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(Írásunk a 8. oldalon)

A hétvégén rendezik meg a 27. ENI Magyar Nagydíjat

2012. július 27-28-29.

A világ egyik legnépszerűbb sportága, a Formula 1 látogat el, immár 27. 
alkalommal hazánkba, hogy a Hungaroringen kiderüljön, vajon Fernando 
Alonso tovább növeli-e az előnyét az idei világbajnokságon, vagy esetleg 
valamelyik másik pilóta sikerével válik szorosabbá az összetett pontver-
seny állása. 

HUNGARORING: 
folytatódhat az Alonshow
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A LAKTANYA ÉS A KOLLÉGIUM ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL
döntött rendkívüli ülésén a váci képviselő-testület

A  
napirend elfo-
gadása előtt 
Buchwald Imre, 
a gazdasági, vá-
rosüzemeltetési 

és vagyongazdálkodási bi-
zottság külsős tagja tett es-
küt. Így ismét helyet kapott 
a Vác és Vidéke Ipartestület 
elnöke révén a városi mun-
kában.

Bóth János (MSZP) frak-
cióvezető jelezte, hogy bár 
a meghívót megkapták az 
ülése előtt 24 órával, az 
anyagokat nem. Így nem 
tudták rendesen tanulmá-
nyozni a dokumentumokat.

A napirend elfogadá-
sa után, bár a meghívóban 
még nyílt ülésként szere-
pelt a laktanya és a Karacs 
Teréz Kollégium pályázta-
tásának tárgyalása, végül 
a képviselők többsége zárt 
ajtók mögött kívánta tár-
gyalni.

Így zárt ajtók mögött vet-
te kezdetét a napirend tár-
gyalása. Közel fél óra után 
folytatódott a nyilvánosság 
előtt a tanácskozás. Ekkor 
a kötvénykibocsátás volt a 
téma, melyről Kökény Sza-
bolcs osztályvezető beszélt. 
A pénzintézet 30 pontban 
foglalta össze, hogy milyen 
feltételeket vár a 600 milli-

ós fejlesztési hitelért cseré-
be a várostól. Bóth János 
úgy fogalmazott: durva fel-
tételek. Ezért kérte, hogy 
amennyiben lehet, tárgyal-
janak tovább erről és ha a 
város tudja, akkor futtas-
sa ki előbb a 12 évre felvett 
hitelt. Ezzel Fördős Atti-
la (KDNP) polgármester is 
egyetértett.

A hitelhez ingatlanfedeze-
tet is kért a bank, így négy 
épületre kerülhet jelzálog.

Módosították a szerve-
zeti és működési szabály-
zatot a nyílt ülés második 
pontjában. Erre a szakbi-
zottsági átalakítások mi-
att volt szükség. Megsza-

vazta a testület a Bernáth 
Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola átadási határidejé-
nek módosítását, a közokta-
tási megállapodást és jóvá-
hagyták a megszüntető ok-
iratot. Mint korábban meg-
írtuk, a Vác-Felsővárosi 
Református Egyházköz-
ség veszi át az intézményt. 
Szintén elfogadták azt, 
hogy a város értékesíti a 
Naszály-Galga Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú 
Kft-ben rendelkezésre álló 
tulajdoni részét a kereske-
delmi iskola új fenntartójá-
nak. A város 100 ezer forin-
tot kért érte. 

Zárt ülésről 
közleményben

A zárt ülésen történtekről 
közleményben tájékoztat-
ta a polgármester a sajtót. 
Mint írja, az ülés zárt részé-
ben a képviselők döntöttek 
két nagyértékű ingatlan érté-
kesítéséről, meghatározták 
annak induló vételárát. Így a 
volt Esze Tamás laktanya ára 
nettó 1 milliárd 650 millió fo-
rint, a Karacs Teréz Kollégi-
um épületének eladási össze-
gét pedig nettó 450 millió fo-
rintban határozták meg.

A másik napirendi pont-
ban a grémium felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy 
jogi egyeztetések után aláír-
jon egy olyan nyilatkozatot, 
amely arról szól, hogy egy 
új kivitelező cég kerül bevo-
násra a mélygarázs építési 
munkáinak befejezésére.

Ellenzéki kritika

Rendkívüli ülés, rendkí-
vül rosszul előkészítve – 
hangzott el Bóth János pén-
teken tartott sajtótájékoz-

tatóján. Szerinte azért volt 
rosszul előkészítve, mert 
nem egyeztettek a képvise-
lőkkel az ülés időpontjáról.

Úgy látja, hogy a fegyel-
mezettség most még műkö-
dött, de a jobboldal is ne-
hezményezi az esetlegessé-
get.

- Az ülés előtt kellett vol-
na legalább 24 órával meg-
kapni az előterjesztéseket. 
Csak a meghívókat kaptuk 
meg. Ez így törvénytelen is 
- mondta. 

