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A Duna extrém alacsony vízszintje
gondot jelent a vízi közlekedésben
A Duna extrém alacsony vízállása hátráltatja a hajózást, az árufuvarozók kapacitásuk
egyharmadát tudják csak kihasználni, a személyszállító hajók forgalmát korlátozták,
a kikötők kihasználtsága is csökken.

B

encsik Attila, a Magyar
Belvízi Fuvarozók Szövetsége elnöke katasztrofálisnak nevezte a
Duna mostani vízszintjét a vízi
áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára. A Duna egyes
szakaszain - például Németországban -, már üresen sem tudnak közlekedni a hajók, a magyar szakaszon is vannak olyan
gázlók, ahol nehezen lehet csak
hajózni, itt a hajók szállítási kapacitásuk egyharmadát tudják
csak kihasználni, ami a gazdaságosság határa alatt van - mondta
Bencsik Attila.
A társaságok egy része "kön�nyíti" a hajót azon a szakaszon,
ahol a vízállás még lehetővé te-

szi a közlekedést, a szállítmány
egy részét kisebb hajókra pakolják át. Ahol az alacsony vízállás
miatt már nem lehet hajózni, és a
rakományt el kell juttatni a rendelkezési helyre, ott az árut közútra terelik - tette hozzá a szövetség elnöke.
Bencsik Attila kifejtette, alacsony vízállás esetén, a hajótulajdonos dönthet úgy, hogy megáll, és megvárja a magasabb vízszintet, ilyenkor jelentős a fuvarveszítés, ugyanakkor a hajó napi
költségét ki kell fizetni, ami komoly veszteséget jelent a vállalkozásnak.
Spányik Gábor, a Mahart
PassNave Kft. ügyvezetője az
MTI érdeklődésére közölte,

Szinte teljesen kiszáradt a Kis-Duna-ág a gödi Homokszigetnél

A rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent
a Duna vízi közlekedésre alkalmas felülete

A kánikulában megnövekedett vízigények és a Duna tartósan alacsony vízállásával csökkent vízkivételi lehetőség miatt
üzemzavar lépett fel a vízszolgáltatásban a DMRV tájékoztatása szerint – olvasható Szentendre város hivatalos honlapján.
„A vízhiány a magasabban fekvő területeket érinti. A szolgáltató lajtoskocsival biztosítja az ivóvizet az érintett részeken.” Majd
idézik a DMRV Zrt. tájékoztatójából azt is, hogy „a vízellátó rendszerben keletkezett üzemzavar
miatt 2018. augusztus 10-től nyomáscsökkenés, az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható
Szentendrén.”

hogy az extrém alacsony vízállás miatt kénytelenek voltak a
hajóforgalmat korlátozni. A KisDuna ágban a járatok Szentendrénél tovább nem tudnak közlekedni, egyes kikötőket, például a
kis ágban Tahitótfalut, és Leányfalut, a nagy ágban Zebegényt
jelenleg nem tudják kezelni.
Azok a szállodahajók, amelyek merülése 16 deciméternél
(dm) nagyobb, Komáromnál délebbre nem tudnak jönni. Hoz-

zátette, mindent megtesznek,
hogy az utasokat hátrány ne érje,
példaként említette, hogy azokat
a programokat, amelyek eredetileg Budapestről indítottak volna, átszervezték komáromi indulásra.
A menetrendi nehézségeket a
hajójáratok átszervezésével próbálják áthidalni, hogy minden
utasuk eljusson a célállomásra,
így jelenleg csak a Nagy-Dunaágban lehet Visegrádra és Esz-

tergomba eljutni. A Szárnyashajók közül csak a legkisebb, a Bíbic típusú hajó tud biztonságosan
közlekedni - közölte Spányik Gábor, aki szerint a társaság komoly
veszteséget szenved el az alacsony
vízállás miatt, a kiesést 100 milliós nagyságrendűre prognosztizálják, a veszteséget pedig költségcsökkentéssel enyhítik.
Cseh Ottó, a Budapesti
Szabadkikötő Logisztikai Zrt.
vezérigazgatója az MTI-nek el-

Vízkorlátozást rendeltek el tizenkét településen

A

közleményben olvasható az
érintett területek utcanévjegyzéke is. „Az üzemzavar
elhárításán kollégáink folyamatosan dolgoznak. Az érintett területeken az ideiglenes ivóvíz-ellátást
Társaságunk lajtkocsival biztosítja.
Együttműködésüket és megértő türelmüket köszönjük!” – áll a DMRV Zrt.
2018. augusztus 10-én megjelent tájékoztatójában.
A hónap első harmadában napvilágot
látott közlemény óta eltelt két hét és a hőmérséklet sem csökkent, ezért az aktuális helyzetről kértünk tájékoztatást az
ivóvízszolgáltatótól. Szerkesztőségünk
érdeklődésére Balogh Zsolt, a DMRV

Zrt. műszaki igazgatója elmonda: „Az
elmúlt időszakban tapasztalható száraz,
meleg időjárás kiemelkedő vízfogyasztást eredményezett, amely esetenként
és bizonyos területeken elérte a normál
fogyasztás kétszeresét is. A Duna tartós
alacsony vízállása miatt a kutak víztermelő kapacitása ezzel párhuzamosan jelentősen lecsökkent.
Annak ellenére, hogy műszaki berendezéseink teljes kapacitással működnek, kollégáink is mindent megtesznek
a vízigények kielégítésére, a felhasználók szokásos napi vízellátása érdekében
Társaságunk kénytelen volt kezdeményezni a Duna jobbpartján, a pilisi medencében lévő összesen hét településen

az első fokú vízkorlátozás elrendelését.
A mai napon - tekintve, hogy az elkövetkező három napban az előrejelzések
szerint még nem várható sem a Duna
vízállásában, sem az időjárásban jelentős változás - újabb öt településen javasoltuk a vízkorlátozás elrendelését.
Az érintett települések önkormányzataival együttműködtünk, illetve folyamatosan együttműködünk. Az érintett települések: Szentendre, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Solymár, Üröm,
Nagykovácsi, Pilisvörösvár, a mai naptól: Tahitótfalu, Leányfalu, Budakalász, Pomáz, Csobánka. Az OMSZ és
HYDROINFO prognózisa alapján, várhatóan hétfőn (augusztus 27., a szerk.)

