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Egy kupon kizárólag egy termék vásárlására használható fel, egy 
alkalommal, készpénzre nem váltható, önállóan kereskedelmi 
forgalomba nem hozható. Ajánlataink 2012. július 6-8-ig, 
ezen belül a központi készlet erejéig érvényesek.

Egy kupon kizárólag egy termék vásárlására használható fel, egy 
alkalommal, készpénzre nem váltható, önállóan kereskedelmi 
forgalomba nem hozható. Ajánlataink 2012. július 13-15-ig, 
ezen belül a központi készlet erejéig érvényesek.
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Royal, Chateau, Dynamic V+, SyncChrome, Castle, Blue 
Line, Floordreams, Giant, Trend

KUPON HÉTVÉGE! 

laminált padlók

-15% kedvezménnyel

AKÁR

-10% kedvezménnyel

 13-14-15.

Caramell, Ohio, Panama, Alaska, Grace, Natura, Graffiti, 
Marine, London, Cuba, Retro, Speed, Kenya, Peru, Hawaii, 
Robinson, Shaggy a la Carte, Casablanca, Super Shaggy, 
Shaggy Design, Shaggy Joy, Da Vinci, Jamaica, Havanna, 
Crystal, Las Palmas, Home, Relax, Amsterdam, Noblesse 
Cosy, Oasis, Venice, Casa, Flamenco, Monaco, Velvet, Joy, 
Madeira, G. Alexander, Ligne Pure

KUPON HÉTVÉGE! 
 6-7-8.
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(Folytatás a 8. oldalon)

Nem is olyan régen még elképzel-
hetetlen volt nélküle egy labdarú-
gó világverseny. Ma már otthon, 
a képernyő előtt követi a jelen-
leg is zajló Európa-bajnokságot, 
és úgy véli, nem jó az az irány, 
amerre a legnépszerűbb sportág 
halad. Majdnem biztosra veszi, 
hogy Spanyolország a németek-
kel játssza majd a finálét, és sze-
rinte Kassai Viktorral méltatlanul 
bánnak. Vitray Tamás egyértel-
műen kijelentette, addig, amíg a 
magyar válogatott ki nem jut egy 
nagy tornára, addig teljesen fe-
lesleges arról beszélni, vajon ott 
lenne-e a helyük, vagy sem.

Vitray Tamás: „Méltatlan, 
ahogy Kassaival bánnak”

A legendás televíziós úgy véli, a labdarúgás annyira megváltozott, 
hogy manapság a klubcsapatok erősebbek, mint a nemzeti válogatott

JÚLIUS 1.: 
ÚJ RENDSZER 

AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYBEN, 

FONTOS 
VÁLTOZÁSOK 

A VÁCI 
KÓRHÁZBAN

Néhány napon belül, július 1-jén az egészség-
ügyi dolgozók hivatalos ünnepén több válto-
zás lép életbe az egészségügyben: elindul az 
új ellátási rend, az országos várólistákat a be-
tegek az interneten is követhetik. Azt egyelő-
re nem tudni, hogy a Veszprém megyei kór-
házon kívül mely intézményekben lesz hiva-
talosan is írásba foglalva a hálapénz elfoga-
dásának lehetőséges Dr. Jakab Zoltán, a váci 
kórház kontrolling munkacsoportjának ve-
zetője, önkormányzati képviselõ (MSZP) azt 
mondja, a betegeket összességében semmi-
lyen hátrány nem éri a változások miatt.
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NŐK: KONFERENCIA 
CSALÁDRÓL, MUNKÁRÓL, 

FELZÁRKÓZÁSRÓL

KÖZEL KÉTMILLIÁRD FORINT 
értékű megrendelést nyert el 
a Bombardier MÁV Kft.

Családról, munkáról, felzárkózásról tartottak egész napos konferenciát Vácon. Az elsősor-
ban nőknek szóló programot a Sződligetiek Baráti Köre Egyesület a Vác Egyházmegyével és a 
Dunamelléki Református Egyházkerülettel közösen szervezte meg, melynek a Madách Imre Mű-
velődési Központ adott otthont. 

A Bombardier MÁV Kft. 157 vasúti kocsi fővizsgáját végzi el 1,7 milliárd forint értékben a MÁV-
Gépészet Zrt. megrendelésére - közölte Dr. Orbán Péter. A Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igaz-
gatója az MTI-nek elmondta: a 157 vasúti kocsi fővizsgáját ez év július 1. és jövő év március 
vége közötti időszakban végzik el. A tájékoztatás szerint a jövőben több innovatív projektet kö-
zösen hajtanak végre a MÁV-Gépészettel.

A 
konferencia témái között szere-
pelt számos kérdés mellett a női 
foglalkoztatás trendje, a hátrálta-
tó tényezők, a munkáltatói rész-
vétel a gyermekfelügyelet megol-

dásában, a munkáltatók szociálpolitikája, a 
roma nők elhelyezkedését segítő intézkedé-
sek, az egyházak társadalmi szerepvállalása.

Az előadók között volt – többek között - Dr. 
Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium nők munkaerő-piaci helyzetének javítá-
sáért felelős miniszteri biztos, Dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök és Dr. Szabó István 
püspök, a Dunamelléki Református Egyház-
kerület vezetője. 

A nőknek szóló konferenciát a rendezvény 
egyik szervezője, Bábiné Szottfried Gabriel-
la országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki 
beszédében a nők társadalmi szerepvállalását 
és munkáját hangsúlyozta. Megnyitó beszé-
dét Karinthy Frigyestől vett idézettel kezdte: 
„Férfi és nő soha sem érthetik meg egymást, 
mert mindegyik mást akar, a nő a férfit, a fér-
fi a nőt.” De nemcsak erről szól a nő és a férfi, 
egy család élete, hanem arról is, hogyan tud-
nak együttműködni, hogyan tudják ellátni fel-
adatukat.  - Mindenhol, ahol család van, ott a 
nő a család motorja, a nő a család összetartó-
ja, és a nőt nem lehet elvonatkoztatni sem a 
társától, párjától, a férjétől, sem a munkájától, 
sem az esetleges hátrányos helyzetétől. Erre 
keressük ma, ha nem is a megoldást, de egy 
olyan irányvonalat, aminek ez a konferencia 
az első állomása – mondta Bábiné Szottfried 
Gabriella.

Beer Miklós váci megyéspüspök többek kö-
zött a konferencia létrehozását méltatta, aki 
a nők szerepéről, hivatásukról szólva úgy fo-
galmazott, hogy elválaszthatatlan az élet szol-

gálatától. Az anyaság elsődlegesen hozzátar-
tozik a női mivolthoz, a női küldetéshez. – A 
gondoskodó szeretet minden társadalomban 
elengedhetetlen és kikerülhetetlen – mondta 
püspök, aki szerint az ő nemzedéküknek a 20. 
század nagy női ideálja calcuttai Teréz Anya, 
aki nem anyaként, hanem nagyon sok ember 
gondviselőjeként adott példát az egész világ-
nak. – Minden nőnek, minden férfinek az élet 
szolgálatában kell megtalálnia az élete értel-
mét. Elsősorban családban, anyaként, apa-
ként, de mindenképpen mások szolgálatában 
– mondta Dr. Beer Miklós, aki az egymást 
erősítő családi közösségek és a nevelés tár-
sadalmi jelentőségét hangsúlyozta. Az egy-
ház támogat minden kezdeményezést, amely-
ben a nők saját tehetségük szerint részt tud-
nak vállalni a társadalom felemelésében – 
zárta beszédét a váci megyéspüspök.   

Szalai Piroska miniszteri biztos pedig sta-
tisztikai adatokkal alátámasztva adott hasz-
nos információkat a megjelenteknek. Mint 
mondta: ma Magyarországon humánerőforrás 
oldalról két súlyos probléma van: a kevés szü-
letés és a kevés dolgozó, s ezekre - szerinte – 
egyszerre kell megoldásokat találni. Sokat ta-
nulhatunk külföldtől, de nem lehet változta-
tás nélkül átvenni a megoldást segítő módsze-
reket. Az Európai Unióban a születési ráta 1,6 
környékén van, a legmagasabb a franciáknál, 
a briteknél és a hollandoknál, míg a legkeve-
sebb a letteknél, Magyarországon és az unióba 
igyekvő Törökországban. Bíztató jelnek tart-
ja, hogy a legfrissebb kutatások szerint 2011 
végén, 2012 elején már nem a legalsóbb pon-
ton áll hazánk. 

