főleg az élvezeti cikkek és
az üzemanyagok drágulása „vágja földhöz” ezen túl a pénztárcákat.
„Kénytelen leszek a drágulás után
is kocsival járni, mert nekem ez a
munkaeszközöm. Nem cipelhetem a
létrát és a festékes vödröket a buszon”
– állította az emelés napján, egy tankolással bíbelődő vállalkozó. A többiek is hasonló véleményen voltak.
A gépkocsi használata manapság már
nem luxus. A gázolaj esetében a jövedéki adó 110, a benzinnél pedig 90,5
forintra emelkedett, miközben az áfa
is változott. 20-ról 25 százalékra módosult, ezért az emelések következtében az üzemanyagárak nagyjából hét

százalékkal magasabbak lettek.
„Nem csak a kocsiba, hanem kannákban, hordókban is viszik az üzemanyagot, és van olyan is, aki már ötödször fordul” - mondta a váci benzinkút
kezelője az áremelés napján. „Egy hétig
nem lesz forgalmunk, aztán minden
ugyan úgy folyik tovább” – mondta,
majd nevetve hozzátette: „Csak hogy
stílszerű legyek...” A benzinnél átlagosan 19, a gázolajnál 18 forintot jelentett
a drágulás. Az üzemanyagárak kereskedelmi árai akkor nem változtak, de
a legközelebbi – azaz mostani - nagykereskedelmi árváltozásakor már újra
indult az üzemanyag libikóka. Szerencsére a legújabb árjelentés értelmében
mostantól megint csökkentek az árak.
Bruttó 7-7 forinttal lejjebb engedte
a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a Mol. A
mérsékléssel a gázolaj átlagára 278, a
benziné pedig 296 forintra csökkent.
Az autósoknak azonban nem árt odaﬁgyelni, hiszen a kutaknál,10-25 forintos
különbségek is lehetnek.

Pest Megye Közgyűlése nagy többséggel elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását ellenző nyilatkozatot. A képviselők szerint a
módosítás árt a magyar felsőoktatásnak, és veszélyezteti az évszázados hagyományokat.
Pest Megye Közgyűlése határozatával csatlakozott a KomáromEsztergom Megye Közgyűlés
nyilatkozatához, amelyben elítéli
a törvénymódosítás tervezetét.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Oktatási Bizottsága a
kormánypárti képviselők szavazataival támogatta Dr. Magyar
Bálint volt oktatási miniszter,
SZDSZ-es országgyűlési képviselő törvényjavaslatát a felsőoktatási törvény módosítására. Az
új szabályozás alapján külföldi
székhelyű egyetemek folytathatnának Magyarországon felsőfokú
képzést úgy, hogy létrehozva helyi intézményeiket, azokban ma-

gyar és külföldi állampolgárok
oktatását valósíthatnák meg.
A törvényjavaslat megvalósítása esetén sor kerülhet a felsőoktatási rendszer szétzilálására.
A magyar felsőoktatási piacon
megjelenő külföldi tulajdonú
(leány) egyetemek a magyar adóﬁzetők pénzéből ﬁnanszíroznák
képzési költségeiket, és a „PPP”
konstrukciókban lassan de biztosan kivérző, eladósított magyar
intézmények hallgatóit és oktatóit
különféle kedvezményekkel magukhoz csábítva, pár éven belül a
magyar felsőoktatás megszűnését
idézhetik elő. A külföldi intézmények betelepítése ugyanis a fel-

sőoktatás funkcionális privatizálását, a költségvetési forrásokból
létrehozott és működtetett magyar
intézmények infrastruktúrájának,
hallgatói állományának megszerzését, oktatói karának kicserélését és lezüllesztését okozná.
Az új jogszabály néhány éven
belül a Magyar Állam közfeladatának,
intézményhálózatának,
költségvetési forrásainak, ingatlanvagyonának
privatizálását,
oktatói karának kontraszelekcióját fogja előidézni.
Pest Megyében több felsőoktatási intézmény is működik, mely
intézmények a tervezett változtatásokkal veszélybe kerülhetnek,

és veszélybe kerülhet Pest Megye
Önkormányzatának fenntartásában lévő szakképző intézményekben felsőoktatási intézményekkel
kötött megállapodás alapján folyó
felsőfokú szakképzés is.
Pest megye fontosnak tartja,
hogy a törvény módosításával ne
kerüljenek veszélybe a felsőoktatási intézmények és az azokban
dolgozók munkahelyei.
A Közgyűlés úgy döntött, hogy
határozatban elutasítja a módosítás tervezetét, és tiltakozik a
magyar felsőoktatást veszélybe
sodró kezdeményezés ellen.

Tiltakozik a JOBBIK
„Mélységes felháborodással követtük ﬁgyelemmel a tegnapi nap budapesti eseményeit, az ’50-es éveket idéző rendőrterrort, a demokratikus
jogok korlátozását, a szólásszabadság és a gyülekezési jog lábbal tiprását, melyet a Köztársaság rendőrsége követett el békés demonstrálók
ellenében. A hatóság több alkalommal jogszerűtlenül betiltotta a politikai foglyok amnesztiájáért szervezett, és a Magyar Gárda politikai
megrendelésre, koncepciós perben való feloszlatása elleni tüntetést, majd az erre adott válaszként szerveződő spontán, de békés megmozdulást
a karhatalom oszlatta fel. Tette ezt úgy, hogy a képek, videófelvételek tanúsága szerint nem válogattak az eszközökben.
Az országos elnökséghez hasonlóan aggódva, de büszkén ﬁgyeltük a Jobbik és a Magyar Gárda elnökének, Vona Gábornak az elvezetését.
Annak ellenére, hogy előre ﬁgyelmeztették rá: a Jobbik vezetői mind potenciális célpontjai Draskovics pribékjeinek, a Jobbik elnöke nem menekült el páncélozott gépkocsijával, hanem kiállt az általa vezetett emberek mellett, vállalta az eljárást és a megaláztatást, és ezért a vezetése
alatt a nemzetért dolgozók mind tisztelettel adóznak neki. Ugyanígy Kiss Róbertnek, a feloszlathatatlan Magyar Gárda Mozgalom országos
főkapitányának, és mind a 216 embernek, akik tegnap célpontjai voltak a rendőrterrornak, köztük annak a négy tüntetőnek, akiket a híradók
tájékoztatása szerint félelemkeltő luﬁk (!!!!) birtoklása miatt állítottak elő.
Miután értesültünk a történtekről, a bajai Jobbik példáját követve, késő este a városi rendőrkapitányságon írásban tiltakoztunk az eljárás ellen, melyet a szolgálatot teljesítő ügyeletes tiszt 22 óra 33 perckor átvett a Jobbik helyi elnökétől, és ezt aláírásával igazolta. Ebben azt kértük a
város rendőri vezetőjétől, hogy minden fórumon tiltakozzon a demokrácia lábbal tiprása, és az eredeti feladatai helyett, elsődlegesen politikai
célokat kiszolgáló rendőrség kialakulása ellen.”
Dunakeszi, 2009. július 5.
A

VARGA ZOLTÁN PÉTER, A JOBBIK DUNAKESZI SZERVEZETÉNEK ELNÖKE; VARGA ISTVÁN ANDRÁS,
JOBBIK DUNAKESZI SZERVEZETÉNEK ALELNÖKE; NYÍRI MÁRTON, A JOBBIK DUNAKESZI SZERVEZETÉNEK ALELNÖKE
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Újságunkat és napi aktuális cikkeinket elolvashatja
www.dunakanyarregio.hu
honlapunkon