mondta, hogy a kikötő kapacitását érzékenyen és negatívan
érinti a Duna alacsony vízállása,
a hajós társaságok kisebb forgalmat generálnak náluk is, a hajók alacsonyabb raksúllyal közlekednek.
Becslésük szerint a hajós társaságok 20-50 százalékkal kevesebb kikötői szolgáltatást vesznek igénybe tőlük, mint normál
vízállás esetén - mondta Cseh
Ottó.

kerülhet sor a vízkorlátozás feloldására” – tudtuk meg a DMRV Zrt. műszaki igazgatójától.
Az érintett települések közül megkerestük a szentendrei önkormányzatot, ahonnan ezt a tájékoztatást kaptuk;
„Szentendre magasabban fekvő területein augusztus 10-11-én vízhiány alakult ki, ezért a DMRV kérésére az önkormányzat egyes fokozatú vízkorlátozást rendelt el. A vízhiány megszűnt augusztus 11-én, azonban a vízkorlátozás
azóta is érvényben van, a hírt naponta
frissítjük a DMRV-től kapott információk alapján a lakosság tájékoztatása érdekében” – nyilatkozta szerkesztőségünknek Solymosi Heléna, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Kommunikációs Központ
vezetője.
Vetési Imre
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A Honfoglalás adta meg az
alaphangulatát Dunakeszin
Szent István ünnepének
Immár hagyomány Dunakeszin, hogy az újjáépített IV. Béla király főtéren ünnepli a város lakossága Szent István és az új kenyér ünnepét. A rendezvényen ezúttal a Honfoglalás című rockopera idézte fel a magyarság történelmének egyik legfontosabb évtizedeit, amelyet aztán az ilyenkor elmaradhatatlan tűzijáték zárt.
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Vác: Megemlékezés
a nemzeti ünnepen
Főhajtás
Szent István
szobránál

Raffay Emil

Augusztus 20-a, Szent István király ünnepe a magyarság összetartozását
jelképező kiemelkedően fontos jeles dátum – hangzott el a nemzeti ünnep
váci megemlékezésén. Idén Brusznyai Margit tanár, karvezető részesült
díszpolgári cím kitüntetésben.

A
H

A közönség vastapssal ünnepelte a színvonalas előadást

azánk első királyának, az államalapító Szent Istvánnak az ünnepén
kora este a főtéren gyülekeztek a családok, gyerekek és felnőttek. A nagyszülők meséltek
unokáiknak a nagy királyról,
és a kicsik tátott szájjal hallgatták, miként győzte le a Vajkból
Istvánná lett uralkodó Koppányt, majd a magyarság megmaradása érdekében miként
alapított keresztény államot a

– Ez a nép István királynak
köszönhetően megmaradt, és
mai is itt él a Kárpát-medencében, az őseink által kiválasztott hazában. Külön öröm számomra, hogy ezen a napon immár hagyományosan a magyar
értékeket bemutató és őrző előadásokkal színesítjük az ünnepet. A Fő tér felújításának évében az István, a király rockoperát mutatták be remek művészek, míg ezúttal egy kicsit
visszalépve az időben, a Hon-

Az önkormányzat vezetői és a város országgyűlési képviselője

Kárpát-medencében. Ott, ahol
immár több mint ezer éve él e
nép.
Amikor este hétkor a Dunakeszi felirat előtt felcsendült a Dunakeszi Koncertfúvósok térzenei koncertje, szinte mindenki a zenészek köré
gyűlt. Játszottak ők komolyat,
jazzt, dixiet és könnyed dallamokat, valamennyit olyan
szinten, hogy a hálás közönség nem győzte játékukat tapssal jutalmazni. Aztán eljött a
pillanat, és a Nagyszínpadon
kezdetét vette a városi ünnepség. A Himnusz közös eléneklése után Dióssi Csaba polgármester ünnepi köszöntőjében
elmondta, ma Magyarországon három állami ünnep létezik, de egyedül augusztus 20-a
szól népünk megmaradásáról.

foglalást állítottuk színpadra –
jelentette ki a polgármester.
A városvezető rövid megnyitóját követően Tuzson Bence
lépett a mikrofonhoz. A térség országgyűlési képviselője
ünnepi beszédében kitért arra,
hogy a magyarság történelmi
múltját mennyire megbecsüli Dunakeszi. Úgy vélte, István
király törekvései ma is időt állóak, és ahhoz, hogy hazánk
ne csak megmaradjon, hanem
húsz-harminc év múlva a térség vezető államává váljon, ahhoz három területen kell nagyon sokat tennünk.
– Államalapítónkra emlékezve kijelenthető, hogy Szent István életét a nemzet, a magyarság megmaradásáért folytatott
folyamatos küzdelem jellemezte. A megmaradás kérdése min-

dig az alapkérdés, melyre mindig meg kell találni a választ.
Erről minden generációnak újra
és újra gondoskodnia kell, hogy
biztosítsa az ország, egy nemzet
fennmaradását. Magyarország,
akkor lehet sikeres, ha elkövetkezendő húsz évben képes lesz
ennek az európai régiónak a
központjává, a húzó erejévé válni. Ehhez pedig az szükséges,
hogy a magyar népesség növekedjen, a gazdaság erősödjön,
és védjük és fejlesszük a kulturális értékeink védelme, és fejlesztése. Mindannyiunknak feladata van abban, hogy az ország
kultúráját, a bennünk lévő történelmünket, tudásunkat képesek legyünk és akarjuk átadni a következő nemzedékeknek
– hangzott el többek között Tuzson Bence ünnepi beszédében.
A megemlékezések után
minden szem a színpad felé
fordul, hiszen a Sziget Színház
művészei szívmelengető előadásban hozták el Dunakeszire Szűts István és Koltai Gergely örökéletű művét, a Honfoglalást.
A magyar zenei élet egyik
történelmi rockoperájának dalait sokan ismerték, és az előadás közben együtt dúdolták a
szereplőkkel.
Erre a több mint másfél órára mindenki egy kicsit beköltözött a táltos, vagy éppen Árpád
szerepébe, egy kicsit mindenkiből hont foglaló ős lett. Amikor az utolsó dal felhangzott,
szint mindenki együtt szállt a
sólyom szárnyán, és az előadás
végén felállva tapsolt a nép.
A sokadik újrázástól aztán
„megmentette” a színészeket az
ünnep fénypontja, a tűzijáték,
amelyet a Honfoglalás zenéjére
nézhette végig mindenki.
Molnár László
Fotó: Ligeti Edina
és KesziPress