A foglalkoztatási ráta a teljes generáció – 15 
és 64 év között - körében vizsgálja a munkaerő 
piaci szereplők arányát. Magyarországon 100 
munkavállaló közül 51 nő van jelen a munka-
erőpiacon, az unió átlagát tekintve ez a szám 
58,5. Nálunk csak Olaszországban és Görög-
országban alacsonyabb a nők foglalkoztatá-
si aránya. – Ha azt halljuk, hogy hazánkban 
kevesen vesznek részt a foglalkoztatásban, ez 
egy nagy igazság, de tudnunk kell, hogy ná-
lunk a teljes foglalkoztatásban résztvevő nők 
száma 46,1 volt 2011-ben, míg az EU-ban át-
lagosan csak 40 százalék. Azok az országok, 
melyekben a legmagasabb a nők foglalkozta-
tási aránya, ők is utánunk következnek a tel-
jes munkaidős sorban – mondta Dr. Szalai Pi-
roska. 

Az egész napos konferencia előadásain az 
érdeklődők feltehették kérdéseiket a meghí-
vott szakmai előadóknak.

Vetési imre

Fotó:KesziPress

T
öbbek között együtt akarják elvé-
gezni a Görlitz V típusú forgóvázak 
átalakítását. Ennek során a régi 
forgóvázakat úgy újítják fel, hogy 
korszerű követelményeknek meg-

felelő új terméket állítanak elő, amely a kar-
bantartási költséget is csök-
kenti - fejtette ki Orbán 
Péter.

A tervek szerint együtt-
működnek a MÁV-
Gépészet Zrt.-vel a vasúti 
kocsikban a vezeték nél-
küli internet biztosításá-
hoz szükséges felszerelés 
kiépítésében, a képernyős 
információs rendszer ki-
alakításában. A kft. nyi-
tott az együttműködés-
re a MÁV-Gépészet égisze 
alatt készülő IC+ kocsik 
prototípusainak fejleszté-
sében is.

 Az ügyvezető em-
lékeztetett arra, hogy 
Dunakeszin nagy múlt-
ja van a vasúti jármű-

gyártásnak, többek között itt készült az az 
aranykocsi, amely 1938-ban a Szent Jobbot 
vitte országjáró körútján. Dr. Orbán Péter el-
mondta: a közelmúltban a Svájci Vasút meg-
rendelésére alakítottak ki újszerű vasúti ko-
csiszekrényt. Ennek a gyártása jelentős rész-

ben Dunakeszin törté-
nik. A fejlesztés le-
hetőséget ad arra, 
hogy a szerelvénybe 
alacsonypadlós egy-
séget is beépítsenek 
a régi, meredek lép-
csőkkel közlekedő 
vasúti kocsik közé. 
Ez a megoldás a 
MÁV-nak is kedvező 
lehetne, és ha a vas-
úttársaság rászánja 
magát egy ilyen ten-
derkiírásra, akkor 
a Bombardier MÁV 
Kft. indulhatna a 
megbízásért – jelez-
te a cég együttmű-
ködési szándékát az 
ügyvezető igazgató.

Business Superbrands díjas 
a Bombardier MÁV Kft.

A Bombardier MÁV Kft. elnyerte a Business Superbrands 2012 elismerést. A Business 
Superbrands az üzleti szektor márkáinak legkiválóbbjait mutatja be, azaz olyan magyar-
országi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókat, hanem vállal-
kozásokat, szervezeteket szolgálnak ki. 

A 14 tagú, független szakemberekből 
álló zsűri a Dun&Bradstreet adat-
bázis, valamint szakmai kamarák 

és szövetségek segítségével döntött arról, 
hogy mely márkák viselhetik a Business 
Superbrands védjegyet. 

Ez a díj nagyon fontos számunkra, mert jel-
zi, hogy cégünk innovatív szemléletével elis-

merést vívott ki magának nemcsak a vasúti 
járműiparban, hanem a magyarországi üzle-
ti élet egészében. A Business Superbrands 
díj odaítélésében szerepet játszhattak tár-
saságunk legújabb termékei: a harmadik ge-
nerációs Intercity kocsik a MÁV részére, va-
lamint a norvég vasút számára átépített ko-
csik. 
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JÚLIUS 1.: ÚJ RENDSZER AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 
FONTOS VÁLTOZÁSOK A VÁCI KÓRHÁZBAN

"A kormány célként határozta meg 
az egészségügyi intézményrend-
szer átalakítását az ellátás színvo-
nalának emelése, egységessége és 
hatékonyabb, költségtakarékosabb 
intézményfenntartás céljával" - fo-
galmaztak a kórházak állami átvé-
teléhez kapcsolódó egyik törvény-
javaslat indoklásában. 2012. janu-
ár elsejével a megyei és a fővárosi 
önkormányzat fenntartásában álló 
intézményeket, május elsejével 
az összes fekvőbeteg-ellátó intéz-
ményt vette át az állam. Az egész-
ségügyi ágazatvezetés tervei sze-
rint 2013. január elsejével a járóbe-
teg-szakellátó intézmények átvéte-
le következik.

Júniusban zárult le az a több hó-
napos, egyeztetésekkel kísért fo-
lyamat, amelyben az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) meg-
hozta határozatait arról, hogy az 
egyes egészségügyi szolgáltatók jú-
lius elsejétől milyen kapacitások-
kal és milyen területi ellátási kö-
telezettséggel vesznek részt a fek-
vőbeteg-szakellátásban. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) közleményében 
kiemelte: a betegeknek elsősorban 
továbbra is háziorvosukat kell fel-
keresniük, ők a beutalási rend is-
meretében a megfelelő intézmény-
be tudják majd irányítani őket – ol-
vasható a szolgálat honlapján.

Az ÁNTSZ szerint július elsején 
életbe lépő új egészségügyi struk-
túrában oly módon határozták meg 
az egészségügyi szolgáltatók terü-
leti ellátási kötelezettségeit, hogy 
nem lesz lefedetlen térség az or-
szágban. Az OTH a kapacitásokat 
és ellátási területeket érintő válto-
zásokat július elsejétől a honlapján 
is közzéteszi.

Fülesdi Béla, az egészségügyi ál-
lamtitkárság munkáját segítő véle-
ményalkotó testületnek, a szakmai 
kollégiumnak az elnöke az MTI-nek 
azt mondta: az új rendszerben a rit-
kább, speciálisabb ellátást igény-
lő betegek jobb eséllyel kaphatják 
meg a legmagasabb szintű ellátást, 
összességében pedig minden tér-
ségben mindenki egyenlő eséllyel 
juthat majd hozzá.

Rácz Jenő, a Magyar Kórházszö-
vetség elnöke korábban elmond-
ta: az új struktúra életbe lépése a 
funkcióváltó kórházak esetében 

jelent majd alapvető változásokat, 
ezekben profilok, osztályok szűn-
nek meg, illetve alakulnak át. A 
szövetség elnöke leszögezte: intéz-
mények nem szűnnek meg, a funk-
cióváltás 15-17 intézményt érint, ez 
jellemzően azt jelenti, hogy bizo-
nyos aktív fekvőbeteg-ellátási fel-
adatok megszűnnek, ezek helyett 
krónikus rehabilitációs, illetve já-
róbeteg-ellátási és sürgősségi be-
tegellátási fejlesztések történnek.

A hálapénz utólagos 
elfogadását engedélyezik

A napokon belül hatályba lépő új 
munka törvénykönyve is érinti az 
egészségügyi ellátást. Az új szabá-
lyozás ugyanis tiltja, hogy a mun-
kavállaló a munkáltatójának bele-
egyezése nélkül külön díjazást fo-
gadjon el egy harmadik féltől. Rácz 
Jenő, a Veszprém Megyei Csolnoky 
Ferenc Kórház főigazgatója pénte-

ken az m1 Ma reggel című műsorá-
ban azt mondta: az új szabályozás 
értelmében az előre kikövetelt há-
lapénz bűncselekménynek számít, 
az intézményvezetők viszont dönt-
hetnek úgy, hogy a hálapénz utóla-
gos elfogadását engedélyezik. En-
nek alapján a saját intézményére 
vonatkozóan Rácz Jenő kiadta fő-
igazgatói utasítását: kórházában a 
továbbiakban is ragaszkodni kell 
ahhoz, hogy az egészségügyi etikai 
elveknek megfelelően történjen az 
ellátás, így a hálapénz követelése 

bűncselekménynek számít, a para-
szolvencia utólagos elfogadása vi-
szont nem.

