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Megalakult 
az új országgyűlés

Alag centenárium

Hatalmas esőzések

(Folytatás a 2. oldalon)

A 2010. április 11-i és az április 25-i választáson mandátumot nyert országgyűlési képviselők május 14-
én tettek esküt a parlamentben. A magyar országgyűlés alakuló ülése előtt vették át megbízólevelüket az 
országgyűlési képviselők.

Dióssi Csaba, Pest megye 3. 
számú –  Dunakeszi központú – 
választókerület 2010. április 11-
én megválasztott országgyűlési 
képviselője május 10-én ünnep-
ség keretében vette át megbízóle-
velét a Helyi Választási Bizottság 
elnökétől. A városi házasságkö-

tő teremben rendezett ünnepi ce-
remónián Dr. Borszéki Péter be-
jelentette, hogy az április 11-i vá-
lasztás érvényes, és eredményes 
volt, melyen közel 68 százalékos 
volt a választási részvétel. A vá-
lasztást Dióssi Csaba, a Fidesz-
KDNP jelöltje jelentős fölénnyel, 

50,34 százalékos eredménnyel 
nyert meg. A Választási Bizottság 
elnöke azt kívánta Dióssi Csabá-
nak, hogy az országgyűlésben a 
lehető legjobb eredményt elérve 
képviselje a Dunakeszin és a vá-
lasztókerületben élő polgárokat. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Alag, a magyar lóversenyzés 
Európa hírű fellegvára ezekben 
a hetekben ünnepli községgé vá-
lásának 100. évfordulóját. A leg-
nagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István által 1827-ben életre hí-
vott Magyar Lovaregylet 1889-
ben vásárolta meg Alag-pusztát. 
A „Pest megyei Szaharaként” is-
mert területen néhány év alatt 
európai hírű tréningtelepet és 

versenypályát építettek ki. Alag 
rövid idő alatt a magyar lóver-
senyzés fellegvárává vált, ahol 
a legkiválóbb angol és magyar 
idomárok, zsokét, istállótulajdo-
nosok, a társadalmi élet jeles sze-
mélyiségei, a művészvilág nagy-
jai, az 1910-ben önálló községgé 
váló település legfényesebb lap-
jait írták munkájukkal, tehetsé-
gükkel, sikereikkel. Gróf Szé-

chenyi István elképzelését gróf 
Batthyány Elemér – az első fe-
lelős, „vértanú” miniszterelnök, 
Batthyány Lajos fia – soha nem 
lankadó buzgalommal valósítot-
ta meg. A „versenyügyet” olyan 
magasra emelte, hogy a magyar 
lett általa az angol után a világ 
első telivértenyésztője.  

Az özönvízszerű eső régiónk-
ban nem okozott akkora kárt, 
mint a Dunántúlon és az ország 
észak-keleti területein. A bizto-
sító társaságok gyorsfelmérése 
szerint a keletkezett kár elérheti 
a négy milliárd forintot.

A hatalmas esőzések és az or-
kánerejű szél régiónkban is sok 
kellemetlenséget okozott. A váci 

tűzoltókat – mint azt a sajtó-
nak nyilatkozó parancsnokok el-
mondták – több mint száz alka-
lommal riasztották.   

A felhőszakadásszerű esőzé-
sek miatt Vácnál több mint egy 
métert emelkedett a Duna szint-
je, megáradtak a hegyi patakok, 
a lezúduló víz házakat, pincéket 
öntött el. 

Dunakeszi-gyártelepen a hirte-
len érkező nagy mennyiségű csa-
padékvíz elárasztotta a vasúti alul-
járót, ahol egy személyautót telje-
sen ellepett. A hatalmas víz fogsá-
gába esett autót a tűzoltók szaba-
dították ki. Az aluljáróba torkolló 
Béke úton félméteres víz höm-
pölygött. A Duna-parti város több 

(Folytatás a 4. oldalon)
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„Magyar, Magyaroknak 

a Magyar 
Munkavállalókért!

várJuk régI éS ÚJ váSárlóInkat SZélES 
válaSZtékkal, nagy árukéSZlEttEl
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:

bEtonacél
átm. 8 mm 168,- Ft/kg + ÁFA, átm. 10 mm-től 163,- Ft/kg + ÁFA

hEgESZtEtt háló
4x4x150x150x2150x5000 2.726,-  Ft/tábla + ÁFA
5x5x150x150x2150x5000 4.131,-  Ft/tábla + ÁFA
6x6x150x150x2150x5000 5.848,-  Ft/tábla + ÁFA
8x8x150x150x2150x5000 10.287,-  Ft/tábla + ÁFA

MElEgEn hEngErElt vaSlEMEZ
4x1250x2500 165,- Ft/kg + ÁFA
6x1000x2000 165,- Ft/kg + ÁFA

áraink a készlet erejéig érvényesek!

www.timarvasker.hu

Dr. Borszéki Péter gratulált 
Dióssi Csabának, akinek a hall-
gatóság vastapsa közepette adta 
át a Megbízólevelet. 

Dióssi Csaba köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik a kam-
pány során munkájukkal támo-
gatták a közös siker elérését. A 
mandátum lehetőség az előttünk 
álló feladatok sikeres megoldásá-
ra – hangsúlyozta az országgyű-
lési képviselő, aki a város koráb-
bi pályázataira utalva kiemelte: 
többször nyert Dunakeszi, de leg-
inkább az elutasításban volt ré-
sze. – Amit megnyertük – sajnos 
többségében – ahhoz pedig nem 
biztosított forrást a kormány – 
húzta alá. Dióssi Csaba reményét 
fejezte ki, hogy az új időszakban 
nagyobb siker övezi majd Duna-
keszi és térségének pályázatait, 
és jelentősen sikerül csökkenteni 
az állami, az önkormányzati bü-
rokráciát a májusban induló kor-
mányzati ciklusban. 

Befejezésül arról szólt, hogy ér-
zékelik az Orbán-kormány iránti 
óriási várakozást, melynek igye-
keznek legjobb tudásukkal meg-
felelni az országgyűlésben. Par-
lamenti munkája során személy 
szerint ő is arra koncentrál, hogy 
négy év múlva nyugodt lelkiis-
merettel, emelt fővel vállalhassa 
a számvetést. 

Kecskeméthy Géza polgármes-

ter gratulált a város új országgyű-
lési képviselőjének, aki alpolgár-
mesterként jelentős önkormányza-
ti ismeretet és gyakorlatot szerzett 
ahhoz, hogy az országgyűlésben 
érdemi munkát tudjon kifejteni. 
Szorgalmazta az állami bürokrá-
cia leépítését, a pályázati forrásból 
megvalósuló beruházások szak-
szerű előkészítését, a főhatóságok 

munkájának racionalizálását. Fel-
kérte Dióssi Csabát, hogy határo-
zott és céltudatos munkával kép-
viselje a helyi önkormányzatok, a 
térségben élő lakosság érdekeit az 
országgyűlésben. Bizakodva szólt 
arról, hogy az új kormány támoga-
tásával és az új országgyűlési kép-
viselő közreműködésével remél-
hetőleg sikerül pénzügyi forrást 
nyerni iskola felújításra és a városi 
uszoda felépítéséhez.  

Pest megye 2. számú választó-
kerületének – Vác, Göd, Sződliget 
– új országgyűlési képviselője, 
Bábiné Szottfried Gabriella más-
nap, május 11-én a váci Városhá-
zán átvette megbízólevelét.

A ceremónián  résztvevő ven-
dégeket – köztük Vác Város jegy-
zőjét, a Helyi Választási Iroda ve-
zetőjét, Dr. Dora Pétert, a város 

alpolgármesterét, Dr. Molnár La-
jost, a Helyi Választási Bizottság 
több tagját – Dr. Oroszi Sándor 
köszöntötte. A Helyi Választási 
Bizottság elnöke elmondta, hogy 
a 2010. április 25-i országgyűlési 
képviselő választás eredményes 
volt, melyet Bábiné Szottfried 
Gabriella nyert meg. 

Az elnök köszönetet mondott a 
Helyi Választási Bizottság vala-
mennyi tagjának, a képviselője-

(Folytatás az 1. oldalról)
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VÁSÁROLJON kötEgbEn KEDVEZŐ ÁRON!

vecsés, Dózsa Gy. út 22.
Tel.: 29/355-501

PilisvörösvÁr, ipari Park, 
szent lászló u. 6.

Tel./Fax: 26/363-900
érD, velencei út 18.

Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929
szaDa, Dózsa Gy. út 151.

Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

buDakeszi, kert u. 29.
Tel.: 23/451-280,

451-307, 450-721

FóT, Galamb József u. 1. 
ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347

Támogassa a munkahelyTeremTő vállalkozásokaT!”

Hatalmas esőzések

Betörtek a dunakeszi főpostára

löltet állító szervezeteknek a vá-
lasztás időszakában végzett mun-
káért, együttműködésért.

Dr. Oroszi Sándor jó kívánsá-
gait kifejezve gratulált Bábiné 
Szottfried Gabriellának, akinek 
átnyújtotta az országgyűlési kép-
viselői mandátumát igazoló meg-
bízólevelet.

