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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.

kupon.diego.hu kupon.diego.hu
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A váci kórházban is 

LEGALIZÁLT 
A HÁLAPÉNZ

A váci kórházban is engedélye-
zett a hálapénz elfogadása júli-
us elsejétől. Az e napon hatály-
ba lépett munka törvénykönyv-
ének értelmében a paraszolven-
cia átvétele bűncselekmények 
számít, kivéve akkor, ha a mun-
káltató máshogy rendelkezik. 
Értesüléseink szerint a váci 
Jávorszky Ödön Kórházban is 
engedélyezett a hálapénz utóla-
gos elfogadása, amiről Dr. Mol-
nár Csaba megbízott főigazgató 
körlevelet adott ki.

Írásunk a 2. oldalon.
Interjúnk a 8. oldalon.

Ötödik olimpiájára készül 
a kajakos Kammerer Zoltán

„Újra én vagyok 
a vezérevezős”
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Semmelweis napi ünnepség Vácott

A 
p olgá r mes -
ter üdvözöl-
te a megje-
lenteket és 
beszélt az 
egészségügy 

jelenlegi helyzetéről is. El-

mondta azt is, hogy türel-
met kér a szakma dolgo-
zóitól, hiszen a Jávorszky 
Ödön Kórház állami kéz-
be adása jelenleg is folyik.  
Dr. Beer Miklós püspök kö-
szönetet mondott az egész-

ségügy dolgozóinak. Azt kí-
vánom önöknek, hogy sok-
szor éljék át gyógyítás pil-
lanataiban az emberi jósá-
got. 

Köszöntötte még a jelen 
lévőket Bánhidi Péter kép-
viselő, az egészségügyi, szo-
ciális és lakásügyi bizottság 
elnöke is, aki Semmelwe-
is Ignác életét ismertette és 
szintén köszönetet mondott 
áldozatos munkájukért. 

A köszöntések után került 
sor a kitüntetés átadására. 
Ebben az évben Vác Város 
Képviselőtestülete dr. Áfra 
Tamás háziorvosnak ítélte 
oda a Vác Város Egészség-
ügyéért kitüntetést. 

Áfra Tamás 1962-ben dip-
lomázott a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetemen. 
Egy évig Jávorszky Ödön se-
bész főorvos mellett dolgo-
zott, majd a mai napig Vác 
háziorvosaként tevékenyke-
dik. 1962-től a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társaság 
vezetőségi tagja, mellette 
a Magyar Vöröskereszt Or-
szágos vezetőségében dol-
gozott 20 éven keresztül.

1966-tól - az alapítástól – 
tagja, többször vezetősé-
gi tagja a Magyar Általános 
Orvosok Tudományos Egye-
sületének, ahol egyedi és 

szakcsoportokban tudomá-
nyos tevékenységet folytat. 
Évente több rezidens és or-
vostanhallgató oktatásában 
vesz részt, mint a Semmel-
weis Egyetem Családorvosi 
Tanszékének oktató házior-
vosa. 50 éve áll a város szol-
gálatában egészségügyi és 
közéleti tevékenységével. 
Az Orvosi Kamarától évek-
kel ezelőtt Dr. Békássy Kop-
pány életmű díjat kapott, a 
tavalyi évben pedig címze-
tes főorvosi kinevezést ve-
hetett át az Egészségügyi 
Államtitkártól.

A kitüntetett beszédében 
köszönetet mondott első-
sorban feleségének és csa-
ládjának, valamint a város-
nak és a képviselő-testület-
nek is.  

- Ötven éve dolgozok egy 
helyen, Vácon. Szolgálatnak 
tekintem ezt a pályát. Isten 
kegyelméből tudok még dol-
gozni, addig ameddig lehet 
– mondta. 

Az ünnepségen hatan ve-
hettek még át elismerő ok-
levelet több évtizedes, ki-
magasló munkájukért. El-
ismerésben részesült: dr. 
Baksa György belgyógyász, 
háziorvos; Gárdonyi Ildikó 
pszichológus, a váci Pszichi-
átriai Gondozó munkatár-

sa; Gyöngyösi Gyuláné kör-
zeti ápoló; Kuklisné Greff 
Ildikó védőnő; Törökné Né-
met Györgyi körzeti ápoló 
és Zsigmond Józsefné Far-
kas Julianna, a Jávorszky 
Ödön Kórház műtőse.

A rendezvényen közremű-
ködtek a Boronkay György 
Műszaki Középiskola, Gim-
názium és Kollégium diákjai. 

Furucz AnitA

Fotó: vAc.hu

Idén is megemlékezett Vác Semmelweis Ignác születéséről, melyen minden évben átadják a Vác Város Egészségügyéért kitüntetést, valamint elismerő ok-
leveleket osztanak az egészségügyben dolgozóknak. Július 2-án, hétfőn köszöntötte az ünnepelteket Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök a városházán. 

Két díszpolgár lesz idén Vácott

ÁLDOZATOS MUNKÁJÁÉRT KITÜNTETTÉK DR. ÁFRA TAMÁS HÁZIORVOST

A takarékosság érdekében 
új bizottsági struktúra

A váci képviselő-testület zárt ülésen hozott döntéseiről tartott sajtótájékoztatót Fördős Attila polgármester és Pető 
Tibor alpolgármester. Fördős Attila bejelentette: a város gazdasági helyzete miatt csökkentették a testület bizott-
ságainak számát, melynek köszönhetően évente 4 millió forintot spórol meg a város. A polgármester bejelentette, 
hogy az önkormányzat és a bank közötti mélygarázs-szerződés részleteiről is tárgyaltak a zárt ülésen Pető Tibor is-
mertette azok névsorát, akik a Szent István napi ünnepségen vehetik át a város elismeréseit. 

A 
korábbi hét he-
lyett öt szakbi-
zottság készíti 
elő majd a tes-

tületi döntéseket. Mint 
Fördős Attila tájékoztató-
jából kiderült, a zárt ülé-
sen újból választottak el-
nököket és tagokat is a 
képviselők - értesültünk 
a helyi TV-ből. Változás, 
hogy összevonták az ügy-
rendi és a pénzügyi bi-
zottságot, melynek elnö-
ke a jobbikos Kászonyi 
Károly lett.

Gazdasági Városüzemel-
tetési és Vagyongazdálko-
dási bizottság alakult, en-
nek vezetését a fideszes 
Csuka István látja el. Ma-
radt a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizott-
ság, melynek elnöki szé-
két továbbra is a KDNP-s 
Kriksz István tölti be. A 
Művelődési és Oktatá-
si bizottságot az Ifjúsági- 
és Sportbizottsággal von-
ták össze, ennek elnöke 
a fideszes dr. Schmuczer 
Istvánné lett. Az Egész-
ségügyi és Szociális bi-
zottság vezetője továbbra 
is a Fidesz színeiben meg-
választott dr. Bánhidi 
Péter marad. 

Az új bizottsági struk-
túrában nem került be 
egyetlen bizottságba sem 
Dr. Bóth János és a 2010-
es választások óta két bi-
zottságot is irányító Cse-
reklye Károly. 

A polgármester beszá-
molt a mélygarázzsal 
kapcsolatos, zárt ülésen 
hozott döntésről is. Ki-
emelte: a Raffaisen Bank 
képviselője megköszön-
te, hogy a városi önkor-
mányzat vezetői érde-
mi információk átadásá-
val segítették az ügyme-
netet.

- A mélygarázzsal kap-
csolatban elmondható, 
hogy megállapodtunk a 
műszaki tartalomnak az 
összességéről, megálla-
podtunk arról, hogy a há-
romoldalú szerződést fel-
váltja egy kétoldalú szer-
ződés és most ennek a 
kétoldalú szerződésnek a 
finomítása van soron - je-

lentette be Fördős Attila 
polgármester.

Pető Tibor alpolgármes-
ter elmondta: a zárt ülé-
sen két díszpolgári címet 
és három egyéni Pro Urbe 
díjat adományozott a kép-
viselő-testület: - Az idei 
évben közösségi díj nem 
került kiosztásra. Dísz-
polgári címet kapott dr. 
Für Lajos és Sajdik Fe-
renc. Pro Urbe díjban ré-
szesült dr. Nagy Mag-
dolna, dr. Alt Gyula, és 
Rapcsák Károly.

A díjak átadására a 
megszokottak szerint az 
augusztus 20-i városi ün-
nepségen kerül majd sor.

A szerk.