z esemény szónoka Raffay Ernő történész professzor volt, aki elöljáróban emlékeztetett: voltak idők, amikor a hatalom igyekezett elnyomni
a szívekben-lelkekben a szent király tiszteletét,
s mint fogalmazott, az úgynevezett kultúrharc
ma is folytatódik, ebben a szembenállásban pedig a keresztény-nemzeti értékeket tisztelők, védelmezők és az azokat mellékesnek, maradinak
tartók nézetei állnak szemben.
- Augusztus 20-áról az elnyomó időkben hivatalosan a valójában nem legitim kommunista
alkotmány, illetve legfeljebb az új kenyér ünnepeként lehetett megemlékezni. Azonban a rendszerváltás után helyreállt a világ rendje, újra érvényre jutott az igazság. Hiszen az államalapítás
ünneplése, a nemzet sorsát irányító határozott
államférfi, a szentté avatott nagy király előtti tiszteletadás a lényeg – emelte ki Raffay Ernő,
hozzátéve: a nép, amelynek olyan elei vannak,
mint a mi államalapítónk, soha nem vész el.
A folytatásban az új kenyér megáldása követ-

kezett, a szolgálatot Csuka Tamás református
lelkész, nyugalmazott tábori püspök végezte.
- A keresztény hit és életszemlélet alapján
minden áldások forrása a teremtő Isten, adjunk
hát hálát az Úrnak ezért a nekünk szent földért, a hazánkért, mindennapi kenyérért, s mivel nem, csak kenyérrel él az ember, így tehát a
lelki és szellemi táplálékért is – mondta áldásként Csuka Tamás.
A hagyományokhoz híven az ünnepi esemény
adott alkalmat az önkormányzat kiemelt elismeréseinek átadására.
A „Vác Város Díszpolgára” kitüntető címet
az idén Brusznyai Margit tanár, karvezető érdemelte ki a képviselő-testület döntése értelmében. Egyéni „Pro Urbe” díjazottak: Zubovits
Györkös Erzsébet, Dr. Szőnyi Mihály, Dr. Szalóki Tibor, Galambos Péter, Kápolnai Jenő. „Pro
Urbe” közösségi díjat kapott a Vox Humana Kórus és a Váczi Néptáncegyüttes.
Ribáry Zoltán
Fotó: vaci.naplo.hu, vac.hu

Novák: számunkra
a családok az elsők
A Családok évének virágkocsija azt üzeni, hogy a kormány számára a családok vannak az első helyen, a magyar jövő a magyar gyermekekben és a felelős gyermekvállalásban van - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára augusztus 20-án
Debrecenben, amikor bemutatta a kompozíciót, mielőtt elindult a virág karneváli felvonulás.

N

ovák Katalin kiemelte: a magyar
kormányzat első alkalommal képviselteti magát önálló virágkocsival
a debreceni virágkarneválon, a
Családok évében.
A virágkocsin látható építőkockák egyrészt ismerősek a
gyermekeknek, de ezen túlmutató üzenetük is van: az építőkockák olyan elemek, amiből
valami készül, a magyar családok pedig olyan alapvető építőkövei a magyar közösségnek,
a magyar nemzetnek, amelyek
nélkül nem tudnánk sikeresek
lenni - mutatta be kompozíciót
Novák Katalin.
Az államtitkár, miután utalt
a Családok évében bevezetett
támogatásokra, a családpolitika lényegének nevezte, hogy legyen jó Magyarországon élni,
tanulni, dolgozni, gyereket nevelni.

Novák Katalin államtitkár

"Így van ez Debrecenben is"
- tette hozzá kiemelve, hogy
Debrecen családbarát város, és
a fiatalok városa.
Novák Katalin szerint Debrecen méltán lehet büszke arra,
hogy a BMW autógyár munkahelyeket teremt a városban,
tisztes megélhetést biztosítva
majd az ott dolgozóknak.

Legalább ennyire fontos
azonban, hogy "Debrecenben minden a fiatalokról szól
(...), s amikor él, együtt ünnepel a város, azt az életérzést adja át, amiről a szociálpolitika is szól: együtt lenni jó, közösségben lenni érték" - mondta Novák Katalin
- írta az MTI.
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Szent Istvánt és az új
kenyeret ünnepelték Gödön
Magyarország, akkor lehet sikeres, akkor válhat a régió vezető országává, ha
az elkövetkezendő húsz évben képes lesz a magyar népesség növelésére a családtámogatás révén, a gazdaság erősítésére, és kulturális értékeink védelmére, és fejlesztésére – jelentette ki Tuzson Bence államtitkár, Göd országgyűlési
képviselője, a városi ünnepség szónoka.

Rétvári: Magyarország ezer
éve európai államiságában,
keresztyénségében, kultúrájában
Államalapító Szent István király államférfiúi nagyságát, bölcs politikai előrelátását hangsúlyozta a verőcei ünnepség szónoka. Dr. Rétvári Bence, az
Emmi miniszterhelyettese, a váci régió országgyűlési képviselője ünnepi
beszédében kiemelte; Szent István király Bizánc és a német-római császárság helyett a függetlenséget választva, Szűz Máriának ajánlotta fel az országot.