Rácz Jenő főigazgató utasításá-
nak szövegét a többi kórházvezető 
is megismerheti. Azt egyelőre nem 
tudni, hogy intézményekben dönte-
nek még úgy, hogy írásban is dek-
larálják a hálapénz elfogadásának 
lehetőségét.

Országos online várólista-
nyilvántartási rendszer

Szintén július elsején indul az or-
szágos online várólista-nyilvántar-
tási rendszer, amelyen bárki nyo-
mon követheti, hogy különböző 
műtétekre hányan várakoznak or-
szágszerte, az egyes térségekben, 
illetve adott intézményekben. Kiss 
Zsolt, az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár stratégiai főosztá-
lyának vezetője az MTI-nek koráb-
ban elmondta: az új rendszer egyik 

legfontosabb eleme, hogy "a be-
teg választása az elsődleges, a be-
teget fogja követni a pénz". A vá-
rólista vezetésére vonatkozó alap-
szabályok nem változnak, de szi-
gorúbb lesz a rendszer - mondta a 
főosztályvezető. Hozzátette: több 
intézményvezető örül az új, transz-
parens rendszernek, amely a lehe-
tőségét is kizárja, hogy az orvosok 
nem tisztán szakmai indokok alap-
ján, hanem esetleg más érdekek, 
például hálapénz fejében sorolja-
nak valakit előrébb a listán.

A  július elejétől érvényes válto-
zások a váci Jávorszky Ödön Kór-
házat is érintik - mondta a Váci 
Naplónak dr. Jakab Zoltán, az in-
tézmény VIR munkacsoportjának 
vezetője. Az ÁNTSZ-hez már meg-
érkezett

a váciakat érintő változásokkal 
foglalkozó minisztériumi doku-
mentum. Ebből kitűnik, hogy az el-
látási terület lényegében nem szű-
kül, inkább bővül, mintegy 37 szá-
zalékkal azzal, hogy több nyugat-
nógrádi települést is a váci intéz-
ményhez sorolnak. A kórház első 
szintű területi ellátási besorolást 
kap, amely továbbra is biztosítja, 
hogy a térség vezető gyógyító in-
tézményeként működjön tovább.

Az átalakulások néhány osztályt 
közvetlenül is érintenek. A kardio-
lógián például a profiltisztítás ke-
retében 18-cal kevesebb lesz az ak-
tív ágyak száma, az urológián pedig 
20-szal, ám az intézmény vezetése 
fellebbezést nyújtott be, amelynek 
nyomán belső átcsoportosítással 
10 új ágyat kap a sebészeti osztály 
az egynapos urológiai ellátásokra. 
Gyakorlatilag Vácott megszűnik az 
eddig önálló kézsebészet és a ren-
delkezésre álló 5 ágy, valamint az 
érsebészet a maga eddigi 10 ágyá-
val. Önálló szakterületként viszont 
megjelenik a kórházban a csecsemő 
és gyermek fül-orr-gégészet, amely-
hez 4 új ágyat rendeltek hozzá.

Dr. Jakab Zoltán elmondta: a já-
róbeteg-ellátásban és a krónikus 
ellátásban nincsenek lényeges vál-
tozások. Összességében a váciak 
és a környékbeliek továbbra is azt 
a magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást vehetik majd igény-
be a váci intézményben, mint amit 
már megszoktak. 

A szerK.

Néhány napon belül, július 1-jén az egészségügyi dolgozók hivatalos ünnepén több változás lép életbe az 
egészségügyben: elindul az új ellátási rend, az országos várólistákat a betegek az interneten is követhetik. 
Azt egyelőre nem tudni, hogy a Veszprém megyei kórházon kívül mely intézményekben lesz hivatalosan is 
írásba foglalva a hálapénz elfogadásának lehetőséges Dr. Jakab Zoltán, a váci kórház kontrolling munka-
csoportjának vezetője, önkormányzati képviselõ (MSZP) azt mondja, a betegeket összességében semmi-
lyen hátrány nem éri a változások miatt.
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T
esztünk alanya az 
utakon tucatjával 
előforduló Skoda 
Octavia 1,6 literes 

motorral, melynek dízel vál-
tozata 6,4 liter gázolajat fo-
gyaszt 100 km-en. A benzi-
nes változat 7.3, még ugyan 
ezt a típust gáz üzemre ala-
kítva 7,9 literrel tudunk jár-
ni.  A jelenlegi üzemanyag 
árak ismeretében ez azt je-
lenti, hogy gázolajjal 27, ben-
zinnel 30.5 még LPG autó-
gázzal 19 Forintból teszünk 
meg 1 kilométert. De mégis 
mi lehet az oka, hogy bár az 
ország minden részén több 
mint 600 kúton tudunk tan-
kolni LPG-t a benzin árá-
nak 2/3-áért, mégis az em-
berek többsége bizalmatlan, 
ha meghallja a gázautó szót? 
Íme néhány a közhiedelembe 
beépült tévhit a gázos autók-
kal szemben.

Nem lehet mélygarázs-
ban parkolni

A régi rendelet szerint va-
lóban így volt, azonban már 
megváltoztatták ezt a régi 
gázrendszerek miatt beve-
zetett, mára már elavultnak 
mondható szabályt. Így a je-
lenlegi, biztonsági szelep-
pel ellátott autókat már nem 
tiltják ki a parkolóházakból, 
mélygarázsokból.

Elveszik a csomagtartó

Téved, aki azt gondolja, 
hogy a gáztartály miatt még 
1 rekesz sör sem fog befér-
ni a csomagtartójába. A gáz-
tartály az esetek 95%-ában 
a pótkerék helyére kerül be-
szerelésre, így semennyit 
nem vesz el a csomagtérből. 

Külön kérésre szerelnek be 
úgynevezett hengeres tartá-
lyokat, amelyeknek nagyobb 
a kapacitása és ezek valóban 
elveszik a csomagtartót, de 
a jelenlegi autótípusoknál ez 
nem szükséges. 

A személyautóknál bőven 
elég a pótkerék tartály 500-
600km megtételére. Persze 
az emberek erre azt mond-
ják, hogy jó, de akkor kiszo-
rul a pótkerék. Valóban, az 
autótulajdonos maga dönti 
el, hogy a hosszabb utakra 
magával hordja a pótkereket 
vagy a jóval kisebb helyigé-
nyű defektjavító szettet.

Megnövekszik az autó 
fogyasztása

Ez nem tévhit, az LPG 
üzemanyag energiatartalma 
kisebb a benzinénél, ennek 
megfelelően ugyan annyi 
teljesítmény kinyeréséhez 
10-12%-kal többet fogyaszt. 
Azonban a fenti számításba 
ezt is belekalkuláltuk és így 
is 40%-ot spórolunk a benzin 
üzemű autózáshoz képest. A 
fenti összehasonlítás szerin-
ti 10Ft-os megtakarítás azt 
jelenti, hogy a 220.000Ft-os 
átalakítási ár az autó hasz-
nálattól függően fél-egy év 
alatt megtérül.

Vigyázz, robban

A gáz semmivel sem veszé-
lyesebb, mint a benzin üzem. 
Sőt, az acél gáztartály jó-
val biztonságosabb, mint a 
benzin tank, ezt a töréstesz-
tek is bizonyítják. A rend-
szer egyébként is többszörö-
sen biztosított. Semmilyen 
veszélyt nem rejt magában, 
nem fog felrobbanni. Az an-

gol 5. sebesség című műsor-
ban alá gyújtottak egy ben-
zines és egy gázos autónak 
és, még a benzines 3 percnyi 
égés után felrobbant, addig 
a gázos egyáltalán nem. Az 
LPG robbanáspontja ráadá-
sul 3x-osa a benzinének.

További érvek az LPG 
mellett

Az LPG üzemanyag hasz-
nálatától nem nő az autó 
szerviz igénye. Csupán 2 da-
rab gázszűrőt kell cserélni, 
ami egybeesik az olajcsere 
periódusokkal. A gáz miatt 
lágyabb lesz a motor járása, 
ami jótékony hatással van az 
élettartamra. Ráadásul kör-
nyezetkímélő, ami napjaink 
egyik legfontosabb kérdése. 

Jóval kevesebb a káros 
anyag kibocsátása mivel a 
benzinnél tökéletesebben 
ég el és a katalizátort is kí-
méli. A jövő a gázautózásé, 
mert olcsó és környezetkí-
mélő és egész Európában tá-
mogatják! 