Bábiné Szottfried Gabriella 
(Fidesz-KDNP) a választókerület 
új országgyűlési képviselője kö-
szönetet mondott támogatóinak, s 
mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a sikerhez. Bejelen-
tette, hogy a 2. számú választóke-
rület valamennyi polgárának kép-
viselője lesz a Parlamentben, ak-
tívan részt kíván venni az ország 

helyreállításában a kétharmados 
többséggel felruházott Fidesz-

KDNP többség tagjaként. 
(Vetési) 

(Folytatás az 1. oldalról)

2120 Dunakeszi, Fő út 31. 
Telefon: 06 27 347 721
E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu

Az Ön szépségéért

Bischoff Andrea kozmetikus,  
diplomás sminkes és tetováló.

Algotherm kozmetika, Long-Time Liner  
profi smink garanciával.

Lávaköves meridián masszázs,
Szvitek Andrea:  Formax esztétikai lézer, tartós 

szőrtelenítés, esztétikai kezelések.
Fényterápiás kollagén szolárium.

3 személyes infra szauna.
Garai Ági: Nelly Devuyst karcsusító pakolás.

Gábor Tímea: manikűr - műköröm.

Az Ön egészségéért

Dr. Mohamed Al-Badani:  
Kardiológia - szívultrahang
Dr. Horváth Gabriella: homeopatia-allergia, 
fejfájás, szorongás kezelése, belgyógyászat

Dr. Simon Lívia: 
foglalkozás egészségügy, üzemorvos
Király Ildikó: természetgyógyász, fül akupunktőr.
Herhold Ágnes:   
természetgyógyász, természetes gyógymódok.
Györgyi: Reiki Mester,  
Test és Lélek Gyógyász

pontján árasztotta el a víz a pin-
céket. A város egyik, legmélyebb 
pontján fekvő Blaha utcában ho-
mokzsákokkal és szippantós au-
tóval mentették a csapadékkal 
elárasztott ingatlanokat, pincéket 
– tájékoztatta lapunkat a mentés-
ben résztvevő Ambrus Ferenc, a 
polgármesteri hivatal polgári vé-
delmi ügyintézője. – Szomba-
ton és vasárnap 5 szippantós ko-
csit vetettünk be a víz alá került 
pincék és ingatlanok mentésére. 
Homokzsákokkal védtük a háza-
kat, mint pl. a Tóvárosban, a Kas-
sa utca elején, ahol, a lakópark kö-
zepén lévő tó öntött ki. 

Ambrus Ferenc beszámolt ar-
ról is, hogy Gyártelepen, a Kan-
dó és az Iskola sétányt elöntötte a 
szennyvíz. Információink szerint 
a Tőzegtónál több órán át nem 
volt áram, mert a hatalmas vihar-

ban egy kidőlt fa elszakította az 
elektromos vezetéket.

 A kedd délutáni időjárás jelenté-
sek szerint az özönvízszerű esőnek 
vége, de az árvízszempontból leg-
veszélyeztetettebb észak-keleti ré-
gióban további komoly esők lehet-

nek. Vácon és a környező települé-
seken is kitartó esőzésről számol-
hatunk be. Csak reménykedhetünk, 
hogy hétvégére már valóban az át-
lagos, 21-26 fokos májusi idő lesz.

V. I.
Fotó: Hohner Miklós

Tűzoltók mentették ki a víz fogságába esett autót 
(További  képek megtekinthetők a www.dunakanyarregio.hu hírportálon.)

56 zsák/raklap
szlovák 2160,- Ft/q + ÁFA
váci 2208,- Ft/q + ÁFA

cEMEnt akcIó!

allergiás betegnek 30% kedvezmény
május és június hónapban!

Nagy mennyiségű készpénzt vittek el
Ismeretlen tettesek hétfőre virradóra betörtek a dunakeszi főpostára, ahonnan nagy mennyiségű kész-
pénzt vittek el – tájékoztatta szerkesztőségünket Kovács László alezredes. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A városi rendőrkapitány el-
mondta, hogy a médiumokban 
megjelent hírektől eltérően nem 
postarablás, hanem betöréses lo-
pás történt. Az eddigi informá-

ciók szerint a Verseny utcai pos-
ta épületébe – vélhetően többen 
– az elkövetők a belsőudvar fe-
lől hatoltak be az ajtó feltörésé-
vel. A rendőrkapitány tájékozta-

tása szerint a betörők az épület-
ben szétzúzták a belső riasztó-
rendszert. 

Dr. Borszéki Péter (jobbról) adta át Dióssi Csabának  a megbízólevelet

Bábiné Szottfried Gabriellának Dr. Oroszi Sándor gratulált a győzelemhez
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Magyarkúti Rajztábor

Kreativitás, esztétikai érzék
és térlátás fejlesztése nagy
tapasztalattal, múvész-tanári 
irányítással. 
Napközis tábor egész nyáron, 
7-14 éves korig vagy azon túl
Napidíj 2780.-Ft.
Egész hétre 12900.-Ft.
Testvéreknek 10% engedmény. 

peli.mandula@invitel.hu
+36-27-350699
+36-20-2382524
2621. Veróce-Magyarkút,
Erdóalja utca 1281/1

+36-20-6690914

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: gubán Kornélia

nyomda: garmond Press 
Nyomdaipari Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HIrdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBeN és a 
FroNt graFIKa stúdIóBaN

dUnAkeszI: 
UNo reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása 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 vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

Mint azt a képviselő elmondta: 
a beruházás a tavalyi választó-
körzeti keretből, valamint az ön-
kormányzat támogatásával való-
sulhatott meg. 

– A több mint száz éves útbur-
kolat felújítása közel hét millió 
forintból készült el. A termés-
követ aszfalt váltotta fel a lakók 
örömére – mondta Kriksz István.

A képviselő köszönetet mon-
dott még Szikora Miklós főmér-
nöknek, Espár Péternek a mű-
szaki előkészítésért és a kivite-
lezőnek a Petőcz és Perecsényi 
Kft-nek, akik szintén részt vettek 
az átadáson.

Furucz Anita

Teljes útfelújítás 
két év után Vácon

Vác, Dr. Csányi László körút 24.

Új építésû, azonnal birtokba vehetô, 
kulcsrakész lakások.

Értékesítés és információ
	 061	269	1380	•	061	215	7266	•	0630	875	7707
*	ertekesites@otpingatlan.hu

új építésû lakások

www.otpingatlan.hu

Akár 3,9 millió forint

árengedménnyel!

A beruházó szerint 6-8 hét kellene a befejezésig

A mélygarázs ügy tovább foly-
tatódik Vácott. A város képvise-
lő-testülete áprilisban rendkívü-
li, zárt ülésen arról döntött, hogy 
120 millió forint letétbe helyezé-
se és több kikötés mellett meg-
próbálja rávenni a Váci Közpon-
ti Parkoló Beruházó Kft-t, hogy 
fejezze be a mélygarázst. A fel-
tételek között szerepel a postával 
szemben lévő üzletsor kisajátítá-
sa, majd újra felépítése, és annak 
átadása az önkormányzatnak, az 
utak teljes felújítása, – melyet 
vállal a beruházó kikötések nél-
kül is –, a köszönőház, a szociális 
helyiségek és a lift átadása a vá-
rosnak anyagi vonzat nélkül, va-
lamint a Piac utca kiszélesítése. 
Fördős Attila, képviselő, a jobb-
oldali Összefogás frakció veze-
tője korábban azt nyilatkozta la-
punknak, hogy a garázs várha-
tóan augusztusban átadásra ke-
rül. A kft ügyvezetője azonban 
nem hisz ebben az időpontban. 
Hajdu Vilmos, a Dunakanyar Ré-
giónak azt mondta: nem ismeri a 
város célját a garázzsal kapcso-
latban. Úgy látja, hogy a befeje-
zésig mindössze 6-8 hét kellene, 
ami szerinte azonban elhúzódhat 
az őszi önkormányzati választá-

sokig is, és akkor legkorábban 
csak novemberben vehetik bir-
tokba az autósok. 

– Született egy testületi ha-
tározat, amelyben az is benne 
van, hogy a postával szemben 
lévő Peti bolt épületét kisajátít-
ja a város. Ön mit gondol erről? 
– kérdeztük Hajdu Vilmost. 

– Pozitívumként értékeljük azt, 
hogy végre döntés született a bolt 
telkének kisajátítása ügyében. 
Nem értjük azonban azt, hogy 
mit jelent a teljes telek kisajátítá-
sa után a visszamaradó rész. Mi-
lyen visszamaradó részre kellene 
nekünk üzletsort építenünk?

– A Peti bolt épületének egyik 
tulajdonosa az egyeztető fóru-
mon azt mondta, hogy ragasz-
kodna az Önökkel kötött szerző-
déshez, amelyben az áll, hogy a 
kft befordítja az üzletsort a Piac 
utca felé. 

– Igen, valóban van egy szerző-
désünk, amely azonban a testület 
határozata alapján értelmét vesz-
ti. Mi abban azt vállaltuk, hogy a 
garázs használatba vétele után, – 
amikor a város ki akarja majd sajá-
títani közcélra a terület egy részét 
-, befordítjuk az épületet, és ezzel 
kártalanítjuk is a tulajdonosokat. 

– Korábban azt nyilatkozta, 
hogy bár megépítették a köszö-
nőházat, a hozzá tartozó szoci-
ális helyiségekkel és a lifttel, de 
ezt nem ingyen tették. Most még-
is arra kötelezné Önt a testület, 
hogy adja át ezeket a városnak 
térítésmentesen. Mit szól ehhez 
a döntéshez? 

