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Újabb fegyelmi Vác polgármestere ellen
Dr. Bóth János ismét hiába kért nyilvánosságot
Rendkívüli testületi ülésen döntött a váci képviselő-testület újabb fegyelmi eljárás indításáról dr. Bóth János ellen. A polgármester most írásos nyilatkozatban
kérte fegyelmi ügye nyilvános tárgyalását, ám ezt 12 igen szavazattal – 5 ellenében – elutasította a nem teljes létszámú testület. A kisebbségben lévő szocialisták
nevében Kiss Zsolt képviselő követelte, hogy az érintett akaratának megfelelően,
nyílt ülésen folytassák a tárgyalást, hogy mindenki láthassa, mivel támadják a
polgármestert.
Dr. Bóth János nyilatkozatában gyáváknak nevezte azokat, akik, kérése ellenére, nem merték a nyilvános fegyelmi
tárgyalás ódiumát vállalni. Mint elmondta, a város lakossága tőle akarta hallani,
hogy nem hátrál meg, nem mond le funkciójáról, akármilyen nemtelen és koncepciós eljárásokat is indítanak ellene. Ezzel
tartozik azoknak, akik megválasztották.
Az általa irányított városban az elmúlt
hét évben tízmilliárd forintot meghaladó
értékben, több száz projekt valósult meg,
és ezt a városfejlesztő munkát folytatni
kívánja. A polgármester egyúttal nyil-

vánosságra hozta azokat a vádpontokat,
amelyeket az első fegyelmi eljárás tartalmazott. A fegyelmi vizsgálat megindítására okot adó körülmény volt, hogy
márciusban nem bocsátotta szavazásra
a beszerzési szabályzat módosítását, a
júniusi ülésen több sürgősségi indítvány
napirendre tűzéséről nem szavaztatott,
valamint két önkormányzati képviselő
tiszteletdíjának utalási módjáról kért és
kapott információkat a polgármesteri hivatal munkatársától.

2009. augusztus 18.

Ítéletidő Sződligeten
Dió nagyságú jég hullott a településre,
a pincéket elöntötte az esővíz, néhol a fekália
A település polgármestere szerint öt éve volt utoljára hasonló ítéletidő
Sződligeten, mint augusztus 4-én, amikor a koraesti órákban dió nagyságú jégeső és hatalmas mennyiségű víz zúdult a falura. A Dunakanyarban itt okozta
a legnagyobb gondot a tomboló nyári vihar. Az eső percek alatt elárasztotta a
pincéket, megteltek az elvezető árkok, volt olyan útszakasz, melyen 20 centi magasságban hömpölygött a víz. A falu egyik közkedvelt boltjából a környező lakók
csatárláncban mentették az árucikkeket az esővíz martaléka elől. Több ingatlanban feltört a fekália a szennyvízcsatornából.

ingyenes

Az ivóvíz,
az évezred
kincse
A DMRV standja volt
a legnépszerűbb a
Váci Világi Vigalom
forgatagában
Az emberiség számára az ivóvíz lesz
a legnagyobb kincs az új évezredben –
jelentette ki Vogel Csaba, a Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója

(Folytatás a 2. oldalon)

Váci kórház: nyereség és veszteség
Feljelentés bűncselekmény gyanúja miatt
Két bejelentést tett a váci Jávorszky Ödön Kórházzal kapcsolatban dr. Bóth
János augusztus 11-i sajtótájékoztatóján, amelyet a 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjeként tartott. Jó hír az, mondta, hogy a kórház-rekonstrukció befejező szakaszára benyújtott pályázat túljutott a második fordulón, és
közel kétmilliárd forint támogatást nyert. Rossz hír, hogy az általa kezdeményezett vizsgálat szabálytalanságokat állapított meg a kórház gazdálkodásában,
ezért országgyűlési képviselőként feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a számviteli fegyelem megsértése, hűtlen kezelés és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt.
(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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A 27 centiméter magasságban álló víz nyomai...

A korom fekete felhőn hatalmas fénycsíkot hasító villámlások sem félemlítették meg az értékeiket mentő családokat,
akik a faluba több egységgel kivonuló
váci tűzoltókkal karöltve azonnal megkezdték a kárelhárítást.
Úgy ropogott a bejárati ajtónk a hatalmas „jéggolyóktól”, mintha géppisztolylyal lőtték volna – írta le a helyzetet az
egyik ingatlan tulajdonosa, aki az udva-

FOTÓ: K ESZIPRESS

rukban parkoló autókat vastag pokróccal
védte a pusztító jégtől. Pincénkből a tűzoltók szivattyúzták ki a 60 centiméteres
vizet – tette hozzá. Két házzal odébb
ugyancsak a lánglovagoknak köszönhetően lélegezhetett fel egy házaspár, akiknek garázsából az árokba szivattyúzták a
törmelékkel szennyezett esővizet.
(Folytatás a 2. oldalon)

azon a sajtótájékoztatón, melyet július
25-én abból az alkalomból tartott Vác
főterén, hogy a társaság első alkalommal jelent meg kiállítóként a Váci Világi Vigalom rendezvényein.
(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Újabb fegyelmi Vác polgármestere ellen
Dr. Bóth János ismét hiába kért nyilvánosságot
(Folytatás az 1. oldalról)
Miután zárt ülésen tárgyalt a
testület a polgármester elleni második fegyelmi ügyről, a határozatot később, a fegyelmi bizottság
elnöke, Tomori Pál ismertette.
- A fegyelmi bizottság két határozatot hozott, az egyik a fegyelmi eljárás elindításáról, a másik
a foglalkoztatási jogviszony harminc napra való felfüggesztéséről
szól – közölte az elnök. A második fegyelmi eljárás indítására
okot adó ügyek között szerepelt,
hogy nem hajtotta végre a pénzügyi és ellenőrzési bizottságnak a
mélygarázs-beruházás vizsgálatára vonatkozó határozatát (nem
a bizottság által kijelölt cégekkel
kötött szerződést), két szerződés
esetében nem tartotta be az akkor érvényes utasításokat, egy
általa létrehozott munkacsoport
átruházott jog nélkül bérbe adásokról döntött az elmúlt években,
nem terjesztette a testület elé a
Tourinform iroda kéréseit, valamint nem gondoskodott egyes
szerződések meghatározott módon való közzétételéről.
Az újabb fegyelmi eljárásra
reagálva közleményt adott ki dr.
Bóth János:
„Rákosi Mátyás mai jobboldali
utódai folytatták munkájukat. A
július 22-i. képviselőtestületi ülésen polgármesteri kérés ellenére
ismét zárt ülésen, gyávaságukról
tanúbizonyságot téve folytatták
a koncepciós eljárást ellenem.
Természetesen bírósághoz fogok

fordulni, s nem adom fel a küzdelmet a politikai kalandorokkal
szemben, magam és a város érdekében.”
– Ez az első év, amikor a város
nem nyert támogatást útfelújításhoz – nyilatkozta a napokban dr.
Bóth János –, ez ﬁgyelmeztetés

azoknak, akik a pályázatokkal
foglalkozó dr. Kármán Ferencet
eltávolították, és felfüggesztették
tisztségéből a polgármestert, aki,
mint eddig is, most is eredményesen lobbizhatott volna.
A két volt szocialista városatya
nevében Makrai Zsolt összegezte
véleményüket.
– A város első emberének kínosan vigyáznia kell arra, hogy

megtartsa a jogszabályokat, ez
az esküjében is benne van – emlékeztetett Makrai Zsolt. A független képviselő szerint – aki
nemrégiben Ferjancsics László
városatyával együtt vált meg a
szocialistáktól –, egy korrekt,
mindenre kiterjedő vizsgálat

szükséges, ők egy ilyennek várják
az eredményét, mert így lehet elejét venni a különböző „érdekes”
szerződésekről szóló pletykáknak. A két független képviselő
úgy gondolja, hogy ez az érdeke a
polgármesternek is, és sajnálják,
hogy a város első embere eddig
személyesen nem állt rendelkezésére a vizsgáló bizottságoknak.
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Több mint negyven helyszínre riasztották a tűzoltókat