G

Tuzson Bence országgyűlési képviselő a város vezetőivel és Göd polgáraival együtt ünnepelt

A

gyönyörű Duna-parti környezetben,
a Feneketlen tónál rendezett városi
ünnepség Mráz Borbála népdalénekes szépen megszólaltatott énekével
vette kezdetét augusztus 19-én, a kora délutáni órákban. A Himnusz közös eléneklése után
Markó József polgármester ünnepi köszöntőjében 2019-re tekintett előre, amikor Göd várossá
válásának 20. évfordulóját ünneplik. Felidézte a
városi rang elnyerését követő időszakot, melyben a feltételek megteremtésére, a folyamatosan
növekvő lakosság által elvárt igények kiszolgálására koncentráltak. Göd vonzerejét jól mutatja, hogy napjainkban már húszezren élnek a városban, ahová legtöbben a fővárosból költöztek.
– A következő néhány évben várhatóan újabb
3-4 ezer ember választja majd lakóhelyéül városunkat – jelentette ki a polgármester, aki szerint mindannyiuk feladata, hogy az itt élők közösségé váljanak, s együtt fogalmazzák meg a
közös irányt.

Külön kiemelte; az elmúlt években gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítani a
kormánnyal, melynek eredményeként több óvodát és iskolát építettek, bővítettek. – A kormány
anyagi támogatásával újabb iskola épül a városban – tette hozzá. Majd arról beszélt, hogy a település legnagyobb vállalkozása további bővíti
tevékenységét, üzemét. Úgy fogalmazott; minden helyzetben a lakók érdekét és kényelmét
szolgálja munkájával az önkormányzat.
A városvezető kiemelte, hogy a település életének jeles eseményét az évfordulóhoz méltó módon szeretnék megünnepelni, amelyért az elkövetkezendő egy évben sokat kell dolgozniuk.
– Az ünnepségen nemcsak azt szeretnénk
mondani, hogy húszéves a város, hanem az
alábbi eredményekkel tettük még emlékezetesebbé a jeles évfordulót. Ezért pedig rengeteget
kell dolgoznunk, türelemmel el kell viselni a
fejlesztésekkel, útépítésekkel járó átmeneti kellemetlenségeket. Abban kérem a segítségüket,
hogy a fejlődés útját együtt, közös összefogással, sikeresen járjuk végig – mondta Markó Jó-

zsef polgármester, aki befejezésül kellemes ünneplést kívánt.
- Államalapításunkat és Göd várossá válásának évfordulóját ünnepeljük – kezdte beszédét
az ünnepi szónok. Tuzson Bence szerint a városi
rang elnyerésének ünneplése alkalmat kínál az
elmúlt időszakban végzett tevékenység áttekintésére is. Az eredmények sorában kiemelte, hogy
Göd felkerült az innovációs világtérképre a városban működő Samsungnak köszönhetően. –
A Samsung egyedülálló gyártást indított be Gödön, itt valósul meg a világ legnagyobb elektromos autó akkumulátor gyára. A bizalom jele
is, hogy a világhírű cég Gödre települt, itt bővíti és fejleszti technológiáját, működését – fogalmazott a politikus, aki szerint mindezt úgy kell
tenni, hogy a város számára is előnyös legyen.
Államalapítónkra emlékezve hangsúlyozta,
hogy Szent István életét a nemzet, a magyarság
megmaradásáért folytatott folyamatos küzdelem jellemezte. – A megmaradás kérdése mindig az alapkérdés, melyre mindig meg kell találni a választ. Erről minden generációnak újra és
újra gondolkodnia kell, hogy mi az, ami biztosítja az ország fennmaradását, egy nemzetnek a
megmaradását. Napjainkban is arról kell gondolkodnunk, hogy mi az, ami a nemzet hosszú
távú fennmaradását biztosítja – fejtette ki.
Tuzson Bence úgy fogalmazott - Szent István
példáján keresztül -, hogy a fennmaradás csak a
fejlődéssel együtt értelmezhető, meg kell határozni egy nemzet távlati célját. – Mindenkinek
a saját munkájában azon kell fáradoznia, hogy
megtudjuk, és képesek legyünk meghatározni
az ország jövőjét, és sorsát. Magyarország, akkor lehet sikeres, ha elkövetkezendő húsz évben
képes lesz ennek az európai régiónak a központjává, a húzó erejévé válni – húzta alá az államtitkár, aki úgy véli ehhez szükséges a magyar népesség növelése a családtámogatás révén, a gazdaság erősítése, és kulturális értékeink védelme,
és fejlesztése.
Hozzátette: - Mindannyiunknak feladata van
abban, hogy az ország kultúráját, a bennünk
lévő történelmünket, tudásunkat képesek legyünk és akarjuk átadni a következő nemzedékeknek.
Az új kenyér megáldását követően Markó József polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő a Pro Urbe kitüntetést adta át a
városért végzett kiemelkedő tevékenységéért
Nagyréti Tamásnak.
A városi önkormányzat által szervezett Szent
István-napi ünnepség a Szózat eléneklésével zárult, majd folytatódtak a kulturális programok.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

XX. évfolyam 16. szám

rauszmann György polgármester ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy
több szempontból is különleges nap
Szent István és az új kenyér ünnepe, melyen nagy tisztelettel köszöntötte az ünneplő lakosságot, dr. Rétvári Bence miniszterhelyettest, Verőce
országgyűlési képviselőjét, és a kárpátaljai testvértelepülésükről, Császlóczról Roják Mária polgármester asszony vezetésével a dunakanyari településre ellátogató tizenöt magyar honfitársát.
Dr. Rétvári Bence, a település új országgyűlési
képviselője ünnepe beszéde elején köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy az április 8-i választáson megtisztelték bizalmukkal, támogatásukkal, melyet – mint fogalmazott – igyekszik megszolgálni a következő négy évben.
Az elmúlt hónapok együttműködésének eredményeit ismertetve kiemelte; 78 millió forint kormányzati támogatással energetikai korszerűsítés