Megunt, kidobásra szánt

könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.
Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084

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 14. szám

Tudósítások Dunakesziről
Kecskeméthy Géza polgármester és Dr. Gógucz Attila, a Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója köszöntötte a város egészségügyi dolgozóit Semmelwies Ignác születésének évfordulóján. A 191 éve született orvosról, a gyermekágyi láz felfedezőjéről az SZTK orvos-igazgatója emlékezett meg.
Az egészségügyben dolgozók
ünnepén Kecskeméthy Géza polgármester elismerően szólt a városban gyógyító orvosok és nővérek, a
szakterület valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységéről. Az
önkormányzat Duna-parti üdülőjében tartott hétvégi rendezvényen

új megoldásokat kíván a város
gazdálkodásában is – fogalmazott
a polgármester. A kormányzati
megszorító intézkedésekről szólva
kifejtette: „A pénzelvonásokat, a
megtakarításokat a felsőbb szintű
hatóságoknál volna ésszerű végrehajtani, nem pedig az alsóbb

Kecskeméthy Géza megköszönte az egészségügyi
dolgozók elhivatott munkáját

az egészségügyi dolgozók nagyobb
összefogását szorgalmazta a polgármester, aki külön hangsúllyal
beszélt a közösség önszervező erejének jelentőségéről, az aktív részvétel fontosságáról.
Az
egészségügyi-intézményrendszer működését támogató városi önkormányzat költségvetését
érintve elmondta, hogy a hazánkat
is sújtó gazdasági válság hatásaként
drasztikusan csökkent az iparűzési
adóbevétel. Új helyzet van, amely

szinteken, az önkormányzatoknál,
melyek a lakosságot közvetlenül
szolgálják ki.”
A város egészségügyi helyzetét
elemezve elmondta, hogy napjainkban már közel 40 ezer dunakeszi
lakos ellátásáról kell gondoskodni,
amely nem kis feladat megoldása
elé állítja az önkormányzatot. A
lakosság kulturált és igényes kiszolgálása érdekében az új városnegyedben, a Toldi lakóparkban
három-három felnőtt és gyermek-

orvosi rendelőt alakít a közeli hónapokban a város. A megoldásra váró
feladatok közé sorolta a Fóti úti és a
lakótelepi orvosi rendelő felújítását,
melyeket csak pályázati forrásból
tudják megvalósítani.
Kecskeméthy Géza beszéde befejezéseként köszönetet mondott
a megjelent, és az ünnepről távol
maradt egészségügyi dolgozók elhivatottságáért. Az erkölcsi és az
anyagi megbecsülés jelentőségét
hangsúlyozva – az önkormányzat
szűkös anyagi helyzete ellenére is
- jutalomban részesítette Gornyák
Pálnét, Kobolák Jenőnét, dr. Füzi
Józsefet és dr. Gódor Ferencet.
Dr. Gógucz Attila, az SZTK
igazgatója is köszönetét fejezte ki
a város egészségügyi dolgozóinak. Semmelweis Ignác gyógyító
munkájára és küzdelmére utalva
elmondta, hogy kései pályatársai
számára is – noha másfajta – küzdelmes harc vár. De ebben a gyógyító küzdelemben segítőtársra
találtak a képviselő-testület tagjaiban, a város vezetőiben, és a
pénzügyi osztály vezetőjében. Dr.
Gógucz Attila szólt arról is, hogy
hivatalba lépése óta több intézkedést vezetett be a megtakarítások
érdekében, a felesleges állásokat
megszüntette.
Az ünnepi köszöntők után a rendezvényen megjelent ünnepelteket
családtagjaikkal együtt közös programon és ebéden látták vendégül.

VTSI

A Dunán végig vonuló árhullám
szintje jó egy méterrel maradt el a
2006-ban mért magasságtól – tájékoztatta lapunkat Kecskeméthy
Géza. A polgármester vezető munkatársaival az áradás időszakában
a helyszínen tájékozódott a Duna
vízszintjéről. Idén nem a víz magassága, hanem az elhúzódó, több
hullámban érkező áradás, és a csapadékos időjárás okozhat gondot
– mondta péntek délelőtt. – Sajnos
több napja jelentős víztömeg áztatja
a védgátat, a vízparti töltést, melynek ellenálló képességét próbára
teszik a nagytestű, gyorsan haladó
hajókat „kísérő” hatalmas hullámzások is. Ha a jelenlegi állapot több
napig nem változik, s folytatódik ez
a felelőtlen hajózás, akkor a Duna
Pest közeli részein több árvízvédelmi műtárgy is meggyengülhet,
melynek következtében mezőgazdasági, de lakott terület is víz alá
kerülhet – hangoztatta a polgármester.
Kecskeméthy Géza elmondta,
hogy a várost védő partszakaszon
is megjelentek a monszunszerű
esőzések okozta vízmosások. A rév
környéki partszakaszon, a kerék-

párúton, a Kiscsurgó utcában egy
méteres víz hömpölygött.
Noha a komp folyamatosan köz-

rencsére egyetlen család sem kényszerült otthona elhagyására, ám
ha a helyzet megváltozna, akkor

lekedett, ám a Duna-part ezen szakasza a hatalmas víz miatt a pénteki ellenőrzés idején még járhatatlan
volt.
A polgármester beszámolt arról
is, hogy az önkormányzat felkészült a hatékony védekezésre, az
érintett területen élőknek zsákot
és homokot biztosít, a mentéshez
szükséges erők a város rendelkezésére állnak. – Bízom benne, hogy
erre nem lesz szükség, eddig sze-

a város mellett a Fővárosi Vízművek Katasztrófavédelmi egysége,
a Katasztrófavédelmi Szolgálat és
egyéb egységek állnak bevetésre
készen – hangoztatta Kecskeméthy
Géza.
A polgármester elmondta, az
árhullám elvonulása után az önkormányzat azonnal elrendeli a
szúnyogirtást a lakosság kényelme
érdekében.

Sok panasz az új menetrendre
Újra drágultak a buszjegyek – most az ÁFA emelkedése miatt
A kormányzat gazdasági intézkedéseinek keretében július 1-jétől a
szolgáltatásokat terhelő ÁFA 20-ról
25 százalékra emelkedett, amely érinti a helyi buszközlekedést is. Emiatt a
Volánbusz területi igazgatósága levélben kezdeményezte az önkormányzatnál a buszjegyek és bérletek árának
e hónaptól történő emelését, amelynek

mértéke 5,25 százalék.
Több képviselő is jelezte, hogy sok
helyi polgár kereste meg őket, panaszkodva a június közepén bevezetett
helyi buszmenetrendre. Kecskeméthy
Géza polgármester arról tájékoztatta
a testületi tagokat, hogy a Hivatal is
sok telefonhívást illetve tiltakozó levelet kapott a megváltozott menetrend

23 női- és 11 vegyes páros vett részt.
A jókedv és a strandröplabda iránti
szeretet egésznap töretlen volt, pedig az égiek mindent megpróbáltak,
hogy ez ne így legyen.
Kora estéhez érve a lemenő Nap
ellenére egyre szikrázóbb csatákat
láthattak a helyszínre kilátogatók,
hiszen ekkor rendezték meg mind
három kategória döntőit, melyek
egytől-egyig látványos és izgalmas
csatákat hoztak.
A tornán több illusztris vendég is
tiszteletét tette. Itt volt többek közt a
Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Dikácz Ernő úr, valamint Serényi
Tamás úr is, aki korábban dolgozott
az osztrák valamint a magyar utánpótlás csapatok élén is. Serényi úr
kérdésünkre elmondta: „A tavalyi
évhez képest nagyon erős mezőny
jött össze idén, amely mutatja a verseny rangját és színvonalát”. Majd

miatt, melyeket továbbítottak a Volánbusz részére. A képviselő-testület
pedig a közeljövőben várhatóan újra
tárgyalni fogja a helyi buszközlekedés
helyzetét, hiszen olyan javaslatok is
felvetődtek, hogy a város pályáztassa
meg a szolgáltatást illetve a Közüzemi
Kft. kisbuszokkal végezze a szolgáltatást.