– Kezelhetetlennek és értel-
mezhetetlennek tartom. Úgy tud-
juk, hogy még mindig érvényben 
van az önkormányzattal kötött 
szerződésünk, sőt, a város ráuta-
ló magatartást is tanúsított akkor, 
amikor kétszer – most is érvény-
ben lévő – pályázati kiírást tett 
közzé a liftek és az üzemelte-
téshez, fenntartáshoz szüksé-
ges helyiségek megvalósítására. 
Az, hogy mi műszaki szükségből 
egyes részeket már megvalósítot-
tunk, nem jelenti azt, hogy térí-
tésmentesen átadjuk az önkor-
mányzatnak. A kérdést majd pol-
gári peres úton tisztázzuk a vá-
rossal. 

– Többször is hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzat jogtala-
nul akarja a VKPB Kft-t arra kö-
telezni, hogy 12 és fél méter szé-
les utat építsen. Változott ebben 
a kérdésben az álláspontjuk?

– Nem, semmi esetre sem. A 
mélygarázs építési engedélye 
2008. január 24-én került kiadás-
ra, és 2008. február 29-én vált 
jogerőssé. Ekkor olyan helyi épí-
tési szabályzat volt még érvény-
ben, melyben a Piac utca erede-
ti, meglévő szélességével szere-
pelt. Aztán 2008 decemberében 
változtatta meg a város a HÉSZ-t, 
amelyben már az új útszélesség 
van előírva. Utólag támasztani 
olyan követelményt, hogy időköz-
ben megváltozott a HÉSZ, kétes 
érvelésnek tűnik. Megvárjuk az 
ügyészség véleményét a kérdés-
ben. (Az általunk megkérdezett jo-
gászok is a VKPB Kft véleményét 
támasztják alá – a szerk.)

– Az áprilisban született hatá-
rozat több feltételt is előír. Ön a 
legutóbbi fórumon úgy fogalma-
zott, hogy „játszásiból” lehet, 
hogy bele mennek ezekbe a felté-
telekbe, ezért tárgyalásba kezd a 
bankkal. Hol tart most az ügy?

– A tárgyalások valóban meg-
kezdődtek. De én ezen a fórumon 
azt is elmondtam, hogy csak egy 
feltétellel megyünk bele a dolog-
ba, ha a város ügyvédi letétbe he-
lyezi a végleges közútkezelői en-
gedélyt az eredeti út szélességére. 

– Megkereste lapunkat az egyik 
alvállalkozó, aki azt állítja, hogy 
nem fizették ki a munkáját. Ko-
rábban volt olyan eset, amikor a 
nyílt napon az egyik alvállalkozó 
el kezdte kihordani az általa be-
épített berendezéseket. 

– A váci önkormányzat a mély-
garázs megvalósítására kötött 
megállapodást egyoldalúan felül 
akarja írni. Egyrészt azzal, hogy 
a megszavazott, és a finanszírozó-
val is leszerződött beruházási ösz-
szeget utólag 800 millió forinttal 
akarja csökkenteni. Másrészt en-
nek eléréséig a használatbavéte-
li engedély megszerzését akadá-
lyozza, és feltételekhez köti. Ezek 
mintegy 300 millió forintos nem 
várt többletköltséget jelentenének 
a VKPB-nek. A fenti két szándék 
folyamatos napirenden tartása azt 
szolgálhatja, hogy a projekt rossz 
színben tűnjön fel, és a megvaló-
sításban közreműködők elbizony-
talanodjanak. Ilyen helyzetben 
minden résztvevő cég a maximá-
lis biztonságra és óvatosságra tö-
rekszik. A fenti okok által gerjesz-
tett helyzet ezért természetszerű-
leg érinti, és jelentősen nehezíti a 
befejezéshez közeli munkák szer-
ződéses lezárását és az elszámolá-

sokat. Az önkormányzati szándék 
érvényesülésének az lehet a leg-
rosszabb következménye, hogy a 
szerződéses rendszer felborulna, 
ezért a beruházó és a fővállalko-
zó által kötött szerződések is tart-
hatatlanná válnának. Fentiek elle-
nére a VKPB-nek feltett szándéka 
a mélygarázs befejezése és üzem-
be helyezése, melyhez a közremű-
ködő vállalkozók együttműködé-
sét kérte és kéri. Ezért ha a város 
műszaki kifogásokra hivatkozva 
akarna a szerződéses kötelezett-
ségeiből kibújni, és ezzel a mag-
valósításban résztvevőket ellehe-
tetleníteni, akkor a VKPB-nek és 
a vállalkozóknak együtt kell majd 
megvédeniük az elvégzett mun-
kájuk értékét, minőségét – mond-
ta végezetül Hajdu Vilmos.

Civil kezdeményezésre tartot-
tak fórumot május elején, ahol 
elhangzott ismét, hogy a vál-
lalkozók és a lakók is szeretnék 
az építkezés azonnali befejezé-
sét. Több kérdés is felmerült az 
egyeztetésen, amelyekre csak 
Hajdu Vilmos tudott válaszolni, 
mert a város részéről senki nem 
jelent meg. Így a nyitott kérdé-
sekben tovább folyik a vita.

Furucz Anita

Átadták a felújított Vetési utcát Vácon, ahol mintegy 175 méter hosszan megújult a teljes útburkolat. A 
műszaki átadáson a körzet képviselője Kriksz István is jelen volt, aki hangsúlyozta: két éve nem történt 
teljes útfelújítás Vácon.  

A váci mélygarázs ügyében 
tovább folyik a vita

Aktuális és korábbi 
lapszámainkat 

megtekintheti a 
www.dunakanyar- 

regio.hu  
online hírportálon.
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Tájékoztatjuk Dunakeszi Vá-
ros lakosságát, hogy a Dunake-
szi, Szent István utca Táncsics 
M. utca – Bajcsy-Zsilinszky út 
közötti szakaszán történt szenny-
vízcsatorna meghibásodás, illet-
ve annak helyreállítása miatt a 
fenti útszakaszon forgalomtere-
lések, útlezárások kerültek beve-
zetésre.

A lezárt útszakasszal érintett 
helyi és helyközi autóbusz járatok 
a Bajcsy-Zs. út – Szent István út – 
2. sz. főút – Barátság út ideiglenes 
terelőútvonalon közlekednek. 

A Táncsics utcai megállóhelyek 
helyett az utasok le és felszállása 
az „Okmányiroda” és „Dunake-
szi, Városháza” elnevezésű meg-
állóhelyeken történik. A Szent 
István úton lévő SZTK megálló-
helyek nem üzemelnek. Részle-
tes tájékoztatás az érintett meg-

állókban kihelyezett utas tájé-
koztatókon. 

A munkálatok befejezésének 
időpontja előreláthatólag 2010. 
június 5.

Kérjük a lakosság szíves türel-

mét és megértését.

Dunakeszi Város  
Polgármesteri Hivatala

Műszaki és Településüze-
meltetési Osztály

Forgalomterelések, 
útlezárások a belvárosban

A Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság a gyermekvédelem és család-
védelem témakörében tanácsko-
zást rendezett május 4-én. A meg-
beszélésen részt vettek a dunake-
szi és gödi családsegítő szolgálat, 
a fóti és dunakeszi polgármeste-
ri hivatal gyámhatósága, a duna-

keszi gyermekjóléti szolgálat, az 
ÁNTSZ váci, sződi és dunakeszi 
kistérségi társulása, a dunake-
szi ESZGYESZ, a fóti ESZEPSZ 
képviselői, valamint Novák Gá-
bor Zsolt rendőr alezredes, a fóti 
rendőrőrs parancsnoka. 

A kapitányság részéről jelen volt 

Kovács László rendőr alezredes 
rendőrkapitány, Szilágyi Tamás 
rendőr alezredes, a bűnügyi osz-
tály vezetője valamint Seltenreich 
Mária rendőr százados, a bűn-
megelőzési csoport vezetője.

Alag centenárium
Alag ragyogása, sikerei, fejlő-

dése a helyi közösségben mind 
elszántabbá tette az önállósulás 
gondolatát, amely 1910. február 
18-án teljesült, amikor Dunakeszi 
község közgyűlése engedélyez-
te Alag kiválását. „A végső szót 
május 18-án mondta ki a belügy-
minisztérium. Ekkor került sor az 
új község nevének megállapításá-
ra. A hosszú különválási proce-
dúrában talán ez a nap tekinthető 
Alag község születésnapjának” – 

olvasható a centenáriumi ünnep-
ség tiszteletére rendhagyó szám-
mal megjelenő Dunakeszi Hely-
történeti Szemle írásában. 

 A jeles évforduló előtt Dunake-
szi Város Önkormányzata nagy-
szabású ünnepségsorozattal tisz-
teleg. A centenárium alkalmából 
május 14-én, Kecskeméthy Géza 
polgármester és Erdész Zoltán al-
polgármester emléktáblát avatott 
Alag egykori községháza – ma 
Széchenyi István Általános Isko-
la Piros épülete – falán. A patinás 
oktatási intézmény igazgatója, 

Tóthné Czimmermann Judit ünne-
pi köszöntőjében a korabeli Alag 
értékeit méltatva kiemelte, hogy 
a lósportról híres településnek 
önálló iskolája volt. A felelősen 
gondolkodó, értékmentő utódok-
nak köszönhetően napjainkban is 
régi fényében tündöklő község-
háza épülete a szellemi, kulturá-
lis élet központja volt 1912 és 1950 
között. „Iskola, templom, község-
háza a művelődés, a kultúra köz-
pontjaként állt, s áll ma is itt, és 
hirdeti Németh László szavaival 
élve – hogy „nincs az életben na-

gyobb felelősség és nagyobb meg-
tiszteltetés, mint hogy felneveljük 
a következő nemzedéket.” – tol-
mácsolta az író örökérvényű gon-
dolatát az igazgató asszony. 