És hogy mire kellett vol-
na felkészülnie a képvise-
lőknek a baloldali politikus 
szerint? A több milliárdos 
ingatlanértékek értékbecs-
lésének megismerésére kö-
zel négyszáz oldalt kellett 
volna alaposan áttanulmá-
nyozni. A szakanyaghoz 
való hozzáférést megnehe-
zítették, volt, akinek elle-
hetetlenítették - állította a 
képviselő. 

Szerinte a 15 képviselő-
ből, talán ha hárman-né-
gyen ismerték meg a doku-
mentumokat. - Olyan elő-
terjesztések alapján kellett 

mérlegelni, ahol csak hely-
rajzi számok, s nem négy-
zetméterek, térmértékek, 
fajlagos értékek alapján ál-
lapítottak meg milliárdos, 
százmilliós licit ingatlan 
értékeket!

Milyen megalapozott dön-
tés születhet ilyenkor? - tet-
te fel a kérdést. A 600 mil-
liós kötvénykibocsátás tár-
gyalásáról szintén az volt a 
véleménye, hogy nem volt 
idejük áttekinteni és meg-
érteni a képviselőknek, így 
szerinte szinte vakon sza-
vaztak róla.

A tájékoztató végén pe-
dig közölte: a július 5-i kép-
viselőtestületi ülést köve-
tően nyitva álló törvényes 
határidőn belül nagy nyil-
vánosság előtt elkövetett 
rágalmazás miatt Fördős 
Attilával szemben ma-
gánindítvánnyal élt, mert 
alaptalanul mérleghamisí-
tással vádolta őt meg. Az 
ügyészség - Bóth János 
szerint - elrendelte a nyo-
mozást.

Furucz AnitA

Rendkívüli testületi ülést hívott össze Fördős Attila polgármester július 19-re, melyen a váci képviselő-testület döntött a volt Esze Tamás laktanya és a 
Karacs Teréz Kollégium épületének értékesítéséről. A tanácskozást - melyen mindenki megjelent - egyperces csenddel kezdték, Kriksz István képviselõ 
édesanyjának halála miatt rótták le kegyeletüket. Másnap az MSZP értékelte az ülést, Bóth János frakcióvezetõ szerint nem volt meg a 24 órájuk arra, 
hogy átnézzék az ülés anyagait.

Kérjen sorszámot a Nyugatiban, 
váltsa meg gyorsabban a jegyét

Ügyfélhívó rendszert helyezett üzembe a Nyugati pályaudvar nemzetközi pénztárainál a 
MÁVSTART az utasok komfortosabb menetjegyváltása és hatékonyabb kiszolgálás érdekében. 
A fejlesztésnek köszönhetően az ország második legnagyobb nemzetközi pénztárában évente 
mintegy százötvenezer utas kiszolgálása válik kényelmesebbé.  

A 
z időzítés tekinte-
tében elsődleges 
szempont volt, hogy 
a július-augusztu-

si időszakban tapasztaltha-
tó, akár háromszoros meny-
nyiségű utasforgalom már 
ilyen módon legyen kiszol-
gálva. A nemzetközi pénztár 
a hét minden napján 7.30-tól 
19 óráig tart nyitva. A menet-
jegyek forintban készpénz-

zel, bankkártyával, illetve 
euróval is megvásárolhatók, 
akár 60 nappal korábban, 
elővételben is. A gyorsabb 
jegyváltás érdekében érde-
mes a nemzetközi menetje-
gyeket a legnagyobb utas-
forgalmú Keleti pályaudvari 
pénztár helyett a Nyugati pá-
lyaudvaron, a belvárosi me-
netjegyirodában, a Déli pá-
lyaudvaron vagy akár Kelen-

földön megvásárolni. A nem-
zetközi vasúti pénztárakban 
utasbiztosítás kötésére is le-
hetőség van.

Interneten is meg lehet vál-
tani a vasúti menetjegye-
ket a www.mav-start.hu ol-
dalon. Az e-ticket rendszer-
ben Ausztriába, Szlovákiá-
ba, Csehországba, Lengyel-
országba, Németországba és 
Romániába, Svájcba, Szerbi-
ába, Szlovéniába és Horvát-
országba is vásárolhatnak 
az utasok sorban állás nél-
kül jegyeket akár ülőhelyek-
re, vagy fekvő-, hálókocsik-
ba. Az online megváltott je-
gyeket az ország egész terü-
letén, a nagyobb városokban 
található internetes jegyki-
adó automatáknál lehet ki-
nyomtatni.

További részletesebb nem-
zetközi ajánlatok, jegyvál-
tással vagy utasbiztosítással 
kapcsolatos információk a 
www.mav-start.hu honlapon 
találhatók.