Ítéletidő Sződligeten
Dió nagyságú jég hullott a településre, a pincéket elöntötte az esővíz, néhol a fekália
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ő értékeik megmenekültek,
de az árok felső szintje fölött 1520 centivel magasodó víz máshol
jelentett veszélyt, mert a település
legmélyebb pontjáról „nem talált
utat” magának a közeli belvíz
elvezető hálózatig. – A tomboló vihar idején csak a 86 éves
édesanyám volt itthon, aki nem
érzékelte, hogy az alsó helyiséget
elöntötte az esővíz és a lefolyóból
visszaömlő fekália – magyarázta
a közelben dolgozó tűzoltókhoz
segítségért siető lakos.
Az ítéletidő viharos gyorsaságát
és a lezúduló esővíz mennyiségét
jól jelzi, hogy a falu legmélyebb
területein lévő pincékhez hasonlóan a magasan fekvő Újtelep házainak alagsorát sem kímélte.
– Sajnos a településnek nem
volt olyan része, ahol ne okozott
volna gondot a vihar – tudtuk
meg Bábiné Szottfried Gabriella
polgármestertől az esőzést követő napokban. – A rendkívüli
helyzet miatt berendeltem a közterület felügyelőt, a hivatal ﬁ zikai állományú dolgozóit, akikkel
még éjjel egy órakor is jártuk az
utcákat. Igény esetén szivattyút
biztosítottunk, rögzítettük a káreseteket, szerveztük a mentést.
A tűzoltókat több mint negyven
helyszínre riasztották. Az utóbbi fél évtized legnagyobb viharának másnapján a Gondozási
Központ munkatársai felkeresték az időseket és a rászorulókat,
segítettek a takarításban, akinek
szüksége volt rá, annak élelmet
és ruhát biztosítottak. Már másnap feltöltöttük zúzott kővel a
kimosások helyét a kőszórásos
utakon. Aki kitette az út mellé az
ingatlanokon keletkezett szemetet, letört gallyakat, törmeléket,
attól elszállítottuk.

Az utcákon is hömpölygött a víz

A polgármester szerint az egész
falu összefogott a bajban, segítették a beázások elhárítását, melyet azonban nagyban nehezített,
hogy az ítéletidő extrém helyzeteket teremtett. – Sajnos az ekkora mennyiségű, hirtelen leömlő
csapadékot egyetlen vízelvezető
rendszer sem képes befogadni.
De az is tény, hogy sok ingatlantulajdonos betemette a szikkasztó
árkot, ezért az eső akadálytalanul
folyik be a mélyebben lévő szintekre. A rendkívüli helyzet, ami
reméljük egyhamar nem fordul
elő, ráirányította a ﬁgyelmet a
csapadékvíz elvezetés problémáira, melyet igyekszünk a lakossággal közösen megoldani.
Bábiné Szottfried Gabriella
azonban azt is elmondta, mozgásterüknek korlátot szab, hogy
forráshiányos önkormányzatként
– sok más településhez hasonlóan – olyan helyzetekben is helyt

kell állniuk, melyet az államnak
kellene megoldania. – Az idei vis
maior tartalékunkat már elvitte a
tavaszi dunai árhullám… Értékeljük az ítéletidő tanulságait, hogy
erőnkhöz mérten a jövőben meg
tudjuk előzni a hasonló helyzet
kialakulását – mondta.
A polgármester köszönetét fejezte ki a falu lakóinak az összefogásért, a váci tűzoltóknak, akik
példás gyorsasággal siettek a bajbajutottakhoz, precíz munkájukkal, bíztató szavaikkal, nyugodt
magatartásukkal is segítették a
természeti katasztrófa által sújtott sződligeti lakosokat.
Az augusztus elejei rendkívüli
vihar Pest megyében Sződligetre
csapott le legnagyobb erővel.
Szerencsére személyi sérülés
nem történt, ám annál több kárt
okozott a növényekben és pincékben tárolt értékekben.

VETÉSI IMRE

Váci kórház: nyereség és veszteség
Feljelentés bűncselekmény gyanúja miatt
(Folytatás az 1, oldalról)
A feljelentésben kérte, hogy
a pénzügyi bizottság elnökének
felelősségét is vizsgálják, a bizottság ugyanis folyamatosan
nyomon követte a kórház adósságállományának alakulását. Mint
dr. Bóth János elmondta, az eddig
ismertnél lényegesen nagyobb az
intézmény tényleges tartozásállománya, az okok tisztázása pedig túlnyúlik az önkormányzat
hatáskörén, ezért kénytelen volt
megtenni a feljelentést. Hozzá-

tette azt is, hogy a pénzügyi bizottság ülése után függesztették
fel polgármesteri tisztségéből, ez
pedig felveti a kérdést: nem azért
történt-e felfüggesztése, hogy ne
tudjon intézkedni?
Amennyiben kiderül, hogy
a kórház költségvetési mérlege
nem valós, az érinti a város költségvetését is, amelynek közel
egyharmadát teszi ki. A tét nagy,
mondta a képviselő, bár szerinte
a már megnyert pályázatot nem
akadályozhatják meg a történ-

tek, de a pályázatban vállaltak
végrehajtását megnehezíthetik.
Dr. Bóth János végül arra kérte
a kórház dolgozóit, hogy az eddigiekhez hasonló felelősséggel
végezzék továbbra is gyógyító
munkájukat.
Dr. Bóth János sajtótájékoztatóját követően szerettük volna
megtudni a kórház főigazgatójának, dr. Erős Andrásnak az álláspontját is a történtekről, ám ő
jelenleg szabadságát tölti.

BORGÓ JÁNOS
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Az ivóvíz, az évezred kincse
A DMRV standja volt a legnépszerűbb a Váci Világi Vigalom forgatagában
(Folytatás az 1. oldalról)
A viziközműszolgáltató első
embere meggyőző magabiztossággal beszélt arról, hogy
munkatársaival együtt bízik a
DMRV Zrt. jövőjében, az előttük álló szakmai kihívások sikeres megoldásában. – Az elmúlt
években végzett eredményes
munkánkkal
bebizonyítottuk,
hogy társaságunk meghatározó szolgáltatója a magyar
viziközműszolgáltatásnak. Rendelkezünk azon szakmai kvalitásokkal és tervekkel, melyek jó
alapot biztosítanak a további feladatok megoldásához, fogyasztóink igényeinek kiszolgálásához –
mondta Vogel Csaba, aki szerint
világszerte egyre nagyobb érték
az egészséges, tiszta ivóvíz. – A
Duna közelségének köszönhetően Magyarország, és így a mi
ellátási területünk viszonylag
szerencsés helyzetben van, de
nem ülhetünk hátratett kézzel.
Korszerű technológiák alkalmazásával, tudatos, környezetbarát
gondolkodással és magatartással
óvni és védeni kell vízbázisainkat, környezetünket – szólított
fel közös cselekvésre.
Vogel Csaba a társadalmi öszszefogás jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, hogy a DMRV
Zrt. munkája során korrekt szakmai kapcsolatra, mindkét fél
érdekeit szem előtt tartó párbeszédre törekszik az önkormányzatokkal, a magán- és közületi
fogyasztókkal. - Mi szolgáltatók
vagyunk és ezt nagyon komolyan is vesszük: nem azt várjuk,
hogy az emberek jöjjenek hozzánk, hanem ahol csak lehet, mi

