
A sződligetiek megnyugvással vettek 
tudomást arról, hogy a néhány hete le-
vonult dunai áradás vízszintje nem érte 
el a 2006 tavaszán mért magasságot. A 
nyár eleji árhullám szerencsére ezúttal 
nem okozott jelentősebb kárt a telepü-
lésen. A hangulatos Duna-parti község 
önkormányzata a sződligeti családok 
otthonainak és értékeinek védelmében, 
a hatékony és eredményes védekezés ér-
dekében mobilgát építésére nyújtott be 
pályázatot két évvel a nagy áradást kö-
vetően. Noha tavaly nem kísérte siker az 
önkormányzat pályázatát, de nem adta 
fel, idén újra indult.

A június 18-i félbeszakadt, 
majd a július 7-i elmaradt testü-
leti ülés után, július 9-én ült össze 
Vác Város Képviselő-testülete, 
hogy közel fél száz napirendi 
pontot és alpontot tárgyaljon meg. 
Elsőként a dr. Bóth János polgár-
mester elleni fegyelmi eljárás 
megindításáról döntött. A be-
tegsége miatt távol lévő érintett 
– dr. Molnár Lajos alpolgármes-
teren keresztül – azt kérte, hogy 
nyílt ülés keretében tárgyalják az 
ügyet, ennek ellenére a fegyelmi 
bizottság megalakítása zárt ülé-
sen történt. Elnöke Tomori Pál, 
a jobboldali Összefogás frakció 

vezetője lett. Az ülésen többségi 
szavazással elfogadták a szer-
vezeti és működési szabályzat 
módosításait is: a polgármesteri 
hatáskörbe tartozó kabinet és a 
kabinetvezetői státusz, valamint a 
területpolitikai tanácsadó státusz 
megszüntetését. Ugyancsak meg-
szűnt az idegenforgalmi és az in-
formatikai tanácsnoki tisztség, de 
a bizottságok későbbi átalakítása 
során Ferjancsics László idegen-
forgalmi tanácsnok az ügyrendi 
bizottság, Tomori Pál informati-
kai tanácsnok pedig az összevont 
szociális és egészségügyi bizott-
ság elnöke lett.

Halálos 
zuhanás 

Dunakeszin

Hétvégén
Váci

Világi
Vigalom
Július 24-25-26.

Már napokkal ezelőtt fi gyelmeztettek a meteorológusok, hogy hétvégére hatalmas vihar vár-
ható az országban. Főleg a Dunakanyarban nyaralók nem hitték, hogy bekövetkezhet. A rekke-
nő hőség éves melegrekordokat döntött, az európai időjárás pedig nem engedett narancssárga 
vagy piros riasztásra következtetni. Szombaton megmutatta igazi erejét a természet. Néhány 
óra alatt az egész ország megtudhatta, milyen is valójában egy kánikula utáni fergeteg…

Szombaton délután aztán a Dunakanyart is elérte a vihar. A hatalmas széllökések egymás 
után döntögették ki a fákat, az orkán erejű szél pedig maga előtt görgette a vastagabb ágakat 
az utakon. Számtalan helyen leszakadtak az elektromos vezetékek, amivel életveszélyt okoztak 
az úton lévőknek. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A hivatalban lévő képviselő-

testület 2006-ban elfogadott ciklus 
programjában kiemelt helyet foglal 
el a település árvízi védelmének 
biztonságos megoldása – tájékoz-
tatott Bábiné Szottfried Gabriella 
polgármester, aki szerint a mobilgát 
pályázatot nem támogató elbíráló 
szervezet indokolásából is kitűnik, 
hogy nem rendelkezik kellő infor-
mációval e védekezési formáról. 

– Idén a védgát építését támo-
gató KEOP Önkormányzati árvíz-

védelmi fejlesztések elnevezésű 
kétfordulós pályázaton indultunk 
a képviselő-testület áprilisi dön-
tése alapján. Az eredményes pá-
lyázat előkészítése érdekében 3 
fős Ad hoc bizottságot hoztunk 
létre, melynek munkájában Papp 
István önkormányzati képviselő, 
a Fejlesztési Bizottság elnöke, Dr. 
Hajós Béla, a Közlekedési- és Víz-
ügyi Minisztérium nyugalmazott 
államtitkára és egy civil, Bársony 
Antal, hivatásos tűzoltó vesz részt. 
A megvalósítási tanulmányterv, a 
pályázat elkészült, melyet a kiíró 
szerv befogadott – mondta a pol-
gármester asszony.

Az önkormányzat számításai 
szerint közel 480 millió forintba 
kerülne az 1570 méter hosszú véd-
vonal kiépítése, amely szervesen 
kapcsolódik a Vác déli szakaszára 
tervezetthez. – A szakemberek a 
meglévő természetes védelmi vo-
nalakat fi gyelembe véve dolgozták 
ki az Előzetes Megvalósíthatósági 
Tanulmány-t. A tervezett gát víz-
szintes vonalvezetése a korábbi 
egyeztetések és a szakhatóságok ál-
tal jóváhagyott nyomvonalon került 
megtervezésre. A vasúti töltéstől 
halad nyugati irányba – a Liget ut-

ca déli határvonalán – és keresztezi 
a 2-es főutat. Ezután a sportpálya 
határán halad a pavilonsor nyugati 
széléig, majd keresztezi a Malom 
árkot és a 2-es főúttal párhuzamo-
san haladva éri el Vác közigazga-
tási határát – ismertette a szakmai 
tervet Bábiné Szottfried Gabriella, 
aki beszámolt arról is, hogy no-
vemberre várható eredményhirde-
tés. – Ha sikerrel vesszük az első 
fordulót, akkor lehetőségünk nyílik 
a végleges, vízjogi létesítési enge-
délyes terv elkészítésére és annak 
alapján a védmű megépítésére.

A község vezetőjétől megtudtuk, 
hogy folyamatosan egyeztetnek a 
szomszédos Váccal, hogy a két te-
lepülés védelmét biztosító védgát 
szakmailag a legoptimálisabban 
illeszkedjék egymáshoz. 

– Bízunk benne, hogy gátépítő 
pályázatunk kedvező elbírálása 
után megindulhat a konkrét munka, 
melynek eredményeként könnyeb-
bé válik majd az árvízi védekezés, 
fellélegezhetnek a part közeli ingat-
lanok tulajdonosai, s nem lesz létjo-
gosultsága a nagymeder jellegű el-
járásoknak sem – érvelt a település 
polgármestere.

VETÉSI IMRE

(Folytatás az 1. oldalról)
A megszüntetett polgármesteri ka-

binet költségvetése részben átkerült a 
jegyzői kabinethez, részben zárolták. 
A polgármestert és az alpolgármeste-
reket a továbbiakban nem illeti meg 
a szolgálati autó, és csökkentették a 
városvezetők költségátalányát. Meg-
szüntették a szolgálati autók számára 
fenntartott parkolóhelyet is. Átala-
kították a teljes bizottsági struktú-
rát úgy, hogy egy bizottságnak sem 
maradt szocialista elnöke, és mind a 
belső, mind a külső bizottsági tagok 

között többségbe kerültek a jobboldal 
jelöltjei. A szociális és lakásügyi bi-
zottság, valamint az egészségügyi bi-
zottság összevonásával megszűnt az 
Összefogás frakció által folyamato-
san támadott Debreczeni János helyi 
Fidesz-elnök – és természetesen dr. 
Jakab Zoltán szocialista képviselő – 
bizottsági elnöki tisztsége is.

A történteket értékelve, Tomori 
Pál frakcióvezető elmondta, hogy 
nem engedik anarchiába fulladni a 
várost, nem engedik, hogy a szocia-
listák ellehetetlenítsék a város műkö-
dését. Megőrzik a képviselő-testület 
működőképességét, mert a városnak 
irányításra van szüksége. Működő 
bizottságok fogják továbbra is a vá-
ros ügyeit intézni.

– A fegyelmi indításához az utolsó 
csepp volt a pohárban, ami a júniusi 
ülésen történt. Eddig leszavazták a 
jobboldalt, most új irányt kell ad-
ni a városnak, és a jobboldal képes 
lesz saját döntéseit keresztülvinni. 
Eladtuk a polgármester és az alpol-
gármester gépkocsiját, meghoztuk a 
takarékossági intézkedéseket, rajtuk 
kezdtük, hogy a közpénzből senki-
nek se jusson több. A baloldal szét-
esett, nem tudja, merre menjen, mi 

viszont biztos kézzel fogjuk irányíta-
ni a várost – mondta Tomori Pál.