Az ünnepi köszöntő után Szűcs 
János, Alag egykori főjegyzőjé-
nek unokája Ady Endre: Üzenet 
egykori iskolámba című versét 
szavalta el. 

A centenáriumi ünnepség soro-
zat nyitó rendezvénye a történelmi 
épület aulájában folytatódott, ahol 
Bocsák István Károlyné önkor-
mányzati képviselő, a művelődési 

és közoktatási bizottság tagja nyi-
totta meg Alag történetéből című 
kiállítást. A pedagógus képvise-
lő tanári elmélyültséggel és felké-
szültséggel mutatta be és méltatta, 
a két neves helytörténész, Szakáll 
Lászlóné és Csoma Attila dicsé-
retes szakmai igényességgel szer-
kesztett és összeállított tárlatát. 

A régi, varázslatos miliő-
be „csöppenhettünk” Kovácsné 
Dobai Márta és Gulyás Péter, a 
Telekeszi Tv szerkesztőinek és 
Imre István színművész vastaps-
sal fogadott filmje jóvoltából. 

Az iskola dísztermében tartott 
ünnepi képviselő-testületi ülésen 
Kecskeméthy Géza polgármester 
mondott beszédet, aki Alag önál-
lóvá válásának kezdetétől napja-
inkig rajzolta fel a település nagy 
ívű fejlődését. Megemlékezett a 
korabeli emberek szorgalmáról, 
tehetségéről, akik Alagon – az 
angliai Newmarket mintájára - 
felépítették Európa egyik legne-
vesebb tréningtelepét. Vízveze-
ték hálózatot, iskolát, templomot 
építettek, olyat alkottak, amely 
az utókor számára is példaérté-
kű és követendő. Alag 1910-től 
1950-ig – amikor ismét egyesült 
Dunakeszivel – élte legfénye-
sebb évtizedeit. A lósport jelen-
tős gyarapodást hozott Alag éle-
tében – mondta a polgármester.  

Az ünnepség az Uray György 
Színház művészeinek nagysikerű 
műsorával ért véget, akik Krúdy 
Gyula, Heltai Jenő, Kellér Andor, 
Őszi Kornél írásain, sziporkázó 
versein keresztül elevenítették fel 
Alag varázslatos világát. A szerve-
zők és a közreműködők igényessé-
gét dicsérő ünnepi műsort a Him-
nusz és a Szózat foglalta keretbe.

Vetési Imre

(Folytatás az 5. oldalon)

Tanácskozás a gyermek- és 
családvédelemről

„S halandó gyarlóságai között  
csupán maga az ember halha-
tatlan.” 

Garai Gábor: bizalom

Pandur József századik szüle-
tésnapja alkalmából családja, volt 
tanító kollégái és diákjai volt és 
jelenlegi városi vezetők, képvise-
lők és intézményvezetők gyűltek 
össze a Szent István Általános Is-
kolában. A mintegy száz résztve-
vő elismeréssel, hálával és szere-
tettel emlékezett meg az egykori 
tanítóról, igazgatóról.

Az ünnepségre Pandur 
György né, Pandur József menye 
és az iskola közös szervezésében 
kerülhetett sor. Az igazgató be-
széde után Hernádi Anna (7/b) 
Garai Gábor: Bizalom című ver-
sét szavalta el, majd a Kicsinyek 

kórusa egy népdalcsokrot adott 
elő. Ezután a család, a volt kollé-
gák és diákok visszaemlékezései 
következtek. 

Pandur József 1935–től kémia–
matematika szakos tanár, 1947–
60 között pedig iskolaigazgató 
volt a mai Szent István Általános 
Iskolában. „Jóska bácsi nagysze-
rű ember volt és kiváló pedagó-
gus”. Érdeklődése rendkívül szé-
les körű volt: kántorként orgo-
nált, kórusban énekelt, méhész-
kedett, egész életében verseket 
írt és gyakran festett is. Fejszá-
moló volt és a játékokat is nagyon 
szerette. Az általa gyűjtött hely-
történeti krónikák várostörténe-
ti szempontból meghatározók. Ő 
maga így nyilatkozott e munká-
járól: „csak akkor lesz értelme, 
ha a fiatalok közül minél többen 
kapnak kedvet a régi idők kutatá-
sához, mert jövőnket csak a múl-
tat megismerve, megbecsülve 
formálhatjuk”

Pandur József idén lenne száz 
éves. Egykori iskolája nagy hang-
súlyt fektetett emlékének megőr-
zésére: egy kémia tanteremet is 
elneveztek róla. „Nevét régi isko-
lája nagy tisztelettel és szeretet-
tel őrzi” illetve mindazok, akik 
ismerték őt.  

Aradi Rebeca

Pandur József 
idén lenne 100 éves

(Folytatás az 1. oldalról)

Az emléktáblát Kecskeméthy Géza polgármester  
és Erdész Zoltán alpolgármester avatta fel

A jól rögzíthető nyomok arról 
árulkodnak, hogy az elkövetők 
sok időt töltöttek a postán, akik 
feltörték az ügyintézők fiókjait, 
és a pénzt tartalmazó trezort.

A bűncselekményt az egyik 
munkába érkező alkalmazott 
észlelte, aki riasztotta a dunake-
szi rendőröket. 

A város főpostáján történt bűn-
cselekmény elkövetőinek felku-

tatását nagy erőkkel kezdte meg a 
rendőrkapitányság – tudtuk meg 
Kovács Lászlótól (képünkün). 

A rendőrkapitány kéri a lakos-
ságot, hogy aki a bűncselekmény 
időszakában arra járt, gyanús 
mozgást észlelt vagy személy-
gépkocsit látott, jelezze a Duna-
keszi Város Rendőrkapitánysá-
gán a nyomozás sikere érdeké-
ben.

V. I.

Betörtek a dunakeszi főpostára
(Folytatás a 2. oldalról)
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Pályázati felhívás
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  

kétfordulós pályázatot hirdet a Vác központi telephely  
irodaház bővítés magasépítési kivitelezésére. 

Várja azoknak a gyakorlattal, kivitelezési 
eszközparkkal és magasépítési szakemberekkel 

rendelkező, tőkeerős kivitelező társaságoknak az 
előzetes jelentkezését, amelyek a munka végzésére 

alkalmasnak minősítik magukat.

A Pályázóval szembeni elvárásokat és a magasépítési munka 
előzetes ismertetőjét a „Pályázati ismertető” tartalmazza, 
mely ingyenesen hozzáférhető. A bvo@dmrvzrt.hu e-mail 
címen, vagy postai úton történő bejelentkezés alapján az 
megküldésre kerül, vagy személyesen a DMRV Zrt 2600 
Vác, Kodály Z. u. 3. szám alatt munkanapokon 9-12 óra 
között a fsz 8-as szobában átvehető 2010. május 14-től, 

2010. május 31-ig.

A pályázati jelentkezés beadási helye:  
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3. fsz. 8.

A pályázati jelentkezés postázási címe:  
2601 Vác, Pf. 96.

A pályázati jelentkezés beadási határideje:  
2010. május 31. 14 óra

                               DMRV Zrt.

A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Alapítvány
2010. június 9-én 18 órai kezdettel kuratóriumi ülést tart. 

Helyszín: Göd Város Polgármesteri Hivatala, 2132 Göd, Pesti út 81.

A „Kőrösis szülők és pedagó-
gusok” ismét példaértékű össze-
fogásról tettek tanúbizonyságot. 
2010. május 8-án, szombaton reg-
gel 7 órától gyülekeztek az isko-
la udvarán mindazok, akik mun-
kájukkal kívántak hozzájárulni 
az iskolaudvar további fejleszté-
séhez. Immár 3. alkalommal hir-
dette meg az iskola vezetése ezt 
a típusú társadalmi munkát. Elő-
ször 2009. júniusában, amikor 2 
napi megfeszített fizikai munká-
val sikerült az iskola belső ud-
varát  raktárból színpompás bel-
ső kertté, hívogató pihenő hely-
lyé alakítani. Ezt követően 2009. 
augusztusában érkeztek az isko-
la segítségére a szülők. Ekkor az 
iskola alsós udvarának a gyom-
lálása, az udvari játékok felújí-
tása, a kerékpártároló elkeríté-
se, és sportpályák felfestése volt 

a kitűzött cél. Mindkét alkalom-
mal sok-sok szülő érkezett, így jó 
tempóban és kiváló hangulatban 
zajlott a munka.

Idén május 8-án találkoztak a 
segíteni akaró szülők, pedagógu-
sok és diákok. A cél az volt, hogy 
a jótékonysági bál bevételéből je-
lentős fejlesztés történjen az is-
kolaudvaron. Pár héttel korábban 
az iskolai alapítvány támogatásá-

val megoldódott az udvar esővíz 
elvezetése, most pedig a támfal 
szerepét is ellátó kényelmes és 
esztétikus padsorok kialakításá-
val történt meg a földterületek és 
a bitumenes pályák elválasztása. 