A váci kórházban is 
LEGALIZÁLT 
a HÁLAPÉNZ

A váci kórházban is engedélyezett a hálapénz elfogadása július elsejétől.  
Az e napon hatályba lépett munka törvénykönyvének értelmében a para-
szolvencia átvétele bűncselekmények számít, kivéve akkor, ha a munkálta-
tó máshogy rendelkezik. 

A 
hazai kórházakban a fő-
igazgatók kompetenciája, 
hogy döntsenek a kérdés-
ben. Mint közismert első-

ként Rácz Jenő, a Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc Kórház főigazga-
tója az m1 Ma reggel című műsorá-
ban jelentette be, hogy az új szabá-
lyozás értelmében az előre kiköve-
telt hálapénz bűncselekménynek 
számít, az intézményvezetők vi-
szont dönthetnek úgy, hogy a há-
lapénz utólagos elfogadását enge-
délyezik. Rácz Jenő ezt főigazgatói 
utasításban is megerősítette.

A bejelentés óta több kórház veze-
tője hasonló intézkedést tett. Érte-
süléseink szerint a váci Jávorszky 
Ödön Kórházban is engedélyezett a 
hálapénz utólagos elfogadása, ami-

ről Dr. Molnár Csaba megbízott 
főigazgató körlevelet adott ki. – A 
paraszolvenciát el lehet fogadni, 
de ugyanakkor előírta azt, hogy a 
munkavállaló előre nem követelhe-
ti ki, nem kényszerítheti ki, mert ez 
bűncselekményt jelent – nyilatkoz-
ta Kárpáti Zoltán ápolási igazga-
tó a helyi televíziónak, aki azonban 
azt is hozzátette: - Ugyanez vonat-
kozik az ápolókra is, de őket a fő-
igazgatói utasítás mellett az etikai 
kódex is kötelezi, ami szintén ha-
sonlóan fogalmaz, hogy az egész-
ségügyi dolgozó hálapénzt nem kér-
het, és nem tanúsíthat olyan maga-
tartást, amely a hálapénz iránti igé-
nyét fejezi ki...

(B. Szentmártoni) 
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Polgármesteri Ezüstlánc Díj 
Bethlen Farkasnak 

A 
Polgármesteri Ezüst-
lánc Díj történe-
te: A Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsé-
ge (MÖSZ) és a Ma-

gyar Polgármesterek Egyesülete 
azon polgármesterek elismerésére, 
akik kimagasló tevékenységükkel 
nagyban hozzájárulnak a magyar 
önkormányzatiság fejlesztéséhez, 
életpályájukat az önkormányzatok 
ügyének szentelték, Polgármesteri 
Ezüstlánc Díjat alapított. Az Alapí-
tó Okirat szerint a díjat azok a ha-
zai és határon túli magyar polgár-
mesterek kaphatják, akik legalább 
két teljes cikluson keresztül betöl-
tötték tisztségüket, tevékenységük 
kimagaslóan hozzájárult az önkor-
mányzatiság fejlesztéséhez, elis-
mert szereplői a polgármesterek 
közösségének.

A Díjat öt fős Kuratórium adomá-

nyozza, melynek tagjait a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége és a 
Magyar Polgármesterek Egyesüle-
tének elnöksége közösen kér fel az 
önkormányzatiságot ismerő, nagy 
tekintéllyel rendelkező tudomá-
nyos, közéleti és üzleti személyisé-
gek közül. A Polgármesteri Ezüst-
lánc Díjat adományozó kuratórium 
elnöke: Sólyom László, az Alkot-
mánybíróság első elnöke. 

A díj - melynek adományozásá-
ra vonatkozóan személyi javasla-
tot bármely magyar polgármes-
ter tehet – évente két személynek, 
egy hazai és egy határon túli ma-
gyar polgármesternek – adomá-
nyozható.

A Polgármesteri Ezüstláncot a 
Magyar Polgármesterek Világta-
lálkozója illetve az Önkormány-
zati Szakkiállítás és Vásár ren-
dezvénysorozata keretében adja 

át az erre felkért vezető magyar 
közjogi méltóság, idén Gémesi 
György, Gödöllő város polgár-
mestere. A díjazott adományo-
zást igazoló okiratot kap, neve 
bejegyzésre kerül a Magyar Pol-
gármesterek Emlékkönyvébe. Az 
Emlékkönyvet a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének szék-
helyén őrzik. 

A művészien kidolgozott ezüst 
láncot, amely formájában meg-
egyezik a történelmi hagyomá-
nyokban a polgármesteri tisztséget 
jelképező lánccal, első alkalommal 
2000-ben ítélték oda. Ekkor Szász 
Jenő Székelyudvarhely (Erdély, 
Románia) és Hovánszky György 
Nyírlugos elöljárója vehette át a ki-
tüntetést. 

Frigyesy Ágnes

A szerző Felvétele

Idén is megtartották a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját, immár kilencedik alkalommal 
2012. június 29-30-án Gödöllőn, a Királyi Kastély Lovardájában. A Magyar Polgármesterek Vi-
lágtalálkozójának fővédnöke dr. Sólyom László, Hazánk korábbi köztársasági elnöke. Idén mint-
egy 500 polgármester érkezett a kétnapos tanácskozásra. A volt államfő jelenlétében adták át 
a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat, idén Bethlen Farkas, Verőce község- és Fenes Iván, Bős (Szlo-
vákia) két polgármesterének. A Polgármesteri Ezüstlánc Díj a legjobb polgármesterek legrango-
sabb elismerése.

Nem változott lényegesen a kórházi 
ellátás rendszere Dunakeszin

A LEGJOBB POLGÁRMESTEREK LEGRANGOSABB ELISMERÉSE

Vérvételre csak 
előjegyzés alapján 

lehet menni

Az egészségügyi területen július 1-jétől életbe lépett változások lényegi módon nem érintik a 
Dunakeszin élő polgárokat – értesült lapunk. Mint ismeretes, ettől a hónaptól a kórházi ellátá-
sok vonatkozásában módosították a területi ellátási kötelezettségeket. 

E
z azt jelenti, hogy 
újraszabályozták, 
hogy egyes telepü-
lésekről a különbö-

ző kórházi ellátásokat mely 
intézmény köte-
les ellátni. Du-
nakeszi vonat-
kozásában a 
Gyógyszerésze-
ti és Egészség-
ügyi Minőség- 
és Szervezetfej-
lesztési Intézet 
hivatalos ada-
tai alapján to-
vábbra is a váci 
Jávorszky Ödön 
Kórház, vala-
mint a kistarcsai 
kórház és egyes 
sza kel lá t á sok 
vonatkozásában 
budapesti kórházak fogad-
ják a betegeket. Az eddigiek-
hez képest csak néhány spe-

ciális beavatkozás esetében 
kell más kórházba irányíta-
ni a pácienseket. A beutalás-
ról továbbra is a háziorvos, 
illetve a szakorvos dönt.

Változást jelent viszont, 
hogy a Szakorvosi Rendelő-
intézetben működő labora-

tórium 2012. június 11-től a 
vérvételeknél tapasztalható 
zsúfoltság megszüntetése 
érdekében előjegyzési rend-
szert vezetett be. Előjegy-

zés kérhető mun-
kanapokon a 
27/341-447 te-
l e fo n szá m o n 
10 és 14 óra kö-
zött, vagy sze-
mélyesen a la-
b o r a t ó r i u m -
ban 9 és 9.30 
óra között. Elő-
jegyzés nélkül 
csak a sürgős-
ségi vizsgálat-
kéréseket tud-
nak elfogadni, 
amelyet a be-
utaló orvos pe-

cséttel ellátott 
kérésével igazol. 

l. A.

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!
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Sétaösvényen kalandozhatnak a bölcsisek

„Bölcsődénk integrált intézmény, 
a bölcsődei gondozás mellett, meg-
késett fejlődésű kisgyermekek ko-
rai fejlesztését és fejlesztő felkészí-
tését is végzi. Az eltérő fejlődésű 
gyermekeknek különösen fontos, 
hogy közvetlen élményeket szerez-
hessenek a természeti értékekről” – 
mondta el Szelényi Sándorné böl-
csődevezető, a projekt megálmodó-
ja. Hozzátette, hogy a program ket-
tős célt szolgál: az 50 méter hosz-
szú sétaút nagy része fák, bokrok 
között kanyarog, az erdei környe-
zetet imitálja a gyermekek számá-
ra, így a későbbi környezeti nevelés 
alapjai teremthetőek meg. Ugyan-

akkor a mezítlábas sétaösvény a 
mozgáskoordinációs fejlesztésben 
is nagy jelentőséggel bír. A projekt-
vezető hozzátette: a mezítlábas sé-
taút kialakításához elsősorban ter-
mészetes anyagokat használtak, a 
fa szegéllyel ellátott útvonalon sé-
tálva, két méterenként más-más, a 
környezetünkben előforduló termé-
szetes anyaggal (különböző mére-
tű kövek, homok, faháncs, kukori-
cacső és fahasáb) találkozhatnak a 
kisgyerekek. 