A tisztségéből harminc napra 
felfüggesztett polgármester koráb-
ban már leszögezte, hogy a város 
költségvetése jobban áll, mint egy 
évvel ezelőtt, nincsenek adósságai. 
A jobboldal által beterjesztett szemé-
lyi és szervezeti jellegű indítványok 
csak ártanak a városnak. A támadá-
sok mögött pedig személyes politikai 
bosszú áll.

– A felfüggesztés ellen keresetle-
velet adtam be a munkaügyi bíróság-
hoz, mivel indokolatlannak tartom 
– mondta lapunk kérdésére dr. Bóth 
János. – Rendkívül gyáva és alávaló 
magatartás az, hogy nyilvánosságot 
kértem a tárgyaláshoz, mégis, kéré-
sem ellenére, zárt ülést rendeltek el, 
így aztán utólag azt mondanak, amit 
akarnak. A mondvacsinált indokok, 
ürügyek csak megerősítenek abban, 
hogy tovább kell vezetnem a várost, 
természetesen fi gyelembe véve a 
megváltozott erőviszonyokat. Ebben 
egységesen támogat az MSZP váci 
szervezete, amely az árulóktól meg-
szabadulva, tisztább és erősebb, mint 
valaha –  mondta dr. Bóth János.

BORGÓ JÁNOS

Holli Mónika azt mondta a Tények 
riporterének, hogy 10 percük volt 
arra, hogy összepakolják a holmiju-
kat, amikor kilakoltatták őket. Amit 
nem tudtak elvinni, az egy raktárba 
került, aztán egy hónap múlva el-
égették. Négy szobabútort, három 
franciaágyat, a két gyerek ruháit és 
játékait is. Még a plazmatévéjüket is 
elvitték. A házat Dunakeszin pedig 
azóta már árulják.

10 millió forint hitelt vett fel a csa-
lád, a ház volt a fedezet, az asszony 
azt mondja: jelentkezett vevőként, de 

neki nem adják el. Azt is mondja: na-
gyon megviselte, ami történt, albér-
letben lakik azóta a négy tagú család, 
de onnan is mennük kell, azt mondja, 
nem tudja, hogy hová.

A család egy pénzügyi szolgálta-
tó cégtől vett fel hitelt, a bank csak 
a céget refi nanszírozta. Ha nem tud-
nak fi zetni, a cégnek opciós vásárlási 
joga van a fedezetre, vagyis a házra, 
amit elad egy adósságkezelőnek, az 
pedig – mint most is – árulni kezdi 
a házat. Itt a ház háromszor annyit 
ér, mint a felvett hitel, amit részben 

már törlesztettek is. A család a rend-
őrségen tesz feljelentést, a Banki 
Hitelkárosultak Egyesülete pedig 
a PSZÁF-hez fordul, szerintük sok 
ilyen ügy van, és azokban sok tör-
vénytelenség. A PSZÁF azt mondja: 
tavaly vizsgálták a hitelközvetítőket, 
ügynököket. A felügyelet ezek után a 
törvény szigorítását fogja javasolni, 
és például ajánlásokat ad majd ki a 
közvetítőkről.

FORRÁS: TÉNYEK.HU

Leszakadt egy hídelem az épü-
lő M31-es autópálya gödöllői cso-
mópontjánál az M3-ason, ezért 
kedden reggel, teljes szélességben 
lezárták az útpályát. A Gödöllői 
Autópálya Mérnökség ügyeletese 
a Dunakanyar Régiónak elmond-
ta, hogy a baleset még az átépítés 
miatti pályazár ideje alatt történt. 

Mint ismeretes, a csomópont át-
építése miatt a baleset előtti nap 
este 22 órától kedd hajnali 5 óráig 
teljes útzár volt az autópályán. A 
baleset öt óra előtt történt, tehát 
így nem eshetett volna rá autókra. 
A leszakadt hídelem egyébként a 
teljes pályát lezárta. 
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Hosszú évek teltek el, s talán már 
bele is törődtünk abba, hogy nem 
lesznek új élményeket adó rendez-
vényeink. A strandok sem a mieink 
már. Talán törvényszerű, hogy ve-
lük együtt tűnt tova a mindig vi-
dám hangulatú májusok emléke?

Jó ez így? Talán nem vagyok 
egyedül, amikor azt mondom, hogy 
nem.

Lassan egy új generáció felnőtté 
vált és dolgozik a DMRV Zrt-nél, 
akik semmit sem tudnak, semmit 
sem értenek a régi jó dolgokból, 
csak az idősebb kollégáik anekdo-
tázásaiból kapnak némi, megszé-
pített képet arról, hogy volt itt egy 
generáció, melynek tagjai képesek 
voltak egymásért szabadidejüket 
is sokszor feláldozva tenni, bizto-
sítani a rendezvényeken résztvevő 
munkatársak jó hangulatát.

Az elmúlt évben éreztem elő-
ször, hogy lehet itt mást, másként 
is tenni, amikor a cégalapítás év-
fordulójának ünnepét készítettem 
elő számos önzetlen segítőm akadt. 
Nem a jutalom reménye fűtötte 
őket, hanem a közönség, vendége-
ink és nyugdíjasaink arcáról su-
gárzó öröm elégedett látványának 
élménye. Az akkor elképzelt jövő 
programját a cég vezetői gyorsan 
elfogadták és korrekten támogat-
ták, aminek eredményeként márci-
usban valamennyi szervezeti egy-
ségünknél bensőséges és megható 
ünnepségekre került sor, melyeken 
kollégáink eredményes munkáját 
köszönhettük meg.

Vallom, hogy az ilyen típusú 
rendezvényeken keresztül a cég 
megmutatja az emberi arcát is. A 
munkáltató kifejezi az alkalmazot-
tak iránti gondoskodását, fi gyel-
mességét, azt kommunikálja, hogy 
„nemcsak” munkavállalóként, 
hanem hús-vér emberként tekint 
rájuk.

A monoton – demonstrációkkal 
tarkított – hétköznapjaink során 
ritkán adódik arra lehetőség, hogy 
munkavállalók magánszférája ke-

rüljön előtérbe. Az általunk szer-
vezett első Céges nap erre adott al-
kalmat. A kollégák új helyzetekben 

találkoztak egymással és a társaság 
vezetőivel is kötetlenebb formában 
társaloghattak. Bár egy ilyen ese-
ménynek elsősorban a kikapcsoló-
dás a lényege, ám nem elhanyagol-
ható a csapatépítő hatása sem. A 
közösen átélt élmények színt visz-
nek a munkahelyekre, energiával 
töltik fel a munkavállalókat, akik 
közelebb kerülhetnek egymáshoz, 
jobban megismerhetik egymást.

A DMRV Zrt. Cégnapjának 
kiemelt jelentősége az, hogy ösz-
szehozza a területileg szétszórt 
egységeink, valamint a meghívott 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. mun-
katársait, akik számára játékos 
formában kínált versenyzési le-
hetőséget. Öröm volt látni a már 
nyugdíjban lévő „régi” kedves 
kollégáink találkozását, hallgatni 
élményeiket. 

Az egész napos rendezvény ge-
rincét  a sportolási lehetőségek 
adták, melyek során a résztvevők 
megcsillogtathatták sporttehet-
ségüket, ügyességüket. Örülünk, 

hogy vendégeink és társaságunk 
munkavállalói közül sokan éltek e 
nemes versengés lehetőségével. A 

remek hangulatról árulkodik, hogy 
vezető beosztású kollégák sem vol-
tak restek aktívan „tekergetni” pl. 
HULLAJÓ-HULLAHOPP kari-
kát…

A fi nom ételekről az AREDO Ét-
terem látványkonyhája gondosko-
dott. A délutáni műsort a DANCE 
& DESSIGN Bt. prezentálta, míg 
a sötétedésig tartó talpalávalót a 
Koblász Sándor vezette DERBY 
zenekar „húzta” mindannyiunk 
megelégedésére.

A július 11-i Cégnapot értékelve 
bizton állíthatjuk, hogy az izgal-
mas és emlékezetes programok, a 
kollégák egymás „civil életének” 
megismerése, a jó hangulatú be-
szélgetések közösség kovácsoló 
ereje is hozzájárul az előttünk álló 
feladatok sikeres megvívásához. 
Az együtt töltött nap végén, az ar-
cokon megbúvó mosoly pedig arról 
„árulkodott”, hogy ez nem csupán 
csak egy rendezvény volt...