megyünk a fogyasztókhoz. Nyitott, őszinte párbeszédet folytatunk, s ennek mindenki számára
meg van a haszna. Meggyőződésünk, hogy a DMRV Zrt. ennek
köszönheti azt a határozott kiállást, mellyel társaságunk megmentése érdekében – pártállástól
függetlenül – egyemberként sorakozott fel a 124 polgármester
mellett térségünk valamennyi
országgyűlési képviselője – húzta alá a vezérigazgató. Vogel
Csaba munkatársai nevében is
köszönetet mondott mindazoknak, akik szolidálisak voltak a
vízműtársasággal, nyílt kiállásukkal megakadályozták, hogy
a vagyonkezelő „szétdarabolja”
a DMRV Zrt-t.
Vác gyönyörűen felújított főterén felállított DMRV sátor előtt
tartott sajtótájékoztatón Vogel
Csaba örömmel beszélt arról,
hogy standjukat nagyon sok vendég kereste fel, akiket friss, ﬁ nom
csapvízzel vendégeltek meg. – A
júliusi kánikulai napokban több
helyen ingyen osztottuk a hűsítő ivóvizet a járókelőknek. Az
önkormányzatoknak pedig 50
százalékos kedvezménnyel biztosítottunk vizet közterületek, a
települések forgalmas útjainak
locsolására.
A DMRV Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatója végén arra
kérte a régióban élőket, hogy a
csapvíz fogyasztásával is segítsék elő környezetünk megóvását:
„A csapból kifolyó víz az egyik
legbiztonságosabb és legjobban
ellenőrzött élelmiszerünk, a vele
szemben támasztott követelmények az uniós normáknál is szi-

gorúbbak hazánkban. Ráadásul a
fogyasztás során nem keletkezik
hulladék sem.”
A háromnapos Váci Világi
Vigalom után – a tapasztalatokat értékelve – lapunk kérdésére

közül több százan ezt megörökítették cégünk vendégkönyvében is. Az pedig külön öröm
számunkra, hogy a közönség a
DMRV Zrt-t választotta a legnépszerűbb kiállítónak. Fogyasz-

Vogel Csaba és Gombás Ernő:
„A csapvíz az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszer¨

Gombás Ernő, a társaság titkársági osztályvezetője elmondta,
hogy több ezren keresték fel a
főtéren és a Petróczy utca sarkán felállított sátraikat. A vendégek jóízűen fogyasztották a
friss csapvizet, melyről kivétel
nélkül mindenki elismerően nyilatkozott. – Büszkénk vagyunk
fogyasztóink elismerésére, akik

tóink, a közönség megtisztelő
elismerése és elvárása tovább
erősíti szakmai elszántságunkat.
A kivívott megbecsülést a jövőben is szeretnénk megszolgálni
igényes és korrekt szakmai teljesítménnyel – mondta büszkén
Gombás Ernő.

VETÉSI IMRE

A Népszabadság 2009. augusztus 9-i, Hová lett a víz? című írásában olvasható: „Míg a palackvíz átlagosan 100
forintba körüli áron kapható, addig ugyanennyi vezetékes ivóvízhez 9 ﬁllérért lehet hozzájutni úgy, hogy a csapvíz a
vezetéken házhoz jön, és csak hetekkel később kell kiﬁzetni. Az összefüggés fordítva is igaz: az ásványvíz a világon
az egyik legnagyobb proﬁttartalmú termék. Erre hívta fel a ﬁgyelmet az amerikai számvevőszék minapi jelentése is,
gyakorlatilag az átverés kategóriájába sorolva az ásványvíz bizniszt. Az USA-ban (és valószínűleg még sok helyütt a
világon) a palackozott vizekre vonatkozó iparági szabályozás a közönséges vezetékes ivóvíz szintjét sem éri el, és a
szektorra a nagy hatalmú élelmiszer-biztonsági hatóság, az FDA sem lát rá igazán. A vállalatok így szinte tetszőleges
marketing eszközökkel, ellenőrizetlen adatok özönével próbálják a palackosvízivásra nevelni a fogyasztókat, sokszor a
nyílt színi hazugságot is vállalva. Amerikában az utóbbi években látványosan megnőtt a vízzel kapcsolatos szennyezési
ügyek száma. A palackos vízzel egyébként Magyarországon is sokkal több a fogyasztói és hatósági kifogás, mint mondjuk a tej- vagy a húsfélékkel, ami egy ilyen egyszerűen kezelhető, nehezen romló termék esetében legalábbis feltűnő.”
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XI. évfolyam 16. szám

Tudósítások Dunakesziről
Megújul a Játszóház Óvoda
Szeptember végén birtokba
vehetik a felújított és bővített Játszóház Óvodát a kicsinyek. Az
Európai Unió által támogatott
beruházás keretében két új csoportszobával és tornateremmel
lesz gazdagabb az intézmény, sor
kerül a régi épületszárny teljes
felújítására, modern technikai
eszközökkel történő felszerelésére. Emellett az előírásoknak megfelelően az épület akadálymentesítésére is sor kerül, a nagyobb
méretű udvaron pedig új játszószerek várják majd a gyerekeket.

Kínai vendégszereplésen a zeneiskola
Lapunk megjelenésével egy
időben már túl van első sanghaji fellépésén a dunakeszi Farkas
Ferenc Művészeti Iskola fúvószenekara és Rokka néptánccsoportja. A két együttes augusztus
15-én utazott el két hetes kínai
turnéjára, műsorával képviselve

hazánk tánc- és zenekultúráját.
A már említett nagyváros mellett
három alkalommal lépnek színpadra Hangcsouban, ahol minden

esztendőben nagyszabású nemzetközi nyári kulturális fesztivált
rendeznek. A vendégszereplés
szervezésében fontos szerepet
játszott a sok éve hazánkban élő s
a dunakeszi intézménnyel régóta
kapcsolatban álló Zhang Guo Zhi,
a Magyarországon működő Kul-

túra Határok Nélkül Alapítvány
egyik létrehozója. A fesztivált
követően Kína egyik tartományában két fellépés vár rájuk, majd

egy, minden bizonnyal emlékezetes pekingi kirándulás után, augusztus 31-én érkeznek haza.
Elutazásuk előtt, augusztus 12én a Széchenyi István Általános
Iskola aulájában nyilvános főpróbát tartottak. A műsort konferáló
Ruszinkóné Czermann Cecília
igazgatónő elmondta, hogy a diákokból álló zenészek, táncosok
felkészülését Hoós Sándor karnagy, Gyúró Tamás koreográfus,
Horváth Kinga fuvolatanár és
Szilágyi Szabolcs klarinét tanár
segítette.
A két órás, színvonalas műsort
a zenekar és a tánckar közös előadásában az Erkel Ferenc klaszszikus zeneművére koreografált
Palotással kezdték. A program
további részében a fúvószenekar
népszerű zeneműveket adott elő,
s két, Kínában népszerű zeneszámot is eljátszottak. A tánckar műsorát alföldi, somogyi, rábaközi
és kalocsai táncokból állították
össze.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Új igazgató a Szent István Iskola élén
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Eich László személyében új igazgató irányítja augusztustól a Szent
István Általános Iskolát.
Az igazgatói állás betöltésére a
nyertes pályázó mellett az intézmény
igazgató-helyettese, Laczkovich Krisztina is kandidált, pályázatát azonban
később egészségügyi és szakmai
problémákra hivatkozva visszavonta.
A képviselő-testület nem támogatta
Eich László öt éves időtartamra tör-

ténő kinevezését, viszont egy évre
megbízták a város egyik legrégebbi
általános iskolájának vezetésével.
Eich László 1968-ban született, az
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar magyar-történelem szakán szerzett általános iskolai tanári, az ELTE BTK-n
pedig magyar szakos középiskolai tanári diplomát. 1991-től az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa volt. Az

idei év augusztusáig ösztöndíjas kutatóként Írország közoktatási rendszerét
tanulmányozta. Széles körű közéleti
tevékenységének keretében 2006 óta
országos szintű versenyeket szervez.
Pályázatának mottójául volt igazgatójának alapelvét választotta: „ha biztos
vagy benne, hogy ezzel jót teszel a
gyerekeknek, tessék, csináld meg!”