„Amerika Feszt” Dunakeszin

és intézmények, a vonat- és buszmegállók, valamint a játszóterek
területén és ezek 50 méteres körzetében. Ez alól természetesen
kivételt képeznek az egyes intézmények területén a dohányzásra
kijelölt helyek.
Azok, akik megszegik a rendeletet, szabálysértést követnek el és
20 ezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal illetve 30 ezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújthatóak.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Európa-hírű alagi tréningpályát három napra az amerikai zene,
a világszerte nagy népszerűségnek
örvendő amerikai futball képviselői, a hatalmas testű élő bikákat
meglovagoló bátor cowboyok vették birtokba. Látványos sikert arattak a western lovasok bemutatói és
ügyességi versenyei, a táncosok
és zenészek produkciói, a katonai
hagyományőrzők technikai bemutatói is.

gyönyörű környezetben tölthetik
együtt szabadidejüket, miközben
élvezhetik a programok varázslatos
látványát – mondta az alpolgármester. A politikus rövid beszédében
kiemelte; Dunakeszi – sok egyéb
mellett – arról vált ismertté, hogy a
hatvanas, hetvenes években elkezdődött intenzív fejlődés nemcsak a
lakosság lélekszámának növekedését, a lakóingatlanok gyarapodását,
de ezzel párhuzamosan a kulturális, sportélet gazdagodását, színe-

Méltán fejezte ki örömét a szombat délelőtti megnyitón Dióssi
Csaba alpolgármester a színes
programok és a vidáman szórakozó családok láttán. – Ez a három
nap a családoké, a gyerekeké, akik

sedését is magával hozta. Dióssi
Csaba szerint jó példa erre az Amerika Feszt is, amely a szervezők reményei szerint hagyományt teremt
Dunakeszin. Fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy a rendezvény

Szikrázó csaták a változékony időben
Egy híján ötven csapat vett részt
az idén negyedik alkalommal kiírt
Dunakeszi-Cervantes strandröplabda-bajnokság első fordulójában június
6-án. Nem mondató el az égiekről,
hogy ezen a napon a strandröpisekkel
lettek volna, hiszen hol szikrázó napsütésben, hol pedig szakadó esőben
kellett játszaniuk a csapatoknak, akiknek a becsületére váljon, hogy minden
körülmény között jókedvűen, lelkesen
játszottak.
Már korán reggel hosszú sorokban
álltak a regisztrációnál a strandröplabdázni vágyó csapatok és a kötelező lejelentkezés után nem sokkal
már a Dunakeszi Kinizsi strandröplabda pályái sem voltak magányosak,
hiszen a még kicsit hideg homokon
megjelentek az első melegítő párosok
is.
Tíz óra után néhány perccel kezdetét vette a játék is, melyben 15 férﬁ -,

V. I.

Telitalálat volt

Szigorú dohányzási tilalom
Július 1-jétől Dunakeszi is csatlakozott azon települések sorához,
ahol szigorúan korlátozzák a dohányzást a közterületeken. Az erről szóló rendeletet a júniusi ülésén
fogadta el a képviselő-testület.
S hogy hol kell a jövőben a dohányosoknak tartózkodni káros
szenvedélyük gyakorlásától? Tilos
a dohányzás az oktatási és nevelési intézmények, az egészségügyi
intézmények, a sport- és kulturális
intézmények, az egyházi épületek

Árvíz után szúnyogírtás

FOTÓ: K ESZIPRESS

Egészségügyi dolgozók köszöntése

hozzá tette: „Le a kalappal a szervezők előtt, akik teljesen proﬁ módon
szervezték meg ezt a versenyt”.
Végeredmény:
Férﬁ páros: 1. Novák-Szele
(Novák
Tamás-Szele
Péter)
2. Kelemen-Kózel (Kelemen PéterKózel Miklós) 3. Pintér-Borbás (Pintér Gergely-Borbás Tibor)
Vegyes páros: 1. Midnight Sun
(Takács Boróka-Sarnyai Zsolt)
2. 1711 (Sipos Regina-Müller Vilmos) 3. Arkangyalok (Erasimus Zsuzsanna-Balogh Róbert)
Női páros: 1. Sztankó-Bucsánszky
(Sztankó Kinga-Bucsánszky Nóra)
2. Sztambul (Kerekes Márta-Tapa
Ágnes) 3. Harmann-Vizi (Harmann
Dóra-Vizi Gréta)
A torna következő versenynapjai:
július 18., augusztus 15.

NAGY ATTILA

azon, a közel két évszázados lóversenypályán kerül megrendezésre,
amely napjainkban is fontos szerepet tölt be Dunakeszi életében.
Valljuk, ha a lóversenyzést kiszolgáló tréningkomplexumban az
Amerika Feszt-hez hasonló rangos
programok sokaságát rendezik,
mindaz hozzájárulhat ahhoz, hogy
ez a gyönyörű objektum a jövőben
is jelenlegi funkciójában szolgálja
az embereket, a magyar lóversenyzést – hangsúlyozta Dióssi Csaba
alpolgármester.
A forró július eleji nyári napokon
ezrek szórakoztak az első Amerika
Feszt programjain. A fellépők között volt GANXTA ZOLEE és a
Kartel, Gesarol, Shados HB és a
Guns N’Roses Tribute zenekar és
még sokan mások… Az érdeklődők betérhettek az ingyenes casino
sátorba is, testközelből megismerhették a bemutatón „fellépő” lovakat és bikákat. De akinek kedve
– no és pénze – volt, az igénybe
vehette a szomszédos repülőtér
szolgáltatásait, sárkányrepülőről,
motoros repülőről vagy helikopterről csodálhatta a kék égbolttal „átölelt” Dunakanyar régiót…
Az újdonság erejével ható látványosság, az óriási érdeklődés,
a proﬁ szervezés, mind-mind jó
esélyt kínál a jövő évi folytatáshoz,
ahhoz, hogy Dunakeszi jó hírét
öregbítse a nagyvilágban…

(VETÉSI)

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 több évszázados múltra
visszatekintő magyar kézművesség minden korban annak köszönhette fennmaradását, hogy a
mesterség hagyományaihoz való
ragaszkodás mellett az adott kor
kihívásaira megfelelő választ
igyekezett adni. Ez a szakmai
elhivatottság hatja át a jó hírű
váci és a környező települések
kiváló szakembereinek alkotó

„Aranygyűrűs” iparos gyűlés Vácott
Az IPOSZ elnöke elemezte a kézművesek helyzetét
A tagság felkészülten, a szakmai információk birtokában vehet részt a tanácskozáson annak
köszönhetően, hogy a fórum
előtti napokban írásban megkap-