Dr. Rétvári Bence
Majd arról beszélt – utalva a verőcei megemlékezés
előtt az ipolysági városházán elmondott ünnepi beszédére -, hogy az Ipoly bármelyik oldalán is élünk,
Szent István összetartja a magyarokat, akik mellett
kiállnak, akiket támogatnak az aktuális szlovákiai
választásokon.
A szabadság és a függetlenség iránti elkötelezettségeként értékelte Szent István államférfiú cselekedetét, aki nem Bizánctól vagy a német-római császárságtól kért koronát, hanem a pápától. – Ezzel megerősítette keresztyén hitét, és kinyilvánította; nem akarja, hogy egyetlen nagy birodalomtól
is függjön Magyarország. A magyar szent koronát
Szűz Máriának ajánlotta fel, így lett Magyarország
Regnum Marianum, Mária országa. Szent István az

Emmer Pál és Szabó Ferenc vehette át a Verőcéért Érdemérmet
valósult meg, megújult a bölcsőde, az orvosi rendelő, a rendőrségi épület. Az egészségházra közel harminc millió forintot fordított az állam, külterületi
utak felújítására, eszközök vásárlására 57 millió forintot, csapadékvíz elvezetésre 83 millió forint központi támogatás érkezett Verőcére – mondta. A fejlesztésekre fordított 248 millió forint kormányzati támogatás kiegészül újabb százmillió forinttal,
amely a település határában megmaradt Limes határ és környezete fejlesztését szolgálja, amivel maradandót alkotunk Verőcén – jelentette ki dr. Rétvári
Bence, aki ezt követően nagy ívű beszédben méltatta Szent István államférfiú nagyságát.
- Mi magyarok, 1100 évvel az első magyarok megérkezése után azért élhetünk még ma is itt a Kárpátmedencében, mert minden történelmi időben, minden sorfordító helyzetben voltak olyan államférfiak
Magyarországon, akik rendkívüli emberként hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon
– mondta az ünnepi szónok. Rétvári Bence szerint
ilyen államférfi volt Szent István, aki a népvándorlás korszaka után erős állammá és keresztyén királysággá tudta formálni Magyarországot.
Hozzátette: Szent István egyszerre volt jámbor
keresztyén és erőskezű uralkodó.
Augusztus 20-a államalapításunk, s egyben legnemzetibb ünnepünk – hangsúlyozta.

első uralkodó, akit a keleti és a nyugati egyház egyaránt szentként tiszteli, aki a független Magyarországot, a mi hazánkat alapította – mondta dr. Rétvári Bence.
Az ünnepi beszéd után a helyi közösségért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Verőcéért Érdemérmet vehetett át Emmer Pál és Szabó
Ferenc.
Az ezer lelket számláló kárpátaljai magyar testvértelepülés polgármestere, Roják Mária köszönetet
mondott az évtizedes szívélyes együttműködésért.
– Császlóczon nem feledtük el Szent István gondolatát, ahol csak magyar óvoda és iskola működik.
Magyarul gondolkodunk, magyarul beszélünk, és
tanítjuk gyermekeinket. A határon túl szinte naponta meg kell vívni harcunkat, de mi ezt büszkén
vállaljuk, és örökségünket visszük tovább – fogalmazott Roják Mária.
A verőcei ünnepség kedves színfoltja volt a
császlóczi asszony kórus, a helyi fiatalok és felnőttek színvonalas kulturális műsora.
Az államalapításunk tiszteletére rendezett ünnepséget a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta ünnepi keretbe.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2018. augusztus 23.

5

Rendkívüli ülésen
tanácskoztak a váci képviselők

Új Ipoly-híd épül
a szlovák-magyar határon

Tíz napirendi pontban hoztak döntést a városi képviselők augusztus 13án, hétfő délután. A rendkívüli testületi ülésen tárgyalták többek között a
korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjét, két új testvérvárosi megkeresést, valamint jóváhagyták a helyi buszközlekedés üzemeltetési költségeit csökkentő pályázathoz szükséges nyilatkozatot.

Új közúti híd épül az Ipolyon a szlovákiai Ipolyvarbó és a magyarországi Őrhalom között. A szlovák kormány 2018. augusztus 22-én, szerdán jóváhagyta a Szlovákia és Magyarország közötti közös közúti híd építésére vonatkozó kormányközi megállapodás tervezetét, amely lehetővé teszi
az átkelést a személygépkocsik, a 3,5 tonnánál könnyebb tehergépkocsik,
a gyalogosok és a kerékpárosok számára - közölte az MTI-vel Karolína
Ducká, a közlekedési és építésügyi minisztérium szóvivője.

T

íz indokoltan sürgős napirendi pontban hoztak döntést
a váci képviselő-testület tagjai az augusztus 13-i
rendkívüli ülésen, amit a polgármester hívott össze délután
öt órára. Szintén Fördős Attila
terjesztette be a részletes szabályozó rendeletet, amely a
korlátozott forgalmú övezetek,
vagyis a főtér és a belecsatlakozó utcák rendeltetésszerű használatát segíti elő. Mint ismert,
július 25-től süllyedő sorompók zárják le a területet a gépjárműforgalom elől, amelyeken csak az újonnan igényelt
engedélyekkel lehet áthajtani
– adta hírül az ESTV. Az indoklás szerint a korábbi rossz
gyakorlat miatt az érintett terület használatának teljes újraszabályozására volt szükség. A
tervezet apróbb módosításaira
irányuló javaslatokat követően
a testület elfogadta a rendeletet,
melynek legfontosabb pontjai a
következők: a tárgyalt területen az érvényes engedéllyel történő behajtás után a gépjárművel minimum 5, maximum 30
percet lehet várakozni, az ehhez szükséges engedélyt pedig
a polgármester adja ki. A le-