Ha többet szeretne tudni a 
gázüzemű autó előnyeiről, 
akkor forduljon bizalom-
mal a Medic - Car Mérnöki 
Szolgáltató Kereskedelmi 
Kft. szakembereihez, akik 
várják önt Dunakeszin, a 
Berek u. 17. szám alatt lévő 
szervizben.       

(X)

NEM GÁZ A GÁZ!
Az autótulajdonosok számára az idei nyár legfontosabb kérdése nem más, mint tavaly, 
azaz mennyi pénzt fognak üzemanyagra költeni és milyen módon érhetik el a legna-
gyobb megtakarítást? Benzin, dízel? Egyértelműen kijelenthetjük, hogy napjainkban az 
autógáz használatával utazhatunk a legolcsóbban!

A 
hosszú évek óta 
elhanyagolt, el-
cserjésedett dom-
bon 2011. végén 

kezdődtek meg a munkála-
tok. A természetvédelmi te-
rület megtisztítását követő-
en, Dénes Andrea, botani-
kus készített felmérést a hely 
növényvilágáról. Az erre tá-
maszkodó  kertészeti mun-
kák segítették elő, hogy az 
egyedülálló, őshonos fajok 
visszafoglalják a területet. 

 G. Detky Rita tájépítész 
tervei alapján, idén március-
ban vette kezdetét a sétány 
és a nyolcszögletű kilátóte-
rasz kivitelezése. Ezek ele-
meit, valamint az egyenként 
800 kilogramm tömegű pa-
dokat toronydaru emelte a 
helyére. A terület megóvása 
érdekében kisméretű mun-
kagéppel dolgoztak a hely-
színen, amelyet szintén da-
ruval helyeztek a munkála-
tok helyszínére. 

Dr. Páva Zsolt, polgármes-
ter az avatóünnepségen el-
mondta, hogy a város évtize-
des feladatának megoldását 
segítette a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. azzal, hogy vállalta 
a Kálvária-domb környezeté-

nek helyreállítását. A városve-
zető reményét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a domb 
megújulása mintaértékű lesz 
Pécsett, a modern és fenntart-
ható építészet és a hagyomá-
nyos természeti értékek kö-
zötti összhangot megteremtő 
beruházások számára.

A Kálvária-dombon most 
átadott Nyolc Boldogság ki-
látóterasz elnevezése a bibli-
ai Újszövetségben összefog-
lalt Hegyi Beszédből ismert 
krisztusi gondolatokra utal.  
A kilátóteraszt Dr. Udvardy 
György megyéspüspök szen-
telte fel, aki köszönetet mon-
dott a közreműködőknek a 
Kálvária környezetében vég-
zett munkáért és kiemelte a 
közösségi összefogás jelen-
tőségét, valamint azt, hogy 
a természet megóvásával, a 
rend helyreállításával és a ki-
látóterasz nevének kiválasz-
tásával az egyház számára is 
fontos értékek kaptak hang-
súlyt a fejlesztés során.

A terasz betonból ké-
szült elemeinek alapanyaga 
a DDC egyik tulajdonosa, a 
HeidelbergCement Group, ál-
tal forgalmazott TioCem®, 
amelynek speciális össze-

tevői napfény hatására ún. 
fotokatalitikus reakcióba 
lépnek a levegőben találha-
tó szennyező anyagokkal és 
megkötik azokat. Ezt a tech-
nológiát hazánkban a Kálvá-
ria-dombon kívül eddig csak 
egyetlen helyen, a váci ce-
mentgyár fogadóterénél al-
kalmazták. 

A rendkívüli körültekin-
téssel, mindenben a környe-
zet megóvására törekedve 
elvégzett rekonstrukció tel-
jes, mintegy 35 millió forin-
tos költségét a Duna-Dráva 
Cement Kft. finanszírozta. 
Szarkándi János elnök-ve-
zérigazgató elmondta: „Ma-
gától értetődő volt, hogy 
szaktudásunkkal és erőnk-
kel hozzájáruljunk az Euró-
pa Kulturális Fővárosa prog-
ram keretében újjászüle-
tő nagyváros egyik terének 
megújításához. A modern 
tájépítészeti elképzelések és 
a 21. századi építőanyagok 
szerencsés találkozásának 
köszönhetően, úgy újítot-
tuk meg a Kálvária-dombot, 
hogy eközben megőriztük az 
értékeit és ennek köszönhe-
tően ismét a város részévé 
válhat a terület.”

A DDC TÁMOGATÁSÁVAL 
újult meg a Kálvária-domb

Dr. Páva Zsolt polgármester és Dr. Udvardy György megyéspüspök jelenlét-
ében Szarkándi János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója át-
adta a pécsieknek a megújult Kálvária-dombot. A piacvezető cementgyár-
tó mintegy 35 millió forintos támogatásával finanszírozott, több hónapos 
rekonstrukció eredményeképpen helyreállították az őshonos növényzetet, 
valamint speciális, légtisztító tulajdonsággal rendelkező cement felhaszná-
lásával épített sétánnyal és kilátóterasszal gazdagodott a pécsi belvárosban 
található terület.

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, 
laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. Tel.: 06-70-505-1177 • Fóton 
kiadó maximum 2 fő részére külön bejára-
tú almérős, gázcirkós, részbútoros lakás. 
50.000 Ft/hó+Rezsi+Kaució. Telefon: 06-
20-943-3165 

Az előtérben, balról jobbra: 
Dr. Páva Zsolt, polgármester, 
Szarkándi János, a DDC elnök-vezérigazgatója 
és Dr. Udvardy György megyéspüspök.

Szarkándi János, a Nyolc Boldogság 
kilátóteraszt mintázó, TioCem 

felhasználásával készült kisplasztikával, 
amelyet a DDC a fejlesztés 

közreműködinek ajándékozott.

A Nyolc Boldogság kilátóterasz, háttérben a kálvária templommal.
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A hőmérők higanyszála hamarosan 30 fok fölé kúszik és a 
rekkenő hőség elviselhetetlenné válik mindazoknak, akik 
még nem vagy már nem tölthetik idejük nagy részét vízpar-
ton. Ilyen melegben fokozottan kell figyelnünk a folyadék-
pótlásra.

VÍZ NÉLKÜL NEM MEGY

7+1 ÉRV, 
amiért ajánljuk a csapvíz fogyasztását

1. A legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerünk 
A laboratóriumok több mint 60 szempont szerint vizsgálják a vízmintákat.
2. Fogyasztása egészséges
A szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat optimális össze-

tételben tartalmazza. Napi 2-2,5 liter folyadékra van szüksége szervezetünk-
nek! A víz szállítja a sejtekhez a tápanyagokat, szabályozza a vérnyomást, ru-
galmassá teszi az ízületeket.

3. A nap 24 órájában rendelkezésre áll
4. Környezetbarát 
Vezetéken érkezik, nem műanyag palackban, aminek a lebomlási ideje a 

természetben 300 év.
5. Kényelmes
Nem kell palackokban, vödrökben hazaszállítani.
6. Olcsó
2 liter üdítő ital vagy egy hamburger áráért átlagosan 1000 liter tiszta, 

egészséges csapvíz áll rendelkezésünkre a nap 24 órájában
7. Üdít, frissít
+ 1 Nem hizlal!

A várhatóan beköszöntő hőségriadó esetén Vác, Gödöllő, Szentendre, Ba-
lassagyarmat városok legforgalmasabb pontján állunk a lakosság rendel-
kezésére. Ügyei intézése közben, ha megszomjazna, keresse a DMRV Zrt. 
„IZLELŐ-VÍZLELŐ” helyeit, ahol koccintunk önnel egy pohár friss hideg 
csapvízzel.

ÚJRA ITT A NYÁR!
Hőség idején is csapvíz!

Sportoló vízművesek
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. munkatársai közül sokan vannak, akik rend-
szeresen sportolnak, részt vesznek egy-egy tömegsportversenyen. Júniusban két 
jelentős, nagy hagyományokkal büszkélkedő rendezvényen tették próbára állóké-
pességüket.   