Buchwald Imre és Késhegyi László gratulál Urbán Júliának

munkáját is. A régió szakembereit - asztalosokat, kőműveseket,
ácsokat, víz- és gázszerelőket,
szakácsokat,
fényképészeket,
autószerelőket - soraiban tömörítő Vác- és Vidéke Ipartestület a
jogelőd szervezetek nyomdokaiba lépve közel két évtizede látja
el a tagság érdekképviseletét.
A váci központú szervezet
rendszeres szakmai fórumok és
előadások szervezésével igyekszik segítséget adni a 21. század
kihívásaira választ kereső tagságnak.
Ez a kérdés foglalkoztatta a
közelmúltban a Vác és Vidéke
Ipartestület évértékelő gyűlésén
a tagságot, akiket személyes jelenlétével megtisztelt és felszólalt Dr. Bóth János, Pest megye
2. számú választókerületének
országgyűlési képviselője, Vác
város polgármestere és Szűcs
György, az IPOSZ elnöke.

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
06-30-22-49350
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ták az Ipartestületi Híradó című
kiadványt, amely tartalmazta
az elnökség írásos beszámolóját. A dokumentumból a tagság
megismerhette a szervezet 2008.
évi gazdálkodása mellett a 2009.
évi költségvetés és munkaterv
tervezetét. Az írásos beszámoló
részletesen értékelte az elmúlt
esztendőben végzett munkát,
melyet Buchwald Imre elnök
szóban is kiegészített.
Az elnöki tájékoztatóból és az
írásos beszámolóból egyaránt
kicsengett, hogy a Vác- és Vidéke Ipartestület elnöksége tanácskozásai során a tagságot érintő
és érdeklődésre számot tartó témákat tűzött napirendre. Többek
között megtárgyalta a jogszabály
változások hatását a vállalkozásokra, a vagyongazdálkodás
helyzetét, érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenységet, a
szolgáltatások helyzetét.

Buchwald Imre kiemelten
foglalkozott az IPOSZ-szal és
Vác Város Önkormányzatával
kialakított tartalmas együttműködés jelentőségével, amely a
reményeik szerint a jövőben is
meghatározó szerepet tölt be az
ipartestület életében.
A tagság megismerhette a felügyelő bizottság beszámolóját,
amely megállapította, hogy az
ipartestület szabályosan és jól
működött. Ellenőrzésük során
hiányosságot, szabálytalanságot
nem találtak.
Szűcs György, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások
legnagyobb országos munkaadói és szakmai szövetsége, az
Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke a szervezet
üdvözletének tolmácsolása után
röviden elemezte a gazdasági és
pénzügyi válságot. Gyakorlati
példák bemutatásán keresztül
tárta fel a kézművesek gazdasági
helyzetét. Kendőzetlen nyíltsággal szólt arról is, hogy a szakemberek nehéz időszakot élnek át
ezekben a hónapokban. A szakmai ágazatokra nehezedő terhek
súlya alatt nagyon sok vállalkozó
roppant össze, akik kényszerűségből szüntették meg vállalkozásukat, adták vissza vállalkozói
igazolványukat. Szűcs György
arról is tájékoztatta a jelenlévő
iparosokat, hogy az IPOSZ – a
tagság véleményének ismeretében – kimunkálta és az illetékes
kormányzati szerveknek megküldte azt a szakmai javaslatcsomagot, melynek „kibontása” és
bevezetése könnyebbé tenné az
iparosok munkáját.
Dr. Bóth János méltatta a város gazdasági, kulturális életében meghatározó szerepet betöltő iparosok gazdasági, közéleti
tevékenységét, az önkormányzat

és az ipartestület között 15 éve
fennálló együttműködési megállapodás jelentőségét. A polgármester tényként beszélt arról

az önkormányzat, mert nagy
szükség van minden forintra –
tette hozzá. Dr. Bóth János bejelentette, hogy több intézmény

is, hogy a hazánkat sújtó gazdasági válság ellenére Vác pénzügyi helyzete stabil az ésszerű
gazdálkodásnak köszönhetően,
intézményeinek működtetését a
kiegyensúlyozottság jellemzi. A
kézműves szakemberek munkáját megköszönve kifejtette, hogy
iparűzési adóbeﬁzetéseikkel elősegítik a város fejlődését. Sajnos
több kedvezményt nem tud adni

felújítására kerül sor ebben az
évben, melyben a helyi vállalkozások is közreműködhetnek.
Az iparos gyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség és felügyelő bizottság beszámolóját a
2009. évi költségvetést és munkatervet.
Az
ipartestület
nevében
Buchwald Imre elnök és Késhegyi László ügyvezető elnök ki-

A könyvhét előtt. Két ember
beszélgetésére lettem ﬁgyelmes.
Arról diskuráltak, hogy a korunkban egyre nagyobb tért hódító az
elektronikus információáramlás
sem helyettesítheti a könyvet, sőt
az újságot sem. Az egyik arról
beszélt, hogy milyen más kézbe
venni egy könyvet, de akár egy
újságot vagy folyóiratot is, mint
végigsiklani a számítógép képernyőjén megjelenő szövegen. „Ha
kezemben tartom a könyvet – folytatja –, úgy érzem, hogy ez az én
tulajdonom.”
Beszélgetőtársa
mindenben
egyetértett vele, majd azzal egészítette ki, hogy ő gyermekének
a különböző alkalmakra nem játékokat vagy csecsbecséket vesz
ajándékba, hanem könyvet. Olyat,
amely az életkorának megfelelő.
Hallgatom őket, és szívből örülök, hogy fültanúja lehettem ennek a beszélgetésnek. Úgy tűnik,
vannak még „maradi” emberek,
akik bár értékelik a modern technikát, tudják, hogy mai életünkben mennyire fontos a szerepe,
nem akarják „végképp eltörölni”
a hagyományokat, hanem tesznek

Forgácsok
is azért, hogy fennmaradjanak értékeink.
Talán még sincs vége a Gutenberg-galaxisnak.
A magyar nyelv évében. 2009et a magyar nyelv évévé nyilvánították. Vajon van-e köze ehhez
az átlag állampolgárnak? Akik a
kérdésre nemmel válaszolnak, elfelejtik, hogy egy olyan nyelv birtokában vannak, amely mintegy
háromezer éves múltra tekinthet
vissza, s amelynek fejlődését az
erős latin és német hatás sem tudta meggátolni. A magyart anyanyelvként beszélők számát tekintve, nyelvünk a világ kb. hatezer
nyelve közül az előkelő 45-50. helyen áll. Hogy nyelvünk él, és sok
más nép nyelvéhez hasonlóan nem
pusztult el, ez elsősorban az anyanyelvet használóknak köszönhető.
„Nyelvében él a nemzet”— tartja
a szállóige. De igaz, Lőrincze Lajos megállapítása is, mely szerint
„Nemzetben él a nyelv”. A mi
felelősségünk, hogy ezt a nyelvet
tisztán adjuk át utódainknak.

tüntetéseket adott át.
Az ipartestület elnöksége
40 éves kisipari, vállalkozói
munkássága
elismeréseként
aranygyűrűt és emléklapot adományozott Urbán Júlia váci
fényképész mesternek, Nagy
Bertalanné sződi fodrászmesternek, Kapecska László váci
parkettázó iparosnak. 25 éves
kisipari, vállalkozói munkássága elismeréseként ezüstgyűrűt
és emléklapot adományozott
Bartos Béla rádi teherfuvarozónak és Özv. Kovács Ferencné
váci teherfuvarozónak.
A szakma, a mesterség magas
fokú műveléséért Aranykoszorús mester kitüntető címet adományozott Juscsákné Gyergyai
Márta váci kozmetikusmesternek és Stefanik József váci asztalosmesternek.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Ezüstkoszorús mester kitüntető címet adományozott
Nagy Lajosnénak, a váci A-Z-ig
műszaki kereskedés tulajdonosának és Pázmándi László váci
gumijavító vállalkozónak.
A jó hangulatú tanácskozás
végén Késhegyi László ügyvezető elnök tájékoztatta az iparos
gyűlést, hogy az IPOSZ országos elnöksége az ipartestület
előterjesztése alapján IPOSZ
díjban részesítette Buchwald
Imre elnököt.
V. I.