Vízelvezető csatorna és útépítés a Malomárok körzetében
Az elmúlt hetek hatalmas
esőzései sok kellemetlenséget
okoztak az épülő TESCO áruház
közeli utcákban. A lehulló nagy
mennyiségű csapadék elöntött
több ingatlant, az esővíz befolyt
jó néhány házba és pincébe az
Északi, a Szák, a Horog és a Déli
utcában. A tűzoltóság, a katasztrófavédelem egységei mellett az
önkormányzat szippantós autóval
szivattyúztatta az ingatlanokba zúdult esővizet. A mentést a
helyszínen irányító Kecskeméthy
Géza polgármester elmondta,
hogy az ott élő emberek többsége
szerint elkerülhették volna a beázásokat, ha az áruházat nagyobb
körültekintéssel építenék, a vízelvezető, szikkasztó árkokat nem
tették volna tönkre.
A polgármester is úgy látja,
hogy az említett természeti katasztrófa időszakában az építési
vállalkozó késésben volt vállalt
kötelezettségének teljesítésében,
nem kezdte el időben a szikkasztó árok felújítását. De az is tény,
hogy az egyik lakó évekkel ez-

Óriási dugók a
Margit híd
lezárása miatt?
Fontosnak tartjuk, hogy a Budapest körüli agglomerációból érkezők számára is kedvező utazási
lehetőséget biztosítsunk ebben a
kritikus időszakban is, amikor a
Margit híd le lesz zárva. Ennek
a lehetséges módja a közösségi
közlekedést előnyben részesíteni illetve annak használatára
biztatni az utazókat – olvasható
abban a levélben, melyet a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési
Ügyosztálya küldött a dunakeszi Polgármesteri Hivatal részére. Ebbe megfogalmazzák azon
kérésüket is, hogy a Budapestre
utazni szándékozók a várhatóan
egy évig tartó felújítás idején
lehetőség szerint a közösségi
közlekedési eszközöket vegyék
igénybe utazásuk során, mivel az
egyéni forgalom várhatóan nagymértékű torlódást szenved.
A főváros ígérete szerint lehetőség szerint újabb P+R rendszerű parkolóhelyeket szeretnének
kialakítani Budapesten a híd lezárása miatt.

Minden honﬁtársunkat szeretettel várjuk a
kopjafaavatást megelőző püspöki szentmisére (18 óra)

Helyszín: Szent Imre templomkert
(Dunakeszi, Szent Imre tér 1.)
Időpont: 2009. augusztus 29. (szombat) 19 óra
Szervezők: Csoma Attila (20/56-417-56),
Skripeczky István (30/36-145-15)

pótolta mulasztását a TESCO
melletti területen. A Malomárok
térségében lévő utcák vízelvezető gondjainak megoldása érdekében a Kiscsurgó, Üdülő, Örvény,
Északi és az Alsógödi utcában a

tájékoztatta szerkesztőségünket
Kecskeméthy Géza polgármester,
aki szerint szeptember végéig befejezik a munkálatokat.

VETÉSI IMRE

MEGHÍVÓ

Szent István-napi programok
Dunakeszi 2009
Dunakeszi Város Önkormányzata Tisztelettel meghívja
Önt és kedves csaláját
a Szent István-napi ünnepség programjaira.

Dunakeszi Művészek XII. Nyári tárlata
2009. augusztus 19. 19 óra
Helye: VOKE József Atilla Művelődési Központ
Dunakeszi, Állomás Sétány 17.
Nyitva: augusztus 19 – szeptember 19.
Munkanapokon 10-18 óráig, valamint a hétvégi rendezvények időpontjában.

Ünnepi Szentmise és az újkenyér megáldása
2009. augusztus 20. csütörtök 10.00 óra
Közreműködik a Harmonia Sacra Kórus
Vezényel: Szakáll Lászlóné karnagy
Helye: a 65. jubileumát ünneplő gyártelepi Jézus Szíve Templom
Dunakeszi – Gyártelep, Mindszenty József sétány

Városi Ünnepség

2009. augusztus 20. csütörtök, 16.00 óra
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola

Műsor
Himnusz

Városi kitüntetéseket ad át:
Kecskeméthy Géza polgármester
Dunakeszi Város Díszpolgára cím kitüntetettje:
Csákó József, a Lightech Kft. Igazgatója
és Dian József a Bombardier MÁV Kft. volt igazgatója.

az alagi hősök emlékére

Dr. Beer Miklós váci megyés püspök
Dióssi Csaba alpolgármester
Kollár Albin Dunakeszi díszpolgára

csapadékcsatornát kiépítjük. A
képviselő-testület döntése alapján
a körzet utcáinak aszfaltozását is
elvégezteti az önkormányzat –

Ünnepi köszöntőt mond:
Kárpáti Zoltánné
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója

Kopjafaavatás

A kopjafát megáldja:
A kopjafát leleplezi:
Beszédet mond:

előtt elzárta a víz útját, akivel
emiatt hosszasan pereskedett az
önkormányzat. – Határozott fellépésünkre az építési vállalkozó

Laudációt mond:
Kollár Albin díszpolgár
és Kovács László önkormányzati képviselő

ELHUNYT
Balogh Ferenc
önkormányzati képviselő
62 éves korában,
augusztus 13-án
váratlanul elhunyt
Balogh Ferenc
önkormányzati képviselő.
Temetéséről a család
később intézkedik.

Gendur Pál nyugdíjas pedagógus,
Dunakeszi Városért kitüntetést vesz át
A Tungsram Kodály Zoltán Férﬁ kar ünnepi hangversenye.
Szózat
Műsorközlő:
Nagyné Szöllősi Márta,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanára
Polgármesteri fogadás a kitüntetettek tiszteletére.
Helyszín:
a Széchenyi István Általános Iskola piros épülete
(a volt alagi Községháza)
Bejárat a Szent Imre téri körforgalom felöl.

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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Új aszfaltburkolatot kap a sződi bekötőút

Pest megyei útfelújítások uniós támogatással
1,3 milliárdból megújul a Szob-Hont összekötőút
Jól haladnak a kivitelezők Pest megyében annak az öt mellékútnak a felújításával, amelyek a Közép-Magyarországi Operatív Program
(KMOP) keretében válnak európai színvonalúvá. Az uniós támogatással, összesen mintegy 2,1 milliárd forintból megvalósuló kiemelt
projekteket pénteken mutatták be Szigetszentmiklóson.
Összesen 14 projekt keretében
több mint 30 négy és öt számjegyű
mellékút felújítására kerülhet sor
a KMOP keretén belül Pest megyében 2008–2009-ben. Pénteken,
Szigetszentmiklóson a projektgazda
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. három
projektet mutatott be, melyek keretében öt mellékút felújításán jelenleg is
dolgoznak. Az uniós támogatási szerződések másolatainak ünnepélyes
átnyújtásán részt vett Varju László,
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős államtitkára.
A mellékutak felújításával elsősorban a helyben élők komfort- és
biztonságérzete javul. A KözépMagyarországi Régióban a főváros
agglomerációjához tartozó településeken azonban az átmenő forgalom is
jelentős – hívta fel a ﬁgyelmet ünnepi
beszédében Varju László. – A most
felújított öt útszakasz így tízezrek
életminőségét javítja majd kézzelfoghatóan a nyár végére, őszre ter-

vezett műszaki átadásokat követően
– mondotta az államtitkár.
Az első projekt keretében felújítják

Épül a sződi bekötőút

a 3103-as jelű út Isaszeget Gödöllővel
összekötő szakaszát, 10,4 kilométer
hosszon, 413 millió forint ráfordítással. A sződi bekötőút (21112 jelű út)
ugyancsak új aszfaltburkolatot kap,
és két híd is felújításra kerül.
A második projekt költségkerete
348 millió forint, s szintén két útszakaszt foglal magában, összesen 7 és

fél kilométer hosszan. Újlengyel térségében a 4606-os jelű út, valamint
a Csepelt Szigethalommal összekötő