Nettó 450 millió forintért hirdette meg értékesí-
tésre a volt Karacs Teréz Kollégium épületét 
az önkormányzat
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K
erek évfordulóhoz ér-
kezett a fesztivál. Nagy 
öröm számomra, hogy 
immáron a XX. Váci Vi-

lági Vigalomra invitálhatom Önö-
ket. Július 27-28-29-én olyan kultu-
rális és művészeti produkciókkal 
ajándékozzuk meg Vendégeinket, 
melyek remélhetőleg örök emlékül 
szolgának majd az itt élőknek és a 
Vácra látogatóknak egyaránt. Rit-
kaságnak számít a mai világban, 
hogy egy fesztivál ennyi éven át tö-
retlen sikerrel működjön. Boldog-
sággal tölt el, hogy napjaink nehéz 
gazdasági helyzete ellenére idén is 
megvalósulhat e rendezvény, épp-
oly színvonalas műsorokkal, mint 

az elmúlt években, de mégis egy ki-
csit másképp. 

Bizonyos értelemben 2012 a meg-
újulás éve Vácnak és vele együtt a 
fesztiválnak, hiszen ezúttal a már 
jól megszokott belvárosi helyszíne-
ken túl, a nemrégiben átadott sétá-
lóutcákba és a Vörösház hangula-
tos udvarába is érkeznek majd or-
szágosan ismert művészek és per-
sze kiváló helyi zenészek. Biztos 
vagyok benne, hogy a zene kedve-
lőinek bőven lesz alkalma vigadni 
a három nap során, de számos galé-
ria - megannyi kiállítással - is meg-
nyitja kapuit július utolsó hétvégé-
jén. Természetesen a legfiatalab-
bak önfeledt szórakozása ugyan-
olyan fontos számunkra, mint a 
felnőtteké, így figyelmükbe aján-
lom változatos gyermekprogramja-
inkat. Az itt élők minden évben iz-
gatottan várják a fesztivált, hiszen 
ilyenkor nem csak a felhőtlen ki-
kapcsolódás színtere a város, ha-
nem az örömteli találkozásoké is. 
Bízom benne, hogy mindez most is 
így lesz és remélem, hogy a vigalom 
napjaiban nálunk vendégeskedők 
történelmi belvárosunk egyedülál-
ló kincseit is megismerik.

Élményekben gazdag, feledhetet-
len XX. Váci Világi Vigalmat kívá-
nok kedves Vendégeinknek!

Fördős AttilA

Vác Város polgármestere

Változik a közlekedési rend 
a vigalom idején 

Kedves Vendégeink!
Kedves Váciak!

Értesítjük kedves Vendégeinket, hogy július 27. és 29. között Vác belvárosában és a rendezvény helyszínein számos 
forgalmi-rend változás lép életbe. Kérjük Önöket, figyeljék a táblákat! A forgalom irányításában a rendőrök és a pol-
gárőrök is segítik a közlekedőket.

BUSZELTERELÉS:

A Főtéren, július 27-én, pénteken 12 órától hétfő 
reggelig nem haladnak át a Volánbusz járatai, me-
lyek a Kőkapu felől érkezve az Althmann Frigyes 
utcán közlekednek. A megállókban az új útvonalról 
részletes tájékoztatót találnak. Az Althmann Fri-
gyes utcában a zavartalan buszközlekedés érdeké-
ben a parkolás korlátozott, ügyeljenek a táblákra!

KONSTANTIN TÉR

A nyitóceremónia miatt a Székesegyház 
körül július 27-én, péntek reggeltől par-
kolási tilalom lép életbe.

MÁRCIUS 15. TÉR

A főtérre továbbra is csak az 
érvényes behajtási engedéllyel 
rendelkezők hajthatnak be. 
Kérjük, az engedéllyel rendel-
kezőket, fokozottan figyelje-
nek, és csak a legszüksége-
sebb ideig tartózkodjanak a 
rendezvény helyszínén.

AUTÓSFORGALOM ELŐL 
LEZÁRÁSRA KERÜL: 

Az Ady Endre sétány, a József Attila sétány és 
a Petróczy utca. Július 27-től, ezen szakaszokon 
csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

ZSÁKUTCA LESZ 

A Tímár utcában és a Bajcsy Zsilinszky utcá-
ban ahol az autósforgalom egy irányba engedé-
lyezett. Behajtani csak behajtási engedéllyel le-
het. A Barabás Miklós és a Liszt Ferenc u. zsák-
utcává módosul a révátkelőig. A rendezvény ideje 
alatt a révátkelő forgalma zavartalan. 

PARKOLÁS 

A szervezők kérése, hogy a rendezvény 
alatt, gépjárműveikkel kerüljék a belvárost. 