A június 29-i avatóünnepségen 
köszöntőt mondott Szarkándi Já-
nos, a DDC elnök-vezérigazgatója: 
„Elismerésre méltónak tartom a 

bölcsőde vezetőinek elszántságát, 
amellyel minden alkalmat megra-
gadnak, hogy jobb feltételeket te-
remtsenek az intézményüket láto-
gató kisgyerekeknek. Példaértékű-
nek tartom ezt a programot, mert 
a munkatársak és a szülők szabad-
idejüket is a sétaösvény kialakítá-
sának szentelték, ezért a DDC Zöld 
Megoldás-pályázat most valóban 
közösségi fejlesztés megvalósítá-
sához járult hozzá.”

A Duna-Dráva Cement Kft. 2011 
szeptemberében hirdette meg a 
beremendi és váci régióban DDC 
Zöld Megoldás-pályázatot, olyan 
fejlesztések és programok támo-

gatására, amelyek közösségi te-
rek, valamint a helyi infrastruk-
túra környezettudatos működte-
tését és hatékonyabb hasznosítá-
sát segítik elő, lehetőséget adva a 
környezettudatosabb életre, a ter-
mészeti környezet megismerésé-
re. A pályázaton mindkét régióban 
3 millió forintos támogatást nyer-
hettek a helyi intézmények és ci-
vil szervezetek. A pályázatokat el-
bíráló zsűri felkérése során a vál-
lalat azt tartotta szem előtt, hogy 
a gyárak vonzáskörzetében élő és 
dolgozó, elismert, hiteles szakér-
tők döntsenek a pályamunkákról. 
A váci régió pályázatait elbíráló 

bizottság elnöke Vácy Károly, ve-
gyészmérnök, a helyi Rotary Klub 
ügyvezető elnöke. Tagjai Ren-
des Veronika, tájépítész, Boczkó 
Ákos, építész, Koltai-Dietrich Gá-
bor, művelődésszervező, képző-
művész, valamint Nahlik György, 
a Váci Környezetvédelmi Char-
ta elnöke voltak. A DDC képvise-
letében Petrillák Mária, kommu-
nikációs vezető és Müller Ádám 
gyárigazgató vett részt a bizottság 
munkájában.

A váci Baba utcai Bölcsőde és Speciális Csoport udvarán, egymillió forintos fejlesztés keretében, olyan útvonalat alakítottak ki, amelyen a kisgyerekek az erdei talajjal, a 
mezők növényeivel és az állatok képeivel ismerkedhetnek. A tereprendezésben és az élővilágot bemutató táblák kidolgozásában a bölcsőde munkatársai mellett, a szü-
lők is szerepet vállaltak.

A DDC Zöld Megoldás-pályázat támogatásának köszönhetően 

Ünnepélyesen mutatják be 
a három pályaművet

Bethlen Farkas védnök a szeretet és összefogás erejéről Országzászlót 
emelnek 

Dunakeszin
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre lakossági összefogással, az 
Eudoxia 20 Alapítvány közreműködésével, a hagyomány meg-
őrzése és tiszteletben tartása céljából, Országzászló emelését 
tervezi Dunakeszin, a gyártelepi Köröndön.

D
unakeszi Város 
Képviselő-testüle-
te, a szakmai zsű-
ri által első helyre 

rangsorolt három pályamű 
közül a Tiszafa „B” alkotás 
megvalósítására adott enge-
délyt – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Skripeczky Ist-
ván, a Dunakeszi Civilek Ba-
ráti Köre elnöke. 

A három pályaművet 2012. 
július 18-án (szerdán) 14 óra-
kor mutatják be ünnepélyes 
keretek között, a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pont színháztermében.

„Az Országzászló a világon 
szétszórtan élő magyarság 
együvé tartozásának és ösz-
szefogásának egyik fontos 
jelképe.” - idézte Makovecz 
Imre Kossuth-díjas építész 
gondolatát a civil közösség 
elnöke. 

Skripeczky István ezút-
tal is megerősítette, hogy 
Dióssi Csaba polgármester 
mellett Dunakeszi köztisz-
teletnek örvendő polgárai: 
Dallos Gyula, Dér Győző, 
Guttmann Vilmos, Kollár 

Albin, Bus Antal, Dr. Orbán 
Péter, Hári Józsefné, Palás-
ti Béla, Dr. Merwald Anna, 
Kirov Gábor, Szádoczky 
Károly, Szakáll Lászlóné, 
Terbe Józsefné, Rátki Zol-
tán, Gaál András, Kárpáti 
Zoltán, Eich László, Hircz 
Tamás, Hudra András, Dr. 
Kisida Elek, Száraz György, 
Wittner Mária és még sokan 
mások egyetértenek kezde-
ményezésükkel, és a szerve-
zőkkel együtt úgy gondolják, 
hogy MÁV Bombardier és a 
József Attila Művelődési Köz-
pontot magához ölelő Körönd 
egy gyönyörű, egyedi műal-
kotással kiegészülve a szép-
ség kis szigetévé válna.

E nem mindennapi ese-
ményre, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk – invitál-
ta a dunakeszi polgárokat 
Skripeczky István, aki Ady 
Endre szavaival fogalmazta 
meg a kezdeményezés üze-
netét: „Csak akkor születtek 
nagy dolgok, ha bátrak vol-
tak, akik mertek …” 

(vetési)

  – e lírai vallomással 
hivogatta Bethlen Farkas, 
Verőce polgármestere mind-
azokat, akik részt vettek a 
Kárpát-Haza templom ünne-
pélyes alapkőletételén 2009-
ben a Verőce melletti Lósi-
völgyben. Azóta eltelt néhány 
év, s idén a templom mellet-
ti terület adott otthont az Er-
délyország az én hazám vi-
lágtalálkozónak.  

Bethlen Farkas, a feszti-
vál védnöke elmondta: – A 
Julianus Barát Alapítvány 
által fenntartott területen 
a Világtalálkozó a hit, sze-
retet és összefogás eredmé-

nyeként valósult meg, csak-
úgy mint évekkel ezelőtt a 
Kárpát-Haza Templom fel-
épülése. – E templom szol-
gáljon bizonyságul, hogy hit-

tel, szeretettel és összefogás-
sal visszanyerheti önbecsü-
lését és hajdan volt dicsősé-
gét a magyar nemzet – vallja 
Bethlen Farkas, majd hozzá-
teszi: – A Kárpát-Haza temp-
lomában minden jószándékú 
ember fohászkodhat, imád-
kozhat hazánk fennmaradá-
sáért, felemelkedéséért. 

A Kárpát-Haza templomá-
ban hallgathattuk meg júni-
us 30-án Kocsis István Árva 
Bethlen Katáról szóló mo-
nodrámát, Meister Éva szín-
művész előadásában. (Árva 
Bethlen Kata Bethlen Farkas 
ősei között található. Szerzői 
megj.) A kicsi templom iga-
zi ihlető erő, a meghitt kivá-
ló szellemi produkcióknak is 
otthont adó hely. Szűcs End-
re és Tóth Péter építészek, 
a templom-építés kivitele-
zői szerint nem is oly régen a 
„mindennapi kenyeret” min-
denki maga sütötte kemencé-
jében. A búzát, mely minden 
egyes szemében Krisztus ar-
cát hordozza, „életnek” hív-
tuk. Ahogy a kemence a bú-
zaszemekből kenyeret éget, 
ugyanígy érleli eggyé az ide 
látogató lelkeket felekezeti 
hovatartozástól függetlenül 
ez a búzaszem alaprajzú ke-

mence-templom. A Kárpát-
Haza templom egyik fő célja 
a magyarságtudat erősítése 
– hangsúlyozza Bethlen Far-
kas, a Julianus Barát Alapít-
vány elnöke, majd örömmel 
hozzáteszi: – Amiről évekkel 
ezelőtt álmodott, hogy ez a 
hely zarándokhellyé váljon, 
íme megvalósult…

Az „Erdélyország az én 
hazám”fesztivál jótékony 
célú rendezvény! Fővédnöke 
volt: Harrach Péter, ország-
gyűlési képviselő, védnöke: 
Bethlen Farkas, Verőce pol-
gármestere.