A szülők két betonkeverőt hoz-

tak, melyek segítségével egész 
nap folyt a beton előállítása, a 
padrendszer alapjának elkészíté-
se. Közben az anyukák és a gye-
rekek pácolták a fa ülőlapokat, 
gyomlálták az iskolaudvart, el-
vetették a füvet a kerékpártáro-
ló melletti területen. Segítette a 
munkát egy kis földmunkagép, 
mely segítségével elővarázsoló-
dott a régi salakos futópálya, új 

helyre kerülhetett a homokozó, 
s jelentős mennyiségű föld szin-
tezése történt meg. Fellélegzett a 
kézilabda pálya, hiszen körülötte 
is jelentős földmunka és gyomlá-
lás történt. Két új streetball pá-
lya és egy szabványos súlylökő 
kör került kialakításra a gyere-
kek nagy örömére.

Az idei munkálatok is igen jó 
hangulatban zajlottak – minden 
segítő megtalálta a neki legalkal-
masabb feladatot. Közben bog-
rácsban főtt a gulyás, többen pe-
dig finom sütemények elkészíté-
sével járultak hozzá a sikerhez. 
Voltak, akik építőipari vagy fa-
ipari vállalkozásuk révén tudtak 
jelentős támogatást nyújtani az 
iskolának. A munkálatokat este 
7 órakor fejezte be a szülő, peda-
gógus, gyerek csapat. A hátrama-
radt kisebb munkák befejezése a 
napokban megtörténik.

A szombati társadalmi mun-
ka értéke több százezer forint. A 
szükséges anyagok megvásárlá-
sával (jótékonysági báli támoga-
tás) milliós nagyságrendű fejlesz-
tés történt a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola udvarán!

Minden támogatónk segítségét 
hálásan köszönjük!

Iskolavezetés

Gyógyszervizsgálatok indulhatnak a váci Jávorsz-
ky Ödön Kórházban, miután májusi ülésén a szoci-
ális, lakásügyi és egész ségügyi bizottság egy aján-
lást fogadott el. Ez azt mondja ki, hogy a kórház új 
főigazgatója, Bárány Zsolt szerződést írhat alá a 
Clinical Research Coordination Kft-vel, akik segít-
ségével érkeznének az intézménybe a vizsgálatok. 

Tomori Pál a bizottság elnöke a döntést úgy érté-
kelte, hogy a kórháznak jelenleg többletforrásra van 
szüksége. 

– A gyógyszervizsgálatok várhatóan az első év-
ben százmilliós összeget jelentenek majd az intéz-
ménynek. Pár év múlva már ennél többet. De nem 
csak a kórháznak fontos a döntés, hanem a betegek-
nek is segítség lehet, hiszen modern gyógyszerek-
hez juthatnak - mondta.

Bárány Zsolt főigazgató pedig az ülés után úgy fo-
galmazott, hogy a kutatás nem csak pénzzel, de a 
szakmai színvonal emelésével is jár az intézményben. 

A bizottsági ülésen a kft képviselő is jelen voltak, 

akik arról biztosították a megjelenteket, hogy az ide 
érkező készítmények már a bevezetés előtti stádium-
ban lesznek. A szerződést hamarosan megkötheti a 
kórház és a Clinical Research Coordination Kft.

Furucz Anita

Ismét nagyszerű  
társadalmi összefogás  

a Kőrösiben

Gyógyszervizsgálatok 
indulhatnak a váci  

Jávorszky Ödön Kórházban

Kovács László alezredes emlé-
keztetett arra, hogy három esz-
tendeje találkoztak ugyaneb-
ben a körben s az a megbeszé-
lés is jelentős előrelépést hozott 
az együttműködésben. Most is-
mét fontosnak ítélték meg, hogy 
találkozzanak, mivel jogszabályi 
változások is történtek s az utób-
bi időszakban a gyermek- és csa-
ládvédelmi területen megtörtént 
súlyosabb esetek is indokolták a 
meghívást. Hangsúlyozta a rend-
őrkapitány, hogy munkájukban 
rendkívül fontos a kölcsönös tá-
jékoztatás, hiszen több esetben is 
a rendőrségnek akkor jutott tudo-
mására egy-egy eset, amikor már 

előrehaladott állapotban volt pél-
dául a kiskorú gyermekek veszé-
lyeztetése, vagy a családon belü-
li agresszió is súlyossá vált. Eb-
ben az is közrejátszik, hogy ezek 
ismerői, vagy éppen tanúi félnek 
a további agressziótól, vagy ép-
pen a hivatali procedúrákat nem 
vállalják fel. Kitért arra is, hogy 
ha a problémás ügyekben rendőri 
segítségre, esetleg védelemre is 
szükség van, feltétlen jelezzék a 
kapitányságon, mert megkapják 
a szükséges támogatást. 

A hasznos és tartalmas tanács-
kozáson a meghívottak számos 
eljárási, jogi kérdést, problémát 
vetettek fel, melyeket azonmód 
tisztáztak. A tevékenységi köré-
be tartozó esetek megszívlelen-

dő tanulságait is megosztotta a 
jelen lévőkkel Seltenreich Má-
ria százados. Kitért arra, hogy a 
kiskorúak veszélyeztetése bűn-
cselekményi kategória, a veszé-
lyeztetettség viszont még nem 
az. Utóbbi esetben a családok-
nak nyújtott megfelelő segítség-
gel még konszolidálódhat a prob-
lémás helyzet.

Számos egyéb részletkérdés-
ben is véleményt cseréltek a részt-
vevők s abban is megállapodtak, 
hogy a továbbiakban a kölcsönös 
jelzőrendszeren is javítanak, hogy 
a megfelelő információk birtoká-
ban a megelőzésé és nem a már 
súlyosabb rendőrségi, majd bíró-
sági eljárásé legyen a főszerep.

Katona M. István

Tanácskozás a gyermek- és 
családvédelemről

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Dunakeszin lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a 

Jávorszky Ödön Kórházban
 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3., Tel.: 06-27/620-620/1436 vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 
Tel.: 06-1/465-3823

A lehetőség Adott! éljenek vele!
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Az első világháború befejezé-
sét követően 1920-ban bekövet-
kezett trianoni békediktátummal  
Magyarországot megcsonkítot-
ták, területének kétharmad ré-
szét elcsatolták és az itt lakó ma-
gyar testvéreink idegen ország-
ban kénytelenek élni már 90 éve 
anélkül, hogy szülőföldjüket el-
hagyták volna. 1928-ban elin-
dult egy mozgalom, mely arra 
volt hivatott, hogy a magyar-
ság összetartó erejét kinyilvánít-
sa az anyaországi és a gúnyhatá-
ron túlra kényszerült magyarok 
között. Ennek a mozgalomnak a 
jegyében sorra állították föl az 
országban helységenként az or-
szágzászlókat, mely a hazasze-
retet és a bele nem törődés jelké-
pévé vált. Az első ereklyés or-
szágzászló Budapesten a Szabad-
ság téren kapott helyet gyönyö-
rű szobor- csoporttal körülvéve, 
melyet a második világháborút 
követően ledöntöttek és helyé-
ben  dicsőségesnek nem mond-
ható szovjet megszálló katonák-
nak állítottak emléket, ami még 
ma is ennek megfelelően áll fő-

városunk szívében. A váci járás 
első országzászlóját Felsőgödön 
1934. március 15-én állították 
fel ünnepélyes keretek között, de 
1945 után a ránk erőszakolt nem-
zetidegen kommunista diktatúra 
leromboltatta és helyette hamis 
bálványt állíttatott. Az 1989-ben 
történt Magyar Köztársaság ki-
kiáltása után két egymástól füg-
getlen, felsőgödi lakóhelyüket 
hazának is tekintő hazafiak egyi-
ke a szovjet emlékmű csúcsát el-
csúfító vöröscsillagot lefűrészel-
te, másik pedig azt a márvány-
táblát szerelte le, mely évtizede-
kig félrevezette azokat, akik még 
nem éltek a szovjet megszállás 
kezdetén. Az ékeitől megfosztott, 
erősen megrongálódott emlékmű 
tarthatatlan szégyenfolt volt vá-
rosunk felsőgödi részén. Léte-
zése nem fejezett ki semmit, aki 
arra járt, érzéketlen maradt lát-
ványától, legfeljebb elhanyagolt-
sága hívta föl a járókelők figyel-
mét. A trianoni békediktátum 90. 
évfordulója közeledtével a Ma-
gyar Nemzeti Front Gödi Szer-
vezete kezdeményezésére, a pol-

gármester úr elvi támogatásával 
és a képviselőtestület jóváhagyá-
sával zöld utat kapott a felsőgödi 
országzászló újraállításának le-
hetősége ugyanazon a helyen, 
ahol elődeink 76 évvel ezelőtt 
először fölavatták.  A munkála-
tokat már megkezdték, a városi 
költségvetés jelentős összeggel 
járult hozzá a költségek forrásá-
nak megteremtéséhez, de nem el-
hanyagolható a hazafias érzés-
sel megáldott gödiek anyagi  tá-
mogatása sem. Itt szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, 
akik anyagilag, vagy munkájuk-
kal segítették, hogy az új ország-
zászló leleplezése városi ünnep-
séggel egybekötve június 4-én 
du. félötkor megtörténhet, amit  
harangzúgással kezdődő triano-
ni megemlékezés előz meg, aho-
va minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Cím: Felsőgöd, Lenkey 
utca 13-17., Kincsem Óvoda elő-
kertje. „Az vész el, amiről a nem-
zet végleg lemond!” (A haza böl-
cse: Deák Ferenc)

Farkas Éva  
az MNF helyi elnöke 

Ahogy arról már korábban be-
számoltunk, Vác város 2010 áp-
rilisában elnyerte a Magyar Kul-
túra Városa címet, s a kitüntetést 
Dr. Bóth János polgármester a 

Művészetek Palotájában vette át 
Hiller István oktatási és kulturá-
lis minisztertől. 