Fotó: KesziPress

út (51101-es út) Szigetszentmiklós és
Szigethalom közötti szakasza újul
meg
A harmadik, 1,3 milliárd forintos
költségkeretű projekt az országos
mellékúthálózat fontos része: csaknem 33 kilométer egybefüggő útszakasz a megye északi részén. Megújul
a szlovák határ mentén futó Szob–

Hont összekötő út, Szobtól egészen
Bernecebarátiig, magában foglalva
Letkés, Ipolytölgyes, Vámosmikola
és Kemence teljes átkelési szakaszait
is.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért
felelős államtitkára beszédében arra
hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a magyar
mellékúthálózat Új Magyarország
Fejlesztési Terv Regionális Operatív
Programok keretében megvalósuló
felújítása megannyi kicsi, de erős
szállal kapcsol minket az egységes
kontinenshez. „Néha még ma is hajlamosak vagyunk távoli célként gondolni Európára, jóllehet itt épül a portánk előtt” – mondta Varju László.
Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap forrásaira támaszkodó 2007–
2008-as útfelújítási program országszerte 79 projekt keretében összesen
1100 kilométernyi út felújítását teszi
lehetővé. A program teljes költségvetése 50 milliárd forint – adta hírül a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
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Az M2-esen 20 ezer forintba kerül
a kézben tartott mobilozás
A gyermekbiztonsági rendszer használatának
elmulasztása miatt 45 ezer forint bírság szabható ki.
Tájékoztatjuk, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
módosítása alapján 2009. augusztus 1-jétől a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértői közigazgatási eljárás keretében közigazgatási bírság ﬁzetésére kötelezhetők. Az eljárás határideje 30 nap, amely
egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható – olvasható abban a közleményben, melyet Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság juttatott el szerkesztőségünkbe.
Korábban ezeket a cselekményeket a szabálysértésekről szóló 1999.
évi LXIX. törvény, valamint az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint szabálysértésként bírálták el, és így helyszíni bírsággal, illetve szabálysértési
eljárás során szabálysértési bírsággal
voltak sújthatók, és közúti közlekedési előéleti pontot kellett kiszabni.
A közigazgatási eljárás során a fenti szabályszegő magatartást tanúsító
elkövetőkkel szemben közigazgatási
bírság kiszabására kerül sor, amelyek
jogszabályban rögzített összegei a
következőképpen alakulnak:
• Menet közben kézben tartott
mobil rádiótelefon használat miatt a
járművezetővel szemben lakott területen 10 ezer, lakott területen kívül
15 ezer, autóúton vagy autópályán 20
ezer forint bírság szabható ki.

• A gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása miatt a
járművezetővel szemben lakott területen 15 ezer, lakott területen kívül 30
ezer forint, autóúton vagy autópályán
45 ezer forint bírság szabható ki.
• A biztonsági öv és a bukósisak
használatának elmulasztása miatt a
járművezetővel illetve a jármű utasával szemben lakott területen 10
ezer, lakott területen kívül 20 ezer,
autóúton és autópályán 30 ezer forint
bírság szabható ki.
A közigazgatási bírság kiszabása
esetén közúti közlekedési előéleti
pont kiszabására nem kerül sor.
Kérjük, hogy szabálykövető magatartásával a jövőben mutasson példát
környezetének és így legyen részese
a közlekedési balesetek áldozatai
számának csökkentését célzó közlekedésbiztonsági erőfeszítéseinknek.

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.
T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. T.: 06-30-386-4456.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050
iletve: www.hotel-m.hu

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas OKLEVELET adó

MASSZŐRTANFOLYAM
indul Dunakeszin
szeptember 14-én,
Budapesten szeptember 12-én.

Ára: 45.000 Ft.

Érd.: 06-30/30-21-487
(Nysz.: 14-0032-06)

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Hetven ezren a Váci Világi Vigalmon
Vác a legrangosabb fesztivál városok között
17. alkalommal került megrendezésre Vác Város legmeghatározóbb kulturális rendezvénysorozata, a
Váci Világi Vigalom, mely július 24. és 26. között közel 100 programot kínált a város polgárainak és az ide
látogató vendégeknek. A barokk jegyében szerveződő, összművészeti fesztivállal a város ezúttal is méltóképpen emlékezett Mária Terézia 1764-es, váci látogatására. A Vigalom rangos zenei, színházi műsoraival,
kiállításaival, kézműves bemutatóival és vásári forgatagával – híven a barokk szellemiségéhez – az idén is a
művészetek, a hagyományok és a felhőtlen szórakozás ünnepe volt. A 2009-es Vigalom „mérlegéről” Iványi
Károlyné, a Madách Imre Művelődési Központ igazgatója nyilatkozott a Dunakanyar Régiónak.

– Az idei minden idők leglátogatottabb Váci Világi
Vigalma volt; a Polgármesteri Hivatal, a Rendőrség és a
Tűzoltóság tájékoztatása szerint a három nap alatt mintegy 70 ezer látogató vett részt a rendezvényeken.
– Azon felül, hogy a Vigalom egyre jobban beépül a
köztudatba, minek köszönhető még – Ön szerint – ez a
hatalmas részvételi arány?
– Az ország számos városában rendeznek nagy fesztiválokat, de – tudomásom szerint – Vác az egyetlen, mely
otthont ad ilyen méretű és színvonalú, ingyenes fesztiválnak. Az elmúlt évek során Vác „felküzdötte magát”
a legnagyobb fesztiválvárosok közé. A „jó időben, jó helyen” megkezdett marketingtevékenység mindenképpen
hozzájárult a sikerhez. A programok jelentős részét már a
februári Utazási kiállításon meghirdettük. Ugyanakkor a
lakosság – a hagyományos műsorfüzet mellett – az egyes
programokról már a Vigalom, 2009-ben létrehozott, saját
honlapjáról is tájékozódhatott.
– Hogyan foglalhatnánk össze a három nap eseményeit?