A szervezők a nettó bevétel 
egy részét a szórványban te-
vékenykedő szervezeteknek 
ajánlották fel, a látogatók a 
belépőjegy megváltásával az 
erdélyi szórványmagyarság 
ügyét szolgálják. Adományo-
kat a Julianus Barát Alapít-
vány számlájára várnak: 

Veresegyháza és Vidéke 
Takarékszövetkezet, 

Számlaszám: 
66000145-11073945 

Honlap: 
www.julianusbarat.hu  

Frigyesy Ágnes

(A szerző korÁbbi Felvételeivel)

„Verőce, a Duna-kanyar egyik szép települése, ahol élek és dolgozom. Állok a Katalin pusztára vezető út men-
tén és tekintetem megakad egy erdővel borított kis hegyecskén. Hosszan nézem a helyszínt és valami megin-
dul a lelkemben. Kicsi népünk morálisan nagyon mélyre süllyedt – a tisztesség, a becsület, a hazaszeretet és 
a munka területén. Oly mélyre, hogy az ember már nem tud mit tenni, és azt gondolja: a magyar megújulást 
csak valami csoda hozhatja meg. Építsünk hát templomot, a Kárpát-Haza templomát, ahol minden magyar fo-
hászkodhat, imádkozhat hazánk fennmaradásáért” 

Erdélyország az én hazám fesztivál hatodszor 
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AZ ÖSSZEFOGÁS JELKÉPÉVÉ VÁLT!

Ö
römteli hírként jelentette be 
a nagyszámú közönségnek, 
hogy a DMRV Zrt. férfi lab-
darúgó csapata nagy főlény-

nyel nyerte meg a MAVÍZ országos tor-
náját, a női csapat pedig  a 4. helyet hó-
dította el. A következő látványos siker-
ként a sárkányhajósok győzelmét kon-
ferálhatta fel, akik június elején a váci 
Dunai Sárkányhajós és Természetjáró 
Egyesület szervezésében rendezett ver-
senyen rajthoz álló 22 csapat közül el-
sőként szakították át a képzeletbeli cél-
szalagot.  

Gombás Ernő köszöntötte és be-
mutatta Tóth Istvánt, a vállalat új ve-
zérigazgatóját, aki a nyugdíjba vonult 
Vogel Csabától 2012. június 1-jén vet-
te át a kormányrudat. Mint elhangzott 
korábban a MOL-nál, a Fővárosi Vízmű-
veknél dolgozott majd a pécsi Tettye 
Forrásháznál, legutóbb pedig a Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt.-nél a műszaki 
vezérigazgatói funkciót töltötte be.   

A titkársági osztályvezető megnyitója 
után Tóth István vezérigazgató arany-
gyűrűvel jutalmazta azokat a vízműves 
kollégákat, akik a DMRV Zrt.-nél és jog-
elődjeinél – megszakítás nélkül - több 
mint 35 éve dolgoznak. Aranygyűrűt ve-
hetett át: Dreff Alfréd, Kosdi Erzsébet 
és Zemen Mária. 

Ezt követően Gombás Ernő köszöne-
tet mondott kollégáinak, akik közel egy 
tonna petpalack kupakot gyűjtöttek 
össze, melynek ellenértével a dejtári 
Lakatos Alexnek nyújtanak segítséget. 

Az ünnepi ceremónia záróakkordja-
ként Tóth István vezérigazgató megnyi-
totta a DMRV Zrt. IV. Cégnapját. Örö-
mét fejezte ki, hogy a Társaság munka-
vállalói között lehet, akiknek kellemes 
kikapcsolódást, a versengő csapatok-
nak jó sportolást kívánt.

A vízművesek szeretnek 
sportolni és főzni

Az ünnepi megnyitó után kezdetét vet-
te a késő estébe hajló programok soka-
sága. Nagy érdeklődés övezte az izgal-
mas asztali foci mérkőzések látványos 
labdameneteit. A 39 fokos meleg sem 
szegte a műfüvespályán futballozó női- 
és férfi csapat tagjait buzdító szurkolók 
kedvét. Sokan tették próbára célzó ké-
pességüket az íjász versenyen, de nem 
kevesen voltak, akik AIRSOFT fegyve-
rekkel „számolták fel” a harci szituációt 
imitáló ellenállást. 

Míg a „harcmezőn” a képzeletbeli el-
lenséggel küzdöttek a vállalkozó kedvű 

vízművesek, addig a főzőversenyen in-
duló csapatok mesterszakácsai számá-
ra nem a finom étel elkészítése jelentet-
te a kihívást, hanem a hatalmas hőség. 
Szomjoltóként előkerültek a finom za-
matú házi pálinkák, a férfiak egymást 
kínálva hozták a hideg sör fehér habjá-
tól gyöngyöző korsókat.

A Fakanál-díjért versengett Sinkó Pál 
főszakács vezetésével a váci központ-
ban dolgozó Molnár Mária, Bayer Gá-
bor, és Simák Brigitta is, akik káposz-
tás paszulylevest főztek.

– Ez egy nagyon ízletes étel, amely 
igazán Erdélyben és Kelet-Magyaror-
szágon nagyon kedvelt – árulta el az íny-
csiklandozó illatokat árasztó üst mel-
lett Molnár Mária. - Ezzel a finomsággal 
különösen azoknak a kollégáknak sze-
retnénk kedveskedni, akik arról a tájról 
származnak – tájékoztatott a pénzügyi 
osztály munkatársa. - A pörkölt alaphoz 
ízesített savanyú káposztát és fejtett 
babot teszünk, amit a végén tejfeles ha-
barással dúsítunk majd – ismerhettük 
meg a receptet Sinkó Páltól. 

Az igazi gourmandok idén sem kerül-
hették el a balassagyarmati Laci kony-
hát, melynek szakácsai ezúttal is kü-
lönlegesen finomra sikeredett étellel 
vettek részt a versengésben. A csapatok 
szakácsai alkalomhoz illő öltözékben 
szorgoskodtak, szépen terített aszta-
loknál vendégelték meg egymást. A ku-
lináris ízek kedvelői kedvükre válogat-
hattak a babból készült ételek közül, de 
megízlelhették a helyben sütött rendkí-
vül finom palacsintaféleségeket is. 

Aki kíváncsi volt, hogy az ízbombák 
után mit mutat a koleszterinszint-
je vagy a vérnyomása, az betérhetett 
a vízmű egészség utcájában található 
„Egy csepp egészség” centrumba, ahol 
szakemberektől kaphatott választ kér-
déseire.   

A gyerekeket és az érdeklődő felnőt-
teket színes kulturális műsorral szóra-
koztatták a fellépő csoportok. A kicsi-
nyek szüleikkel együtt vastapssal jutal-
mazták a gödi Németh László Általános 
Iskola nemzetközi hírű showtáncosait 
és ütőseit is. 

Sokak örömére testközelből élvezhet-
ték a neves utcai rajzoló, Tónió meste-
rein finom mozdulatait, aki lenyűgöző 
hitelességgel vitte papírra a vállalkozó 
kedvű vízművesek képmását. 

Remek volt a hangulat, amit örömmel 
nyugtázott Szűcsné Ibrányi Judit is, 
aki 2009 óta gazdasági igazgatóként irá-
nyítja a DMRV Zrt. pénzügyi, gazdasá-
gi tevékenységét. - 1994 óta dolgozom a 
cégnél, ami azt is jelzi, hogy jól érzem 
magam ebben a közösségben – mondta 
büszkén. – Ezt táplálja az is, hogy sze-
mélyesen is ismerem az irányításomhoz 
tartozó terület dolgozóit. A cégnapnak 
is az a célja, hogy a „végeken” dolgozó 
kollégákat is minél jobban megismer-
jük, emberileg közelebb kerüljünk egy-
máshoz. Vezetőként és magánember-
ként egyaránt örülök annak, hogy Gom-
bás Ernő úr kezdeményezésére a koráb-
bi vezérigazgató, Vogel Csaba úr 2009-
ben felkarolta és támogatta a cégnap 
létrehozását. A rendezvénynek rend-
kívül jelentős a közösség erősítő hatá-
sa, összekovácsol bennünket – húzta 
alá a gazdasági igazgató asszony, aki 
szerint a programokra fordított pénz-

ügyi támogatás bőven megtérül a hét-
köznapok során végzett munka minő-
ségében, szakmai kapcsolatok színvo-
nalában. – Ezt ismerték fel a beszállítók 
és a szponzorok is, akik szívesen támo-
gatják a cégnap programjait – mondta 
Szűcsné Ibrányi Judit. 