Parkolásra a Törpe utcát, és a dr. Csányi 
László körúttól (2. sz. főútvonal) kifelé 

eső parkolókat vegyék igénybe. Fenti-
eken túl kijelölt parkolót találnak a 

Duna-part Gombás-patak felőli ré-
szén, melyet ez évben is a Diadal 

tér felől tudnak megközelíteni. 

A Váci Világi Vigalom 
alatt, közös biztonságunk ér-

dekében kérjük, figyeljék a táblákat! 

Rendezvényeinkhez jó szórakozást kívánunk, 
megértésüket köszönjük!  

Váci Városimázs KFt.

 Július 27. péntek
17:00 Nyitóhang-

verseny a Váci Szim-
fonikus Zenekarral 
(Székesegyház)

17:00 Végtelen ze-
nekar koncert (Du-
na-parti nagyszín-
pad)

17:00 Acoustic 
Trio.hu koncert (Ze-
nepavilon színpad)

18:00 Kék Duna 
Mazsorett Csoport 

műsora (Március 15.tér)
19:00 Váci Ifjúsági Fúvószenekar kon-

cert (Március 15. tér)
19:00 Ismerős Arcok koncert (Duna-

parti nagyszínpad)
19:00 Rockfolk Blues Band koncert 

(Zenepavilon)

19:00 Antonio Vivaldi Kamarazenekar 
hangverseny (Evangélikus templom)

20:00 Klasszikus filmzenék – közremű-
ködik: Váci Szimfonikus Zenekar (DDC 
Művészetek udvara – Értéktár)

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

21:00 „Dreamgirls” – Pop-musical kon-
cert show (Március 15.tér)

21:00 Piramis koncert (Duna-parti 
nagyszínpad)

21:00 Crockodeal koncert (Zenepavi-
lon)

22:30 Papa Jazz Seven (Március 15.tér)
22:30 Utcabál DJ Sinkó Zsolttal és Ben-

cével (Zenepavilon)
23:00 Patrióta koncert (Duna-parti 

nagyszínpad)

Július 28. szombat
9:30 Pincérfutó verseny (Széchenyi 

utca)
10:00 Kézműves foglalkozás (DDC Mű-

vészetek udvara – Értéktár)
10:00 „Tündér – bál” – Gyarmati Viktó-

ria és Csohány Gábor műsora (DDC Mű-
vészetek udvara – Értéktár)

11:00 Földváry Károly Általános Iskola 
műsora (Március 15. tér)

11:00 Katáng koncert (DDC Művésze-
tek udvara – Értéktár)

13:30 SunnyBoy italodance party (Ze-
nepavilon)

14:00 Tánckavalkád – Zumba Tóth Ve-
ronikával, Dynamic Táncstúdió, Siva 
hastánc csoport (Zenepavilon)

15:00 Váci Városi Fúvószenekar kon-
cert (Március 15. tér)

15:00 Krav-Maga bemutató (Vörösház 
udvara)

15:45: Hastánc bemutató Zitával 
(Vörösház udvara)

16:00 Makó Béla koncert (Curia Galé-
ria)

16:00 Sallay Edit operett-musical mű-
sora (Bartók Béla Zeneiskola)

16:00 Jocker együttes koncert (Zene-
pavilon)

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

16:00 Úsmev tangóharmonika együttes 
Szlovákiából (Március 15. tér)

16:30 „Nyári csendben száll a nótaszó” 
– magyar nóták élőben…(Vörösház ud-
vara)

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

17:00 Crazy Granat koncert (Duna-par-
ti nagyszínpad)

17:00 Viva la Musical! – a Gyémánt Mu-
sical Stúdió előadásában (DDC Művé-
szetek udvara – Értéktár) 

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

18:00 Jókai Mór: Színészkordéj – a 

Szekér Színház előadásában(Széchenyi 
utca)

18:00 Hourtus M. Singers koncert (Bar-
tók Béla Zeneiskola)

18:00 Countaktus Country koncert (Ze-
nepavilon)

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

19:00 Berecz András ének-és mese-
mondó előadása (DDC Művészetek ud-
vara – Értéktár)

19:00 Josep Manzano gitárkoncert (Fe-
rences templom)

19:00 Zumba fitnesz Bagyinszki Anikó-
val (Vörösház udvara)

20:00 „Francia négyes” koncert (Bar-
tók Béla Zeneiskola)

20:00 Kitti Live koncert (Zenepavilon) 
20:00 Szent Cecillia Kórus hangver-

seny (Székesegyház)
20:00 Szikraszemű – a Ghymes együt-

tes koncertje (Március 15. tér)
20:00 Los Vegas koncert (Vörösház ud-

vara)
21:00 Charlie koncert (Duna-parti 

nagyszínpad)
21:00 Két férfi meg egy harmadik – ze-

nés nyáresti bohóságok (DDC Művésze-
tek udvara – Értéktár)