GOMBÁS ERNŐ

TITKÁRSÁGI OSZTÁLYVEZETŐ

Hagyományosan Csörög köz-
ség önállóvá válásának évfor-
dulóján rendezik meg a faluna-
pot, amelyen – az idén először 
– díszpolgári címeket is átadtak. 
A település képviselő-testülete az 
általa nemrég alapított díszpol-
gári címet Kripák Jánosnénak, 
az önállósodási törekvések kez-
deményezőjének, és Dugántsy Il-
dikónak, az önállóvá vált Csörög 
első polgármesterének, az önálló 
önkormányzat megteremtőjének 
adományozta. Sor került a Csörög 
Községért díszoklevelek átadására 
is, ezt a település önállósodásában 
nagy szerepet játszó Csörögi Ba-
ráti Körnek ítélték - elnöke, Oláh 
Károlyné vehette át Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármestertől -, és 
díszoklevélben részesült a községi 
honlap létrehozója és működtetője, 
Molnár László.

A hét éve önálló Csörög falu-
napján adta át millenniumi zász-
lót a község polgármesterének, 
Hegedűsné Kripák Ildikónak a 
megyei közgyűlés tagja, Tóth Csa-
ba. A falunapi ünnepségen – már 
hagyományosan – kiosztották a 
„Tiszta, virágos porta” faluszépítő 
verseny díjait is. A sok érdeklődőt 
vonzó, egész napos eseménysoro-
zat keretében, este hangversenyt 
adott a községben élő Rostás Ta-
más zongorista, több hazai és nem-
zetközi zongoraverseny győztese.

BORGÓ JÁNOS

A magyar rendőrkutyák vi-
lághírűek, kiképzőik mesterei 
a munkájuknak. Naponta nyolc 
órát foglalkoznak a kutyákkal, 
nehéz feladatokat gyakorolnak 
egész nap. A kiképzőtelep ideális 
iskola, ahol az osztályzatokért a 
napi bevetéseken kell megdolgoz-
ni gazdának-kutyáknak egyaránt. 

Magyarországon 611 kutya 
dolgozik az állománnyal, közü-
lük 500 különlegesen képzett. 
Kevesen tudják, hogy az utóbbi 
időben elkezdődött a „dual” ku-
tyaképzés, amely szerint a járőr-
feladatok teljesítését kiegészíti 
egy másik, speciális feladat tu-

dása. A rendőr ebeknek a szagkö-
vetés, robbanóanyag felkutatása, 
kábítószer keresés, égésgyorsítók 
megtalálása, közterületi szolgálat 
és közbiztonsági feladatok elvég-
zése nem okozhat gondot.

„A mai napon 55 kollégánk 
kapott speciális képesítést, amely 
azt jelenti, hogy ezen túl már 
hivatásszerűen is dolgozhatnak 
kiképzőként. A bűnfelderítésben 
manapság már nélkülözhetet-
lenek a kiváló kiképzők és a jól 
képzett állatok” – mondta a rö-
vid ünnepség megnyitóján Dr. 
Bencze József országos rendőrfő-
kapitány. 

A kutyák nagy teljesítményekre 
képesek. Simi 90 kilós zsákot ci-
bált le egy platóról, kiderült, hogy 
dugig van kábítószerrel. Örökös 
rendőrkutya elismerést kapott 
Lupo is, aki a győri kábítószer-
kereskedők rémálma volt. 138 
terjesztő köszönheti börtönéveit a 
nagyszerű jószágnak. A legendák 
szerint ráült a csempészek által 
használt ládák egyikére, amiben 
a „cucc” volt. Ugatott – jelezve 
hogy talált valamit – miközben 
vidáman csóválta a farkát. Még a 
gazdájának sem akarta odaadni a 
veszélyes drogot.

(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!

Falunap Csörögben
Díszpolgár lett a község első polgármestere

Okleveles ebek
A kiváló rendőrkutyákat és kiképzőiket ünnepelték Dunakeszin

Duna-parti traccsparti avagy 
DMRV Zrt. első cégnapja

Ácsok, Építkezők
fi gyelem!

40.000 Ft/m3-től 
 

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ

FŰRÉSZÁRÚ 

(padló, gerenda,
léc és lambéria 

fózolt hajópadló)

FATELEPI ÁRON!

Szállítás megoldható!
 

NASA
Tel.: 00421 905 48 3357
Fax: 00421 47 4884 149

Újságunkat és napi aktuá-
lis cikkeinket elolvashatja
www.dunakanyarregio.hu

honlapunkon

Pilismaróton  ártér-mentes 
üdülőövezetben 1200 m2-es 

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

Régen május elseje vagy Pünkösd alkalmából az emberek kivonultak a nagyobb parkokba, együtt 
ünnepeltek, ettek-ittak, rendezvényeket, táncmulatságokat, sportversenyeket tartottak. Manapság a 
jobb cégek juniálissal-cégnappal ünneplik a közelgő nyarat. A régi májusok emléke talán sokunkban 
ott él, emlékszünk rá, amikor a kezelésünkben lévő csodás strandjainkon összejöttünk munkavállalók 
és családtagok és sokszor késő estébe nyúlóan megvitattuk – persze kötetlen formában (sörrel a kéz-
ben) – a közös teendőinket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Igazgatósága Kibocsátó Ünnepségét a Dunakeszi Ku-
tyavezető-képző Iskolában tartották a szervezők. Oklevelet kaptak a kiképzők, miközben az egység 
különlegesen képzett kutyái mutatták be tudományukat a sajtó számára.

Hegedűsné Kripák Ildikó
jelenlegi polgármester (jobbról)

átadja a díszpolgári címről
szóló oklevelet Dugántsy Ildikó

volt polgármesternek

A vezérigazgató is kivette részét a játékból…
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Az Olvasóliget kezdeményezés a 
Hungarofest Nonprofi t Kft. ötleté-
ből a Magyar Nyelv Éve 2009 kere-
tében született azzal a szándékkal, 
hogy az olvasás visszanyerje azt 
a szerepét, amit valaha betöltött. 
Nagyjainkban a számítógép és 
az interaktív eszközök mellett a 
„klasszikus olvasás” háttérbe szo-
rul, pedig olvasunk e-mailt, rek-
lámszöveget, feliratot, mégis kevés 
időt szánunk arra, hogy leüljünk 
egy kényelmes fotelbe, és átadjuk 
magunkat egy történetnek.

Az Olvasóliget egy olyan hely-
szín, ahova leülhetünk, jól érezhet-
jük magunkat, kezünkbe vehetünk 

egy könyvet, és belelapozhatunk. 
Megtörténik a csoda, a történet ma-
gával ragad minket és együtt élünk 
a főhőssel. 

Az All-in Café a Hungarofest 
programjához csatlakozva arra 
vállalkozott, hogy Dunakeszin, és 
térségében újra „divatba hozza” 
az olvasást, a könyvek szeretetét. 
A kezdeményezés célja a kultúra 
népszerűsítése. A szervezők azon 
dolgoznak, hogy vendégeik egy 
kényelmes, nyugalmas helyen át-
adhassák magukat az olvasás örö-
mének. Az All-in Café Olvasóliget 
program keretében felolvasásokat 
szervez, valamint egy-egy hétvé-

gére leköltözik a Duna-partra egy 
kis „olvasó oázist” teremt, ahol az 
érdeklődők a természet ölén talál-
kozhatnak a könyvekkel, ejtőzhet-
nek az irományokkal hintaszékek-
ben, nyugágyakban pokrócokra 
heverve. 

Az eseménynek a nyár végéig 
az ALL-in Café terasza is helyet 
ad. A könyvek azonban a nyár vé-
geztével sem tűnnek el. Az All-in 
Café könyvespolcán továbbra is 
találkozhatunk velük az újonnan 
kialakított olvasósarokban.

A szervezők abban a reményben 
várják az olvasókat, hogy jövőre 
egész nyarat a Duna-partján tölthe-

tik majd könyvek társaságában.

Olvasóliget a Duna-parton 
(Horányi révtől balra 30 m):

július 25-26.
(szombat-vasárnap) 10-20 óra,

augusztus 1-2.
(szombat-vasárnap)

10-20 óra között. 