A Március 15. térre csak az új engedéllyel lehet behajtani

zárt területeken maximum 20
km/h sebességgel szabad közlekedni. Ideiglenes behajtási
engedély igényelhető például a
Fehérek Templomában tartott
esküvő esetén, de csak a menyasszonyi autó részére. Az engedélyeztetés eljárási díja 3000
forint, a kérelmeket a Közterület-felügyelethez kell benyújtani. Szankciókra számíthat az,
aki a fent említett szabályokat
megszegi: visszavonják az engedélyét, sőt egyes esetekben
helyszíni, vagy közigazgatási
bírságra is számíthat.
A rendkívüli ülés folytatásában a testület hozzájárulást
adott a Váci Waldorf Alapít-

vány hitelfelvételéhez szükséges jelzálogjog-bejegyzéséhez,
majd elfogadtak egy nyilatkozatot, ami a helyi buszközlekedés támogatására kiírt pályázathoz szükséges. A döntéshozók megszavazták, hogy költségvetési forrást szabadítanak
fel a Kosdi úti körforgalom kialakításának folytatására, továbbá a Kosdi út - Jávorszky
sétány kereszteződésének forgalombiztonsági fejlesztésére.
Végül a grémium nem támogatta a lengyel és a görög megkeresést, ami új testvérvárosi
kapcsolatok felvételét célozta
Váccal.
Fotó: KesziPress

"Az újabb Ipoly-híd biztosítani fogja a térségben a jobb közlekedést. Közelebb hozza egymáshoz a két régiót, a lakosok napi szinten használhatják
munkahelyük megközelítésére vagy kikapcsolódás céljából. Hozzáadott értéke a határ
menti térségek idegenforgalmának fejlődése szempontjából is jelentős" - mondta Érsek Árpád szlovák közlekedési és építésügyi miniszter. A
szlovák közlekedésügyi tárca
a közlekedési infrastruktúrára
vonatkozó kormányközi meg-

állapodások gesztoraként dolgozta ki a közös határhíd kivitelezésére vonatkozó javaslatot.
A szlovák oldalon Ipolyvarbó
község hatáskörében van a híd
beruházói szintű előkészítése
és felépítése, ehhez Besztercebánya megye nyújt támogatást.
Az építkezés finanszírozását
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program forrásaiból, a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumának pénzeszkö-

zeiből, illetve Besztercebánya
megye költségvetéséből tervezik megvalósítani.
Jelenleg mindössze egy fahíd
biztosítja Ipolyvarbó és Őrhalom összeköttetését, amelyen
csak gyalogosok és kerékpárosok kelhetnek át. Az új közúti
híd nemcsak őket fogja szolgálni, hanem a 3,5 tonnánál
könnyebb tehergépkocsik és
a nemzetközi személygépkocsi-forgalom előtt is nyitva áll
majd - mutatott rá a szóvivő.

Félpályás forgalomkorlátozás
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújítási munkát végez az M2 autóút 37+725
km szelvényében lévő M2 Gombás-patak felett ívelő hídon.

A

munkák félpályás forgalomkorlátozással járnak, és várhatóan 2018.
augusztus 31-én fejeződnek be
az időjárás függvényében.

A munkálatok idejére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a
közlekedők türelmét és megértését kéri, a javítási és fejlesztési
munkákat azért végzik a szak-

emberek, hogy a közlekedők
hosszú távon is biztonsággal
használhassák az M2-s autóutat – olvasható a vállalat közleményében.

Vácon is szünetel
a gázszolgáltatás a hónap végén
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt 2018. augusztus 28-án 07.00 órától 2018. augusztus 30-án 07.00 óráig

B

ernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Penc, Perőcsény, Rád, Szob, Szokolya, Tésa, Vác, Vámosmikola, Verőce, Zebegény településeken

a GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL!
A gázszünet végén a gázhasználatot megkezdhetik. A gázszolgáltatás kimaradásáért ügyfeleink szíves megértését kérjük! – írja közleményében a TIGÁZ-DSO Kft.

István, a király a Slovakia Ringen
A nemzeti ünnephez évtizedek óta hozzátartozik az István, a király című
rockopera előadása, határon túli magyar lakta területeken is több helyütt
bemutatták már a művet az elmúlt években.

A

z idén augusztus 28án - "Fogjunk össze
a magyarockért!"
mottóval - igazán
különleges helyszínen, a Vác
testvérvárosától, Ipolyságtól
nem messze található Slovakia
Ringen a Nemzeti Lovas Színház viszi színre a darabot, a
főbb szerepekben Varga Miklóst, Vadkerti Imrét, Janza Katát, Pintér Tibort, Papadimitriu
Athinát, Makrai Pált láthatjahallhatja a közönség.
Az előadáshoz egész napos
családi programok kapcsolódnak, a szervezők több ezer érdeklődő részvételére számíta-

nak, s bíznak benne, hogy Magyarországról is nagyon sokan
ellátogatnak a rendezvényre.
A programban citera- és
néptánc előadás, íjász bemutató, sólyom röptetés, állatsimo-

gató, fa játszópark is szerepel,
a rockopera előadás 19.30-kor
kezdődik.
Bővebb információ a www.
istvanakiraly.sk weboldalon.
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Korszerűsítik
a váci színházat

Újdonság: Madách Színház színvonalú hangtechnika,
nagyobb színpad, páholy, igényes nézőtér
A Dr. Csányi körúton emelkedő Váci Dunakanyar Színház nemrég megszépült külső arculata után a patinás épületben javában tart a teátrum belső
átalakítása, felújítása. A csütörtöki sajtónyilvános bejáráson dr. Rétvári
Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a város országgyűlési képviselője
megerősítette, hogy a tervekre biztosított 20 millió forint mellett a kormány által megítélt 325 millió forint támogatás összegének háromnegyedét már át is utalták az intézménynek.