Aranygyűrűvel jutalmazzák 
a hűséges dolgozókat

A közösség összetartó erejét dicsérte 
Zemen Mária is, aki 1973. november 13. 
óta tartozik a vízművesek nagy család-
jába, melyben az elmúlt közel négy év-
tized alatt mindvégig jól érezte magát. 
Végigjárta a szakmai ranglétrát, volt 
belső ellenőr, pénzügyes, de dolgozott 
a szentendrei egységnél is. „1978 óta a 
vízdíj számlázáson dolgoztam, a DMRV 
volt a mindenem” – tekintett a múltba. 
„Nagyon szerettem itt dolgozni, min-
dig feljebb léphettem a szakmai rang-
létrán. Főnökeim adtak a véleményem-
re, amit el is mondhattam. Kollégáim-
mal kölcsönösen szeretjük és tiszteljük 
egymást, akik az utolsó munkanapo-
mon egy gyönyörű gyűrűvel ajándékoz-
tak meg, melybe a DMRV Zrt. nevét vé-
sették bele” – mutatja boldogan az ék-
szert, amely mellett június 30-a óta az 
ujján ragyog az az aranygyűrű is, ami-
vel a vállalat köszönte meg 39 éves hű-
ségét. - Mindenkinek azt kívánom, hogy 
ilyen nagyszerű vezetői és munkatársai 
legyenek, mint amilyenek nekem vol-
tak. Nagyon boldog vagyok! – mondta 
elcsukló hangon.

Az ünnepi megnyitó után sportöltö-
zéket öltő Tóth István vezérigazgató-
val a futballpálya közelében beszélget-

tünk, aki nagyon fontosnak tartja, hogy 
egy vállalatnál jól működjenek az em-
beri kapcsolatok. – Külön örülök ennek 
a rendezvénynek, mert mint új vezető, 
itt személyesen ismerhetem meg szin-
te a vállalat valamennyi munkatársát. 
De nem csak számomra jelentenek so-
kat ezek a találkozások, hanem a cégnél 
régóta – a régió különböző települése-
in – dolgozó kollégáknak is, hiszen köz-
tük vannak olyanok is, akik még „csak” 
telefonon beszéltek egymással. Itt pe-
dig fehérasztalnál, egy sör mellett elbe-
szélgetnek, tréfálkoznak, együtt főznek, 
megkóstolják egymás ételét, ami mind-
mind hozzájárul ahhoz, hogy a hétköz-
napok során örömmel, jó érzésekkel vé-
gezzék a munkájukat – mondta Tóth Ist-
ván, aki elárulta, hogy nagyon szereti az 
ilyen jellegű közösségi rendezvényeket. 
– Amikor még a MOL-nál dolgoztam, ’95 
óta minden évben rendeztünk sportna-
pot, szinte mindig száz százalék közeli 
volt a részvételi arány. Tapasztalatból 
tudom, hogy milyen jelentős a közös-
ség formáló és összetartó ereje, ezért is 
támogatom, hogy a jövőben is megren-
dezzük a DMRV Zrt. cégnapját. A közös 
programok, az erősödő emberi kapcso-
latok új impulzusokat adnak, nagyobb 
teljesítményre sarkall mindannyiunkat, 
amire nagy szükségünk van, hiszen nem 
titkolt célunk, hogy bővítsük a Társa-
ság ellátási területét. A vállalat élén töl-
tött rövid idő alatt is reményteljes tár-
gyalásokat folytattam munkatársaim-
mal karöltve, hogy kitűzött céljainkat 
elérjük – utalt a dolgos hétköznapokra 
Tóth István vezérigazgató, aki a színes 
forgatag minden helyszínét meglátogat-
ta. Az egyik kollégája ösztönzésére még 
arra is vállalkozott, hogy Tónió megraj-
zolja portréját.

Tóth István vezérigazgató:
Összefogással többre 

vagyunk képesek

- Többen vagyunk, mint tavaly. Remek 
programok sokaságával vártuk kollégá-
inkat, családtagjaikat, és természete-
sen külön műsorszámokkal kedveske-
dünk a gyerekeknek. Bármerre nézünk, 
mindenhol boldog emberek vesznek kö-
rül bennünket. Örömmel jöttek és lát-
hatóan jól érzik magukat, ami nagy si-
ker számunkra, hiszen ez volt a célunk – 
mondta elégedetten a délutáni órákban 
Gombás Ernő, a rendezvény főszervező-
je. - Közismert, hogy 2009-ben egy dur-
va, a vállalat szétdarabolását célzó tá-
madás érte a DMRV-t, melyet széles körű 
összefogással sikerült elhárítani. Ek-
kor döntöttünk úgy, hogy minden évben 
megrendezzük a cégnapot, amely remé-
nyeink szerint erősíti az összetartozást. 
Büszke örömmel mondhatom, hogy óriá-
si sikere van az immár negyedik cégnap-
nak, melyen közel ezren vagyunk együtt. 
Ez a nap az összefogás jelképé vált! – je-
lentette ki Gombás Ernő, aki köszönetet 
mondott a szervezésben aktív szerepet 
vállaló közel 40 munkatársának, és a kü-
lönböző jótékonysági akcióban résztve-
vőknek, akik nélkül közel sem lett volna 
ilyen sikeres ez a nagyszerű rendezvény: 
– Bízunk benne, hogy ezzel egy szép, kö-
vetendő mintát adunk az utánunk jövő 
ifjúságnak – mondta a főszervező. 

Az egész napos kiváló hangulatú ren-
dezvény az esti össztánccal zárult, 
melyhez a zenét idén a Derby zenekar 
szolgáltatta.

(X)
tovÁbbi képek 

A www.dunAkAnyArregio.hu 

oldAlon tekinthetők meg

A szakmai megbecsülés és a közösségi összefogás szimbólumává formálódott Vízművesek Emlékparkjában a Váci Ifjúsági Fúvószenekar dallamos zené-
jére gyülekeztek a dolgozók és családtagjaik a DMRV Zrt. negyedik cégnapján. Az immár hagyománnyá nemesedett rendezvény résztvevőit Gombás Ernő 
titkársági osztályvezető köszöntötte a június 30-i, egész napos programsorozat felvezetéseként. A megnyitó ünnepi perceiben felidézte az elmúlt három 
esztendő eredményeit, az ellátási terület bővülését.  

Közel ezren ünnepelték a DMRV Zrt. negyedik cégnapját

Gombás Ernő

Készül a vezérigazgatói portré

Molnár Mária és Sinkó Pál

Zemen Mária
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A lap tulajdonos-főszer-
kesztő Furucz Zoltán 
és a mellette dolgozó 

kollégái érték és hagyomány-
ápoló lokálpatriótaként szer-
kesztik a szép Duna-parti vá-
ros életét tükröző újságot. 
Hihetetlen elszántsággal, a 
szakma és az olvasó iránt ér-
zett alázattal és felelősség-
gel pötyögtetik be a számító-
gépen hétről-hétre a jegyze-
teket, riportokat, interjúkat, 
melyekkel nem titkoltan a 
sajtónyilvánosság omladozó 
falait is erősíteni szeretnék. 

Olyan időben és korban is 
vállalják az írástudók fele-

lősségét, amely nem igazán 
kedvez a lapkiadóknak sem. 
Furucz Zoltán és immár kol-
légává „cseperedett” lányai 
vállalják e tiszteletre méltó 
kihívást, mert szeretik szak-
májukat, hivatásuknak te-
kintik az újságírást, a gon-
dolatok és vélemények sza-
bad ütköztetését, az esemé-
nyek, történések tényszerű 
bemutatását. Teszik mind-
ezt azzal a tudattal, hogy a 
cikk megjelenése után is a 
szemébe kell tudni nézni az 
interjúalanynak. Tudják és 
vallják, hogy egy kisvárosi 
lapszerkesztő nem „játszhat-

ja” el a fővárosi sztárriporter 
szerepét, aki könnyen szerez 
újabb dicsőséget egy felka-
pott vidéki sztoriból. Vácott 
és a hasonló lélekszámú te-
lepüléseken mindenki ismer 
mindenkit, ezért mindennél 
fontosabb a kimondott szó, a 
leírt betű igazság tartalma.