Nemrégiben Deákváron néhány
órás áramszünet volt. Több üzlet
és a posta is bezárt. A hentesüzletben egy férﬁ szidta a „demokráciát” (hogy ennek mi köze van az
áramszünethez, azt nem tudom)
az áldatlan helyzet miatt. Felháborodását durva és trágár szavakkal
fejezte ki. Az ilyen szavak használatát a környezetszennyezés sajátos eszközének kell tartanunk.
Az „átlag állampolgár”, tehát ha
legalább a magyar nyelv évében
tartózkodik a trágár és a durva
szavaktól, már akkor is sokat tett
nyelvünk tisztaságának megőrzéséért.
Egyébként érdemes megjegyezni néhány szállóigét is. Buffontól
származik a következő megállapítás: „a stílus maga az ember”. Kazinczy ezt írja korabeli költőtársaihoz: „Szólj! s ki vagy, elmondom
– Ne tovább! ismerlek egészen.”
Tegyük még mindezekhez hozzá,
hogy a Biblia szavai a nyelvi megnyilatkozásokra is érvényesek:
„Minden fát gyümölcséről ismerünk meg.”

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

DÓRA ZOLTÁN
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Falunap és millenniumi zászlóátadás
(Folytatás az 1. oldalról)
A falunapon megjelenteket
Csizmadia Vilmos polgármester
köszöntötte, majd a zászlóátadás
előtt Imre Zsolt beszélt arról, hogy
Pest megye 2009-ben ünnepli
fennállásának 1000. évfordulóját,
a megyei közgyűlés ezért ezt az
évet, a millennium évének nyilvánította. Szent István király 1009ben a veszprémi Sóly okiratában
említette először a négy vármegye: Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét. Visegrád vármegye
és Pest megye között történelmi

Imre Zsolt adta át a millenniumi zászlót

zetlen munkájukkal felújították a
temetőben lévő haranglábat. Emlékplakettet vett át a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub képviselője,
melyet az önkormányzattal való
15 éves együttműködésért kapott
a közösség.
A szabadtéren, a községi sportpálya mellett lévő színpadon a
falunapi megnyitó után folyamatosan voltak programok, a szervezők gondoskodtak a gyermekek
és felnőttek szórakoztatásáról. A
napot este utcabál zárta.

FISCHER ERZSÉBET
Csizmadia Vilmos polgármester mutatta be az új könyvet

jogfolytonosság van, ezért Pest is
Magyarország legrégibb megyéi
közé tartozik – hallottuk.
A millenniumi zászló átadása
után dr. Alt Gyula a Pest Megyei
Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Váci Szlovák
Önkormányzat elnöke köszöntötte szlovák és magyar nyelven
a jelenlévőket, majd Csizmadia
Vilmos Kóspallagért Emlékplakettet adott át. Kóspallag Község
Önkormányzata
Kóspallagért
Emlékplakettet
adományozott
id. Szépvölgyi Jánosnak és ifj.
Szépvölgyi Jánosnak, akik ön-

Diplomaosztó ünnepség az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola - a hagyományoknak megfelelően - a váci székesegyházban
tartotta szentmisével egybekötött
diplomaosztó ünnepségét, július
3-án. A szentmisét Dr. Beer Miklós megyéspüspök celebrálta.
A szentmise és Dr. Beer Miklós megyéspüspök szellemi útravalóként nyújtott szavai után
Dr. Balázs Pál PhD. rektor köszöntötte a végzős hallgatókat. A
diplomaosztó – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében az intézmény
rektora – szimbolikus gesztus,
mely túlmutat egy társadalmilag
elfogadott és becsült dokumentum átvételén. Mindenekelőtt egy
életszakasz lezárulását, s ezzel
egyidejűleg egy másik életszakaszba való átlépés magasztos
pillanatát jelképezi. A tegnapi
hallgatókat - mint mondta - a mai
nap kollégákká avatja, átemelve
őket az iskolapadból a katedra
másik felére. A hallgatók a diploma átvételével pedagógusok
lesznek, akik majdani munkájuk
során újabb, felnövekvő nemzedékek szellemi-lelki okításáért,
fejlődésért vállalnak maguk is felelősséget. Fontos, hogy a frissen
diplomázott szakemberek átérezzék eme átlépés magasztosságát,
hiszen annak tudatosítása adhat
súlyt eljövendő pályájukon is. A

főiskola kapuin kilépő végzősöknek átnyújtott szellemi tarisznyába – mondta a rektor – mindenekelőtt az intézmény katolikus
szellemiségének alapelveit tenné

felelősségtudat, melyek birtokában az ember kiteljesedhet, és
megélheti az egyetemességet. E
teljesség nevében – a Bibliából
vett, ősi áldással - kívánt nagyon

bele. Hiszen az Apor Vilmos Katolikus Főiskola küldetése nem
csupán az, hogy felkészült, kompetens szakembereket képezzen,
de legalább ilyen súllyal bír az
értékteremtő-őrző lelki-szellemi
háttér továbbadása, átörökítése
is. Az Istennel, a közösséggel, a
hazával, valamint a legszűkebb,
választott közösséggel, a családdal szembeni elkötelezettség és

sok örömet és sikert az útjukat
megkezdő hallgatóknak, s azt,
hogy hivatásukat szeretettel és
hittel végző, igaz emberek legyenek és maradjanak.
A rektori köszöntő után a hallgatók ünnepi műsora, irodalmizenés összeállítása következett,
majd végezetül sor került a diplomák átadására.

MACZKAY ZSAKLIN

Cservenák Péter az önzetlen lokálpatrióta
Cservenák Péter szerteágazó tevékenységét nehéz lenne néhány szóval összefoglalni, hiszen az életében közel egyforma súllyal szerepel a művészi alkotás, a fotózás és a régiség-gyűjtés. Önmagát mindamellett legszívesebben „lokálpatriótaként” határozza meg, akinél e három – Vác értékeinek és múltjának megőrzése érdekében végzett - tevékenység elválaszthatatlanul összefonódik.