Olvasóliget az All-in Café tera-
szán Július 27-től hétköznapon-
ként és augusztus 3-tól minden 

nap egészen szeptemberig.

www.allincafe.hu
www.olvasoliget.hu

Életét vesztette egy biztonsági 
őr szombaton dunakeszi repülőté-
ren, amikor a „Ballonvadászat” el-
nevezésű rendezvényen rázuhant 
egy Zlin 142 kisrepülő. A légi be-
mutatóval egybekötött repülőnap 
nézői nem gondolták volna, hogy 
nagyon szomorú esemény szemta-
núi lesznek. Az elsődleges vizsgá-
lat szerint a tragikus körülmények 
közt lezuhant gép egy széllökés 
miatt szenvedett balesetet. Mi-
közben leszálláshoz készülődött, 
pilótája bemutatott még egy bú-
csúmutatványt, amely sajnos nem 
sikerült… A szemtanúk szerint a 
ballonvadászat közben több kisre-
pülő szabályos alakzatban repült, 

majd az egyik gép kivált a sorból. 
Búcsúzóul mélyre ereszkedve 
egy speciális hurkot akart még 
bemutatni, azonban egy nem várt 
széllökés a hátára fordította a gé-

pet, amely ezt követően lezuhant. 
A széllökés miatt elvesztette az 
egyensúlyát, átbukfencezett az 
orrán, majd a fél szárnyával fel-
szántotta a földet. Egyensúlyvesz-

tése következtében újra átborult az 
orrán, de közben elsodorta a re-
pülőtér partoldalán elhelyezkedő 
nézőket. Közülük egy hatvan éves 
férfi  – aki egyébként a repülőtér 
biztonsági szolgálatának tagja volt 
– életét vesztette. Egy mellette 
ülő másik néző szintén súlyosan 
megsérült. A lezuhant repülőgép 
pilótáját életveszélyes sérülések-
kel szállították kórházba. A szak-
emberek most azt vizsgálják, hogy 
miért akart a többi géppel ellentét-
ben fordított irányból – Fót felől – 
leszállni a pilóta.

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI 

A jelenlegi képviselő-testület legjelentősebb pályázati sikereként jelentette be Kecskeméthy Géza polgármes-
ter kedd délelőtt a városházán rendezett ünnepélyes sajtótájékoztatón, hogy a város 688 millió 537 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert a Liget utca és a Toldi utca között épülő 2,8 kilométer hosszú csapadékvíz 
főgyűjtő hálózat kiépítésére, felújítására. A polgármester -, akinek társaságában jelen volt Dióssi Csaba alpolgár-
mester, Németh Lászlóné aljegyző, több önkormányzati képviselő, és a hivatal osztályvezetői – elmondta, hogy 
a korszerű közműfejlesztésre már évek óta készülnek. Az utóbbi évek hatalmas esőzései sokszor állította meg-
oldhatatlan feladat elé az önkormányzatot, a lezúduló csapadék elöntötte a gyártelepi vasúti aluljárót, a MÁV 
telepi lakások és pincék sokaságát. A problémát súlyosbította, hogy a rendszer két oldala – a Tábor úton 160 cm 
átmérőjű, míg a Liget utcai oldalon 140 cm-es csatorna – között,  a legmélyebb ponton, a múlt század elején, a 
MÁV lakótelepen szűk keresztmetszetű, 60/90-es szelvényt alakítottak ki, amely napjainkban már képtelen volt 
átengedni az intenzíven fejlődő Tábor úti lakótelepről és környékéről érkező nagy mennyiségű csapadékot.

Immár 150 éve annak, hogy napvilágot láttak a Vöröskereszt eszméi. A humanitárius szervezet 1863 óta segíti a 
nehéz körülmények között élő embereket. Munkájukhoz – mely önkéntességen alapul – a hátrányos helyzetű gyerekek 
üdültetése is hozzátartozik. Azonban felmerül a kérdés, vajon idén eljut-e annyi gyermek a táborokba, mint amennyi az 
elmúlt években. A témáról a Vöröskereszt dunakeszi szervezetének titkárát, Molnár Sándornét kérdeztük.

- Az új beruházásnak, a csapa-
dékvíz főgyűjtő gerinc kiépítésé-
nek köszönhetően megszűnik ez az 
áldatlan állapot, kényelmesebbé, 
komfortosabbá válik az ingatlan-
tulajdonosok élete – hangoztatta 
a Kecskeméthy Géza, aki a be-
ruházás időszakára megértést és 
türelmet kért az érintett területen 
– különösen a MÁV Kolónián – 
élőktől. 

A polgármester bejelentette, 
több pályázó közül a budapesti 
székhelyű – gödi telephellyel ren-
delkező – Penta Kft-t választották 
ki a kivitelezésre, melynek korábbi 
munkái alapján jó szakmai híre van 
Dunakeszin.  

Befejezésül elismeréssel szólt a 
műszaki osztály, a pályázatírók és 
a képviselő-testület alkotó együtt-
működéséről, melynek eredménye-
ként közel 700 milliós támogatást 
nyert a város, melyre mindannyian 
büszkék lehetnek. 

Nagy Gábor, a Penta Kft. ügy-
vezető igazgatója reményét fejezte 
ki, hogy a közeli hetekben induló 
beruházás jövő év augusztusi át-
adásakor is hasonló elismeréssel 
nyilatkozik tevékenységükről a vá-
ros. A nyertes cég első embere is a 
lakosság türelmét kérte, mert mint 
mondta: ”Nagy átmérőjű csövet he-
lyezünk el, a munkavégzés rendkí-

vül pontos előkészítést igényel. A 
technológia alkalmazása, a lakos-
ság biztonságos közlekedésének 
fenntartása nagy körültekintést kí-

ván tőlünk, melyre külön fi gyelmet 
fordítunk. A legkritikusabb terüle-
ten, a MÁV lakótelepen is biztosít-
juk a gyalogosok és a személygép-
járművek átjárását.” Az ügyvezető 
igazgató elmondta, a várost kelet-
nyugat irányban átszelő, a Duna-
parti Liget utcától a Toldi utcáig 
kiépülő csapadékvíz főgyűjtő há-
lózat 2,8 kilométer hosszúságban 
kanyarog a településen. Szakmai 

érdekességként hallhattuk, hogy 
1459 méteren keresztül 165 cm 
átmérőjű, míg 225 méteren 120 
cm átmérőjű csövet fektetnek le. 

A projekt befejezéséig 36 ezer m3 

földet mozgatnak meg a Penta Kft. 
munkatársai. 

Nagy Gábor a pozitív változás 
érzékeltetéseként elmondta, hogy 
az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam fi nanszírozásában megvalósu-
ló új hálózat másodpercenként 7 
m3 víz áteresztésére lesz képes.

VETÉSI IMRE

– Ebben az évben jóval kevesebb 
pénzből kell megoldanunk a tábo-
rozást, mivel több magánvállalkozó 
is visszalépett az adományozástól 
– közölte a szomorú tényt a titkár, 
aki elmondta, hogy ezért csupán a 
tavalyi összeg felét sikerült össze-
gyűjteniük. – Az önkormányzat 
idén húsz gyermek teljes tábori 
ellátását fedezi. A gimnazisták a 
Casalgrande téren és az Auchannál 
szervezett adománygyűjtések során 
260 ezer forintot gyűjtöttek, ami az 
elmúlt évhez képest kevesebb. A 
források csökkentek, a költségek 
viszont nőttek. Idén körülbelül 
négyszáz forinttal kerül többe egy-
egy gyermek üdültetése. 

Molnár Sándorné beszámolt ar-
ról is, hogy a korábbi években min-
den alkalommal legalább 60-65 

gyermeket vittek el táboroztatni, 
ám az idén már csak ötven gye-

rek számára tudják biztosítani ezt 
a lehetőséget. A júliusi táborozás 

hét napról hatra csökkent. – Saj-
nos csak ennyire futja a Vöröske-
reszt erejéből, de ennek ellenére mi 
mindent megteszünk azért, hogy a 
gyerekek a lehető legnagyobb sze-
retetben éljék meg ezt a hat napot 
Kápolnásnyéken, és minél több 
szép élménnyel térjenek majd visz-
sza az otthonukba.