Két évtized egy ember éle-
tében is jelentős korszak, 
hát még a politikával akar-
va-akaratlanul is foglalkozó 
szerkesztőség tevékenysé-
gében, amely emiatt bizony 
kénytelen elviselni az oly-
kor itt-ott felbukkanó igaz-
talan támadásokat is. A köz 
javát szolgálva, a pártatlan 
tájékoztatást a zászlajára 
tűző Váci Napló szerkesztői 
dicséretes igyekezettel pró-
bálnak emberként és újság-
íróként is megfelelni önként 
vállalt szép küldetésüknek, 
melyhez őszinte tisztelettel 
gratulálunk. 

Boldog születésnapot 
Váci Napló!

vetési imre

kiAdó-Főszerkesztő

dunAkAnyAr régió

Két évtizede jelenik meg minden héten kedden és pénteken a Váci Napló. A 20 éves ju-
bileumot július 3-án ünnepelte a családi vállalkozásként kiadott újság, melyet - erede-
ti arculatát és stílusát megőrizve - napjainkban is fekete-fehér kivitelben vehet kézbe 
az olvasó. 

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2012. augusztus 6-20-ig terjedő időszak mun-
kanapjaira a Polgármesteri Hivatal valamennyi szer-
vezeti egységében igazgatási szünetet rendelt el, 
amely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel. Az 
igazgatási szünet tartama alatt ügyeletet csak az 
anyakönyvvezetők tartanak, ügyiratforgalom nem 
lesz – tájékoztatta szerkesztőségünket Dr. Molnár 
György, Dunakeszi Város jegyzője.

Köszöntjük a 20 éves városi újság szerkesztőit

Boldog születésnapot 
Váci Napló!

Igazgatási szünet Dunakeszin

… Hogy pénze megtérüljön!
Ha fontos Önnek, 

hogy vállalkozása hirdetési költsége megtérüljön, 

akkor válassza a Dunakanyar Régiót, melyet 

kéthetente 80 ezren olvasnak!

Hirdessen Ön is a Dunakanyar Régió című 
színes közéleti újságban, 

a térség legolvasottabb lapjában. 

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Tel./Fax: +36 27 353 520
Mobil: +36 30 342 80 32 

E-mail:keszipress@invitel.hu

A 20 éves Váci Napló 
és főszerkesztője, 

Furucz Zoltán 

 Július 27. péntek
17:00 Nyitóhangverseny a 

Váci Szimfonikus Zenekarral 
(Székesegyház)

17:00 Végtelen zenekar kon-
cert (Duna-parti nagyszínpad)

17:00 Acoustic Trio.hu kon-
cert (Zenepavilon színpad)

18:00 Kék Duna Mazsorett 
Csoport műsora (Március 
15.tér)

19:00 Váci Ifjúsági Fúvós-
zenekar koncert (Március 15. 
tér)

19:00 Ismerős Arcok koncert 
(Duna-parti nagyszínpad)

19:00 Rockfolk Blues Band 
koncert (Zenepavilon)

19:00 Antonio Vivaldi Kama-
razenekar hangverseny (Evan-
gélikus templom)

20:00 Klasszikus filmzenék – 
közreműködik: Váci Szimfoni-
kus Zenekar (DDC Művészetek 
udvara – Értéktár)

20:00 Nyáresti ima – Váci 
Harmónia Kórus hangverseny 
(Ferences templom)

21:00 „Dreamgirls” – Pop-
musical koncert show (Márci-
us 15.tér)

21:00 Piramis koncert (Du-
na-parti nagyszínpad)

21:00 Crockodeal koncert 
(Zenepavilon)

22:30 Papa Jazz Seven (Már-
cius 15.tér)

22:30 Utcabál DJ Sinkó Zsolt-
tal és Bencével (Zenepavilon)

23:00 Patrióta koncert (Du-
na-parti nagyszínpad)

Július 28. szombat
9:30 Pincérfutó verseny (Szé-

chenyi utca)
10:00 Kézműves foglalkozás 

(DDC Művészetek udvara – Ér-
téktár)

10:00 „Tündér – bál” – Gyar-
mati Viktória és Csohány Gá-
bor műsora (DDC Művészetek 
udvara – Értéktár)

11:00 Földváry Károly Álta-
lános Iskola műsora (Március 
15. tér)

11:00 Katáng koncert (DDC 
Művészetek udvara – Érték-
tár)

13:30 SunnyBoy italodance 
party (Zenepavilon)

14:00 Tánckavalkád – Zumba 
Tóth Veronikával, Dynamic 
Táncstúdió, Siva hastánc cso-
port (Zenepavilon)

15:00 Váci Városi Fúvószene-
kar koncert (Március 15. tér)

15:00 Krav-Maga bemutató 
(Vörösház udvara)

15:45: Hastánc bemutató Zi-
tával (Vörösház udvara)

16:00 Makó Béla koncert 
(Curia Galéria)

16:00 Sallay Edit operett-mu-
sical műsora (Bartók Béla Ze-
neiskola)

16:00 Jocker együttes kon-
cert (Zenepavilon)

16:00 Lachegyi Imre 
blockflöteművész koncertje 
(Irgalmas-rendi kápolna)

16:00 Úsmev tangóharmoni-
ka együttes Szlovákiából (Már-
cius 15. tér)

16:30 „Nyári csendben száll 
a nótaszó” – magyar nóták élő-
ben…(Vörösház udvara)

17:00 Táncbemutatók: 
kangoo, latin tánc, step 
aerobik, zumba (Március 15. 
tér)

17:00 Crazy Granat koncert 
(Duna-parti nagyszínpad)

17:00 Viva la Musical! – a Gyé-
mánt Musical Stúdió előadásá-
ban (DDC Művészetek udvara 
– Értéktár) 

17:00 Komolyzenei trió kon-
cert (Evangélikus templom) ( 
testvérvárosi koncert: Deuil-
la-Barre)

18:00 Jókai Mór: 
Színészkordéj – a Szekér Szín-
ház előadásában(Széchenyi 
utca)

18:00 Hourtus M. Singers 
koncert (Bartók Béla Zeneis-
kola)

18:00 Countaktus Country 
koncert (Zenepavilon)

18:30 II. Dunakanyar Szépe 
választás – sztárvendég: Majka 
(Duna-parti nagyszínpad)

19:00 Berecz András ének-
és mesemondó előadása (DDC 
Művészetek udvara – Érték-
tár)

19:00 Josep Manzano gitár-
koncert (Ferences templom)

19:00 Zumba fitnesz 
Bagyinszki Anikóval (Vörösház 
udvara)

20:00 „Francia négyes” kon-
cert (Bartók Béla Zeneiskola)

20:00 Kitti Live koncert (Ze-
nepavilon) 

20:00 Szent Cecillia Kórus 
hangverseny (Székesegyház)

20:00 Szikraszemű – a 
Ghymes együttes koncertje 
(Március 15. tér)

20:00 Los Vegas koncert 
(Vörösház udvara)

21:00 Charlie koncert (Duna-
parti nagyszínpad)

21:00 Két férfi meg egy har-
madik – zenés nyáresti bohó-
ságok (DDC Művészetek udva-
ra – Értéktár)

21:00 Road koncert (Vörösház 
udvara)

22:00 Abracadabra koncert 
(Zenepavilon) 

22:00 Utcabál a Richland 
Band-el (Március 15. tér)

23:00 Fergeteg party DJ 
Dominique-al (Duna-parti 
nagyszínpad)

23:00 Retro-funky buli DJ 
Scholt-al – (Vörösház udvara)

július 29. vasárnap
10:00 I. Dunakanyar kedven-

ce: kutya- macska szépségver-
seny (Március 15. tér)

10:00 Kézműves 
foglalkozás(DDC Művészetek 
udvara – Értéktár)

10:00 Révész Milán – Adaptá-
ció (Baptista Imaház)

11:00 Fix formáció: Hódolat 
verskoncert – Koren Gábor és 
Pálinkás Lewy Brandy műso-

ra (DDC Művészetek udvara – 
Értéktár)

11:00 Barokk orgonamuzsika 
– Bednarik Anasztázia orgona-
koncertje (Ferences templom)

13:30 Fashion day (Széche-
nyi utca)