D

r. Rétvári Bence
csütörtök délután
látogatott el a színházba, aki Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatójának
társaságában tájékozódott a
beruház munkálatairól. A politikus kiemelte; az elnyert kormányzati támogatás bejelentéséhez hasonlóan fontosnak
tartja, hogy a beruházás munkálatairól is tájékozódhasson a
lakosság a sajtónyilvánosságon
keresztül.
– Örömmel látom, hogy a
felújítás munkálatai jó ütemben haladnak, szinte teljes
egészében megújul a színház,
amely szeptember végén már
az átalakított, megszépült, modern technikai rendszerrel fogadhatja a nagyközönséget.
Dr. Rétvári Bence szerint jó
döntést hozott a váci önkormányzat, amikor Kis Domonkos
Márk és társai színházalapítási
terveit támogatta, melynek létjogosultságát az elmúlt hat évben
bizonyította a fiatal társulat. A
teátrum előadásai mellett nagy
sikernek örvendenek a V4 Fesztiválok és színházi találkozók is
– mondta.
– A kormányzati támogatásnak köszönhetően a jövőben

A munkálatokról a színház igazgatója tájékoztatta az államtitkárt

korszerű, a színházkedvelő közönség igényeihez méltó környezetben tudja fogadni a nézőket a Váci Dunakanyar Színház
– tette hozzá az államtitkár.
Kis Domonkos Márk elmondta, hogy a rendkívüli meleg időjárás ellenére is gőzerővel haladnak a munkálatok.
Szinte mindent kicserélnek, átépítenek az épületben, a vízvezetéktől kezdve egészen az
elektromos vezetékekig. Már
készen van a karzat, az erkélyen két nyolc személyes páholy kerül kialakításra, és ott
helyezik el a műszaki pultot is.
Hőcserélős léghűtórendszert
kap a színház, amelynek elő-

nye, hogy a nézők komfortérzetének garantálása mellett
gazdaságos is. Új büfé és ruhatár is épül.
- Újdonság, hogy nagyobb
lesz a színpad, színpadi forgató és sülyesztő készül, nagyon
komoly fénytechnikai rendszer
épül, Madách Színház színvonalú hangrendszerünk lesz –
mondta a színház direktora.
Kis Domonkos Márk újságírói kérdésre elmondta, hogy
szeptember 29-én egy Molnár Ferenc darabbal tervezik a
megújult színházban a nyitóelőadását.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Dunakeszi:
Kezdődik az új tanév

Szeptember harmadikán, a nyolcórai becsengetéssel a tanintézményekben elkezdődik a 2018/19-es tanév. A megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről Eich Lászlótól, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójától
kértünk tájékoztatást.
– Az ország legnagyobb tanulólétszámú tankerülete a miénk – kezdte a válaszadást az
igazgató. – Huszonhatezer ötszáz diák tanul az ötvenöt iskolánkban. Az aszódi, a gödöllői
és a dunakeszi járás állami iskoláinak fenntartását, szakmai
irányítását és működtetését végezzük. Összesen harminc település iskolájával és önkormányzatával vagyunk kapcsolatban. Mindenkivel kiváló
partneri kapcsolatot ápolunk.
– Ami Dunakeszit illeti, az
elmúlt tanévben rendkívül sok
fejlesztés valósult meg, aminek
gyümölcsét idén is élvezhetjük.
Megnyílt a Szent István Általános Iskola kiemelt kormányzati beruházásként megvalósult
új épülete. A Fazekas Iskolában a Kézilabda Szövetség pályázata segítségével az Önkormányzat felújította a sportcsarnokot. Hatalmas előrelépés
volt a Gérecz Attila Tanuszoda
megnyitása is, így jelenleg már
itt történik a gyerekek úszásoktatása. Jelentős tankerületi informatikai fejlesztés valósult meg a városi iskolákban,
hiszen 61 millió forint értékben 479 db eszközt telepítettünk, monitorokat, számítógépeket, laptopokat és projektorokat. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Eszterházy Károly Egyetemmel a

Komplex alapprogram bevezetésére, melynek keretében pedagógusaink különböző szakmai továbbképzéseken vehetnek majd részt. Több iskolánk
is bekapcsolódott az Erasmusprogramba, amely nemzetközi
kapcsolatépítést tesz lehetővé a
pedagógusok és diákok számára. A hetedikesek pedig több
iskolából részt vettek a Határtalanul program határon túli
magyar területekre irányuló
kirándulásain.
– A nyáron befejeződtek, illetve a most kezdődő tanévben
tovább folytatódnak a fejlesztések. A Körösi Csoma Sándor Általános Iskola régóta
várt energetikai korszerűsítése
megtörtént.
A Kodály Program keretében a Farkas Ferenc Művészeti Iskola számára 7 millió forint értékben vásárolunk 48
db új, kiváló minőségű hangszert. Emellett egymillió forintért hangszerjavításra is lehetőség nyílik.
– Nyáron véglegesítettük a
Radnóti Miklós Gimnázium
több mint hatszáz millió forintos energetikai korszerűsítésének a terveit, s várhatóan ős�szel elkezdődnek majd a munkálatok.
– Az idei tanévben is tovább
növekszik a tanulólétszám. Az
általános iskolákban folytat-

juk az Önkormányzattal és a
városi sportegyesületekkel közös egészséges életmódra nevelő programunkat. Eddig a tanrendbe építve tenisz, úszás, kézilabda, korfball és judo szerepelt az alsó tagozatokban,
ősztől pedig, ha a feltételek engedik, szeretnénk elindítani a
korcsolya oktatást is.
– Kormányhatározat alapján
a tankerület végzi a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és
Gimnázium új épületének terveztetését, így várhatóan kéthárom év múlva egy Szent István Iskola méretű új épületbe
költözhet az intézmény. Ez segítheti a dunakeszi diákok lakóhelyhez közeli középiskolai
továbbtanulását is.
– A most induló tanévben
szakmai előrelépést jelent majd
a minden iskolában bevezetésre kerülő elektronikus napló és az iskolai adminisztrációt
megkönnyítő fenntartói szoftver alkalmazása. Az a célunk,
hogy magas színvonalú szakmai támogatást nyújtsunk az
iskoláinknak, s minden olyan
fejlesztés előkészítését segítsük, amely a színvonalas oktató-nevelő munkát támogatja –
mondta befejezésül a tankerületi igazgató.
Lejegyezte:
Katona M. István

Rádiójeles órát kapott
a középkori templom

Állami támogatással újul meg a Dunakanyar egyetlen, ma is álló középkori egyházi műemléke. A nagymarosi Szent Kereszt felmagasztalása templom alapjai még a 14. század első felében épültek, a 16.
század elején készült tornya pedig hazánk egyik legépebben ránk maradt későgótikus emléke.