A 
DMRV Sárkányok csapata is részt 
vett 2012. június 10-én, a Duna váci 
szakaszán megrendezett II. Váci Is-
kolák és Amatőr Sárkányhajók Baj-

nokságon, amely óriási küzdelemben, 22 hajót 
maga mögé utasítva hódította el a győzelmi tró-
feát. Mint azt Gombás Ernő, a DRVR Zrt. titkár-
sági osztályvezetője elmondta a hajók igen nehéz 
körülmények között küzdöttek a végső győzele-
mért. - Sajnos a szervezés sem volt a legprofibb, 
de ennek ellenére is remekül szerepelt csapa-
tunk, amely óriási versenyben elsőként hajózott 
át a képzeletbeli célszalagon, maga mögé utasít-
va a versengő 22 hajót. Az amatőr felnőtt kate-
góriában kivívott győzelemhez hozzájárultak a 
parton drukkoló kollégáink is, akiknek ezúton 
is köszönjük a támogató buzdítást! A ragyogó si-
kert Tóth István vezérigazgató egy közös vacso-
rán köszönte meg a csapatnak.

A következő igazán nagy megmérettetés a 
22. Fut a Vác több kilométeres távjának a le-
gyűrése volt a 36 fokos szaharai forróságban. 
Mint már oly sokszor e nevezetes napon nem 
csak futottak a DMRV Zrt. munkatársai, ha-
nem a versenyzőkre leselkedő napszúrás, ki-
száradás és a hőguta megelőzése érdekében a 
város két pontján a Társaság Ízlelő-vízlelő he-
lyein a csinos vízműves kolleginák, több száz 
pohár friss csapvízzel oltották a futók szom-
ját, pótolták a folyadékveszteségüket.  

– Milyen érzés a 36 fokos melegben az 
árnyékban pihenni a Fut a Vác 7 kilomé-
teres távjának teljesítése után? - kérdez-
tük Balogh Zsolttól, a DMRV Zrt. műsza-
ki igazgatójától.

– Kimondottan kellemes, hiszen nagyon me-
leg van, a táv teljesítése ilyen hőségben ke-
mény feladat volt. Azt is mondhatnám embert 
próbáló. A tavalyinál is nehezebb volt, de sze-
rencsére idén még jobban felkészültem.

– Rendszeresen sportol?
– Amatőr vagyok - mondja mosolyogva, majd 

hozzáteszi büszkén - de rendszeresen sporto-
lok.

– Milyen üzenete lehet annak, hogy ve-
zetőként teljesít egy ilyen próbatételt?

– Az üzenet az, hogy tűzzünk ki magunknak 
célokat a sportban, vagy akár az életben. Pró-
báljuk meg azokat teljesíteni, elérni. Olyan cé-
lokat tűzzünk ki, amiket meg tudunk valósí-

tani, vagy van rá remény, hogy sikerül elér-
nünk.

– A DMRV Zrt.-ről közismert, hogy a 
Fut a Váchoz hasonló közösségi rendez-
vényeket rendszeresen támogat. Fontos-
nak tartják a társadalmi felelősségvál-
lalást, a példamutatást?

– Igen, fontosnak tartjuk. A társadalmi fe-
lelősségvállalás fontos pontja az életünknek, 
minden téren, ahol tudjuk, a jó célokat igyek-
szünk segíteni. Így van ez, a Fut a Vác eseté-
ben is.

– Kánikulai meleg van, a futók számá-
ra igazi hűsítő felüdülést jelent a kollé-
gái által kínált csapvíz. Gondolom, nem 
csak egy ilyen rendezvényen, hanem a 
háztartásokban is jóval több vizet fo-
gyasztunk.

– Igen, egyértelműen több csapvizet fogyasz-
tanak az emberek ilyen melegben. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy akár 50 százalékkal is 
növekszik az elfogyasztott ivóvíz mennyisége.

– A hirtelen jött nagyarányú felhaszná-
lás nem okoz problémát a rendszerben?

– Időnként érzékelhető, hogy kisebb a nyo-
más a hálózatban, de igyekszünk tartani az 
előírt értékeket.

– Visszatérve a sporthoz, legközelebb is 
lefutja, a Fut a Vác távját?

– Természetesen, de még idén, a Mikulás-fu-
táson is teljesítem a felnőttek számára kiírt tá-
vot. Igaz, akkor a DMRV Zrt. nem hűsítő csap-
vízzel, hanem ízletes teával kedveskedik majd 
a résztvevő futóknak. 

A következő nagy sportvetélkedésre a szom-
baton kerül sor a DMRV Zrt. Cégnap 2012 elne-
vezéssel, melynek a váci központ ad otthont, 
ahol a sport, zenés, táncos programok mellett 
a gasztronómia mesterszakácsai is versenyre 
kelnek a közönség elismeréséért a késő esté-
be hajló rendezvényen. 

V. i.
Foto:KesziPress

Megközelítőleg ugyan-
annyi vizet iszunk 
meg egy nap, mint 
amennyit a szer-
vezetünk lead. 
Az emberi 
szervezet ta-
k a r é k o s a n 
bánik a víz-
készletével, 
hiszen napon-
ta csupán kb. 
2,4 – 2,5 liter 
vizet választ ki. 
Kánikulában azon-
ban ennél jóval többet, 
akár 4 - 5 liter is kiürülhet. A 
távozó folyadékot evéssel és ivással 
folyamatosan pótolnunk kell.

Társaságunk a DMRV Zrt. fokozott 
figyelmet fordít arra, hogy az általa 
szolgáltatott ivóvíz kiváló minőségű 
legyen. Laboratóriumainkban folya-
matosan ellenőrizzük a víz minősé-
gét. Az általunk szolgáltatott ivóvíz 
minden paraméterében megfelel az 

Európai, valamint az en-
nél szigorúbb hazai 

előírásoknak. Egy 
jó pohár friss hi-

deg csapvízben 
minden ásvá-
nyi anyag ben-
ne van, amit a 
szervezetünk 
nem nélkülöz-
het. A hőség 

i d ő s z a k á b a n 
ránk törő szom-

júságérzet azt je-
lenti, hogy mielőbb 

folyadékpótlásra van 
szüksége szervezetünknek. 

Ezért a kánikulai időben napközben 
többször kell innunk. A folyadékhi-
ányt minden sejtünk megsínyli. Aki 
szomjas, lassan elfárad, szédülés 
léphet fel nála, és nem tud kellőkép-
pen koncentrálni, egyre ingerültebb 
lesz. Ne várjuk ezt meg.

A bőséges csapvíz ivás az egyik zá-
loga egészségünk megőrzésének.
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Jubilál a Váci Világi Vigalom: 
idén már húsz éves

Idén is az előző évekhez hasonlóan sajtótájékoztató keretében harangozták be a XX. Váci Világi Vigalom programjait. Az idén huszadik szü-
letésnapját ünneplő rendezvényen számos hazai sztár mellett a helyi tehetségek is bemutatkoznak. A három nap alatt több mint 100 prog-
ramon vehetnek részt az érdeklődők. A július végi programot a Váci Városimázs Kft, a Madách Imre Művelődési Központ szervezi karöltve a 
városházával. Az Önkormányzatnak köszönhetően valamennyi program díjmentesen látogatható.

Mokánszky Zoltán Vác alpolgármeste-
re a múlt heti tájékoztatón azt hangsú-
lyozta: nagy öröm számukra, hogy eb-

ben a nehéz gazdasági helyzetben is ilyen magas 
színvonalon tudják megrendezni a vigalmat. A 
politikus nagy értéknek tartja, hogy 20 év alatt 
sem kopott a fesztivál minősége, mely reményei 
szerint idén is maradandó élményt jelent majd 

a Vigalom látogatói számára.  Vigh Mihály, a 
Váci Városimázs Kft ügyvezetője pedig köszö-
netet mondott mind-
azoknak, akik nélkül 
nem jöhetett volna 
létre a rendezvény.

- Az elmúlt húsz 
évben mindig jól si-

került a vigalom. Reméljük az idén sem lesz ez 
másként. A korábbiakhoz hasonlóan marad-

nak a színpadok, viszont egy helyszín-
nel bővül a rendezvény. A Vörösház ud-
varán elsősorban gyermek- és ifjúsá-
gi rendezvények kapnak helyet majd 
–mondta. 

A húsz éves vigalom ebben az évben 
számos sztárfellépőt tartogat: a három 
nap alatt fellép Charlie, a Piramis és 
a Hooligans is. Számos Kossuth-, Prí-
ma- és Liszt-díjas művész szerepel a 
programban. Az eddigiektől eltérően 
azonban nem lesz felvonulás, ez kike-
rült a programból. A vigalom, július 27-
én, pénteken a Székesegyházban szer-
vezett koncerttel veszi kezdetét, ahol a 

Váci Szimfonikus Zenekar Csajkovsz-
kij 1812 nyitányát játssza majd a városban ed-
dig nem hallott módon, úgy ahogyan maga 
Csajkovszkij elképzelte művét.