14:00 Matematika zenekar 
(Zenepavilon)

15:00 Tánc-Tánc-Tánc – Tini 
Dance Team Tánciskola műso-
ra (Március 15. tér)

15:00 Váci Fiúk – a Váci Nem-
zetiségi Önkormányzat műso-
ra (DDC Művészetek udvara – 
Értéktár)

15:00 Krav-Maga bemutató 
(Vörösház udvara)

15:30 Éjjeli Járat koncert 
(Duna-parti nagyszínpad)

16:00 Alma együttes gyer-
mekkoncert (Március 15. tér)

16:00 Szaxofon quartet kon-
cert (Bartók Béla Zeneisko-
la) (testvérvárosi koncert: 
Donaueschingen)

16:00 House of Grooves kon-
cert (Zenepavilon)

16:00 Barokk koncert – régi 
zene korhű hangszereken 
(Evangélikus templom)

16:00 Hastánc bemutató 
Orsival (Vörösház udvara)

17:00 A magyar tánc legendá-
ja – Tánctörténet a Silverstar 
Társulat előadásában (DDC 
Művészetek udvara – Érték-
tár)

17:00 Konkrét zenekar kon-
certje (Vörösház udvara)

18:00 Fourtissimo koncert 
(Március 15. tér)

18:00 Csuka Ágnes zongora-
koncert (Bartók Béla Zeneis-
kola)

18:00 Dunakanyar Hangja 
döntőseinek koncertje (Zene-
pavilon)

18:00 Klezmerész koncert 
(Zsinagóga)

18:00 Zumba fitnesz 
Bagyinszki Anikóval (Vörösház 
udvara)

18:00 Papp-Sárdy NBB kon-
cert (Duna-parti nagyszínpad)

19:00 Kárpátia koncert (Du-
na-parti nagyszínpad)

19:00 MAN-diner koncert 
(DDC Művészetek udvara – Ér-
téktár)

19:00 Sugarloaf koncert 
(Vörösház udvara)

20:00 Közönségtalálkozó a 
Sugarloaf zenekar tagjaival 
(Vörösház udvara)

20:00 „Szép álom, szállj a szí-
vembe…” – Váci Szimfonikus 
Zenekar operett gálaműsora 
(Március 15. tér)

20:00 Duetti – Czeller Krisz-
tina, Dónusz Katalin énekmű-
vészek és Lachegyi Máté zon-
goraművész koncertje (Bartók 
Béla Zeneiskola)

20:00 Derby zenekar koncert-
je (Zenepavilon)

21:00 Hooligans koncert (Du-
na-parti nagyszínpad)

21:00 Traffic Jam koncert 
(DDC Művészetek udvara – Ér-
téktár)

23:00 Tűzijáték (vár alatti te-
rület)

Hamarosan megjelenő mű-
sorfüzetünkben a vigalom kiál-
lításairól és további kulturális 
programjairól is olvashatnak. 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!Váci Városimázs 
Nonprofit Kft.
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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

I
dén először két 
részre bontva 
került megren-
dezésre a sár-
kányhajó Ma-

gyar Bajnokság. Eb-
ben az új rendszerben 
versenyenként jóval 
kisebb terhelés hárult 
a sportolóinkra, ami 
érződött is a teljesít-
ményükön. A Dunai 
Sárkányok Vác 27 ka-
tegóriában 10 arany, 
14 ezüst és 3 bronzér-
met szerzett, de ami 
még fontosabb: két 
egységünk, a premi-
er női és a senior open 
csapatunk fantaszti-
kus teljesítménnyel nyerte 
meg a jövő évi Szegeden ren-
dezendő világbajnokság első 
válogató versenyét.

A két bajnokság közötti 
hétvégén megrendeztük a II. 
Váci Iskolák Közötti és Ama-

tőr Sárkányhajó Bajnoksá-
got, melyen 740 versenyző 
vett részt. Az általános- és 
középiskolák versenye mel-
lett első alkalommal hirdet-
tük meg a speciális kategó-
riát, melyen 3 szervezet és 
intézmény speciális nevelési 

igényű fiataljai vettek részt. 
Hatalmas kihívás elé állí-
totta a szervezői gárdánkat, 
hogy a felnőtt amatőr csapa-
tok mezőnyében óriási volt 
az érdeklődés: 22 csapat állt 
rajthoz. Július utolsó hétvé-
géjén, Nottinghamban kerül 

megrendezésre az Eu-
rópa Bajnokság, me-
lyen a nemzeti váloga-
tott tagjaként 38 spor-
tolónk vesz részt.

A Dunai Sárkányok 
Vác csapata őszre és 
télre is tartogat még 
meglepetéseket a vízi 
sportok szerelmese-
inek: október elején 
rendezzük meg a ha-
gyományos 66 km-es 
Szentendrei szigetke-
rülő versenyünket, 
immár a negyedik 
alkalommal, mely-
nek szlogenje: „Gyere 
el. Garantáltan fájni 
fog!” A nem minden-

napi versenyre már külföld-
ről is több csapat jelentke-
zett. Az őszi-téli időszakban 
még két nagy sportrendez-
vényt szervezünk, nemcsak 
sárkányhajósoknak, de ez 
egyelőre legyen meglepetés!

A 
dunai fürdőzés több veszélyt is magá-
ban rejt, hiszen az Európát összekö-
tő jó öreg Duna vizét régiónkban csak 
Szobnál és a fővárosban vizsgálják, ki-

jelölt fürdőhely hiányában azt sem lehet tudni, 
hogy mit rejt magában a folyóvíz. Ezért a hatósá-
gok régiónkban nem engedélyezik a dunai fürdő-
zést, aki még sem tud ellenállni a folyó csábító 
hatásának, annak számolni kell azzal, hogy akár 
20 ezer forintos szabálysértési bírsággal is sújt-
hatja a rendőrség. 

Sokan vannak, akik saját kockázatukra a du-
nai lubickolást választják, a part közelében ját-
szó gyerekek élvezik a víz, a napfény és a termé-
szet üdítő harmóniáját. Gödön pl. a városi ön-
kormányzat az alsógödi partszakaszon jelentős 
fejleszt hajtott végre, öltözőt, a gyerekeknek ját-
szóteret épített, hogy kulturált környezetben pi-
henhessenek, akik a Duna mellett szeretnék el-
tölteni szabadidejüket.

Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szo-
bi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Inté-
zete nevében lapunknak nyilatkozó, Lengyelné 
Koczka Szilvia közegészségügyi-járványügyi fel-
ügyelő elmondta, hogy a három kistérség telepü-

léseit érintő dunai partszakaszon jelenleg kije-
lölt, engedélyezett fürdőhely nincs. – Ez azt je-
lenti, hogy a fürdőzés közegészségügyi követel-
ményei sehol nem biztosítottak. Göd város te-
rületén az Önkormányzat kérésére két helyen 
folyamatban van a természetes fürdőhely enge-
délyezése, azonban engedélyt még számos nyi-
tott kérdés miatt nem kaptak. A természetes für-
dőhely kijelölésére és engedélyezési eljárására a 
természetes fürdővizek minőségi követelménye-
iről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelö-
léséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók - tájé-
koztatott megkeresésünkre a szakember. 

Lengyelné Koczka Szilvia tájékoztatása sze-
rint a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Duná-
ból felszíni víz vízminőség vizsgálata miatt havi 
gyakorisággal mintát vesz, a vizsgálati eredmé-
nyekről tájékoztatja a környezetvédelmi állo-
másokat és az illetékes Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerveket. - Természetesen ezekkel az 
eredményekkel mi is rendelkezünk. A mintavé-
teli helyek: Szob-sodor, Budapest felett Balpart-
sodor és jobb part, törzshálózati pontok. Szeret-
ném azonban hangsúlyozni, hogy ezekre a min-
tavételekre a felszíni víz minőségének nyomon 
követése miatt kerül sor, nem pedig a fürdőzé-
si szempontok megítélése érdekében – mondta a 
szakember. 

Nehéz ellenállni a hűsítő dunai víz csábításá-
nak, de mindenképpen érdemes megfontolni a 
szakemberek tanácsait mielőtt eldöntjük, hogy 
tempózzunk-e egy kiadósat a folyóban.

v. i.