Avatási ceremónia a Curia borházban
Váci tag a Lorántffy Zsuzsanna Borrendben
Látványos avatási ceremóniára került sor a váci Curia Borház
és Borgyűjteménytár kiállítási
termében, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Borrend tagjává fogadta
a borház vezetőjét, Víg Gyulánét.
A július 3-án délután tartott avatáson megjelent több hazai borrend képviselője, a borrendek
ruháiban, jelképeivel, zászlaival.
A rövid műsort és beszédeket
követően, Víg Gyulánénak ki
kellett állnia a próbákat, majd a
borrend elnöke – egy szőlőveszszővel - ütötte a borrend tagjává.
A csak hölgyekből álló Lorántffy
Zsuzsanna Borrend 2003 januárjában alakult, azzal a céllal,
hogy a magyar borok hazai és
nemzetközi hírnevét öregbítse, a
szőlőtermesztéshez és a borászathoz kapcsolódó hagyományokat
ápolja. A borrend negyven tagja
– mint ott elhangzott - latba veti
tekintélyét, tudását, hogy egyre
többen ismerjék meg az egészséges, kulturált, gasztronómiai
élményhez kötött borfogyasztá-
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si szokásokat, ezzel is emelve a
hazai borkultúra színvonalát. A
borrend tagja természetesen csak
az lehet, aki kötődik a szőlészeti-

borászati szakmához, mint ahogy
a váci borház tulajdonosa is. A
Curia épületében 2008 áprilisában nyílt meg az országban egye-

dülálló palackos bormúzeum,
ahol a múzeum látogatása közben
megkóstolhatóak és megvásárolhatóak Magyarország jellegzetes

borai. A borházban mintegy két
és fél ezer palack ad képet a magyar borkultúráról.

BORGÓ JÁNOS

Bővült Vác honlapja
Interaktív turisztikai térkép
A Dunaweb Kft. mérése szerint, Vác - több mint egy évtizede működő - honlapját az utóbbi időben naponta
háromezren keresik fel. A város iránt érdeklődők számára most egy jól kezelhető és folyamatosan bővíthető turisztikai térképet is elhelyezett a honlapot működtető Dunaweb Kft. A turisztikai térkép a weblap
várostérképe alatt kapott helyet. Az önkormányzat megbízásából készült interaktív térképet sajtótájékoztatón mutatta be dr. Bóth János polgármester és Szilágyi András, a kft. ügyvezetője. Vác belvárosának
turisztikai térképére 36 nevezetesség - valamint fontos pont és intézmény – került fel. Ez elsősorban az ide
látogató turisták eligazodását szolgálja, de a térképen elhelyezett képekre - ikonokra - kattintva, több kép
és részletes információ is előjön. Például, a vasútállomás ikonjára lépve, a menetrend is elérhető. Mint a
sajtótájékoztatón elhangzott, az interaktív turisztikai térkép nagy előnye, hogy az ott elhelyezett információk száma és köre folyamatosan bővíthető.
BORGÓ JÁNOS

– Régi, nagypolgári, értelmiségi családban nőttem fel, ahol az
értékrendet alapvetően a múltnak
és az ősöknek a tisztelete határozta meg. Arról ábrándoztam, hogy
régész vagy történész leszek, aki
egész életét a múlt kutatásának
szenteli. Az élet azonban másfelé
sodort, így a gyerekkori álmot: a
múlt kutatását, a régiségek gyűjtésén keresztül próbáltam meg
valóra váltani. Talán kissé patetikusan hangzik, de tősgyökeres váciként mindig úgy éreztem, hogy
a személyes életem elválaszthatatlan ettől a várostól, s hogy közvetlenül ezért a közösségért, s az
itteni értékek megőrzéséért kell
munkálkodnom. Ezért kezdtem a
Vác múltjából származó tárgyak,
helytörténeti
dokumentumok
módszeres gyűjtésébe.
– A gyűjteményed legtekintélyesebb részét talán a régi képeslapokból álló kollekció alkotja. Az
egyedülálló városképeket több,
váci kötethez illusztráció gyanánt
kölcsönözted, de a szélesebb közönség kiállítások formájában is
találkozhatott velük.
– Valóban kitüntetett helyen
szerepel a közel 4500 darabos
váczi képeslapgyűjtemény, melynek első darabjai 1896-ból származnak. A kollekció nagyjából
két időbeli egységre bontható: a
kezdetektől a II. világháborúig,
illetve az ’50-es évektől napjain-

kig. A fekete-fehér vagy színezett
képeslapok műfajilag is sokszínűek. A viszonylag gyakori sta-

tikus felvételek mellett sikerült
beszereznem ritkaságnak számító
életképeket is, melyek hihetetlen
elevenséggel adják vissza a városi
események, kávézók, vásári sokadalmak letűnt hangulatát. A gyűjteményemet szívesen bocsátom a
múzeumok és könyvtárak rendelkezésére, hiszen csak így töltheti
be rendeltetését, mely az én értelmezésem szerint nem más, mint
közös múltunk megismerése.
– Másik nagy szenvedélyed
a fotózás összekapcsolódik az
előbb mondottakkal. Alig van vá-

rosi esemény, beleértve a kulturális, a városvédő és még ki tudja,
mi mindenféle programot, amin
fényképezőgépeddel ne lennél
jelen.
– Ez valóban az érem másik oldala. Úgy gondolom, hogy a ránk
hagyományozott „kincsek” megőrzése és továbbadása mellett a
mi kötelességünk a saját jelenünk
dokumentálása a jövő nemzedékei számára.
– Utóbb fotóművészként is bemutatkoztál – 2008 márciusában
a Fény-kép c., tárlaton, majd a
közelmúltban zárult, Arc-kép c.
kiállításon. Mesélnél egy kicsit
az ott kiállított képekről?
– Közel négy évtizede fotózok, ám a saját képeimet önálló
kiállítás keretében valóban csak
az elmúlt évben mutattam be a
Madách Imre Művelődési Központban. Az ősi fotográﬁai eljárást fölelevenítő cianotípiákkal,
vagyis kéknyomatokkal, melyek
festőiségükkel különösen alkalmasak mélyebb, ﬁlozóﬁai gondolatok közvetítésére, egy addig kevésbé ismert oldalamat is
megmutattam. A Lyra galériában
megrendezett, Arc-kép c. tárlaton
váci vagy Váchoz kötődő művészek portréi szerepeltek. A fotók
„lélek-titok keresők”; kísérletek
a megjelenített személy belső lényegének megragadására.

MACZKAY ZSAKLIN

TIT-elismerés Bóth Jánosnak
A Kiváló Ismeretterjesztő Munkáért kitüntető címet
adományozta dr. Bóth János
polgármesternek, a váci tagszervezet elnökének a Teleki László Ismeretterjesztő
Egyesület választmánya. A
kitüntetést elsősorban a felnőttképzés szervezéséért, a
tehetséggondozásért
ítélték

dr. Bóth Jánosnak, aki június 26-án, Vácon, az országos
TIT rendezvényen vette át az
elismerést. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Teleki
László Egyesülete az idén is a
Duna-parti városban rendezte
meg - harmincnyolcadik alkalommal - a Kalmár László Országos Matematikai Verseny

döntőjét, amelynek tizenhetedik alkalommal adott otthont
Vác. A közel száz diák részvételével megtartott verseny
eredményhirdetését követően
adták át a Kiváló Ismeretterjesztő Munkáért díjat a város
polgármesterének, aki csaknem másfél évtizede elnöke a
TIT váci szervezetének.
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Forró a nyár, de azért esik, ám hálistennek örökké nem eshet!