– Az iskolák ifjúságvédelmi fele-
lőseitől kapott tájékoztatás szerint, 
iskolánként 50-100 hátrányos hely-
zetű gyermek van, akik segítségre 
szorulnak – tájékoztatott a városi 
titkár. – Ezért nagyon fi gyelünk 
arra, hogy minden évben más cso-
portot vigyünk Kápolnásnyékre, 
hogy legalább egyszer mindegyi-
kük átélhesse az üdülés, a nyaralás 
élményét…

DEBRECENI KRISZTINA

Kis ideje, hogy elvonult a dunai 
árhullám, nem támad már a víz. He-
lyette azonban, amint várható volt, tá-
madnak a szúnyogok. A folyópart kö-
zelében sűrűbben, nagyobb rajokban, 
de a települések távolabbi pontjaira is 
jut elegendő a kis vérszívókból. 

Sződliget Község Önkormányzata 
július 21-én repülőgépes, Vác pedig 
július 23-án – lapunk megjelenésével 
egyidőben – a késő esti órákban földi 
melegködös szúnyogirtást végezte-
tett. 

A Dunakeszi Kistérséghez tartozó 
települések közül – Dunakeszin, Gö-

dön, és Fóton – az árhullám levonulá-
sa után, július 15-én rendkívüli gyé-
rítésre került sor, tudtuk meg Átányi 
Szabolcsnétól, a kistérségi társulás 
referensétől. Miért rendkívüli? A tár-
sulás évek óta ellátja az említett város-
okban, és igény szerint Mogyoródon 
is ezt a feladatot. Hosszú évek tapasz-
talatai alapján évente öt alkalommal 
kerül sor szúnyogirtásra, egyeztetve a 
szakértőkkel.  

Elsősorban a dunai árterületen, 
tavak, vízfolyások, kiemelt üdülő-
övezetek körzetében történik mind a 
légi, mind a földi ritkítás. A repülőgé-
pes „bevetést” mindig követi a földi, 
gépjárműről történő irtás is, e kettő 
együttes hatásaként csökkenthető szá-

mottevően a szúnyogok mennyisége. 
Szakmai előírás, hogy e tevékenység 
hatékonyságának meg kell haladni 
a nyolcvan százalékot. A kistérség 
esetében ez évek óta meghaladja a 
meghatározott értéket, mondta Átányi 
Szabolcsné. Arról is szólt, hogy a tava-
lyi évtől az Európai Uniós szabványo-
kat követve már nem csupán kémiai, 
hanem biológiai anyagok használatá-
val történik ez a munka. Ennek leg-
inkább akkor jó a hatásfoka, amikor 
a lárvák még a földben vannak. Ezért 
is tervezik a már említett minimum öt 
alkalmat, s az ehhez szükséges anyagi 
fedezetet a társulás minden évben be-
tervezi a költségvetésébe.

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 3. odlalról)
„Lehet, hogy csak a láda mel-

lett bilincsbe vert terjesztőkön 
mulatott” - mondják a kiképzők, 
nevetve az eset felidézésekor. 

Pepi és Bajnok szintén kitün-
tetettek. Örökös résztvevői a 
rendezvényeknek, mindegyikük 

túl van már a háromszázadik be-
mutatón. Valóságos sztárok a ku-
tyák között. Bármikor készek egy 
bevetésre. A telepről a napokban 
200 új kutya került szolgálati ál-

lományba. Ezen túl rendőrőrsö-
kön teljesítenek majd szolgálatot. 

A bemutató után Bencze Jó-
zsef a legkiválóbb kutyáknak az 
Örökös Rendőrkutya, a Legered-
ményesebb Rendőrkutya, és a 
Legsokoldalúbb Rendőrkutya cí-
meket adományozta. A tanfolya-

mot elvégző hallgatók a bemuta-
tók után kapták meg oklevelüket, 
ezzel már munkába is állhatnak.

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI

Olvasóliget a Duna-parton és az ALL-in Caféban
Foglalj helyet, vegyél a kezedbe egy könyvet, dőlj hátra és olvass...

Tragikus véget ért egy rendezvény Dunakeszin

700 millió forint támogatást nyert a város
2,8 kilométer hosszú csapadékvíz főgyűjtő hálózat épül

A Vöröskereszt szervezésében
Nyári tábor a hátrányos helyzetű gyerekeknek

A méhészeket előre értesítik

Gyérítik a szúnyogokat

Okleveles ebek
A kiváló rendőrkutyákat és

kiképzőiket ünnepelték Dunakeszin

A sikerről a város és a kivitelező cég vezetői
tájékoztatták a sajtó képviselőit

Molnár Sándorné a Vöröskereszt 
dunakeszi szervezetének titkára



(Folytatás az 1. oldalról)
A hatalmas eső pillanatokon 

belül elöntötte az utakat, a lefo-
lyók képtelenek voltak elnyelni az 
óriási mennyiségű csapadékot. A 
járművek vezetőinek félre kellett 
állni, hosszú ideig lehetetlen volt 
közlekedni a 2-es számú úton. 
Szobtól Dunakesziig „beállt” az 

országút. Zebegénynél az autósok 
húzogatták félre az országútra 
került fatörzseket, Nagymaroson 
több autót megrongáltak a rádőlt 
fatörzsek. Verőcén szintén a ki-
dőlt fák és a vastag ágak jelentet-
tek balesetveszélyt.  

A Vác – Budapest között köz-
lekedő távolsági busz vezetője 
Gödön csak az utolsó pillanatban 
tudta elkerülni, hogy egy szél által 
kidöntött fa ne essen az utasokkal 
tele járművére. Alsógödön a Mik-
száth Kálmán utcában a háztetőt 
is tönkre tette a kidőlt fa. 

A vihar nagyjából két órán át 
tombolt, csak kora estére csilla-
podott le annyira, hogy a forga-
lom nagyjából helyreállhasson. 
A vihar elmúltával már a váci 
tűzoltóké volt a főszerep, egész 
éjjel dolgoztak, hogy helyreálljon 
a rend a Dunakanyarban. 

BCSI 
FOTÓ: KOPA MÁRIA

Sajtótájékoztatón mutatta be 
dr. Molnár Lajos alpolgármester 
és a kiadvány fotográfus szerző-
je-szerkesztője, Fekete István a 
Vác főteréről készült kötetet. A 
kiadvány műfaját dr. Molnár La-
jos „képes krónikaként”, szerzője 
„fény-képes-könyvként” próbálta 
meghatározni, ugyanis, ez a leg-
inkább albumhoz hasonlítható mű 
a főtér átalakulását kíséri végig 
képekben. Bemutatja, hogy az egy-
kori Piactér, Konstantin tér, Sztálin 
tér, Március 15. tér hogyan alakult 
végül – a 2005-2006-os átalakítás, 
revitalizáció eredményeként – a ma 
látható főtérré. Vagyis, a Tér című 
könyv elsősorban a főtér megúju-
lásának fotódokumentációja. Az 
Arcus.hu Kft. gondozásában, ön-
kormányzat kiadásában, ezer pél-
dányban megjelent kötetben alig 
talál szöveget az olvasó: dr. Mol-
nár Lajos összefoglalójában csak a 
szükséges tudnivalókat adja közre, 
röviden vall könyve születéséről a 
szerző, Fekete István, és a krónika 
részeként szerepel dr. Bóth János 
polgármesternek a főtér ünnepélyes 

megnyitásán mondott köszöntője. 
Ezen a tájékoztatón mutatta be 

dr. Molnár Lajos a Szeretettel vár 

Vác című fotóalbum második, bő-
vített kiadását is. A Szabó Virág 
által készített fényképek a város ke-
vésbé ismert részleteire is felhívják 
a fi gyelmet, az új kiadás pedig már 

nem csak a belvárosra összponto-
sít. A dr. Bóth János polgármester 
ajánlásával megjelent kötet képalá-

írásai kilenc nyelven olvashatóak. 
A Foto Europa Könyvkiadó köny-
ve az önkormányzat támogatásával 
látott napvilágot.

BORGÓ JÁNOS

(Folytatás a 4. oldalról)
Emellett pályázat útján ugyancsak 

minden esztendőben a Turizmus Zrt. 
is hozzájárul a költségekhez. A mun-
kálatot pedig ugyancsak időben kiírt 
pályázaton nyertes, erre szakosodott 
cég végzi el.

Végezetül arról is tájékoztatást 
kaptunk, hogy még két alkalommal 
– július végén és augusztus közepén 
– kerül sor szúnyoggyérítésre. S amit 
fontos még elmondani, hogy a kiszórt 
kémiai és biológiai anyagok emberre 
teljesen veszélytelenek, a méhészeket 
pedig előre értesítik, hogy mikor lesz 
irtás, mert ezekre a hasznos rovarokra 
ártalmas a kijuttatott irtószer.