A Dunai Sárkányok Vác számára eddig átütő erejű sikereket hozott a 2012-es évad, mely a kínai horosz-
kóp szerint a víz sárkány éve, a sikerek éve lesz. A nemrég lezajlott Magyar Bajnokságról, a közelgő Eu-
rópa Bajnokságról és az előttük álló kihívásokról Szabó Miklós szakmai vezető, edző tájékoztatta lapunk 
munkatársát:

Az elmúlt hetek kánikulai időjárásának hatásait, aki csak tehette strandon vagy 
szabadtéri vízben igyekezett enyhíteni. Megteltek a strandok és a Duna mellet-
ti partszakaszok. Különösen a hétvégi napokon pihentek sokan a vízpartokon. 
Nem kevesen voltak, akik a hőség ellen dunai fürdőzéssel védekeztek, amit vi-
szont tilt a törvény. 

Magyar Bajnokság: 10 arany, 14 ezüst és 3 bronzérem

Átütő váci sikerek 
a Sárkány Évében

TILOS, ám mégis kedvelt

A Grúziában megrendezett női ifjúsági strandké-
zilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott 
megvédte kontinensbajnoki címét. Az aranyérmes 
együttes tagja volt két váci játékos is: Ivanics Dóra 
(balra) és Szondi Zsófia (jobbra).

Európa-bajnok 
váci kézilabdások

Lapzártakor kaptuk az örömteli hírt, hogy 
az augusztus végén kezdődő paralimpiai 
játékok férfi gerelyhajító számában elin-
dulhat Kanyó Zsolt, a Váci Reménység SE 
atlétája. Edzője: Szikora Gyula. Gratulá-
lunk a megszerzett kvótához és sikeres 
versenyzést kívánunk!

Kanyó Zsolt a paralimpián
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A  csapatra igen nagy fel-
adat vár a pontvadá-
szatban, hiszen csu-

pán az első öt hely jelent majd 
sima bennmaradást a követ-
kező, immár egycsoportos 
másodosztályban. 

Az együttest működtető 
gazdasági társaságban tulaj-
donosváltás történt. A helyi 
és regionális média értesíté-
se nélkül egy fővárosi sajtó-
tájékoztatón jelentették be, 
hogy egy angol cég szerez-
te meg a többségi tulajdont. 

(Egy korábbi nyilatkozat sze-
rint negyvenmilliós nagysá-
gú összegért kerültek három-
negyedes többségbe.) Ők Ber-
ki Krisztiánt bízták meg az 
angol modell szerint műkö-
dő irányító testület vezetésé-
vel. A szakmai vonalat igaz-
gatóként az utánpótlásklub-
nál elnöki feladatokat is ellá-
tó Bodonyi Béla látja el, míg 
a gazdasági ügyekért Orbán 
Levente felel. Berki Krisztián 
személyi tanácsadója a ko-
rábban a Fradinál végzett te-

vékenységéről ismert Terry 
Robinson lesz. Az új vezér-
kar az NB II-es bennmara-
dást tűzte ki célul 

Első lépésként a kispadon 
is személyi változásokat esz-
közöltek. Híres Gábort az 54 
esztendős volt váci labdarú-
gó, Mózner János (képün-
kön) váltja. Megerősített lap-
értesülések alapján úgy tű-
nik, a vezetőedző segítője 
a rövid mezőkövesdi kitérő 
után ismét a Dunakanyar-Vác 
kispadjára visszaülő Szaba-
dos György lesz.

Mivel egyelőre az ügyveze-
tés és a szakmai irányítás is 
a kezdeti lépéseknél tart, a 
játékoskeretbeli mozgások-
ról nem tudunk biztos infor-
mációt adni. Az eddigi hír-
áramlást tekintve csak re-
ménykedhetünk abban, hogy 
a Dunakanyar reprezentáns 
labdarúgó egyesületénél 
előbb-utóbb „felfedezik” a re-
gionális sajtót is … 

kereszturi gyulA

Fotó: pFlA.hu

Miközben június 28-tól a hőség ellenére is teljes gőzzel készülnek a Dunakanyar-Vác 
NB II-es focistái a bajnoki rajtra, több jelentős változás történt a vezetésben és a kis-
padon egyaránt.

Komoly változások 
a váci fociban

– Sokan árulásnak, so-
kan az utolsó lehetőség 
megragadásának, má-
sok realitásnak nevez-
ték azt a döntését, hogy 
a páros elbukását köve-
tően beült a fiatalokkal 
egy hajóba. Ön mindezt 
miként értékeli?

– Életem egyik legjobb dön-
tésének, ugyanis azon kívül, 
hogy kijutottunk az olimpiá-
ra, nagyon jól érzem magam 
a fiatalok között. Egy biztos, 
megérte a váltás, ilyen lelkes 
társasággal régen alkottam 
már egy csapatot.

– Nem furcsa, hogy 
a kvartett trénere, 
Fábiánné Rozsnyói Ka-
talin csak másodiknak 
ültette a hajóba, holott a 
világ egyik legjobb vezér-
evezősének tartják Önt?

– Elárulom, a múlt pén-
tek óta megint én diktálom 
a tempót. Kipróbáltuk, mi-
lyen az, ha én vagyok a ve-
zérevezős, és mivel jobban 
ment a hajó, így véglegessé 
vált valamennyiünk helye a 
négyesben.

– Nem lehet túl kellemes 
úgy edzeni, és készülni 
az olimpiára, hogy köz-
ben volt társai mindent 
bedobnak annak érdeké-
ben, hogy Önöket kifúr-
ják a londoni csapatból. 
Ha jól emlékszem, még 
pénzt is felajánlottak…

– A pénzt azért ajánlották, 
ha nem lesznek pontszerzők 
Londonban, ám el sem jut-
nak odáig. Bevallom őszin-
tén, engem inkább motivált 
ez a „bohóckodás”, és ha va-
laki megnézi, akkor látni fog-
ja a válogatók eredményei-
ből, hogy a mi négyesünk-
nél senki sem ért el meggyő-
zőbb eredményt.

– Azért az Eb ötödik 
helynél többet vártak a 
hajótól a szurkolók. Túl 
nagyok voltak az elvárá-
sok?

– Tegyük azért teljesen 
tisztába a dolgot. A mi né-
gyesünk úgy ment ki a kon-
tinensviadalra, hogy előtte 
három nappal megnyertük 
a válogatót. Ráadásul szin-
te az olimpiai mezőny sze-
repelt az Európa-bajnokság 

döntőjében, természetesen 
az ausztrálok kivételével, 
de ha úgy jobban hangzik, 
a tavalyi, kvalifikációs vi-
lágbajnokságának fináléjá-
ból hét egység. Nos, ebben a 
mezőnyben lettünk úgy ötö-
dikek, hogy közepes pályát 
mentünk, és tudtuk, az olim-
piáig kell még csiszolnunk a 
hajránkon.

– Mit várhatunk Lon-
donban ettől az egység-
től?

– Életünk legjobb pályáját 
szeretnénk menni. Helyezést 
nem mondok, de azt igen, ha 
a három fiatal szemében azt 
látom, hogy csillog az öröm-

től, akkor én is boldog leszek 
az elért eredménnyel.

– Ráadásul az örömét 
most növelheti, hogy egy 
földijével, a szintén gödi 
Kulifai Tamással ül egy 
hajóban…

– Nagyon örülök Tomi jelen-
létének, hiszen elárulta nekem, 
hogy amikor Sydneyben olim-
piai bajnok lettem, az nagy 
hatással volt az ő pályafutás-
ára. Szinte olyan ő, mintha az 
öcsém lenne. Remélem, most 
együtt leszünk sikeresek, és 
ennek hatására több fiatal jön 
le kajakozni a régióból.

- molnár -

Talán a legnagyobb vita azt a döntést követte a londoni olimpia előtt, amikor a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnöksége támogatta Storcz Botond szövetségi kapitány előter-
jesztését, és a válogatót megnyerő, ám az Európa-bajnokságon a várt érem helyett az 
ötödik helyen végző Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel ösz-
szetételű férfi kajaknégyest jelölte, hogy indulhat az ötkarikás játékokon. A hajóban 
két gödi sportoló, az ötödik olimpiájára készülő Kammerer Zoltán, és a Tóth Dáviddal 
korábban világbajnoki címet szerző Kulifai Tamás. Kammerer szerint élete egyik leg-
jobb döntése volt, hogy beült a fiatalok közé.

„Újra én vagyok 
a vezérevezős”

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: 06-70-505-1177 

Az új K 4-es egység: 
Tóth Dávid - Kammerer Zoltán - Kulifai Tamás - Pauman Dániel