21:00 Road koncert (Vörösház udvara)
22:00 Abracadabra koncert (Zenepavi-

lon) 
22:00 Utcabál a Richland Band-el (Már-

cius 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 kedvence: kutya- 

macska szépségverseny (Március 15. 
tér)

10:00 Kézműves foglalkozás(DDC Mű-
vészetek udvara – Értéktár)

10:00 Révész Milán – Adaptáció (Bap-
tista Imaház)

11:00 Fix formáció: Hódolat verskon-
cert – Koren Gábor és Pálinkás Lewy 
Brandy műsora (DDC Művészetek udva-
ra – Értéktár)

11:00 Barokk orgonamuzsika – 
Bednarik Anasztázia orgonakoncertje 
(Ferences templom)

13:30 Fashion day (Széchenyi utca)
14:00 Matematika zenekar (Zenepavi-

lon)
15:00 Tánc-Tánc-Tánc – Tini Dance 

Team Tánciskola műsora (Március 15. 
tér)

15:00 Váci Fiúk – a Váci Nemzetiségi 
Önkormányzat műsora (DDC Művésze-
tek udvara – Értéktár)

15:00 Krav-Maga bemutató (Vörösház 
udvara)

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

16:00 Alma együttes gyermekkoncert 
(Március 15. tér)

16:00 Szaxofon quartet koncert (Bar-
tók Béla Zeneiskola) (testvérvárosi kon-
cert: Donaueschingen)

16:00 House of Grooves koncert (Zene-
pavilon)

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

16:00 Hastánc bemutató Orsival 
(Vörösház udvara)

17:00 A magyar tánc legendája – Tánc-

történet a Silverstar Társulat előadásá-
ban (DDC Művészetek udvara – Érték-
tár)

17:00 Konkrét zenekar koncertje 
(Vörösház udvara)

18:00 Fourtissimo koncert (Március 
15. tér)

18:00 Csuka Ágnes zongorakoncert 
(Bartók Béla Zeneiskola)

18:00 Dunakanyar Hangja döntőseinek 
koncertje (Zenepavilon)

18:00 Klezmerész koncert (Zsinagóga)
18:00 Zumba fitnesz Bagyinszki Anikó-

val (Vörösház udvara)
18:00 Papp-Sárdy NBB koncert (Duna-

parti nagyszínpad)
19:00 Kárpátia koncert (Duna-parti 

nagyszínpad)
19:00 MAN-diner koncert (DDC Művé-

szetek udvara – Értéktár)
19:00 Sugarloaf koncert (Vörösház ud-

vara)
20:00 Közönségtalálkozó a Sugarloaf 

zenekar tagjaival (Vörösház udvara)
20:00 „Szép álom, szállj a szívembe…” 

– Váci Szimfonikus Zenekar operett gá-
laműsora (Március 15. tér)

20:00 Duetti – Czeller Krisztina, Dónusz 
Katalin énekművészek és Lachegyi Máté 
zongoraművész koncertje (Bartók Béla 
Zeneiskola)

20:00 Derby zenekar koncertje (Zene-
pavilon)

21:00 Hooligans koncert (Duna-parti 
nagyszínpad)

21:00 Traffic Jam koncert (DDC Művé-
szetek udvara – Értéktár)

23:00 Tűzijáték (vár alatti terület)

Hamarosan megjelenő műsorfüze-
tünkben a vigalom kiállításairól és to-
vábbi kulturális programjairól is olvas-
hatnak. 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!Váci Városimázs 

Nonprofit Kft.

XX. VÁCI VILÁGI VIGALOM
2012. július 27-28-29.
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Frissítő csapvíz a forró napokon is!

S 
bizony nem sza-
bad elfeledkez-
ni arról, ami szá-
munkra, a fej-
lett világban élők 

számára természetes, hogy 
tiszta, egészséges víz folyik 
a csapból, ami az Afrikában 
vagy Ázsiában embermilliók 
számára távoli remény.   

Víz nélkül 
nincs élet

Minden felelősen gondol-
kodó ember tudja, mi sem 
dőlhetünk nyugodtan hátra 
a karos székben, nem mond-
hatjuk, hogy számunkra vég-
telen időkig korlátlan meny-
nyiségben elérhető az életet 
jelentő, egészséges, jó minő-
ségű ivóvíz. Sorsunk és az 
utánunk jövő nemzedékek 
sorsa azon múlik, hogy nap-
jainkban mit teszünk, és mit 
mulasztunk el megtenni a 
környezet védelmében.

– Mit tehetünk? – kér-
deztük Gombás Ernőtől.

–  Mindenekelőtt továbbra 
is nagy felelősséggel óvjuk 
és védjük környezetünket, 
ivóvíz bázisainkat. Bölcs és 
előrelátó emberként a bőség 
időszakában is takarékos-
kodjunk a „kék arannyal”, a 
magyarországi ivóvíz kész-
lettel. 