Csepreginé Nagy Ildikó, az Interveniál Kft. 
ügyvezetője a vendéglátásról beszélt. Mint el-
mondta: ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres 
legyen, elengedhetetlenek a vásározók és a fi-
nom ételek.  A sajtótájékoztatón megszólalók 
mindannyian elmondták: remélik, hogy jó idő 
lesz a program ideje alatt, így mindenki élvez-
heti a kedvére való koncertet, rendezvényt. 

A XX. Váci Világi Vigalom programjai kö-
zül válogathatnak e lap internetes portálján, 
a www.dunakanyarregio.hu-n. 

Furucz AnitA

Fotó: KesziPress

A Pozsonyi 
csatában aratott 

győzelemre 
emlékeznek 
Dunakeszin

„907. július 7-én a magyar törzsek Árpád-
nagyfejedelmünk vezetésével sorsdöntő győ-
zelmet arattak a Német-Római Birodalom 
összevont erői felett. E méltatlanul „elfelej-
tett” történelmi eseménynek köszönhetően 
honfoglaló őseink összefogással Hazát te-
remtettek nekünk a Kárpát-medencében. A 
Dunakeszi Civilek Baráti Köre más helyi ci-
vil szervezetekkel karöltve 2012. július 7-én, 
szombaton 19 órakor a diadalmas POZSONYI 
CSATA tiszteletére ünnepi megemlékezést 
szervez.” – tájékoztatta szerkesztőségünket 
Skripeczky István, a rendezvény egyik szer-
vezője. 

Mint azt a nyugdíjas pedagógustól, a 
Dunakeszi Civilek Baráti Köre elnö-
kétől megtudtuk a megemlékezés az 

alagi Szent Imre téren, az Árpád-emlékműnél 
kezdődik, ahol a fejedelem és magyar sereg 
hősies helytállása előtt tisztelegnek, helyezik 
el a megemlékezés virágait a város polgárai-
val közösen. A program folytatásaként az em-
lékmű mellett emelkedő Szent Imre-templom 
kertjében kulturális műsorral várják az emlé-
kező dunakeszieket, akik ezt követően bará-
ti beszélgetés keretében megismerhetik az Or-
szágzászló építésével kapcsolatos legfrissebb 
információkat. „Ezen alkalommal mutatjuk 
be a hivatalos zsűri által első helyre rangso-
rolt három pályamű makettjeit, majd ismertet-
jük a képviselő-testület e témában hozott dön-
tését és a kivitelezés lehetőségeit. Szervező tár-
sainkkal együtt fontosnak tartjuk, hogy város-
unk egy újabb szép emlékművel gazdagodjon.” 
– mondta Skripeczky István, aki nyilatkozatát 
Wass Alberttől vett idézettel zárta: „Az embe-
ri civilizáció alapja a tradíció, a kultúra és a ha-
gyományaink ápolása.” 

A szervezők kérik, minél többen tiszteljék 
meg jelenlétükkel a rendezvényt, gondolataik-
kal és ötleteikkel támogassák a közös cél meg-
valósítását!                                             (Vetési)

"LERESZELTÜK ÁRAINKAT!"
Hegesztett hálók kedvező áron

4x4x150x150x2150x5000 2.706,- Ft+áfa/táblától
5x5x150x150x2150x5000 4.101,- Ft+áfa/táblától
6x6x150x150x2150x5000 5.807,- Ft+áfa/táblától

Áraink a készlet erejéig érvényesek!

Tímár Vasker. Kft. Fót, 
Galamb J. u. 1. 

Tel.: 27/359-902, 
www.timarvasker.hu

Az elhelyezkedésnél nem mindegy, 
hogy hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS 
KIKÉPZŐ KÖZPONT

 

BIZTONSÁGI ŐR
Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít

a szakmai szakszervezetek 
ajánlásával, ORFK vizsgával!

július 14-én és 21-én
VÁCON ÉS GÖDÖN.

+36 30 981 19 83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Könnyű és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
 NE HIGGY az átverőknek, 

ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Kaszás Géza egyre többször érzi, sze-
rencsés csillagzat alatt született. 
Gyönyörű családja van, elismert szí-

nész, és jelenleg is azzal foglalkozhat, amit 
szeret. „Az MTVA rábólintott, és már az 
első része le is ment a közszolgálati csator-
nákon, annak a havonta képernyőre kerü-

lő műsornak, melynek középpontjában a 
ló áll. Nagyon szeretnénk elérni, hogy Ma-
gyarország ismét méltó legyen a lovas nem-
zet címre. A műsorban szeretnénk minden, 
a lovas élettel kapcsolatos összes általunk 
lényegesnek tartott elemet megismertet-
ni a nézőkkel, valamint bemutatni azokat a 

sportolókat, akik világra szó-
ló eredményeikkel öregbítik a 
magyarok hírnevét, ám itthon 
nem kaptak eddig médianyil-
vánosságot” – fogalmazott 
Kaszás Géza. Természetesen 
a magyar lósport egyik böl-
csőjének tartott Alagon is for-
gatni szeretne a Dunakeszin 
élő színművész, aki elárulta, 
szeptembertől elindul a mű-
sor honlapja is, és azt remé-

li, a képernyős jelenlét az internet világával 
együtt jelentős hírértéket biztosít a magyar 
lósport számára.

„Dunakeszin is visszatérhet a dicső múlt, 
ugyanis most olyan emberek kerültek döntés-
helyzetbe, akiknek leghőbb vágyuk az ágazat 
fellendítése. Be szeretnénk bizonyítani, hogy 
a lósport az úriemberek, és nem a gazdag em-
berek sportja” – tette hozzá. A nyarat majd-
nem teljesen végig munkával tölti, de úgy, 
hogy bőven jusson ideje a családjára is. Rá-
adásul idén sem maradhat el a közös vaká-
ció.

„Amíg tavaly júniusban töltöttünk el két 
hetet vízparton, addig idén augusztus máso-
dik felében az egész család tengerparton pi-
heni a ki a fáradalmait. Nem lesznek előre 
megtervezett programok, hagyjuk sodorni 
magunkat az árral” – árulta el Kaszás Géza.

- molnár -

Elég csak annyit mondani Kaszás Géza színművésznek, hogy ló, és ő egyszerűen órákon keresztül képes megállás nélkül 
beszélni az ember patás barátjáról. Szeretne hozzájárulni a közszolgálati televízió havi műsorában ahhoz, hogy a magyar 
lósport közelebb kerüljön a széles nyilvánossághoz.

Kaszás Géza: „Azzal foglalkozhatok, 
amit szeretek: lovakkal, lovakról”
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Sikerre született a Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál 
Jól érzékelhető közönségsikerrel zárult az első Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál. A Duna-parti városban június 22-23-án hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a két na-
pos fesztivált, melyet az Új Széchenyi Terv pályázatán elnyert forrásból, a Családi Napok rendezvénysorozat keretében valósítottak meg a szervezők. A negyvennyolc órába sűrített 
programok sokaságát péntek este Kaján Tibor, Munkácsy-díjas karikatúrista kiállítása nyitotta meg, melyek sorát a szombat esti utcabál zárta. 

A 
fesztivál nyitó és 
záró programja kö-
zött megannyi ní-
vós kiállítás várta a 

közönséget, melyeken a honi 
karikatúra művészet leg-
jobbjainak alkotásait élvez-
hették az érdeklődők. Mél-
tán mondta a fesztivált felve-
zető sajtótájékoztatón Papp 
Ildikó, a Vác és Környéke 
TDM Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója - a Madách Imre 
Művelődési Központtal közö-
sen szervezett rendezvényről 
- hogy a humor és nevetés je-
gyében zajló eseményekkel a 
művészeti értékekre kíván-
ják ráirányítani a közönség 
figyelmét.