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

A méhészeket 
előre értesítik

Gyérítik
a

szúnyogokat

Régiónkban is tombolt a vihar

Hajóbaleset történt a Dunaka-
nyarban, a 16800-as hajóközleke-
dési szelvényben. Egy motorcsó-
nak Vácnál nekiütközött egy Szob 

irányába tartó utasszállító hajónak, 
majd felborult és elsüllyedt. A mo-
torcsónak a Duna bal partján haladt 
Nagymaros irányába, amikor az 

eddig feltárt adatok szerint, hirte-
len az ellenkező irányba akart for-
dulni. A manőver rosszul sikerült, 
ezért irányíthatatlanná vált és a 
nagyobb hajó hátuljának csapódott. 
A csónakban nem voltak utasok, 
vezetőjének szerencséje volt, hogy 
nem sérült meg az ütközéskor és 
a partra tudott úszni. Komolyabb 
baj nélkül sikerült „megúsznia” a 
balesetet, igaz járműve közben el-
süllyedt. A személyszállító hajó a 
kellő segítségnyújtás után folytatta 
útját. A tűzoltók búvárok segítsé-
gével megkeresték a hajót, amely 
elmerülésekor a kijelölt hajózási 
útvonal sávjába sodródott. A késő 
esti órákban a szakemberek leál-
lították a nagyhajó forgalmat, és 
partra vontatták a balesetet szenve-
dett kishajót.

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI

Hajókarambol Vácnál

Könyvek Vácról és főteréről

Nem múlik el úgy nyár, hogy ne történne valamilyen fi gyelemkeltő vízi baleset a Dunakanyarban. A 
rekkenő hőség, a szabadság érzése sokszor meggondolatlanságra készteti a nyaralókat. A felelőtlenség 
majdnem újabb áldozatot hozott Vácnál.

FIGYELEM!
     FELHÍVÁS!
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a JUHÁSZ-ŐR Vagyon-

védelmi Kft.

2009. augusztus 10-től teljes körű ellenőrzést  végez 

DUNAKESZI  városában.

A DMRV Zrt. azon Fogyasztóinak, akik a csatornahálózatot eddig anélkül hasz-

nálták, hogy erre a szerződéskötési szándékukat jelezték volna, felajánlja an-

nak lehetőségét, hogy pótlólag az alábbi kedvezményes feltételekkel szerző-

dést kössenek:

Akik  2009. augusztus  6-ig  bejelentik a Duna Balparti Üzemigazgatóságon   

(Vác, Derecske u. 4/A.) annak tényét, hogy már igénybe veszik csatorna szolgáltatá-

sunkat és megfelelnek az elvárt műszaki feltételeknek, a megelőző 2 leolvasás által 

rögzített m3 adatok figyelembe vételével elkészített csatorna és környezetterhelési 

díj számla kiegyenlítése fejében mentességet kaptak az eddigi többlet szolgáltatási 

díj megfizetése alól.

Azon Fogyasztóinknál, akik nem élnek ezen lehetőséggel és ellenőreink észle-

lik a szabálytalanságot, az érvényben lévő törvények alapján, 5 évre visszame-

nőleg kivethetjük a szolgáltatás ellenértékét. Amennyiben hitelt érdemlő szám-

lával bizonyítja, hogy ezen idő intervallumon belül csatlakozott a hálózatra, úgy 

addig az időpontig készítünk pótszámlát, amíg a rácsatlakozás ténye bizonyítást 

nyert.

Jó érzésű Fogyasztóink figyelmébe ajánljuk ezen felhívásunkat, mellyel élhetnek a

DMRV Zrt. DUNA BALPARTI ÜZEMIGAZGATÓSÁ-

GUNKNÁL (2600 VÁC, Derecske u. 4/A.)

Vác, 2009. július 14.                                                                                                                    DMRV  ZRT.
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Ezen cikkben az új lakást vásár-
lóknak szeretnék segíteni gyakorlati 
kérdések megválaszolásával. A la-
kás vásárlás felfogható hosszú távú 
befektetésként is, és nagymértékben 
befolyásolja életminőségünket. Az 
adott lakás földrajzi elhelyezkedé-
se, a településrész infrastrukturális 
és kulturális ellátottsága, a környék 
az utca állapota, zajossága, tömeg-
közlekedés megléte, üzletek, iskola, 
óvoda, bölcsőde, egészségügyi intéz-
mények, hivatalok, rendőrség, bank, 
egyéb szolgáltatások elérhetősége –  
akár autó nélkül is – rendkívül fontos 
nemcsak használhatósági, de érték-
állósági szempontból is.  A kivételes 
adottságú helyszín (zöldövezet, pa-
noráma, centrum közelsége) az épü-
lettömb különleges formája, az igé-

nyes homlokzat, a gépkocsiparkoló, 
a lift, a jól megtervezett funkcionális 
és adott igényekhez igazodó méretű 
lakások magasabb értékállóságához 
nem férhet kétség.  

Lakással szembeni egyik fontos 
elvárás a pihenés biztosítása, ennek 
kell alárendelni a műszaki követel-
mények egy részét is: használható 
helyiségek tervezése, kivitelezési mi-
nőség betartatása, beépített anyagok 
minősége, hangszigetelések optima-
lizálása, megfelelő benapozottság és 
természetes fények biztosítása. 

A másik fontos és egyre jelentő-
sebb igény a gazdaságosság és kör-
nyezetvédelmi szempontok előtérbe 
helyeződése. Ezen elvárásnak kell 
alárendelni a műszaki követelmények 
másik nagy csoportját: gépészet opti-
mális hatásfokú kiépítését kiemelten 
a megújuló energiák használatával, jó 
hőszigetelő-, és hőtároló képességű 
határoló szerkezetek alkalmazását. 

Egyre hangsúlyosabb a beépített ár-
nyékolók és a beépített helyiséghűtés 
megléte.

A helyszín kiválasztását követően 
a konkrét fejlesztő céget és annak 
konkrét produktumát vizsgáljuk meg 
alaposabban.

Fontos utánanézni a fejlesztő cég 
előéletének és referenciáinak, hi-
szen komoly szakmai múltú cégektől 
vásárolni többet jelenthet egyszerű 
termékvásárlásnál: utóélete van a 
kapcsolatnak, működik a garancia, 
működik a lakás és az épület. Érde-
mes a fejlesztő cég banki hátterét is 
vizsgálni: milyen bankkal áll fi nan-
szírozási szerződésben, milyen vé-
leménnyel vannak a bankban a pro-
jektről, ütemszerűen halad-e, van-e 
különleges lakáshitel kínálata a ve-
vők felé?

Nézzük a lakást: ha megfelel a 
mérete, az épületen belüli fekvése, 
a belső felosztása (válaszfalazása) 
szánjunk rá időt, olvassuk át alapo-
san a műszaki leírást, a pénzügyi 
és műszaki ütemezést, az adásvételi 
szerződés tervezetet és ellenőrizzük 
a lakás méretét a számunkra átadott 

tervlap alapján. Amennyiben építés 
alatt van a társasház, feltétlenül el-
lenőrizzük a jogerős építési engedély 
meglétét, az alapító okirat elkészültét 
és földhivatali beérkeztetését, vala-
mint azt, hogy a fejlesztő cég a cég-
bírósági nyilvántartásban szerepel-e. 
Óvatlanság lehet az adott készültségi 
szinthez tartozó vételár hányadnál 
többet fi zetni a fejlesztő cégnek, ha 
pedig ezt kifejezetten erőlteti a beru-
házó, legyünk még óvatosabbak.

Amennyiben a kiválasztott lakás 
már elkészült, kérjük a következő 
dokumentumokat: jogerős haszná-
latbavételi engedély, adott lakáshoz 
tartozó tulajdonilap, tervlap, műsza-
ki leírás, használati útmutató, 3 év-
re érvényes jótállási jegy, társasház 
alapító okirat, adásvételi szerződés 
tervezet. 

Lakásvásárlás

Elek István ügyvezető igazgató
5-Let Kft.

2120 Dunakeszi, Barátság út 4/A
Tel.: 06-27-633-500, 06-30-45-45-905

www.5-let.hu

Az idei, immár harmadik, jú-
lius 18-án megrendezett Acsai 
Gancafesztivál visszajáró ven-
dégei a már megszokott, ízletes 
ganca mellett újabb ételkülönle-
gességet, a loksát is megkóstol-
hatták. A palacsintaformájú gön-

gyölt tészta, belül lekvárral, kívül 
mákkal és porcukorral ízesítve a 
gancával azonos népszerűségnek 
örvendett a programokban most 
is gazdag rendezvényen.