Hová menjünk a Dunakanyarban kikapcsolódni?
A választék sokszínű és különleges, ha ezen a tájékon körülnézünk. Budapestről mindössze
30-40 perc Verőce-Kismaros,
s mégis valami hihetetlenül

szép élővilággal és turisztikai
élménnyel gazdag kínálatot tár
elénk, ez a Börzsöny hegység
vonulatában és a Duna partján
terjeszkedő nem mindennapi
vidék. Verőcén a Gorka Múzeum, valamint a Magyarságot
léptenként felidéző történelmi
szobrok és emlékhelyek, illetve
a Forrás irodalmi kávézó (Verőce, Művelődési Ház) együttesen
nyújtanak turisztikai és irodalmi élményt az arra járóknak.
A vonattal utazóknak szívből
ajánljuk a Kismaros-királyrét

Kisvasutat, a királyréti hajtánypályával, amely fergeteges
élmény kicsinek és nagynak
egyaránt. Szokolyán keresztül
haladva érdemes meg-megállni
és rácsodálkozni a múltból itt
maradt szépségekre. A környezettudatos turisták kedvelt paradicsoma a Kacár Tanya, míg
a kultúrára éhes vendégeknek,
Mányoki Ádám és Viski János
festő emlékszobáját ajánljuk –
Szokolyán a Fő u. 56. sz. alatt.
A Dunakanyar, bicikliútjairól

is méltán híres, hiszen Budapestről, Vácon keresztül, egészen Szobig kerekezhetünk a
drót szamarakon. Amennyiben
megfáradnánk, félúton megállva a kismarosi Kávébárkában,

a Teleház udvarán (Kossuth út
5.) felfrissíthetjük magunkat,
hideg sörrel, krémes fagylalttal,
valamint friss süteményekkel,
mindeközben a retro hangulatú
kertben ping-pong csatákat ejthetünk családunkkal és gyer-

zünk, ahol a plázs, a visegrádi
vár látványa, a jó éttermek és
a Kerekasztal könyvesbolt társasjátékaival csalogató hangulata, szintúgy magával ragad.
A Dunakanyar tarka színfoltjai
tárt kapukkal várnak minden-

mekeink is vígan elvannak a
játszósarokban.
Romantikus
hangulatban ücsörögve jegeskávét iszogatva, egy régről itt
hagyott világba csöppennünk,
ahol Máté Péter és Szécsi Pál
dalszövegeit hallgatva, megsárgult háborús újságokat lapozgatva, valami jó férkőzik a
szívünkbe, mindezt a kerékpárosok, kedvezményesen tehetik
meg a család és biciklibarát Kávézó jóvoltából. Kicsit tovább
haladva Nagymarosra érke-

kit szeretettel, és egy élhető
világgal, megﬁzethető árakkal,
emberi léptékkel. Érdemes ellátogatni ide, akár vonattal, akár
autóval és nem utolsósorban kerékpárral. Bármilyen közlekedési eszközt választunk, rövid
idő alatt eljutunk e csodás tájra,
s nem mindennapi élményben
lesz részünk. Ez a táj megérint
az érintetlenségével és kulturális palettájával egyaránt! Jó barangolást kívánunk!
FRENYÓ K RISZTINA

Végéhez közeledik az ízletes gyümölcs szürete

Málnafesztivál Kismaroson

Lassan a végéhez közeledik az
egyik legkedveltebb, az ízletes
zamatú gyümölcs szüretelése. Az
egykoron oly sok család megélhetését segítő málna termesztésével
az átalakuló piaci viszonyok m

V. I.iatt sajnos egyre kevesebb
helyen foglalkoznak. Az országhatáron túl is híres nagymarosi
és nógrádi ültetvényeken ezeken
a forró júliusi napokon is javában
tart a bogyós gyümölcs szedése.
A málna térségi „kultuszát”
jól mutatja, hogy Kismaroson a
hétvégén immár 11. alkalommal
rendezik meg a Málnafesztivált,
mely számos színes programmal
várja az érdeklődőket. A rendezők szinte minden látogató kedvébe járnak, hiszen lesz kézműves foglalkozás, kirakodóvásár,
nosztalgia buli, és málnakóstoló.
A kismarosi Teleház udvarában
például, Mátyás király igazmondó juhásza címmel színházi előadással várják a nagyérdeműt. A
mesterszakácsok bizonyíthatják
tudományukat a málnasütemé-

nyek és málnaﬁnomságok készítésének versenyén. Táncos, zenés
műsorok, harmonikások parádéja, fergeteges mulatságok sokasága szerepel a két napos program-

füzérben, amely vasárnap este
tombola sorsolással, az Ister Folk
skót-ír kocsmazene és a Blúz Tér
10 Együttes koncertjével zárul.

V. I.

Váci ötletpályázat
Díjazott tájépítész hallgatók
Tájépítész hallgatók számára
írt ki ötletpályázatot Vác önkormányzata és a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájvédelmi
és Tájrehabilitációs Tanszéke, a
Vác-derecskei kavicsbányák tájrendezésére, egy rekreációs park
létesítésére. A legjobb pályaműveket összesen egymillió forinttal
jutalmazta a város önkormányzata. A volt váci kavicsbányák
térsége területrendezési koncepciójának kialakítására és a bánya utóhasznosítására tizennégy
pályamű érkezett, ebből hármat
300, 250, illetve 200 ezer forinttal díjazott a város. Az elismeréseket a váci városházán adták át,
ahol dr. Bóth János polgármester
köszöntőjében igen sikeresnek

értékelte a pályázatot. A díjazottak mellett, három pályaművet
az önkormányzat 100-100 ezer
forintért megvásárolt. Egy-egy
pályázatot különdíjban részesített
a BCE Tájépítész Kara és a Du-

nai Kavicsüzemek Kft., egy-egy
különdíjat pedig Szabó Zoltán és
Szenttornyai Andrea ingatlanfejlesztők adtak át a négy, illetve öt
tagból álló tervező csoportoknak.

BORGÓ JÁNOS

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Elfogadott váci nevezések
Új edzőkkel indulnak a bajnokságnak a csapatok
Mindkét, leginkább az érdeklődés középpontjában álló váci labdajáték csapat nevezését hiánypótlás nélkül fogadta el a sportági szakszövetség.
Így a Váci NKSE NB I-es kézilabda, illetve a VácÚjbuda NB II-es labdarúgó együttese is gond nél-

Remélhetően a régi-új váci focitréner, Gergely Károly
szépnek látja a váci futball jövőjét.

kül készülhet a bajnoki rajtra. (A focistáknál még
bizonytalan az újbudaiakkal való együttműködés
folytatása, így a csapatnév is.) Közös a két együttesnél az is, hogy új edző irányítja a játékosokat. A
szép terveket szövögető kézilabdás hölgykoszorú