A Madách Imre Művelődé-
si Központ Kávézójában Ka-
ján Tibor karikaturista élet-
mű-kiállításának megnyitó-
jával vette kezdetét az első 
Váci Humor- és Karikatúra 
Fesztivál. A Nagyon Ütősök 
virtuóz játéka után a feszti-
vál ötletgazdája Papp Lász-
ló, a Sajdik Magángyűjte-
mény tulajdonosa, a Modern 
Művészeti Gyűjtemény veze-

tője elevenítette fel az elmúlt 
évek küzdelmeit, melyeken 
keresztül érkeztek el a ma 
már büszkén vállalt Sajdik 
Gyűjtemény megnyitásáig a 
városközpontban. A kedve-
ző változások előtti időszak-
ra és szellemiségre utalva ki-
jelentette: „Sajdik Ferenc - 
aki az óta kijött a pincéből 
– a fél országot ide csábítot-
ta. Sajdik Ferenc megfestette 
Vácot, mint egy mesevárost.” 
Majd kedves élményeként ar-
ról beszélt, hogy a turisták 
„Úgy nézik meg a kiállítást, 
hogy szinte már megszere-
tik a város girbe-gurba ut-
cáit és mindenki azt mond-
ja, hogy ide szeretne jönni, 
ilyen városban szeretne élni. 
Felemelte a várost egy olyan 
magasba – Illyés Gyula sza-
vaival: Haza a magasban – 
amelyikben örülünk, hogy 
most már mindnyájan itt él-
hetünk.” 

Papp László kedves sza-
vakkal invitálta a közönsé-
get, hogy főtéren lévő Sajdik 
magángyűjtemény mellett te-
kintsék a város több pont-

ján rendezett kiállításokat is, 
ahol nagyszerű művészek, re-
mek alkotásai várják a művé-
szet szerető közönséget.

A fesztivált megnyitó 
Fördős Attila polgármester 
szerint külön élményt jelent, 
ha valaki a karikatúra sze-
replője, „tárgya” lehet. „Már 
én is voltam, mint pl. vad a 
vetésben” – tette hozzá fa-
nyar humorral, majd Kaján 
Tibor rendkívül gazdag mű-
vészetét bemutatva világítot-
ta meg a humor és a karika-
túra jelentőségét. Ezt plasz-
tikusan példázta Kaján Ti-
bor egyik legendás mondásá-
val: „Jobb ma egy karikatúra, 
mint holnap egy diktatúra.” 
A polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a nagy közmeg-
becsülésnek örvendő művész 
ezt a szellemiségét átadja az 
őt követő fiataloknak. 

Fördős Attila köszönetet 
mondott Papp Lászlónak, 
hogy a Kultúra Magyar Vá-
rosában az ő tevékenységé-
nek is köszönhetően ma már 
nem csak a „hivatal”, hanem 
a helyi alkotó közösségek is 
szerveznek a fesztiválhoz ha-
sonló művészeti rendezvényt. 
„Nagyon bízom benne, hogy 
most már a váci képzőművé-
szek is jól érzik magukat, akik 
januártól kezdődően saját al-
kotóhelyükön mutatkozhat-

nak be.” – 
mondta a 
város pol-
gármeste-
re, aki azt 
k í v á n t a , 
hogy a he-
lyi művé-
szek mi-
nél színvo-
nalasabbá 
formálják 
Vác kultu-
rális éle-
tét, me-

lyet a szak-
minisztérium is rendkívül ní-
vósnak tart.   

A fesztivál közönsége a mű-
velődési központban megte-
kinthette a váci Marabu rajzai 
mellett Gáspár Imre alkotá-
sait, a Vác testvérvárosából, 
Székelyudvarhelyről érkezett 
Könczey Elemér karikatu-
rista és grafikusművész mű-
veit is. Az Értéktárban Bíró 
György és Szottfried Zsó-
fia mutatkozott be, a Mo-
dern Művészeti Gyűjtemény-
ben Halász Géza, Z. Kovács 
József és Toncz Tibor nívós 
alkotásait tekinthették meg 
az érdeklődők. Szombat dél-
után a főtéren folytatódott a 

fesztivál, ahol a közönséget 
Dr. Schmuczer Istvánné, az 
önkormányzat Művelődési 
és Oktatási Bizottság elnö-
ke köszöntötte, aki örömét 
fejezte ki, hogy a városban 
megrendezték az első kari-
katúra fesztivált, mellyel re-
ményei szerint a szervezők a 
következő években is megör-
vendeztetik majd a váci és a 
városban látogató fesztivál-
közönséget. 

A főtéren felállított szín-
padon a város iskolásai ad-
tak elő egy-egy előadást a 
humor jegyében, vastaps fo-
gadta a fiatal táncosok pro-
dukcióját is. Tónió, a legis-
mertebb utcai rajzoló pedig 
a vállalkozó kedvűekről ké-
szített vidám karikatúrákat. 
„Tónió az a művész, akinek 
már nem csak a rajzai, ha-
nem az aláírása is sokat ér” 
– mondta Papp László, aki 
megígérte, hogy jövőre nem-
zetközi karikatúra fesztivált 
szerveznek, melyre Vác test-
vérvárosainak művészeit is 
meghívják majd a Dunaka-
nyar szívébe. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress

Teltházas hangverseny 
Sződligeten

A közművelődési szakemberek az utóbbi években sajnálatos 
módon igen ritkán élvezhetik munkájuk gyümölcseként a telt-
házas nézőterek látványát. Rohanó világunkban igazi különle-
gességnek számít, ha egy-egy programra, komolyzenei kon-
certre megtelnek a vidéki kulturális szentélyek. 

Egy ilyen nagyszerű eseménynek lehettek részesei azok, 
akik június 23-án kilátogattak a sződligeti Duna-partra, 

ahol a Családi Nap záró koncertjeként megtekintették a Car-
mina Burana koncertet. A parkszínpadon fellépő közel három-
száz zenész, és énekes különleges zenei élménnyel örvendez-
tette meg a közönséget. E nagyszerű produkció sikere bízta-
tó jel lehet a helyiek számára, hogy hasonló kulturális prog-
ramokkal újjá tudják éleszteni a szép környezetben elterülő 
Parkszínpadot.

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: keszipress@invitel.hu

tervezőszerkesztő: 
tamás lászló

nyomda:  
PAUs PrInt Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 
e-mail: keszipress@invitel.hu 

vetesi.imre@gmail.com

vácon: 
a Front grAFIKA stúdIóBAn

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +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 vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

LERAKTÁK A NEMZETKÖZI FESZTIVÁL ALAPJAIT
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A Fut a Vácon idén elő-
ször rendeztek óvodás 
futamot 100-200 és 300 

méteres távon. Az ovisoknak 
a szérűskerti sportpályán kel-
lett futniuk a bohóc után hé-
liumos lufival a kézben. A pi-
cikkel együtt futottak a szü-
lők is a pálya mellett.

Mire az ovis futás véget ért 
már elözönlötte a futók töme-
ge a Boronkay iskola előtti te-

ret, akik a színpadon táncoló 
Dancer Shadow tánccsoport 
segítségével hangolódtak a 
szaharai melegben a verseny-
re. 

A rajt előtti percekben a 
házigazda, Fábián Gábor, 
a Boronkay iskola igazgató-
ja, és Vác polgármestere kö-
szöntötték a versenyzőket. 
A futók tapssal fogadták 
Fördős Attila polgármester 
biztató szavait és azt, hogy 
a városi önkormányzat tá-
mogatja és fontosnak tartja 
a nagy hagyományokkal ren-
delkező egészséges életmód 
programot. A város első em-
bere a verseny előtti pillana-
tokban a startszalaghoz lép-
ve kézfogásával üdvözölte 
és sok sikert kívánt Kanyó 
Zsolt legendás tolószékes 
paraolimpikonnak, aki elő-
ször vett részt versenyen.

A nagy népszerűségnek ör-
vendő Fut a Vác idei verse-
nyén a rövidtávot Farkas Bo-
tond (Boronkay) és Keresz-
tesi Ildikó teljesítették a leg-
jobb időeredménnyel. A közel 
7 kilométeres versenytávot 
leggyorsabban Kiss Tamás 
(VISE) és Szabó Tímea fu-
tották le. Őket követték a fu-
tók hosszú sora, akik között 
a gyerekektől a nyugdíjasa-
kig minden korosztály kép-
viselte magát. A váci Familia 
Gladiatória harcosai példá-
ul teljes páncélzatban teljesí-
tették az embert próbáló ki-
hívást, akik a verseny után 
a közönség szórakoztatásá-
ra gladiátorként is megküz-
döttek egymással, vezetőjük 
Weixelbaum János irányítá-
sával. 

A kilométerekkel és a hő-
séggel küzdő futókat a DMRV 
„Ízlelő-Vízlelő helyein” szomj-
oltó csapvízzel és a célban 
felállított tűzoltó fecsken-
dő víz permetével fogadták. 