– A vízfogyasztó „át-
lagember” hogyan vehet 
részt ebben az értékmen-
tésben?

– Nem kell különös dolgok-
ra gondolni, elég ha „csak” 
fogmosás közben nem fo-
lyatjuk folyamatosan a vizet. 
Ügyelünk arra, hogy haszná-
lat után mindig elzárjuk a 
vízcsapot. Fürdés helyett - 
különösen a nyári időszak-
ban – zuhanyozunk. De so-
kat jelent, ha csak teli mosó-
gépet és mosogatógépet in-
dítunk be, ám az is jelentős 
megtakarítással jár, ha víz-
takarékos WC tartályt hasz-
nálunk, összegyűjtött eső-
vízzel öntözünk. 

– A DMRV Zrt. az utób-
bi időben nagy hangsúlyt 
helyez a csapvíz fogyasz-
tás előnyeinek bemutatá-
sára. Milyen kedvező tu-
lajdonságai vannak a 
csapvíznek? 

– A víz első számú, legjob-
ban ellenőrzött élelmisze-
rünk, mindennapi italunk. 
Szervezetünk számára napi 
2-2,5 liter folyadékra van 
szükség. A víz szállítja a sej-
tekhez a tápanyagokat, sza-
bályozza a vérnyomást, ru-
galmassá teszi az ízülete-
inket. Ezért sem mindegy, 
hogy koffeint, cukrot tartal-
mazó italokat vagy egészsé-
ges csapvizet fogyasztunk, 
ami ráadásul oltja szomjú-

ságunkat. Az általunk szol-
gáltatott csapvíz több ásvá-
nyi anyagot tartalmaz, mint 
jó néhány palackozott víz, 
melyek csomagolására hasz-
nált PET palackok nem csak 
környezetszennyezők, de a 
bennük tárolt folyadékban 
kimutatható a gyártásuk so-
rán alkalmazott káros anya-
gok is. 

– Mi garantálja az önök 
által szolgáltatott csap-
víz kifogástalan minősé-
gét?

– A magas színvonalú szak-
mai felkészültségünk, a leg-
korszerűbb – akkreditált – 
laboratóriumaink, a legmo-
dernebb műszaki és techno-
lógiai háttérnek köszönhető-
en közel 620 ezer fogyasztót 
látunk el a nap 24 órájá-
ban friss, tiszta ivóvízzel. A 
DMRV Zrt. által szolgálta-
tott ivóvíz minősége minden 
szempontból megfelel a szi-
gorú egészségügyi normák-
nak, a magyar szabványnak 
és az Európai Unió előírása-
inak. A víz mintegy 100 ösz-
szetevőjét vizsgáljuk folya-
matosan akkreditált labo-
ratóriumainkban. A csapvíz 
fogyasztása azon túl, hogy 
biztonságos, nagyon is ké-
nyelmes, hiszen bármikor 
lehetőségünk van elfogyasz-
tani egy pohár tiszta, friss, 
egészséges ivóvizet. 

– Az elmúlt hetek káni-
kulai időjárásában a ré-
gió számos városában 
friss csapvízzel igyekez-
tek javítani a járókelők 
közérzetét. Miért tartják 
ezt fontosnak?

– Talán nem tűnik szerény-
telennek, de a DMRV Zrt. 
mindig is fontosnak tartot-
ta, és tartja napjainkban is, 
hogy gazdasági súlyának 
megfelelően kivegye részét 
a társadalmi felelősségvál-
lalásból. Fontosnak tartjuk 
a csapvíz osztást, mert eze-
ken a kánikulai forró napo-
kon is fogyasztóinkon segí-
tünk a finom, citrommal és 
jégkockával ízesített csap-
vízzel. Július közepéig szám-
talan településen, közel 10 
ezer liter frissítő vizet kínál-
tak munkatársaink a járóke-
lőknek. A forró napokban ki-
szolgált pohár vizek mellett 

még számos rendezvényen 
(falunapon, sport kulturális 
eseményen) jelent meg az íz-
lelő-vízlelőhely nevet vise-
lő sátrunk, ahol fogadtuk a 
hozzánk betérőket. Az eddig 
kiszolgált  48 ezer darab 2 dl-
es pohár víz azt hiszem min-
dennél beszédesebb, hogy az 
emberek milyen örömmel fo-
gadták cégünk figyelmessé-
gét, amiről ékesen szólnak 
az emlékkönyveinkbe írt kö-
szönő sorok. Büszkén mond-
hatom, hogy egyedül csak a 
DMRV Zrt.-nek van ilyen "ki-
helyezett ügyfélszolgálata”. 
Legközelebb, ezen a hétvé-
gén a Hungaroringen a box 
utcában és a Váci Világi Vi-
galomban két helyszínen is 
várjuk a három napos sport-
kulturális fesztivál közön-
ségét – zárta nyilatkozatát 
Gombás Ernő. 