– A rendezvények – nem számítva ide a kísérő programokat – egyidejűleg nyolc helyszínen zajlottak, a város szívében. A hagyományoknak megfelelően szombat délelőtt
került sor a látványos nyitó ceremóniára, melyen jelmezes
felvonulók és hintók sora járta végig az egykor Mária Terézia által megtett utat: a Kőkapun át a belvárosig. A zenei
programok, méltóan városunk zenei múltjához, kezdetektől fogva a Vigalom gerincét alkotják. Ez természetesen
az idén sem változott: ezúttal is rendkívül bőséges volt
a kínálat mind a komoly, mind a könnyűzene területén.
A komolyzenei, templomi hangverseny-sorozat - mely a
Ferences templomi Nyitóhangversennyel vette kezdetét országos szinten is egyedülállónak számított, 13 teltházas
koncertjével. A könnyűzenei repertoárban a magyar zenei
élet számos kiváló, nemzetközi hírű művésze szerepelt, a
Kiscsillag együttestől kezdve Fenyő Miklóson és a Csík
zenekaron keresztül az Eddáig és a Republicig. Külön
hangsúlyt fektettünk a gyermek-és családi programokra:
a kicsiket külön színpad várta: zenés, irodalmi és bábelőadásokkal. Természetesen nem maradhatott ki a színházi
előadás sem: ezúttal a Fogi Színház által színpadra vitt
„Egy csók és más semmi” c. zenés vígjáték formájában. A
képzőművészet iránt érdeklődők sem maradtak program
nélkül: a Vigalom alatt – az állandó kiállítások mellett
– összesen kilenc csoportos, valamint egyéni, időszakos
tárlat várta a látogatókat. A három napos vigasságot végül
– szintén a hagyományoknak megfelelően – az esti tűzijáték zárta. A „Kézművesek, valamint a Testvérvárosok és
civil szervezetek utcája” a Vigalomnak az idén is érdekes
és kiemelkedő színfoltja volt.
– Végezetül hadd ragadjam meg az alkalmat arra,
hogy köszönetet mondjak minden szervező társunknak,
a Polgármesteri Hivatalnak, a Rendőrségnek és a Tűzoltóságnak, a helyi intézményeknek és civil szervezetnek,
művészeti csoportoknak és végül, de nem utolsó sorban
saját munkatársaimnak, akik áldozatos munkájukkal valamennyien hozzájárultak a Vigalom sikeréhez.
MACZKAY ZSAKLIN
FOTO:KESZIPRESS
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100% Magyar –Sziget-,
avagy közelkép kismarosi szemmel
Augusztus 4-én kezdődött, hat napon át tartott, majd tizedikével véget ért a IX. Magyar Sziget.
Megtévesztő média hírek, ellentmondásos információk, erőszakos bőrfejűek támadásai? Távolról így
tűnhet, ám annak, aki idén is ellátogatott a fesztiválra, egészen más emlék él a szívében. Vannak dolgok, amelyeket meg kell élni, ﬁ zikailag, lelkileg, szellemileg. A Magyar Sziget is ilyen.
A Magyar Sziget rövid története: A Magyar Sziget a HVIM által
évente -, általában augusztus első
hetében - a Verőce melletti Csattogó
–völgy üdülőfaluban megrendezésre kerülő kulturális és könnyűzenei
fesztivál. Zenei programját főként a
nemzeti rock égisze alá tartozó fellépők adják, de fellépett a Magyar
Sziget színpadán több oda be nem
sorolható rock- és popformáció is.
Ezen kívül számos tudományos
előadást és ﬁlmvetítést is tartanak. Az első Magyar Sziget még
alig pár száz látogatót vonzó nyári
táborként indult a HVIM szervezésében 2001-ben. Az ötlet Toroczkai
Lászlótól, a mozgalom vezetőjétől
származik. A rendezvény a határokon átívelő nemzeti összetartozás
jegyében született, ezt jelképezi a
Magyar Sziget elnevezés is, valamint a fesztivál jelmondata: „Egy
hétre ismét leomlanak a határok”.
2009-ben, a kulturális programok között szerepelt, Hetesi Zsolt
ﬁzikus előadása, valamint; Bakay
Kornél előadása, kinek mondanivalóját, – távollétében – Gribek Dániel olvasta fel. A koncertek közül
érdekes momentumként kiemelendő a Patrióta zenekar, akik egy év
alatt sokszoros ismerettségre tettek
szert, valamint érdemes megemlíteni Kalapács József akusztikus
estjét, amely egy igazi ősbemutató volt. A legnagyobb várakozás a
Beatrice koncertet övezte, hiszen
Feróék fellépnek a „másik” szigeten is, az antirasszista nap kereté-

ben. Az együttes nem okozott csalódást, miszerint Nagy Feró kiállt a
színpadra, s azt mondta: van magyarok ellen irányuló rasszizmus
is, ők ez ellen kívánnak fellépni itt
is és majd a „másik” szigeten is. A

A Kormorán zenekar fergeteges
előadása, valamint a már jól ismert
Romantikus Erőszak és a Magozott
Cseresznye is kitettek magukért.
A Magyar Sziget egy jó kezdeményezés, évek óta azt az üzenetet

koncert pedig fergetegesen sikerült.
Esős és derűs napok váltották
egymást, békésen masíroztak a
„szigetesek” Kismaros utcáin. Nem
volt erőszak, nem volt tettlegesség,
- bármennyire is így hozta le a média - Szkítia koncert, Kurul dobosok fellépése, motoros felvonulás
váltották egymást, csak úgy dübörgött az Attila király nagyszínpad.

hordozza magában, hogy a magyarok összefogásban verhetetlenek,
ha ők is úgy akarják, s itt bizony
Verőce-Kismaros határában akárhogy is nézzük, érezhető volt az
összefogás. Aki nem hiszi, járjon
utána, leginkább jöjjön el a TIZEDIKRE!
... Mert a Magyar Sziget él, virul
és örökké élni fog!

FRENYÓ KRISZTINA

Beton a képzőművészetben

DDC Művészetek Udvara a vigalomban
A társaság a gazdasági válságban is támogatja a kultúrát
Több ezer turistát, környékbeli lakost vonzott a július utolsó hétvégéjén megrendezett - hagyományosan
a Mária Terézia 1764-es váci látogatását idéző - XVII. Váci Világi Vigalom. A három nap alatt tizennégy
helyszínen közel száz programot láthattak az érdeklődök, a könnyűzenei
koncertek mellett, a jazz, az operett,
a folklór, a világzene, a komolyzene
művelői is jelen voltak, s nem hiányzott a képzőművészet, az irodalom
és a gyermekeknek szóló program
sem. Immár hagyományosan, a Váci
Világi Vigalom eseménysorozatához hozzájárult a város legnagyobb
vállalata, a Duna-Dráva Cement Kft.

nap alatt több programnak adott
helyet, zenei produkcióknak, kiállításnak, musical műsornak, színházi
előadásnak, táncbemutatóknak.
A Duna-Dráva Cement Kft., a
környezetéért felelősséget érző vállalatként, a helyi kezdeményezések
támogatásával is igyekszik erősíteni
kapcsolatát a környezetében élőkkel.
Ennek egyik eszköze a kultúra, a
kulturális rendezvények – köztük a
Váci Világi Vigalom – támogatása.
A Váci Cementgyár és a Beremendi
Cementgyár által alkotott DunaDráva Cement Kft. termékei tavaly
a múlt értékeit megőrizve és a jövő
kihívásainak megfelelve születtek

építőipar legújabb kihívásaira is.
Ez a megújulás és a reneszánsz, az
újjászületés közötti párhuzam szinte
kínálta a lehetőséget, hogy 2008-

Kellner Zsolt

is, a művészetek udvara megnyitásával. A Pannónia házban berendezett
DDC Művészetek Udvara a három

újjá úgy, hogy a dinamikus, modern márka megőrizte tradicionális
vonásait és képes választ adni az

ban a vigalom idejére DDC Reneszánsz Udvarrá alakuljon az egykori
MTESZ-székház, a város leendő
múzeumának épülete.
A DDC Cégcsoport vállalati ﬁlozóﬁájának alapja a fenntartható
fejlődés elve. Ez a társaság felfogásában olyan növekedést jelent,
amely mellett a fejlődés lehetősége
a következő generációk számára is
biztosított marad. Az idei Váci Világi Vigalom keretében, július 24-én
megnyitott kiállítás témája ehhez
a gondolatisághoz is illeszkedett,
hiszen a beton fenntartható építőanyagnak tekinthető tartóssága, új-

rahasznosíthatósága miatt, valamint
azért is, mert felhasználásával energiatakarékos épületek kivitelezhetőek. Tavaly is és most is, Németh Árpád festőművész kapott lehetőséget
a bemutatkozásra: 2008-ban a nagy
reneszánsz festő, Botticelli Vénusz
születése című műve egy részletéből
készített variációkat az alkalomra,
az idén Beton címmel mutatta be
nyolc alkotását, amelyhez KoltaiDietrich Gábor képei csatlakoztak.
Németh Árpád művei – cáfolva az
anyaghoz kapcsolódó lekicsinylő
jelzőt, a betonszürkét -, a cementes
kötőanyag használata mellett, a beton szépségét is megpróbálta bemutatni. A DDC Művészetek Udvarát
és a kiállítást Kellner Zsolt, a DDC
Cégcsoport beton-üzletágának igazgatója nyitotta meg.
– A DDC Cégcsoport, amelynek
tagja, többek között a Váci Gyárat
üzemeltető Duna-Dráva Cement
Kft. és a betongyártással foglalkozó
TBG Hungária-Beton Kft. is, büszke arra, hogy egy ilyen nagy presztízsű rendezvény támogatója lehet
– mondta Kellner Zsolt ügyvezető
igazgató. Hozzátette: - Számunkra
azért is fontos ez a nap, mert műalkotások beszélnek cégcsoportunk
termékéről, a betonról. Vácon mindenki ismeri a cementgyárat, de
ezen a rendezvényen a cement felhasználásával készülő építőanyag, a
beton is ﬁgyelmet kapott.
A betongyártó vállalat vezetője
kiemelte, hogy a kiállítás alkotásainak vizualitása arra a mai modern