Az idén is besegített a frissí-
tésbe a Szent Anna Karitasz 
Tomori Pál vezetésével, míg 
az Árpád iskola limonádéval 
kedveskedett a frissítő pon-
ton. 

A versenytávot teljesítő fu-
tókat óriási ováció fogad-
ta a célban, akik fáradalma-
it feledtette az a nagyszerű 
érzés, hogy „MEGCSINÁL-
TÁK”. Az ünnepélyes ered-

ményhirdetés Pető Tibor al-
polgármester szavaival kez-
dődött, aki egykori evezős vi-
lágbajnokhoz méltóan teljesí-
tette a futótávot. Rajta kívül 
Kászonyi Károly képvise-
lő is eredményesen célba ért, 
aki a díjátadáskor elmondta, 
hogy a Fut a Vác teljesítése 
hozta el számára évekkel ez-
előtt sportos életet, melynek 
köszönhetően mára napi ru-
tinná vált a futás. A versenyt 
díjátadóként megtisztelte je-
lenlétével Bábiné Szottfried 

Gabriella országgyűlési kép-
viselő is, aki megfogadta, 
hogy a következő versenyen 
a rendezőkkel részt vesz a 
Kangoo sportbemutatón. 

A Nemzet Sportvárosa cím-
mel büszkélkedő Vác veze-
tői mellett szinte valamennyi 
képviselői részt vett a progra-
mon. Fördős Attila, Pető Ti-
bor és Mokánszky Zoltán al-
polgármester mellett a képvi-
selők közül ott volt és méltat-
ta a futók példaértékű sport-
teljesítményét Katonáné 
Doman Erika, Dr. Bánhidi 
Péter, Dr. Bóth János, Dr. 
Váradi Iván Attila, Kriksz 
István, és a verseny biztosí-
tását ellátó mentőcsapat ve-
zetője Balkovics Péter, aki a 
verseny alatt többször kérte 
a versenyzőket figyeljenek a 
hőség miatti frissítésre. Sze-
rencsére csak egy versenyző-
nek kellett elsősegélyt nyúj-
tani, aki a nagy meleg miatt 
vesztette eszméletét a vibráló 
aszfalton. A verseny bizton-
ságát a váci rendőrök a Bal-
eset Megelőzési Bizottság, a 
Földváry Károly Polgárőrség 
és a PEMÁK KHt szakembe-
rei garantálták.  

A következő nagy váci ver-
seny 2012. december 9-én va-
sárnap a Mikulásfutás lesz, 
melyre akár már holnap is 
kezdhetjük a készülést – 
mondta a verseny főszervező-
je, Bíró György. 

V. i.
Fotó: KesziPress

Interjú Vitray Tamással
Közel nyolcszázan álltak rajthoz a 22. Fut a Vác versenyen. A rekkenő hőség ellenére ki-
csik és nagyok együtt futották le a távokat. Idén először az óvodás korúaknak is rendez-
tek futamot, de kerekesszékkel, rollerrel, gördeszkával, biciklivel, kutyával, vagy akár 
babakocsival is teljesíthették a távot az indulók. 

– Gondolom az elmúlt 
hetekben nem kellett so-
kat gondolkodnia, mit is 
csinál majd esténként. Va-
lamennyi eddigi meccset 
megnézte az Európa-baj-
nokságon?

– Nézem a meccseket, sőt, 
igazság szerint mindegyi-
ket el is kezdtem nézni, de 
volt olyan, amit egy idő után 
egyszerűen elkapcsoltam, 
mert annyira nem kötött le 
az, amit foci címen láttam. 
Egyszerűen nem azt kaptam, 
amit ettől a gyönyörű sport-
ágtól kapni szeretne egy ma-
gamfajta ember.

– Rákérdezhetek? Ne-
tán a francia-angol talál-
kozót fújta sokkal hama-
rabb a saját maga számá-
ra?

– Igen, ez volt az egyik. Hi-
ába, egyszerűen nem tudom 
megszokni, hogy a játék ab-
ból áll, hogy két erős váloga-
tott közül az egyik talál egy 
gólt, majd az előnyét nem nö-
velni akarja, hanem foggal-
körömmel megtartani. Elké-
szítettem a csoportmeccsek 
és a negyeddöntők gólsta-
tisztikáját, és kiderült, hogy 
az első körben két és fél, míg 
a elődöntőbe jutásért vívott 
négy találkozón 2,25-ös volt 
a gólátlag. Már eltűnt az iga-
zi, sok gólt hozó, nyílt sisakos 
támadófoci.

– Pedig sokan a spanyo-
lok és a németek játékát 
látva nem ezt mondják…

– Tény, magam is majd-
nem biztosra veszem, hogy 
spanyol-német döntő lesz az 
Eb-n, holott a portugálok és 
az olaszok meccsről meccsre 
jobban játszanak. Mégis azt 
mondom régóta, hogy a lab-
darúgás egy olyan átalakulá-
son ment keresztül, amikor a 
klubcsapatok egy része egy-
szerűen erősebb, mint a nem-
zeti válogatottjuk.

– Mondana erre konkrét 
példákat?

– Itt vannak például az an-
golok. Bármelyik élcsapa-
tuk jobb ennél a váloga-

tottnál. De a Barcelona és 
a Real Madrid külön-külön 
is jobb Del Bosque csapatá-
nál. Egyedül talán a néme-
tek esetében mondanám azt, 
hogy Löw válogatottja egy-
általán nem rosszabb, mint a 
Bayern München vagy éppen 
a Dortmund. Most is ők a leg-
hatékonyabbak, és bár én is 
ismerem egy bizonyos Gary 
Lineker mondását, miszerint 
a focit huszonketten játsszák, 
a végén úgyis mindig a néme-
tek nyernek, valószínűleg a 
spanyolok megvédik majd a 
címüket

– Amit a televízió képer-
nyőjén keresztül lát, abból 
miként vélekedik a rende-
zésről?

– Nem látok a képek alap-
ján semmilyen kivetnivalót 
vagy gondot a rendezésben. 
Persze, az, hogy mi folyik a 
háttérben, mi van az utcá-
kon, így senki számára sem 
jön át.

– De az viszont átjött 
mindenkinek, hogy a kon-
tinensviadal magyar sze-
replői, Kassai Viktor és 
csapata mekkorát hibá-
zott. Ön szerint jogosan 
küldték haza a nem is 
olyan régen még a világ 
legjobb bírójának megvá-
lasztott játékvezetőt és se-
gítőit?

– Akkor legelőször tisztáz-
zunk valamit. Kassaiékat 
senki sem küldte haza. A bí-
rók főnöke, az olasz Coll-
ina is elmondta, egyszerű-
en nem akarta őket kitenni 

a szurkolók 
gúnyolódásá-
nak, ezért nem kapnak több 
munkát az Európa-bajnoksá-
gon. Egyébként a játékveze-
tők egy ilyen tornán átlagban 
két meccset kapnak, és Kas-
sainak az angol-ukrán már a 
második találkozója volt. Rá-
adásul mindkét meccsen ki-
válóan bíráskodott, főleg az 
ominózus másodikon, ahol 
egészen addig a bizonyos uk-
rán támadásig, majd utána a 
lefújásig szinte észrevétlen 
maradt. Egyébként, ha a FIFA 
elnöke, Joseph Blatter beve-
zette volna a 2010-es világ-
bajnokság után a régóta sza-
badalmaztatott és engedélye-
zett videobírót, most nem is 
lenne téma Kassai Viktor.

– Visszavetheti ez a hiba 
a további pályafutásá-
ban?

- Nem, de egy ideig bizto-
san jegelni fogják. Egyébként 
méltatlannak tartom, ahogy 
Kassaival a hazai média bánt 
ebben az ügyben, az egész 
olyan magyaros.

– Sokan állítják, főleg 
az Eb előtt lejátszott két 
barátságos meccs alap-
ján, hogy a magyar válo-
gatottnak igenis ott lenne 
a helye a kontinensviada-
lon…

– Ennek az egésznek addig 
semmi értelme, amíg a ma-
gyar válogatott nem képes 
továbbjutni a selejtezős cso-
portjából.

- molnár -

„Méltatlan, ahogy Kassaival bánnak” KÜZDELEM 
a kilométerekkel és hőséggel

(Folytatás az 1. oldalról)

További képek megtekinthetőek a www. dunakanyarregio.hu oldalon