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. T.: 06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és ál-

mestere Németh András lesz, míg a futballistáknál
a klubon belül más feladatot ellátó Tóth János helyett ismét Gergely Károly tér vissza.
A Váci NKSE július 13-án kezdi a tréningeket,
majd augusztusban három hétvégén is rangos nemzetközi tornán lépnek pályára a lányok. Az eddigi érkezőkön (Baross Zsuzsa, Tóth Tímea, Lucia
Uhrakova, Vaszari Virág) kívül egy ﬁatal fővárosi
tehetség leigazolása is várható. A korábban már
ismertté vált távozókon túl Veszeli Judit is más
együttesben folytatja pályafutását. Június utolsó
napján zárult a váci sportcsarnok reklámfelületének értékesítése érdekében kiírt pályázat, amit
a Vác Város Kézilabdasportjáért Közalapítvány
nyert meg, így elhárultak az akadályok a csapat
mérkőzéseinek váci rendezése körül. A 12 csapatosra tervezett NB I sorsolását lapzártánk után tartották, ez megtalálható a kagye.gportal.hu címen
elérhető weboldalon.
A váci labdarúgók július elsejétől már keményen dolgoznak. A sorból hiányzik a tavalyi házi
gólkirály, Kocsis Dávid. Ő az élvonalbeli székesfehérvári gárdába igazolt, és az érte kapott pénz
nagy segítség lehet a váci klub költségvetésében. A
játékoskeretben történő egyéb változások, valamint
az előkészületi mérkőzések a közeli napokban kerülnek nyilvánosságra. Mint ahogyan az is, melyik
csoportban, hány riválissal veszi fel a küzdelmet
csapatunk.

mennyezetek építése, stb. T.:
06-30-386-4456
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557050 iletve: www.hotel-m.hu
• Festés, mázolás, tapétázás
bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
T.: 20/442-9570 • 06-1/369-6674

K ERESZTURI GYULA

• Háztartási papiráru nagykereskedéssel foglalkozó váci telephelyű kft. üzletrésze – családi
okok miatt – sűrgősen eladó.
Érdeklődni: 06-27/307-141 vagy
a pergamentkft@invitel.hu email címen lehet.
• „Víz- gáz-fűtésszerelés, gépi dugulás-elhárítás. T.: 0630/932-2114”

XI. évfolyam 14. szám

Garabonciás a 87. Magyar Derby győztese
Overdose csodálatos budapesti
gálája és a június 16-20. között rendezett, a világ leghíresebb lóversenye, az ascoti futamok televíziós
közvetítése ismét ráirányította a
hazai publikum ﬁgyelmét a magyar lóversenyzésre. Noha a június
28-án futott, 87. Magyar Derby mi-

Gurut tartotta a szakmai közvélemény, noha ilyen hosszú távon még
nem indult. Jelentős volt azoknak a
tábora, akik a német Limoncello
és a francia Windsor győzelmét
tippelték. A Kerepesi úti pálya
esővel áztatott zöld pázsitján hatalmas küzdelmet vívtak egymással

liőjét, a fogadók ünnepélyességét,
a hölgyek és urak eleganciáját nem
lehet, és talán nem is illő összehasonlítani az óriási tradíciókkal rendelkező ascoti versenyek varázslatos szépségével, de jól kitapintható
volt, hogy a Kerepesi úti pálya közönsége is igyekszik lépést tartani
e csodálatos világ etikettjével.
A pesti verseny színes forgatagában fedezhettük fel az egyik futam
fővédnökét, Dr. Gráf József minisztert, ott volt családjával együtt
Habsburg György, az elmaradhatatlan Farkasházy Tivadar, Kőbán
Rita, Vértes András, Hajas László,
Rudolf Péter és még számos ismert
személyiség a több ezres lelkes nézővel…
A nap kilencedik futama volt a
87. Magyar Derby, melyre 19 lovat
neveztek, de végül tizennyolc állt
be a rajtgépbe. A magyar lóversenyzés emelkedő rangját jelzi, hogy a
mezőnyben német, francia, angol
lovak is starthoz álltak nyergükben az európai lóversenyzés zsoké
fenoménjaival. A 2400 méteres táv
egyik nagy favoritjának a rövid
távon sikert sikerre halmozó Dr.

lovak és zsokék. A Magyar Derby
rangjához méltó gigászi küzdelem
győztese az ESDE Bt. kiválósága,
Garabonciás lett, nyergében a kiváló bolgár Stanislav Georgievvel.
Másodikként – igazi meglepetésként - Csillaghullás galoppozott át
a képzeletbeli célszalagon Stefan
Budoviccal. Harmadikként a nagy
esélyesnek tartott Dr. Guru futott
be az olasz Tellinivel.
A 87. Magyar Derbyt nyerő ló tenyésztő-tulajdonosa Siklósi Tamás,
trénere pedig az a Kovács Sándor,
aki lovasként 13-szoros champion,
kétszeres derby győztes volt. Az
aktív lovaglással tavaly hagyott fel
a ﬁatal idomár, aki a nap nyertese
lett, hiszen a derby győzelem és
harmadik helyezés mellett idomítottjai megnyerték a Babiéka Díjat,
valamint a nagy sprint és hosszú
távú versenyt. Az egykori sikeres
zsoké idomári pályája is rendkívül
bíztatóan indul, hiszen már tavaly,
az első tréneri évében lova második
lett a derbyn, idén pedig parádés
győzelmet aratott.
- Nagyon boldog vagyok, ez fantasztikus siker – mondta másnap az

alagi pályán. Kovács Sándor bízott
lovai képességében és az elvégzett
munka minőségében. A tréninget
nehezítette a gyakori esőzés, a pálya mély talaja, ami sokat kivett a
lovakból. – Ennek ellenére optimistán készültünk az év nagy versenyére. Megvallom, az én favoritom
Garabonciás volt, mert kiváló az
állóképessége, nagyon jól futotta
a korábbi versenyeket is. Sokakkal
szemben én egy kicsivel kevesebb
esélyt adtam Dr. Gurunak, mivel
még hosszú távon soha nem futott.
Sprintversenyeken remekelt, 1600
méteren megnyerte a Nemzeti Díjat, de 2400 méter újdonság volt
számára – összegezte a tapasztalatokat a Derbyt nyerő tréner, aki
maximálisan elégedett volt a bolgár
zsoké, Stanislav Georgiev teljesítményével, aki igazi proﬁként követte az idomár taktikai utasításait.
Kovács Sándor elismeréssel beszélt a saját tenyésztésű Garabonciás tulajdonosáról, Siklósi Tamásról, aki nagyon sokat áldoz lovaira.

– Boldog vagyok és reménykedő,
a 87. Magyar Derby megnyerése
nagyon nagy erőt ad a magyar lóversenyzés felemelkedéséért vívott
küzdelmünkhöz. Bízom benne,
hogy köztudatban is elismertté
válik a magyar lósport – mondta a
sikeres tréner.
Ezt a nemes küzdelmet segítheti diadalra a betegségéből mielőbb
felépülő Overdose újabb világhírű
győzelmeivel…

VETÉSI IMRE
FOTÓ: JUSZEL BÉLA

Változott a Magyar-Ausztrál időpontja!

Magyar-Holland juniorok vívják az előmérkőzést
Az elmúlt számban beharangoztuk a Vácott megrendezésre
kerülő Magyar - Ausztrál női
válogatott póló mérkőzést. A
találkozóra sor kerül, de a korábban megadott időponthoz
képest, egy nap csúszással. A
júliusi római vizes világbajnokságra készülő válogatottak hi-

vatalos nemzetközi találkozója,
július 10-én (pénteken) lesz a
váci uszodában. A 18:00 órakor
kezdődő derbi előtt, lesz még
egy vízi ütközet. 16:00 órától
barátságos mérkőzés keretében, Magyar Junior válogatott a
Holland Junior válogatottat látja
vendégül.

A sport, azon belül is elsősorban a vízilabda sportág híveinek kínál ragyogó kikapcsolódást, ez a kettős mérkőzés. Az
érdeklődőket szeretettel várják
a szervezők, s a résztvevő válogatottak!
SIMÁK ATTILA
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