Cégcsoportunk a közétkeztetési szolgáltató szektor piacvezetője.
Munkatársainknak hosszú távú munkalehetőséget, versenyképes
jövedelmet és juttatásokat biztosítunk, csapatszellemet képviselő,
dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú vállalatunknál.
Csatlakozzon Dunakeszin működő csapatunkba!
Jelenleg az alábbi munkakörbe keresünk új munkatársakat:
KONYHAI KISEGÍTŐ
Feladatok:
• előkészítő műveletek elvégzése,
• az elkészített ételek adagolása, tálalása,
• a konyha és a konyhai eszközök tisztán tartása,
• szállítóedények, egyéb főző- és tálalóedények mosogatása,
• a konyha és főzőtér takarítása, rendben tartása.
Csapatunkba terhelhető, nagy munkabírású, rend- és
tisztaságszerető munkatársat keresünk. Nyugdíjas vagy
megváltozott munkaképességű, de fizikai munkavégzést vállalni
tudó jelöltek jelentkezését is várjuk.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el
jelentkezését a human.vital@hungast.hu e-mail címre, vagy
hívja hétköznapokon, munkaidőben a következő telefonszámok
valamelyikét: 06 (27) 342 668, 06 (70) 442 3071, 06 (70) 681 2276!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

A

z impozáns épület homlokzatának megújítására 60 millió forintot kapott a Duna-parti város.
Az összegből elvégezték a vakolatjavítást, restaurálták a külső kőfelületeket, valamint lecserélték a régi óralapokat
és mutatókat, a kupolán álló keresztet, és a
régi nyílászárókat. A munkálatokkal várhatóan szeptember közepén végeznek.
Május óta van felállványozva a Dunakanyar egyik legfontosabb műemléke, a barokk stílusban átépített gótikus nagymarosi plébániatemplom. Az épület végleges
külső formáját 1771-ben kapta meg, de torony nélküli elődjét már az 1300-as évek
elején felépítették. A templom 2001-ben
esett át utoljára nagyobb volumenű felújításon, akkor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával készült el a toronysisak rézlemezfedése, a tetőhéjazat és az ereszcsatornák teljes cseréje. Most a településnek az EMMI biztosított forrást a külső felújításra.
„Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk 60 millió forintot a nagymarosi
templom külső homlokzatának a felújítására. Májusban kezdődtek el a munkálatok, és

ha minden igaz, szeptember közepén fognak befejeződni. Ez azt jelenti, hogy a templomnak a tornya és a külső hajó része újul
meg.”- nyilatkozta az ESTV-nek Gáspár István nagymarosi plébános.
Az elmúlt hónapokban kijavították, illetve ahol szükség volt rá, cserélték a vakolatot, illetve kifestették a homlokzatot.
Megtisztítottak, illetve restauráltak több
mint 600 négyzetméternyi külső natúr kőfelületet. Augusztus 13-án ünnepélyes keretek között, harangszóval kísérve került
fel az új kereszt is a kupolára.
„A tornyon történtek igazán látványos
javítások, felújítások. Augusztus 13-án helyeztük el az új aranyozott keresztet és a
felújított aranyozott gömböt, ahol az eredetit sikerült megmenteni jelentős javítás
lévén. Műemlékes elvárás volt, hogy lehetőség szerint tegyük vissza az eredetit,
hogyha még használható. A toronyórák
szerkezete is cserére került és felújításra, tehát a meghajtótengelyek új, műholdas vezérlést kapott a toronyóra, és mind
a négy számlap, amelyek közel két méter átmérőjűek, azok is cserére kerültek, a
régi elöregedett vaslemezek, lemezórala-

pok helyett most új, tűzzománcozott óralapok és mutatók készültek.” – ismertette
Heininger Ferenc, a Nagymarosi Egyháztanács világi elnöke.
Fotó: KesziPress archív felvétele
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Kolonics György-emlékkiállítás
nyílik pénteken Gödön
Kolonics, a sportlegenda címmel kiállítás nyílik pénteken, Gödön a 2008-ban elhunyt kétszeres
olimpiai bajnok kenus, Kolonics György emlékére.

A

szervező Kolonics
György Alapítvány
csütörtöki tájékoztatása szerint a tizenötszörös világbajnok pályafutását felölelő vándorkiállítás
eredeti sportrelikviák és archív
képi anyagok felsorakoztatásával mutatja be a sportoló életútját a József Attila Művelődési
Házban - írja az MTI.
A nyitóünnepségen jelen lesz
a sportág több jeles képviselője, így Kammerer Zoltán, Szabó Gabriella, Vaskuti István,
Wichmann Tamás és Csabai
Edvin.
A szeptember 6-ig megte-

Tíz éve hunyt el
a kiváló sportember

kinthető tárlat az ország különböző településein eddig 19
alkalommal mintegy 500 ezer
emberhez jutott már el. Idén

a gödi az első állomás és a kiállítás a rendezők szerint a 25.
Göd Kupa évében méltó megemlékezés, a Dunakanyar

egyik legnagyobb vízisporteseményén Kolonics György is
több alkalommal részt vett.
A 35 esztendős gödi kajakkenu szakosztály szombaton a
Dunai Vízisport Alapítvánnyal
közösen rendezi meg a negyed
évszázados Göd Kupát, melyen
több mint 30 futamot hirdetnek a szervezők: délelőtt a hazai szövetség által is támogatott utánpótláskorú kajakosoknak, délután pedig szabadidős
kenufutamokat tartanak.
Kolonics György 36 évesen,
2008. július 15-én edzés közben
hunyt el szívtágulattal járó szívizombetegség következtében.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
Apróhirdetés
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693,
30/382-7020

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

• Labor vérvétel, kötözés otthonában! Feszültségmentes, rohanás nélküli egészségügyi szolgáltatások! Tel: 06-30-320-0461,
www.vervetelhazhozjon.hu
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