A város a rangos elismerést 
a váci Madách Imre Művelő-
dési Központban megrendezett 
nagyszabású gálaesttel ünnepel-
te meg, május 6-án. A kulturális 
összeállítás előtt Dr. Bóth János 
polgármester köszöntőjét hall-
gathatták meg a résztvevők. 

Városunk mai arculatát – 
mondta köszöntőjében Dr. Bóth 
János – 1000 év formálta: gaz-
dag múltunk, a ránk hagyomá-

nyozódott értékek, valamint pá-
ratlan földrajzi-természeti adott-
ságaink e virágzó kisváros fejlő-
désének alappillérei voltak. Épí-
tett környezetünk, a város védett, 

s méltán híres műemlékei: a Ba-
rokk diadalív, a Püspöki Palo-
ta, a Székesegyház vagy éppen 
a Dunára néző vár, egyúttal kul-
turális színterek is. Vannak saját, 
számunkra fontos ünnepek, úgy, 
mint Vácz Remete Napja vagy a 
Váci Csata évfordulója, melyek 
szintén hozzátartoznak a város 
szellemiségéhez. A városi intéz-
ményrendszer mellett a különbö-
ző egyházi és civil szervezetek 
Vác kulturális életének meghatá-
rozó színfoltjai. Vác – határon túl 
ívelő, kulturális rendezvényeivel, 

fesztiváljaival (mint pl. az idén 
18. alkalommal megrendezésre 
kerülő, Váci Világi Vigalommal) 
– az elmúlt évek során a legna-
gyobb fesztiválvárosok közé írta 
be magát.   

E pezsgő szellemi légkör min-
denkor kedvezett a művészetek 
és a kultúra fejlődésének, mely-
nek köszönhetően Vácott – or-
szágos viszonylatban is – kiemel-
kedően nagyszámú, neves alko-
tó-és eladóművész él. A művé-
szek és alkotók sokat tettek az 
értékek megőrzéséért, csakúgy, 
mint a kiemelkedő szakmai szín-
vonalon teljesítő közművelődé-
si intézmények szakemberei, va-
lamint a városért tevékenyke-
dő lokálpatrióták, akik egyaránt 
hozzájárultak a díj elnyeréséhez. 
Mindannyiukat köszönet illeti 
meg e kitüntetés kapcsán – hang-
súlyozta Dr. Bóth János. 

A polgármesteri köszöntő után 
Vác zenei életének két megha-
tározó szereplője, a nemzetközi 
hírű: Váci Szimfonikus Zenekar 
és a Vox Humana Énekkar fan-
tasztikus hangversenye követke-
zett, valamint Turek Miklós váci 
származású színművész verses 
összeállítása, József Attila, Rad-
nóti Miklós, Petőfi Sándor és 
Faludy György költeményeiből.

Maczkay Zsaklin 
Fotó: Cservenák Péter

Megújul a főtér Szobon is

Vác a Magyar 
Kultúra Városa

Országzászló újraállítás 
Felsőgödön

Szob az utóbbi időben látvá-
nyosan fejlődik, s ez elsősorban a 
sikeres pályázatoknak köszönhe-
tő. Nemrég készült el a vasútál-
lomás szomszédságában egy ka-
merákkal is védett, személyau-
tók, buszok és kerékpárok tárolá-
sára is alkalmas P+R parkoló, s 
már megkezdődött a főtér átépí-
tése is. A teljesen megújuló, a ha-
gyományos építési stílushoz visz-
szanyúló, tartalmában azonban a 
XXI. századnak megfelelő ter-
vek kivitelezője a Fehérép Kft, 
amely közbeszerzési pályázat út-
ján nyerte el a megbízást. 

A projekt keretében teljesen 
felújítják a városházát, az épü-
let új tetőt és nyílászárókat is kap. 
Szomszédságában olyan parkot 
alakítanak ki, amelyben lehetőség 
lesz szabadtéri rendezvényekre, 

például arra, hogy a közeli házas-
ságkötő terem helyett a fiatal pá-
rok a szabadban lévő pavilonban 
mondjanak igent egymásnak.

Mindkét beruházás a város kis-
térségi szerepét erősíti - emelte 
ki értékelésében Remitzky Zol-
tán polgármester. Szob ugyanis 
az Ipoly völgyében lévő telepü-
lések természetes központja, hi-
szen sokan utaznak tovább Vác 
és a főváros felé dolgozni, ügye-
iket intézni, s a szezonban innen 
indulnak a turisták, főleg, amióta 
ismét jár a Szob és Márianosztra 
közötti kisvasút. Éppen ezért az 
egyik legfontosabb cél a város 
szolgáltató funkcióinak erősí-
tése. A főtéri projekt keretében 
ezért a művelődési házat is fel-
újítják, a kerítés lebontása után 
kertjében rendszerese gyümölcs-

vásárokat szerveznek majd.
A munkálatok során teljes köz-

műcserére is sor kerül, az elekt-
romos kábeleket például a föld 
alatt vezetik el. A korszerű és 
szép térburkolatban kialakítják 
az érintett ingatlanok csatlakozá-
sát is. Erről és a terv részleteiről 
már decemberben nyilvános kép-
viselőtestületi ülésen tájékoztat-
ták a polgárokat.

Az elmúlt szerdai projektin-
dító fórumon és sajtótájékozta-
tón ott voltak a beruházás által 
érintett utcák lakóinak képviselői 
is. A Szob Város Integrált Tele-
pülésfejlesztése KMOP-5.2.1/B-
2F-2009-0001 jelzésű projekt a 
Pro Régió Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Kft támogatásával 
valósul meg.

Mintegy ötszáz milliós támogatást kap a város a beruházáshoz

Még az idén megújul Szob város főtére és a beruházás után egy valódi közösségi tér jön létre - hangzott el 
az elmúlt héten tartott projektnyitó rendezvényen. A beruházáshoz az unió mintegy 500 millió forinttal 
járult hozzá, a saját erő egy részét az önkormányzat hitelből teremtette elő. A munkálatok már megkez-
dődtek és az építők ígérete szerint még ebben az évben befejeződnek.

Miss Ara  Esküvoszalon
Fényképész Muterem

Rendkívüli nyári akció!
Ha most foglalja  

menyasszonyi ruháját,  
a menyecskeruhát és a 

kellékeket ajándékba adjuk.

EgyEs modEllEk most  
kölcsönzési ár alatt 

mEgvásárolHatók!

www.missara.hu
Vác, Zrínyi u. 3. (a buszpályaudvarnál)

Bejelentkezés: +36-30/293-2444

A város gálaesttel ünnepelt

Ingyenes tabletta 
a szúnyoglárva irtására

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala tájékoz-
tatja a város lakóit, hogy a kistérségi szúnyoggyé-
rítés idei évi nyertes cége lakossági felhasználásra 
felajánlott 1030 darab CULINEX PLUS lárvairtó 
tablettát, mely csípőszúnyog lárvák irtására alkal-
mas biológiai készítmény.

A készítmény az épületek környékén lévő csapa-
dékvíz gyűjtésére szolgáló hordókban, kádakban 

fejlődő szúnyoglárvák elpusztítására szolgál. Egy 
tabletta a 200 literes hordóban 4-6 hétig hatásos.

Háztartásonként 2 darab tabletta térítésmentesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményirányítási és Vagyongazdálkodási 
Osztályának 109 szobájában hétfőn 13 órától 17.30-
ig, szerdán 8 és 12 óra között, illetve 13 és 16 közötti 
időszakban, pénteken pedig reggel 8 órától 12 óráig.

Az I. Géza Király Közgazdasá-
gi Szakközépiskola a „Határtalan 
kapcsolat a történelmi múlt felidé-
zésével a mai Felvidéken” címmel 
pályázatot nyújtott be szakmai ta-
nulmányi út megszervezésére az 
Apáczai Közalapítvány által meg-
hirdetett pályázatára. Az Apáczai 
Közalapítvány 1.260.700 forinttal 
támogatja a 4 napos szakmai utat, 
melynek keretében 42 diák utaz-
hat tanári kísérettel, autóbusszal 
a Felvidékre. A tervezett útvonal: 
Vác – Párkány – Révkomárom – 
Nagymegyer – Dunaszerdahely 
– Pozsony – Nagyszombat – 
Pöstyén – Vác, mely szakmai és 
kulturális programmal telített. 
Az intézmény diákjai megláto-
gatják a párkányi szakközépisko-
lát, ahol az ottani tanulókkal kö-
zös szakmai programon vesznek 
részt. A tanulmányút célja, hogy a 
tanulók megismerjék a szlovákiai 
kulturális sokszínűséget, erősöd-
jön a magyar-szlovák kapcsolat a 
határközelség miatt, a történelmi 
múlt felidézésével a tisztelet és a 
tolerancia más országok magyar 
nemzetiségű lakosaival szemben. 
A sikeres pályázatot összeállí-
totta: Erőss Sándorné és Sántáné 
Madlovics Erzsébet

Kiemelt kulturális programok: 

A Közgazdasági Szakközépiskola 
„HATÁRTALAN” kirándulása

Révkomáromban Jókai Mór szü-
lőházának megtekintése, séta 
az óvárosban és az Európa ud-
varban. A Pozsony nevezettes-
ségeinek megtekintése: Szent-
Márton dóm, egyetemi könyv-
tár, Prímás palota, Mihály-ka-
pu, Grassalkovich palota, vár. 