épületeket jellemző látványos és
mégis a célszerűséghez alkalmazkodó építészeti stílusrendszerre utal,
amelyek megvalósításához a modern
betontechnológia is hozzájárult. Németh Árpád és Koltay-Dietrich Gábor kiállításának középpontjában a
beton állt, amelynek tartós és mégis
sokféleképpen alakítható építészeti
megoldásait absztrakt formavilággal
és sokszínűen kívánták érzékeltetni
a művészek. A nem mindennapi té-

témáját a modern építőanyag adta –
megnyitóját követően, a művészetek
udvarának színpadán Vác testvérvárosának, Donaueschingennek a
gitárzenekara és a – tavaly is itt szereplő – Tonessence együttes adott
műsort. Másnap, a barokk jelmezverseny helyszíne volt a Pannónia
ház. A hétvége folyamán a DDC
művészudvarában több zenei és kulturális műfaj is helyet kapott még,
musical, cigányzene és magyar nóta

mából kiinduló festmények készítése már csak azért sem volt könnyű
feladat a színekkel foglalkozó alkotók számára, mert a köztudatban a
beton a szürke szín és az egyhangú
felületek szinonimájaként ismert.
A kortárs képzőművészeti bemutatók sorából tematikája miatt
is kiemelkedő kiállítás – amelynek

szólt, koncertezett a Bijou együttes.
Színházi produkcióra is sor került, a
Fogi Színháza az Egy csók és más
semmi című zenés vígjátékot adta
elő, Csala Zsuzsával és Straub Dezsővel.
BORGÓ JÁNOS
FOTÓ: ARCUS STUDIÓ
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Strandröplabda pályát és lovas „parkolót” építenek

Visegrádi
Millenniumi Fesztivál

Felújított étteremmel gazdagodott
a sződligeti Duna-parti komplexum kínálata
Sződliget a Dunakanyar egyik
legszebb panorámájával büszkélkedhet. A település önkormányzata két éve 15 éves bérleti
szerződést kötött egy váci vállalkozással a régmúltból jól ismert,
Duna-parti Üvegház étterem felújítására és működtetésére.

fejezte ki, hogy a PÉS Ital Btvel kötöttek szerződést, melynek tulajdonosa, Dobai Tamás
igényesen felújította az éttermet.
A beruházásnak köszönhetően
jelentősen gyarapodott az önkormányzat vagyona. A megállapodás szerint, ha 15 év elteltével

Dobai Tamás és Bábiné Szottfried Gabriella az Önkormányzat
és a vállalkozás eredményes együttműködésére koccintott

A minap rendezett megnyitó
ünnepségen Bábiné Szottfried
Gabriella polgármester elmondta, hogy korábban is meghirdették
hasznosításra a vendéglátó-ipari

nem hosszabbítják meg a szerződést, akkor az ingatlan ismét viszszakerül Sződliget tulajdonába.
A polgármester asszony a közeli-távoli terveket is ismertette:

közreműködésével
szeretnénk
felújítani a szabadtéri színpadot.
A szabadidő komplexum vonzerejét növeli, hogy itt halad el

a dunakeszi-szobi kerékpárút,
melybe ezen a helyen csatlakozik
majd be a Gödöllő-Vác regionális
kerekpárút is. A tervek már készen vannak, jövőre nyújtjuk be
közös pályázatunkat Sződdel és
Vácrátóttal összefogva. Azt szeretnénk, ha a sződligeti családok
mellett minél több turista pihenne,
szórakozna itt, hiszen a panoráma
csodálatos, az Üvegház étterem
kínálata fantasztikus – hangzottak Bábiné Szottfried Gabriella
elismerő szavai, aki hozzátette,
hogy az önkormányzat jelentősebb rendezvényeit a Duna-parti
szabadidő központban tartják.
Dobai Tamás lapunk kérdésére
elmondta; rengeteg pénzt költöttek az átalakításra, mert szinte
az alapoktól kellett újjáépíteni,

1000 éves a Duna-parti város

de bízik benne, hogy hosszú távon megtérül a befektetés. Az
étterem adottságai és csodálatos
környezete garanciát jelent tervei

megvalósításához. Reméli a vendégek is felfedezik, hogy minőségi szolgáltatást nyújtanak mérsékelt árakon. A hagyományos
ízek kedvelői bizonyára örömmel
fogadják, hogy a nosztalgiapartra
telepített sárga villamos közelében palacsintázót, halsütödét és
gyros árusító standot is nyitnak
Dobai Tamásék. A kerékpárral
és lóval érkező vendégek részére
külön „parkolóhelyet” alakítanak
ki, a sport, a mozgás szerelmeseinek pedig strandröplabda-pályát
építenek.
Az újjávarázsolt Üvegház étterem zenés programokkal, nosztalgia estekkel várja vendégeit a
sződligeti Duna-parton.

A Dunakanyar régió települései, Visegrád testvérvárosai,
valamint a Visegrádi Négyek
tagországai (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) közös
kulturális programmal tisztelegnek Visegrád város alapításának
1000 éves évfordulója előtt. Az
augusztus 19-29. között több mint
25 koncertnek otthont adó, közel
1000 fellépőt színpadra állító
Millenniumi Ünnepségsorozat
fókuszában a kulturális sokszínűség és a határokon átívelő kapcsolatok erősítése áll. A nagysza-

bású kulturális találkozó 10 napja
alatt színes programok, családi és
egyéni kikapcsolódásra egyaránt
alkalmas események követik
egymást. A fellépő előadóművészek és együttesek a múlt és jelen
hangulatát vegyítve igazi kulturális csemegét jelentenek majd.
Augusztus 29-én, a Visegrád
Millenniumi Ünnepség keretében
az ország vezetői együtt ünnepelnek a város polgáraival, ekkor
kerül sor Vigh Tamás Kossuthdíjas szobrászművész Életfa című
szobrának felavatására is.

APRÓHIRDETÉSEK

indul Vácon, Hatvanban, Gödöllőn

• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással,
fóliatakarással,
akár azonnali kezdéssel.
T.: 20/442-9570 • 06-1/369-6674.
• A Dunakanyar régiójának
CRONOS társkereső irodái Vácon és Dunakeszin.
Előzetes telefonos egyeztetés a 0620/566-5047-es számon 14 órától.
• Támogatott OKJ-s KÉPZÉSEK!
Kéz-, lábápoló, műkörömépítő, fodrász, kozmetikus, masszőr.
Helyszín: Gödöllő, Vác, Budapest.
Telefon: 06-70/533-6379.

MASSZŐR KÉPZÉS
2009. szeptember közepén
FRISSÍTŐ TEST+TALP
(Indiai olajos, relaxáló arc,
Thai,fogyasztó-cellulit,)

Részletﬁzetés!
TREND-ENERGY Oktatási Bt.
Képz.Eng.szám: 04-0122-06

Érdeklődni: (20) 9762 111
Pilismaróton ártér-mentes üdülőövezetben 1200 m2 -es telken faház
ladó. Iá.: 7,5 Mft. Tel.: 06-70/328-5169

V. I.

Elhunyt
Vác díszpolgára
létesítményt, de a legkedvezőbbnek tűnő árajánlatot egy „szolid
öltözetű”, táncos lányokat szerepeltető vállalkozás tette, amit nem
fogadott el az önkormányzat.
A település vezetője örömét

- Az új köntösbe öltöztetett létesítménnyel gazdagodó szép Duna-parti környezetbe játszóeszközöket építünk, padokat helyezünk
el. Pályázati forrásból vagy az
étteremhez hasonlóan befektető

Életének hetvenkilencedik életévében elhunyt dr. Kondér Gyula, Vác város díszpolgára, a Váci Reménység Egyesület egykori
elnöke. A méltósággal viselt szenvedés után, július 29-én elhunyt
szülész-nőgyógyász főorvostól augusztus 7-én, a Fehérek templomában vettek végső búcsút hozzátartozói, tisztelői. Az önkormányzat nevében dr. Molnár Lajos alpolgármester emlékezett a
város díszpolgárára.
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Hypo-siker a Dunakanyar Kupán

XI. évfolyam 16. szám

Négy VB-arany került Vácra

A csapat javult, a nézőtér kongott
NKSE csapatától: javuló támadójáték mellett gyenge védekezést. Ez
is elég volt azonban a győzelemmel

séges Klivinyi Kinga. Igyekszünk
a további felkészülési tornákon a
hibákat kijavítani, hogy a szeptem-

Szabó Balázs (balra) és Balogh Marcell két-két
aranyéremmel gazdagodott Moszkvában.