 

Gödöllőn is 
sláger volt 

a citrommal és 
jégkockával 

kínált csapvíz

A nagy meleg ellenére is 
sok turista látogat el Gö-
döllőre, hogy megtekintse 
az építészetében, történel-
mében és kultúrájában gaz-
dag várost, akik - a helyi és 
ingázó polgárokkal együtt – 
szívesen fogadták a DMRV 
Zrt. Gödöllői Üzemigazga-
tóság munkatársai által fel-
kínált csapvizet. – Az el-
múlt időszakban 8 napon, 
két turnusban osztottunk 
vizet, amit örömmel fogad-
tak az emberek – újságolta 
Palkovics Judit üzemfőmér-
nök. – Nagyon hálásak vol-
tak, közel 1500 pohár vizet 
fogyasztottak el a forró na-
pokon. Egyébként jól érzé-
kelhető, hogy sokan vannak, 
akik megfogadják a jó taná-
csot, és csak akkor mozdul-
nak ki otthonról, ha halaszt-
hatatlan dolguk van – osz-
totta meg a tapasztalatokat 
a szakember. - A citrommal 
és a jégkockával külön örö-
möt szereztünk, sőt a gyer-
mekeknek még "útravaló-
ként" is kértek belőlük. 

Palkovics Judit elmondta, 
hogy a lakosság már tudja, 

hogy hol van a törzshelyük, 
akik mindig betérnek hozzá-
juk, mert számíthatnak rá-
juk. – Ilyenkor megrohannak 
bennünket a vízszolgáltatás-
sal és vízminőséggel kapcso-
latos kérdéseikkel is, ame-
lyekre a kollégák felkészül-
ten és szívesen válaszolnak 
– fűzte hozzá az üzemfőmér-
nök, aki tájékoztatott arról 
is, ha később megint „bekö-
szönt” a kánikulai meleg, ak-
kor újra osztanak vizet, amit 
szívesen tesznek, de nem ta-
gadja, hogy a nyári szabad-
ságolások időszakában a he-
lyettesítések miatt nagyobb 
terhet ró a dolgozókra. - De 
szívesen csináljuk, mert tud-
juk, hogy számítanak ránk! 
– tette hozzá.

Hűsítő sziget 
Szentendrén

A szentendrei HÉV állo-
más és környezete az elmúlt 
hetek kánikulai időjárása el-

lenére is egy „kis hűsítő szi-
get” volt, ahol üdítő csapvíz-
zel kínálták a megfáradt uta-
sokat a vízmű munkatársai. 
Bartos Violetta Katalin, a 
DMRV Zrt. Duna Jobbparti 
Üzemigazgatóság  üzemfő-
mérnöke lapunk megkere-
sésére elmondta, hogy 9 al-
kalommal 29 fő vett részt 
az akcióban. – Munkatár-
saink közel 6 ezer pohár 
vízzel enyhítették a turis-
ták és a városban közleke-
dő emberek szomjúságát. 
Az évek óta ismétlődő akci-
ónknak idén is nagy sikere 
volt, amit a vendégkönyv be-
írásai is igazolnak. „Nagyon 
jó gesztus a vízműtől, hogy 
kapunk éltető vizet. Köszö-
nöm. T. Vincze Géza, Egresi 
u. 22.” Egy másik bejegyzést 
Lukács Istvánné írta: „A víz 
nagyon finom volt ebben a 
rekkenő hőségben. Igazi fi-
gyelmesség a vízművektől 
a lakosság felé. Köszönöm a 
frissítőt.”

A könyvet lapozgatva egy-
más után sorakozva olvas-
ható a köszönetüket kifejező 
lakossági bejegyzések, me-
lyek minden bizonnyal újab-
bakkal gazdagodnak hama-
rosan, hiszen hosszú még a 
nyár, amikor a vízművesek 

újabb vízosztással enyhítik 
a járókelők hőérzetét. A tu-
risták körében nagy népsze-
rűségnek örvendő Szentend-
rén az idei nyáron is számos 
program lesz – mint pl. a Pi-
lisi tekerő kerékpáros túra – 
melyen ott lesznek a DMRV 
Zrt. önzetlenül segítő mun-
katársai, akik az életet jelen-
tő friss csapvízzel fogadják 
a versenyzőket és a népes 
publikumot.   

Palócföldön is 
kedvelt 

a csapvíz

A DMRV ZRT. Nógrádi 
Üzemigazgatósága szolgál-
tatási területén az elmúlt he-
tekben 14 forró napon aján-
dékoztuk meg a gyalogoso-
kat friss csapvízzel Balassa-
gyarmat főutcáján – mond-
ta érdeklődésünkre Farkas 
Egonné üzemigazgató.