Nagyszombaton az óváros ma-
gyar múltjának felidézése és ah-
hoz kapcsolódó nevezetessé-
gek megtekintése. Pöstyénben a 
Barneológiai Múzeumot tekin-
ti meg csoport és ellátogat a für-
dőszigetre. 

Erőss Sándorné



Május elsején, a Tavaszi Ka-
mara kiállítására voltunk hiva-
talosak a Verőcei Műhely Ba-
ráti Kör jóvoltából, melynek az 
Amaltheia Műterem adott ott-
hont.  A kicsiny kis galéria, kel-
lemes és családias atmoszférájá-
val, varázslatos képeivel elbűvölt 
bennünket. A tavaszi tárlaton, 
Orvos András, Garay Nagy Nor-
bert, Németh Árpád és Jankovics 
János festőművészek műalkotá-
sait csodálhattuk meg. Csodás 
színek, különféle művészeti áb-
rázolások, pasztellek és elgon-
dolkodtató fényképszerű festmé-
nyek tárultak elénk, olyan szép-
ségek, amelyek szinte mágnes-
ként vonzzák a tekintetet. A ki-
állítást Frenyó Krisztina újságíró 
munkatársunk nyitotta meg, aki 
Leonardo da Vinci soraival kö-
szöntötte az egybegyűlteket.

„A szem a lélek tükre, ez az el-
sődleges út, amelyen keresztül 

az értelem a természet csodáit, a 
legnagyszerűbb módon szemlél-
teti. Ha a költő tollát használva 
festené le a történetet, azt a fes-
tő, ecsetjével, sokkal tetszetőseb-
ben tenné érthetővé. Ha a festé-
szetről azt mondják néma költé-
szet, akkor a festő méltán nevez-
heti a költészetet vak festészet-
nek. Ha lebecsülöd a költészetet, 
bizonyára azt a finom találmányt 
is lebecsülöd majd, amely filozó-
fus és érzékeny megfigyelésével 
szemléli majd a formákat, színe-
ket, fákat, állatokat, a tengert, vi-
rágokat, melyeket fény és árnyék 
övez.”

Frenyó Krisztina megnyitójá-
ban részletesen kitért a festőmű-
vészek alkotásaira, életútjukra, 
így mutatva be őket azon vendé-
geknek, akik még nem ismerték 
a művész urakat.  A tárlat meg-
tekintését, kötetlen beszélgetés 
és szeretetteljes vendéglátás kö-

vette.
A békés hangulatú galéria ab-

lakán át a napfényben fürdőző 
Dunára látni, ez az idilli kép már 
önmagában is nyugalomra, bol-
dogságra készteti az idelátogató-
kat, ezen felül a képek, megkoro-
názva az érzést, különös harmó-
niájukkal, erejükkel hatva érzé-

keinkre. Nehéz innen elindulni, 
magával ragad a hely varázsa.

A kiállítás szabadon látogatha-
tó Verőcén, az Árpád út 2. szám 
alatti galériában.

Látogassanak el és gyönyör-
ködjenek a Dunakanyar festői-
nek alkotásaiban!

A szerk.   
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progrAmAjánlójA
május 22. szombat 10-12 óráig  

Játszónap
helyszín: Vác, Damjanich utcai játszótér

Programok 10 órától:
Dynamic Táncstúdió táncbemutató

MéG Színház: Az aranyszőrű bárány 
Katáng együttes koncertje 

Játékos tudomány interaktív kiállítás
Június 5-én 10-12 óráig 

Helyszín: Vác, Damjanich téri játszótér
Programok 10 órától:

MéG Színház: Kisgömböc
Silverstar Tánciskola táncbemutató 

Váczi Néptáncegyüttes táncház és előadás 
Játékos tudomány interaktív kiállítás

A rendezvény szervezői Ferjancsics László és Makrai Zsolt önkormányzati 
képviselők és a Madách Imre Művelődési Központ.

május 22. szombat 20 óra 
All About zenekar koncertje 

Az Acid Jazz stílus szerelmesei otthonra lelnek saját számainkban és 
feldolgozásainkban egyaránt. 

Zenekari tagok: Kullai Timi, Németh Attila, Himmer Lénárd, Noé Gergely, Kiss 
Attila, Sinkó Bence, Szabó Dénes, Szalkay Dávid,

A belépőjegy ára: 600 Ft

május 23. vasárnap 18 óra
Vérző Magyarország
Premier filmelőadás

Trianon 90. évfordulójára emlékezve.
Koltay Gábor új filmje

Meghívott vendég: Koltay Gábor, a film rendezője
A belépőjegy ára: 400 Ft

2010. május 30. vasárnap
Városi Gyermeknap

A nap folyamán arcfestővel, kutyabemutatóval,  
lufihajtogató bohóccal, rendőr-, mentő- és  

tűzoltóautó-bemutatóval, makettező foglalkozással várjuk  
a gyermekeket, családokat. 

A váci madách Imre művelődési Központ

További jegyértékesítés: Tourinform 
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160, www.tourinformvac.hu

Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement

Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Színes kiállítás 
a Dunakanyar ölén
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Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, repsol, 

. szűrők (alco, techncar)
. Fékbetétek (Mintex, textar)

. gyertyák (NgK, Beru)

• vezérműszíjak, görgők (Q, lemfölder, skF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek

Dunakeszi, Szent István u. 9. 
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig

Telefon: (06-27) 344-175

barkacsbolt

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat. 
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

nyitva tartás: H-p.: 8-17-ig, szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087

az ünnepséget a duna televízió 
14.30-tól 16.35-ig élő  

adásban közvetíti:
 

Vágtázó Csodaszarvas zenekar  
– a Magyar Szent Korona másolatának 

behozatala
Oberfrank Pál színművész – Dsida 

Jenő: Psalmus Hungaricus
Unicum férfikórus előadása
Bethlen Farkas köszöntője

Török Máté énekmondó – Reményik 
Sándor: Templomok

Völgyessy Szomor Fanni dalművész 
csángó népdalt énekel

Cselényi László – a Duna Televízió 
elnökének – beszéde

Credo együttes, Kárpátalja 
Csuka Tamás református tábori 

püspök beszéde
Fonó Zenekar

Maczkó Mária népdalénekes – 
Tekintsünk fel

 
A TeMPLOM FeLSZenTeLéSe:
Balázsi László a Magyarországi 
Unitárius Egyház mb. püspöke-

főjegyzője
Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye 

megyéspüspöke
Csuka Tamás nyugalmazott tábori 
püspök, református lelkész (Vác) 

Dr. Fabiny Tamás az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöke

Dr. Szabó István a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke

 
Maczkó Mária népdalénekes – 
Csanád Béla: Hála Himnusz

Himnusz – Váci Ifjúsági Fúvószenekar
 Harangzúgás 16.30-kor – a Trianoni 
Szerződés aláírásának időpontjában

Székely Himnusz

 Történelmi zászlókkal közreműködik  
a Történelmi Vitézi Rend

 
A szentelési ünnepséget követően 

szeretetvendégséget tartunk, 
amelyet a Vágtázó Csodaszarvas, a 
Credo együttes és a Fonó Zenekar 

koncertje követ.

 a helyszínen tartandó 
kirakodóvásáron gazdag 

népművészetünk, 
tehetséges mesterembereink 

értékes munkáit csodálhatják meg.
 

Nagy szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!  

Legyünk minél többen!
A szeretet, az imádság, az összefogás 

és a kitartás jegyében!
 

Bethlen Farkas
Julianus Barát Alapítvány

www.karpat-haza.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját a Kárpát-Haza Templomának 

szentelési ünnepségére, amely  
2010. június 4-én 14.30 órakor kezdődik 

Verőcén, a Lósi-völgyben. 

MEGHÍVÓ

Összközműves 
telkek eladók 

gÖdÖn!
Telekméretek:

720 m2-től

1592 m2-ig

Árak:

12.500,-
Ft/m2+ ÁFA-tól

Az érdeklődő telefonhívásokat május 26-tól várjuk:

+36-30/30-33-100, +36-30/95-83-312

www.termallakopark.hu

Váci Ünnepi 
Könyvhétvége

Nem hivatásos kiadók 
könyvszemléje

2010. június 4–6.

Díszvendég
Ipolyság, Vác város 

testvérvárosa

Kiállítók
Budapesti, Bács-Kiskun, 
Nógrád és Pest megyei 
könyvtárak, levéltárak,  

múzeumok, egyházak, ön-
kormányzatok, alapítványok, 

egyesületek és  
magánszemélyek

Június 4., péntek, 16 óra Köszöntőt mond Dr. Molnár Lajos, Vác város  
 alpolgármestere és Solmoši Márta, az Ipolysági  
 Városi Könyvtár vezetője
Június 4., péntek, 16.15 óra Megnyitó beszédet mond
 Gyarmati György történész
Június 5., szombat, 10 óra Dr. Kiss László orvostörténész bemutatja
 Az orvostudomány felvidéki történetéből című könyvét
Június 5., szombat, 11 óra Z. Urbán Aladár tanár, a Palóc Társaság elnöke bemutatja
 az Úton – a Palóc Társaság évkönyv-sorozatának
 Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus című kötetét
Június 5., szombat, 15 óra Dr. Kiss László orvostörténész bemutatja
 Palást község helytörténeti kiadványait
Június 5., szombat, 16.30 óra Lőrincz Sarolta Aranka énekszóval kísérve bemutatja
 az Adventtől Adventig című könyvét
Június 6., vasárnap, 15. Tringli István történész bemutatja
  a Váci végrendeletek II., (1729–) 1751–1770 (–1785) című kötetet

A könyvszemle helyszíne: Vác Város Levéltára, udvar, 2600 Vác, Múzeum u. 4.
Nyitva: Péntek: 16–18 óra Szombat–vasárnap: 9–18 óra

Program
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– Nem akárhol, hanem a motorversenyek Mekká-
jában, Assen  ben tért vissza a világbajnoki sorozat-
ba. Miért pont a SuperSport 600-at választották?