A fesztivált az acsai evangéli-
kus énekkar nyitotta meg Mekis 
Ádámné vezényletével, majd 
Mekis Ádám evangélikus espe-
res tartott áhitatot. A meghitt 
percek után következett Szekeres 
Rezső polgármester megnyitó-
ja. Kiemelte, hogy a fesztivál, 
miként korábban, úgy most is, 
kapcsolódik az itt élő kisebbség 
hagyományaihoz. Széchenyi Ist-
ván szavait idézte, mely szerint 
egy nemzet csak addig él, amíg 
élnek hagyományai. A fesztivál 
is e törekvést jelképezi.

Ünnepi percek következtek. 
Az ezer éves Pest megye szelle-
miségét reprezentáló, a megye 
színeit tartalmazó, „Ezernyi év, 
ezernyi emlék” feliratú millen-
niumi zászlót rövid köszöntő 
kíséretében Szabó István, a Pest 
megyei közgyűlés alelnöke átad-
ta Acsa polgármesterének, ezzel 
is bekapcsolva a települést a me-
gye millenniumi programsoro-
zatába.

 Végezetül Szenoráczki Ferenc, 
a Pest megyei polgárőr szövetség 
alelnöke köszöntötte a község 
több mint harminc fős, munkáját 
kifogástalanul ellátó testületét s 

átadta a szövetség elnökének di-
csérő oklevelét Gönczöl Tünde 
és Báti Tibor polgárőröknek. Be-
jelentette, hogy Németh László, a 
helyi testület vezetője korábban, 
a megyei közgyűlésen vehette át 
az oklevelet.

 A hivatalos megnyitó után 
kezdetét vette az egész napos vi-
gasság. A hangulat megteremté-
séhez előbb Radics Rudolf és ci-

gányzenekara járult hozzá, majd 
kedves színfoltként a település 
óvodásai adtak vidám hangula-
tú műsort, melyben lánykérő és 
lakodalmas szokásokat elevení-
tettek fel. A nap folyamán felnőtt 
hagyományőrző néptánccsoport-
ok, népdalkörök, zenekarok és 
hangszeres szólisták folyamato-
san szórakoztatták a nagyszámú 
közönséget. A kisebb gyerekek 
kézművesek segítségével tanul-
hattak korongozni, gyöngyöt 
fűzni, a nagyobbak az íjászattal 
ismerkedhettek. Az érdeklődők a 
Prónay kastélyban megtekinthet-
ték a régi népéletet, a kastély tör-

ténetét reprezentáló kiállításokat, 
Berényiné Lami Mónika amatőr 
üvegfestő tárlatát, dr. Czalbert 
Halasi János az univerzum tit-
kait elénk varázsoló festményeit, 
valamint Bagi András rendkívül 
gazdag gyufacímke, cigaretta és 
pipagyűjteményét. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Ganca és loksa

Millenniumi zászlót kapott Acsa

• Parkettás vállal hagyományos-, 
szalag-, laminált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást.
T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipsz-
karton falak és álmennyezetek épí-
tése, stb. T.: 06-30-386-4456.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a 
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050 
iletve: www.hotel-m.hu
• Festés, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással, fóliatakarással, 
akár azonnali kezdéssel.
T.: 20/442-9570 • 06-1/369-6674.
• A Dunakanyar régiójának 
CRONOS társkereső irodái Vácon 
és Dunkaeszin.
Előzetes telefonos egyeztetés a 06-
20/566-5047-es számon 14 órától.

APRÓHIRDE TÉSEK



Nagyon meglepődtek, akik a 
hétvégén Visegrád vagy Szent-
endre környékén autóztak. Kö-
zépkori ruhába, lovagi jelmezbe 
öltözött fi atalok a következő szö-
vegű szórólapot osztogatták: 

„Az Úr 2009. esztendejében, 
július havának második hetében 
10-11-12. napján fényes ünnepség 
veszi kezdetét a visegrádi királyi 
palotában. Úgy, mint 1335-ben, a 
magyarok királya Károly vendé-
gül látja a csehek királyát és en-
nek fi át, a morva őrgrófot, a len-
gyelek királyát, bajvívó vitézeiket 
és díszes kíséretüket. Érkezik 
még számtalan nemes Magyar-
országból és más országokból, 
hogy tanúi lehessenek a királyok 
találkozójának és a lovagi torná-
nak. Mint azt a heroldok már jó 

előre kihirdették, a tornán a leg-
nemesebb, legvitézebb bajvívók 

vesznek részt, melyre a magyarok 
vitéz és bölcs királya, Károly és 

gyönyörű városa, Visegrád sze-
retettel vár minden érdeklődőt”. 
Akik kaptak az alkalmon, hogy 
elmenjenek a visegrádi „csúcsta-
lálkozóra”, és benéztek a Duna-
parti lovagrétre, jól szórakozhat-
tak a látványos, mindenben korhű 
programokon. A XIV. századi 
történelembe repítette vissza őket 
a látvány.

Közben a sétáló utcában, bog-
rácsokban főtt a fi nom gulyás, a 
vásárosok szívélyesen kínálgatták 
portékáikat, és a szülők jókedvű-
en magyarázgatták csemetéiknek 
az elmúlt korok történelmét. A lo-
vagi torna, a hős vitézek bajnok-
sága, és a történelmi környezet 
méltán emeli évről évre királyi 
rangúra a Palotajátékokat. 

KÉP ÉS SZÖVEG: BCSI

Nem mindennapi eseménynek 
lehettek szem és fültanúi azok a 
szerencsés emberek, akik elláto-
gattak Július 18-án, a kismarosi 
Kávébárkába. A szervezők min-
den igyekezete ellenére, kitört 
az előre jelzett vihar, elmosva a 
beígért szabadtéri koncertet, ám 
mégsem kellett hazaindulni a 
vendégeknek.  A Teleház nagy-
termében, családias hangulatban, 
fergeteges tapsvihar közepette 
dübörögtek a Jazz Nagyágyúi. 
Gyertyafényes asztaloknál ül-
ve iszogattak a jazz rajongói, s 
szinte zúgott a zene ritmusától 
a Kávébárka lelkes közönsége. 
Csepregi Gyula, Liszt Ferenc- 
DÍJAS előadóművész, életre 
keltette a szaxofont és nem igen 
hagyta pihenni, még a hirtelen ér-
kezett áramszünet alatt sem. Aki 
azt hitte eltévedt, hamar rá kellett 
jönnie, hogy jó helyen jár, miután 
a többszörös EMERTON-DÍJAS, 
Szappanos György basszusgi-
táros szólója elnyomta a békák 
kuruttyolását. Pálinkás Gergely 
gitárjátéka felébresztett minden-
kit, s egyik ámulatból, rögvest 
egy másik ámulatba ejtette a 
hallgatóságot. Nem igen láthat-
tunk álmos arcokat, s ha valaki 
fi gyelme megpróbált volna elka-
landozni, Fazekas László ütemes 

és cseppet sem visszafogott dob-
pergetése ezt ügyesen megakadá-
lyozta. Ami a billentyűket illeti, 
nem szunnyadtak ők sem, és az a 
sármos művész, aki megszólaltat-
ta e fekete-fehér kis alkatrészeket, 
méltán kapott a vastapsból, mert 
nem,,csak”, mint zongorista, ha-
nem mint hangulatfelelős is aktí-
van részese volt az este sikerének. 
Az iménti sorok, Nagy Gergely 
billentyűst dicsérik.

Kismaroson, e barátságos kör-
nyezetben jelen volt a vidámság, a 
jó hangulat, és nem utolsósorban 
öt olyan zenész, akik a hazai Jazz 
zenei élet nagyjai. 

A fergeteges sikerre és a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, 
2009. Augusztus 28-án este 20 
órakor újra szól az ötlövetű, ismét 
dübörögnek a nagyágyúk Kisma-
roson a Kávébárka kertjében! 

Jegyek, elővételben vásárolha-
tók a KÁVÉBÁRKÁBAN, asz-
talfoglalás, illetve információ, 
a 06-30 648-2130-as telefonszá-
mon.

Nem érdemes kihagyni, ezt 
hallani kell! Nincs az a vihar, ami 
elnyomhatja a nagyágyúk dübör-
gését!