Remekeltek a magyar kajakkenusok a Moszkvában megrendezett ifjúsági világbajnoksá-

gon. A mieink az eddigi legjobb
mérleggel zárták a viadalt, és
ebben nagy része volt régiónk

KÁGYÉ

A 17 esztendős Klivinyi Kinga (piros mezben) teljesítményével
máris belopta magát a váci szurkolók szívébe.

kivívott harmadik helyhez.
A lefújás után Németh András
sajnálta a közönség távolmaradását, viszont szakmailag igen hasznosnak ítélte a tornát. „A korábbi
edzőmeccseinkhez képest nagyságrenddel előreléptünk. A baj az,
hogy néhány játékelemben – például a támadásból való visszazárkózás – még gyengék vagyunk.
Problémát jelent, hogy a már kialakulni látszó kezdősor mögött nincs
igazán megfelelő cserelehetőség.
Elégedett voltam Juhász Edina,
Lucia Uhrakova teljesítményével,
a végére Temes Bernadett is felzárkózott hozzájuk. Tóth Tímea
az eltérő felkészülés miatt a záró
találkozóra elfáradt, viszont produkciója miatt joggal lett máris
közönségkedvenc a roppant tehet-

ber elején rajtoló bajnokságra már
valóban dobogóesélyes csapat alakuljon ki.” – mondta lapunknak a
váci klubigazgató/vezetőedző.
Eredmények: Podravka – Sala
36-29; VNKSE – Hypo 28-33;
Hypo – Sala 33-27; VNKSE –
Podravka 26-32; Hypo – Podravka
31-30; VNKSE – Sala 35-33. A tornát a Hypo NÖ nyerte, megelőzve
a Podravka Vegeta, a Váci NKSE
és a Duslo Sala együttesét. A különdíjak közül a legjobb kapusnak
járót a horvát Jelcsics, a legjobb
mezőnyjátékosnak ítéltet a Hypo
irányítója, Oh kapta. A gólkirálynő – 33 találatával – csapattársa,
Nascimento lett.

KERESZTURI GYULA
FOTÓ: FEHÉR TIBOR

A ﬁatal kajakosok rangos seregszemléje
Göd Kupa 2009. Augusztus 29.
Az országhatáron túl is jól ismert Göd Kupa XVI. Versenye
augusztus 29-én reggel 9 órakor
,az ünnepélyes megnyitóval veszi
kezdetét az alsógödi Duna-parton.
Fél tízkor a K-1 ﬁú III. korcsoport
2000 méteres viadalával indul az
egész napos érem vadászat. A ﬁatal tehetségek 20 versenyszámban
mérik össze tudásukat, felkészültségüket. Az eredményhirdetés
után, kora délután az „idősebb”
korosztály tagjai szállnak hajóba,
hogy a korábbi évek nagyszerű
hangulatát idézve küzdjenek a
győzteseknek kijáró „babérkoszorúért”. A versenyprogramban szerepel a Happy Kids, az
Öregﬁuk Masters, Öregﬁúk Gold
2 fő (legalább 100 év), de lesz Vegyes páros, Szponzor-Rotary 2000

méteren. A nosztalgia futamokat a
2000 méteres Happy viadal zárja.
Idén is érdemes lesz kilátogatni
augusztus utolsó szombatján az
alsógödi Duna-partra, mert a garantáltan színvonalas versenyek
mellett tombola, kézműves fog-

lalkozások, arcfestés és még sok
érdekes és színes programja várja
a látogatókat.
A kajakosok gödi ünnepe, mint
már hosszú évek óta mindig, idén
is a Scarabeus koncertjével zárul.

V. I.

FOTÓ: K ESZIPRESS

Vác kézilabdaéletében még soha
nem rendeztek olyan rangos nemzetközi tornát, mint az augusztus
8-9-én lebonyolított Dunakanyar
Kupa. A Váci NKSE átszervezett NB I-es együttesének három,
világelitbe tartozó csapat volt az
ellenfele.
Az első nap az anyagi gondok
miatt idegenlégiósaiktól megvált
horvát Podravka Vegeta magabiztosan nyerte a nyitómeccset a szlovák Duslo Sala ellen. A folytatásban Németh András és Tóth Tímea
volt együttese, az osztrák Hypo
NÖ lépett pályára a mieink ellen. A
váciak jól küzdöttek, ám a hajrában
a nagyobb tudás érvényesült.
A másnapi folytatásra bántóan
foghíjas lelátók előtt került sor.
Előbb a várakozásnak megfelelően
a Hypo még a második sorával is
végig vezetve nyert a vágsellyeiek
ellen, majd sajnos a mieink nem
tudták igazán kérdésessé tenni a
vegetások újabb sikerét. Így aztán
a délutáni első meccs volt hivatott
dönteni a kupa sorsáról. A fej-fej
melletti első játékrész után Gunnar
Prokop sok náció játékosát felvonultató hölgykoszorúja előnyre tett
szert, amit a sokáig a veszprémi
férﬁ csapatnál edzősködő Zdravko
Zovko irányításával játszó horvát
bajnok egalizálni tudott. A torna
legszínvonalasabb összecsapásának utolsó perce nagy izgalmakat
hozott. A lefújás előtt büntetőből ismét egyenlíthetett volna a
Podravka – ezzel jobb gólkülönbséggel kupagyőztes lett volna –,
a kapus azonban védeni tudott. A
záró meccsen is a korábbihoz hasonló teljesítményt láttunk a Váci

versenyzőinek és edzőinek.
A Váci Hajó SE két tehetsége,
Balogh Marcell és Szabó Balázs
előbb a kettesek ezer méteres
számát nyerte fantasztikus hajrával, majd a négyes tagjaként
a rövidebb távon is aranyérmes lett. A ﬁúk edzője, Babella
László.
A Gödi SE Makrai Csaba
által irányított két sportolója
is halmozta az érmeket. A női
kvartett tagjaként Georgopolu
Alexandra világbajnok, míg
párosban ezüstérmes lett. Bán
Kristóf Tamás a kajak párosok
rövidebb távú versenyében pedig csak balszerencsés körülmények között szorult le a dobogó
legmagasabb fokáról.

Lapzártakor
A Kammerer, Kucsera páros ezüstéremmel zárta a kanadai Vb-t
A kanadai Dartmouthban rendezett kajak-kenu világbajnokságon a
magyar csapatból ezúttal kizárólag a
hölgyek nyertek aranyérmet. Világklasszisaink közül Kovács Katalin
és Janics Natasa imponáló versenyzéssel nyerte az újabb aranyérmeket.
A férﬁak mezőnyében a három szoros olimpiai bajnok gödi Kammerer
Zoltán Kucsera Gáborral az oldalán a K-2 500 méteren ezüstérmet
szerzett. A fehérorosz duó, Vadzim
Mahneu, Raman Pjatrusenka szűk
három tizedmásodperccel előzte ﬁainkat, míg a dobogó harmadik fokára a német Hendrik Bertz, Marcus
Gross kettős állhatott fel.

V. I.
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