– Valóban Assenben tértem vissza a motorverse-
nyek világába, mégpedig egy Honda CBR 600RR 
nyergében. Sajnos nagy eredményre nem számíthat-
tam, hisz a futamot megelőzően eddig mindössze 75 
km-t mentem az új motorommal, így ezt a versenyt 
az első tesztelésnek fogtam fel. De nagyon hiányzott 
már a motorozás, nagyon ki voltam már éhezve a ver-
senyzésre. Azért ezt a kategóriát céloztuk meg, mert 
ez is 600-as, mint a moto2, így eredményes felkészü-
lés lehet az esetleges visszatéréshez a MotoGP ver-
senysorozat új, 600-as kategóriájába.

– Milyenek az első benyomásai az új motorjával, 
illetve az új kategóriával kapcsolatban?

– Mint említettem, ez a verseny végül egy tesztelés 
lett. Ránk is fért a gyakorlás, hisz még az is előfordult 
velem, hogy az első szabadedzésen menet közben ki-
fogyott az üzemanyagom. A 125 és a 250 után szok-
ni kell még ezt a kategóriát, soha nem mentem koráb-
ban 600-as géppel versenykörülmények között, és 
meg kell mondjam, elég erős a mezőny. Jelenleg azon-
ban nem ez az elsődleges szempont, amit figyelembe 
veszünk, hanem az, hogy minél jobban összerázód-
jak az újdonsült csapatommal és természetesen a mo-
torommal. Vannak még bőven gondok, például, hogy 
kanyarokban leér az idom, másfajta lábtartóra van 
szükségem, mert erről mindig lecsúszik a lábam, de 
ezeket egytől-egyig ki fogjuk javítani. Olaszország-
ban tunningoltattuk, elméletileg a legjobb műhely-
ben, de végsebességre és lóerőre is jóval gyengébbnek 
bizonyultunk a többieknél. Ennek ellenére szépen fej-
lődtünk és nagyon tetszik nekem ez a kategória!

– Assenben a tizenhatodik helyével végül is elége-

dett lehetett ilyen előzmények után…
– Célba tudtam érni a Hondámmal, sőt még majd-

nem pontot is sikerült szereznem, és meccseltem is 
az előttem célba ért versenyzővel. Sajnos a moto-
rom sokkal gyengébbnek bizonyult, mint a többie-

ké: a padon csak 113 lóerőt mértek rajta, míg a me-
zőny átlaga olyan 130 körüli. Nos, ez jelentős különb-
ség. Egyenesben mindenki lehagyott, a legjobb vég-
sebességem 238,5 km/h volt, míg az eleje 250-eket 
ment. De tekintettel arra, hogy egyáltalán nem tesz-
teltünk, ez várható volt. Assenből Olaszországba vit-
tük a motorom.

– Ha a monzai 16. helyéből indulunk ki, sok előre-
lépést most sem sikerült lóerő terén elérni.

– Megint 16. lettem, de ez most kizárólag csak a 
kiesőknek köszönhető. A motorom továbbra is na-
gyon gyenge, legalább 25-30 lóerő hiányzik belő-
le. A dél-afrikai futam előtt már nem tudtunk volna 
javítani a helyzeten, de a vulkáni hamu miatt még 
nem biztos, hogy megtartják a Kyalami versenyt, 
ami nem is lenne gond, mert akkor lenne időnk fel-
készíteni a motorokat.

- molnár -

Volt út a visszatéréshez!
Tóth Imre csapata újra világbajnokságon száguldozik

Mint arról korábban már beszámoltunk, nyolc év után nem indulhatott az idei gyorsasági motoros-vi-
lágbajnokság Moto2-es kategóriájában a Team Tóth. A magyar istálló azonban nem tétlenkedett soká-
ig, és ifjabb Tóth Imre egy Honda CBR 600RR nyergében ismét vb-pontokért küzd a SuperSport világ-
bajnokságában. A fiatal versenyző elmondta, azért választották ezt a kategóriát, mert a Moto2-ben is ha-
sonló motorokkal száguldanak.

A koporsóból a mennybe

Eddigi csúcsán a váci 
kézilabdasport

Soha nem látott fergeteges váci ünnepléssel zárult az idei élvonalbeli női kézilabda bajnokság. Talán még 
napokig takaríthatják a szakemberek a pezsgő áztatta küzdőteret és hetekig lehet majd érezni a pezsgő-
illatú örömmámor hangulatát a falakon.

Eddigi legnagyobb sikerét érte 
el ugyanis a váci kézilabdasport: 
a Váci NKSE a világszínvonalú 
magyar pontvadászat bronzérmét 
szerezte meg! A legjobb négybe 

kerülés volt a cél akkor, amikor 
tavaly nyáron Szántó András és 
Németh András szerepet vállalt 
a város legnépszerűbb sportágá-
ban. Érkeztek remek játékosok 
(Herr Orsolya, Temes Bernadett, 
Tóth Tímea, Lucia Uhrakova) és 
a keret tagja maradt a váci szur-
kolók két nagy kedvence, Far-
kas Veronika és Juhász Edina 
is. Mégis: döcögve haladt a sze-
kér, fájó vereségek jelezték a csa-
patépítés rögös útját. Az alapsza-
kasz nagy részében bizony csak 
álom volt a felsőházi rájátszás, 
szürke középcsapatnak tűnt a 
váci hölgykoszorú. 

Aztán egyszer csak beérett a 
nemzetközi mesteredző munká-
ja. Olyannyira, hogy az alapsza-
kasz 22 fordulóját követően – zsi-
nórban tíz megnyert bajnoki után 
– a második helyen kezdhette a 
rájátszást a VNKSE. 

Itt történt aztán egy megtorpa-
nás. Az elődöntő két találkozó-
ját, majd a bronzcsata első, ha-

zai összecsapását is elvesztették 
a váci lányok. Hogy aztán főnix-
madárként feltámadva, ritka iz-
galmas körülmények – időntúli 
Tóth-szabaddobás gól, a 19 éves 

Sipeki Flóra hetes hárításai … – 
kivívják a Viharsarokban a min-
dent eldöntő váci mérkőzés lehe-
tőségét. 

És nem volt több megtorpanás! 
Az extázisban tomboló teltházas 
váci publikum bíztatása mellett 
újra a legszebb kacsójukkal kézi-
labdáztak a mieink. A magabiz-
tosan megnyert (28-22) találkozó 
lefújása után pedig következhe-
tett a pezsgőfürdős éremosztás, 
a kabalaállatos csokidobálás, az 
ünnepi torta szurkolókkal közös 

elmajszolása. Szóval: hamisítat-
lan fieszta, síró-mosolygó csinos 
kézilabdás hölgyekkel és a meg-
hatottságukat alig palástoló fiatal 
és öregebb váci kézilabda druk-

kerekkel.
Németh András a békéscsabai 

összecsapás után azt nyilatkoz-
ta: kikopogtak a koporsóból, je 
lezve, hogy még élnek. Nos, egy 
hét alatt a váci csapat a koporsó-
ból a mennybe jutott. 

SZÉP VOLT LÁNYOK, KÖ-
SZÖNJÜK SZÉPEN!

(Az ünneplés képgalériája meg-
tekinthető a kagye.gportal.hu cí-
men elérhető weboldalon.)

Kereszturi Gyula

Pezsgős csapatkép – bronzéremmel

előminősített felhívás
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt előminősítési 

lehetőséget kíván biztosítani kivitelező társaságok, egyéni 
vállalkozók részére különböző szakirányokban. Az előminősítés 

során történt besorolás alapján a „Megfelelő” minősítést elérő 
jelentkezőknek lehetősége nyílik, a szakiránynak megfelelően, 

kivitelezési ajánlatok megtételére, és versenyeztetést követően az 
egyes munkák elnyerésére. 

ElőMinősítési kAtEgóRiák:
• Magasépítés

• ivóvíz közműhálózat építés
• szennyvízelvezető csatornaépítés

• Vízgépészeti szerelés
• szennyvízgépészeti szerelés

• Műtárgyépítés
• Erősáramú szerelések gépészeti munkákhoz kapcsolódóan 

• Folyamatirányító rendszer technológiai szerelése
• Útépítés, helyreállítás

A Pályázóval szembeni elvárásokat és a kitöltendő dokumentumokat az 
„Előminősítési ismertető” tartalmazza, mely ingyenesen hozzáférhető. 

A bvo@dmrvzrt.hu e-mail címen, vagy postai úton történő 
bejelentkezés alapján az megküldésre kerül, vagy személyesen  

a DMRV Zrt 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. szám alatt munkanapokon  
9-12 óra között a fsz 8-as szobában átvehető 

2010.május 14-től, 2010. június 21-ig.

A pályázati jelentkezés beadási helye:  
2600. Vác, Kodály Zoltán u. 3. fsz. 8.

A pályázati jelentkezés postázási címe:  
2601 Vác, Pf. 96.

A pályázati jelentkezés beadási határideje:  
2010. június 21. 14 óra

DMRV Zrt.
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