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

Visegrád-Palotajátékok

A JAZZ Nagyágyúi Kismaroson

Visegrádon - úgy, mint 1335-ben, a magyarok királya - Károly vendégül látta a csehek királyát és fi át, a morva őrgrófot, a lengyelek 
királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket.



Mondjuk, az sem lenne csodálni-
való, ha a Váci NKSE NB I-es ké-
zilabdázóit Németh András puszta 
látványa is már erős verejtékezésbe 
kergetné! A Hypo NÖ. világhírű 
csapatánál eltöltött két évnyi mun-
ka után hazatérő gödi mesteredző 
ugyanis az első edzéshéten alapo-
san megdolgoztatta azt a három csa-
patra való játékoskeretet, amelyből 
aztán kialakul az a társaság, amely 
szeptember elejétől a felsőházi rá-
játszás céljával vág majd neki a baj-
nokságnak. A két részletben napi 
4-5 órás edzésadag végén bizony a 
váci hölgyek – köztük a Békéscsa-
báról érkező Baross Zsuzsa, a volt 
fehérvári Vaszari Virág, a Lokiból 
igazolt Lucia Uhraková, az egy-
aránt a Vasasból Vácra jövő Fehér 
Viktória és Klivinyi Kinga, vala-
mint edzőjét Bécsből követő Tóth 
Tímea – óvatosan tapogatják meg 
végtagjaikat, hogy azok még a he-
lyükön vannak-e és funkcionálisan 
betöltik-e még szerepüket …

Persze a kemény felkészülés 
közepette is a labdáé a főszerep, 
és lapzártakor a mieink már túl is 
vannak az első tesztmeccsen. (Ezt 
júliusban még kettő követi: 28-
án és 31-én egyformán délután fél 
négytől az Alcoa, illetve a Siófok 
csapatát fogadják a váci sportcsar-
nokban.)

Megtörtént az első edző, játékos 
– drukker „szemrevételezés” is. A 
szurkolói ankéton szépszámmal 
voltak jelen az aktívan kérdező ér-
deklődők, akik Németh András köz-
vetlen stílusú bemutatása nyomán 
ismerkedhettek meg az újonnan 
érkezőkkel. Nem kis megrökönyö-
dést okozott a bajnoki menetrend 
sorsolása, amely alapján úgy fest, 
hogy a váciak csupán az ötödik for-
dulóban játszhatnak először hazai 

környezetben. (A második körre, 
hazai pályára kisorsolt ellenfél nem 
biztos, hogy résztvevője lehet a 
pontvadászatnak.) Megtudhattuk, 

hogy a 100-120 milliósra tervezett 
klubköltségvetés folyamatosan ala-
kul és, ha az üzleti partnerek szá-
mára sikeres lesz a kezdet, további 
erősítés is elképzelhető. A sportág 
népszerűségét mutatja, hogy élénk 
televíziós érdeklődés mutatkozik a 
mérkőzések iránt és elképzelhető, 
hogy az augusztus elején esedékes 
váci Dunakanyar Nemzetközi Ku-

páról is országos közvetítés lesz. 
Németh András kérésünkre érté-

kelte a közös edzésmunka kezdeti 
tapasztalatait is: „Az eltelt napok 

összbenyomása mindenképpen op-
timista érzéseket kelt bennem. A 
lányok hozzáállásával, lelkesedésé-
vel, munkaintenzitásával elégedett 
vagyok. Amennyiben a folytatás-
ban is hasonló lesz a kép, a csapat 
elérheti a maga elé kitűzött célt és 
harcban lehet a dobogós helyekért.” 
– mondta az európai mesteredző.

KERESZTURI GYULA

Elsőként a magyar és hol-
land juniorok vízi ütközetén 
szurkolhattunk. Merész András 
vezényelte fi atalok – nem hiba 
nélkül - de óriási lelkesedéssel 
és akarattal, végül is kivívták 
a győzelmet. Mint a mester el-
mondta, van még mit javítani, 
de idő is van rá. A Merész-lá-
nyok célja merész, – de végül is, 
magyar vízilabdások lévén nem 
is lehet más - minimum a négy 
közé jutás. A tulipán ország-
ból érkezetteket vigasztalhatta, 
hogy - a további három csapat 

tagjaival együtt - egy, egy szál 
szegfűt, kupát, s váci emléktár-
gyat vehettek át.  

A Petrovics Mátyás irányí-
totta felnőttek ellenfele az az 
ausztrál válogatott volt, mellyel 
néhány napja Cegléden döntet-
lent játszottak. Annak a mér-
kőzésnek tanulságait levonva, 
óriási elánnal kezdtek lányaink. 
Az elején kiharcolt háromgólos 
előny, szinte az utolsó negyed 
közepéig kitartott, ám a kengu-
ruk földjéről érkezettek, ekkorra 
ledolgozták a hátrányt. A nagy 

hajrából végül, az Angyalok-
nak is becézett magyar lányok 
kerültek ki győztesen. Egy pici 
elégtétel a pekingi olimpián, 
éppen az ausztrálokkal vívott, 
s elvesztett bronzcsatáért. Ám 
abban a vendégeket leszámítva, 
mindenki egyetértett, hogy az 
igazi reváns, az ellenük meg-
vívott győztes VB döntő lehet. 
Ami biztos, a váciakon nem fog 
múlni! Mint korábban már jó 
néhányszor, most is fi gyelmes 
házigazdák voltak. Sőt, most 
még egy kis pluszt is hozzátet-
tek azzal, hogy az árbocon, a 
legmagasabbra húzták a magyar 
lobogót. Lejjebb az ausztrál, 
majd a holland zászlót lengette 
a szél. Lakatos Csaba újságíró 
meg is jegyezte, hogy e sorrend-
del a római világbajnokságon is 
kiegyezne. Akik hallották, sű-
rűn bólogattak.

A végére az eső is sűrű csep-
pekben hullott, ám a szurko-
lók kitartottak. Zúgott a taps, 
a „Szép volt lányok!” Láthatón 
örültek a címzettek. Reméljük 
annyira, hogy a VB után is sze-
retnék hallani…

SIMÁK ATTILA

FOTÓ: FEHÉR VIKTOR

Budapest egyik legimpozán-
sabb pihenőparkjában – a Lágy-
mányosi Öbölben – csodálatos 
természeti környezetben került 
megrendezésre július második 
hétvégéjén a 13. Sárkányhajó 
Klubcsapat Európa Bajnokság. 
A versenyen 11 ország ötven leg-
jobb klubjából 1800 versenyző 
lapátolt keményen három napon 
keresztül. Hazánkat 9 magyar 
klub képviselte, köztük a Dunai 
Sárkányok STE Vác. 

A 12 kategóriában rajthoz ál-
ló egyesület legjobb eredménye 
egy bronzérem (Senior Open 200 
méter), de több kategóriában is a 
négyes döntőben végzett a csapat. 
Összességében elmondható, hogy 
minden hajóegység az igen erős 
mezőny első felében ért célba, 
ami azért sem kis teljesítmény, 
mert olyan – az európai sárkány-
hajózásban vezető nemzetek leg-
jobb csapataival – mérték össze 

erejüket, mint a holland, a német, 
az orosz, az ukrán, vagy a cseh 
egységek. 

Augusztus végén, Prágában 
kerül megrendezésre a nemzetek 

közötti világbajnokság, melyen 
a magyar válogatott tagjaként az 
egyesület több sportolója is részt 
vesz. 

SELYMES NÓRA

Rálépett egy új útra a Váci NKSE

Férfi , kinek szavára kéttucat hölgy izzad
Vízbeszállt Angyalok!
A junior és a felnőtt válogatott is győzött Vácott

Egy váci bronzérem a sárkányhajó EB-nEgy váci bronzérem a sárkányhajó EB-n
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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

A legjobb európai klubok élmezőnyében zárta a 13. Sárkányhajó Klubcsapat Európa Bajnokságot 
a Dunai Sárkányok STE Vác

Ha valaki számára egyáltalában kérdés lehet, hogy a póló népszerű-e hazánkban, azt a váci kettős 
válogatott mérkőzés végképp meggyőzhette. Történt ugyanis, hogy július 10–én hűvös, esős időben 
is közel háromszázan voltak kíváncsiak, hogy mire mennek női válogatottjaink, rangos ellenfelekkel 
szemben, világbajnokságra készülődve.
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