- A Nyugat-nógrádi régió 
legnagyobb városában 8 
munkatársunk eddig közel 
2000 pohár vizet osztott ki 
a járókelőknek, akik nagy 
örömmel fogadták a hűsí-
tő folyadékot – folytatta az 
igazgató asszony. – Örömmel 
mondhatom, hogy a közle-
kedők egészségét, közérze-
tét javító akcióinknak rend-
kívül pozitív a fogadtatása. 
Mindenki szívesen fogad-
ta a 40 fok közeli hőségben 
a felüdülést jelentő csapvi-
zet, de a legnagyobb örö-
möt és elégedettséget a kis-
gyermekes anyukák és az 
idős emberek körében vál-

totta ki "szolgáltatásunk".  
Farkas Egonné beszámolt 
arról is, hogy tapasztalata-
ik szerint a környékbeli te-
lepülésekről Balassagyar-
matra érkezők körében is 
népszerű a DMRV Zrt. csap-
vizes standja. – Nem keve-
sen jönnek a környező fal-
vakból orvoshoz vagy piac-
ra, akik vékony pénztárcá-
juk miatt nem engedhetik 
meg maguknak, hogy ven-
déglőkben, vagy presszók-
ban hűsítsék magukat. 

Az akciónk társadalmi 
megbecsültségét jól jelzi az 
is, hogy a települési önkor-
mányzatok vezetői is gyak-
ran kérik, hogy rendezvé-
nyeiken is szolgáljuk fel a la-
kosság körében is népszerű 
csapvizet. 

Az üzemigazgató asszony 
elmondta, hogy számos 
sportverseny mellett jelen 
voltak pl. a herencsényi pa-
lóc búcsún, de volt, amikor 
triatlon versenyen frissítet-
ték a megfáradt sportolókat, 
ám a katasztrófavédők is jó 
ízűen kortyolgatták a felüdü-
lést jelentő csapvizet egy lát-
ványos bemutató után. 

- Kollégáink szívesen vesz-
nek részt a vízosztásban, 
mert számukra is sikerél-
ményt jelent az emberek 
rendkívül pozitív vissza-
jelzése – fogalmazott Far-
kas Egonné, aki így folytat-
ta: - Szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy a DMRV 
Zrt. dolgozói egy nagyon jó 
kollektívát alkotnak. 

Így számunkra mi sem ter-
mészetesebb, hogy az ilyen 
önzetlen akciókkal is igyek-
szünk a vállalat társadalmi 
elismertségét tovább erősíte-
ni. A finom víz osztása mel-
lett még arra is figyelünk, 
hogy ápolt, igényes megjele-
nésünkkel is az egészséges 
életmódot, a kulturált meg-
jelenést népszerűsítsük. 

(X)

Az emberiség, az élővilág mindennapi életéből nélkülözhetetlen víz jelentőségét hangsúlyozta a Víz Világnapja tiszteletére rendezett idei ünnepségen Gombás Ernő, a 
DMRV Zrt. titkársági osztály vezetője, aki kiemelte: „Amit ma teszünk, döntés a holnapról, mert hatással van a későbbi generációk életkörülményeire”. Az ünnepi pillana-
tokban arra is felhívta a figyelmet, hogy ne feledkezzünk meg azokról az embertársainkról, akik nem jutnak minden nap tiszta ivóvízhez. Németh László nagyon is meg-
szívlelendő gondolatával: „a jóságot azért nem veszik észre az emberek, mert átlátható, mint a víz és a levegő. Csak ha fogy, azt vesszük észre”- pedig arra emlékeztetett 
mindannyiunkat, hogy nincs élet víz nélkül!
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E
gy dologgal nem 
tudtam mit kezde-
ni ez idáig: a köz-
lekedéssel. Min-

dig is ingáztam Budapest-
re Bercelről, próbáltam las-
sabban, rövidebb úton ve-
zetni, de ez sem okozott 
érdemi változást. Aztán a 
kényelmem okán hagytam 
is az egészet és minden visz-
szakerült a régi megszokott 
kerékvágásba.

Egy egyetemi csoporttár-
sammal futottam össze a 
múlt héten, egy szórakozó-
helyen, és ahogy lenni szo-
kott azonnal a politikánál 
kötöttünk ki.

Érdekes volt hallani, hogy 
mennyire másképpen gon-
dolkodik. A következő évi 
jövedéki adóemeléssel kap-
csolatban értette meg velem, 
hogy tulajdonképpen közép-
távon mindenki számára re-
ális lehetőség és megtaka-
rítási forma az LPG-re tör-
ténő átállás. Elmagyarázta, 
hogy a benzin és az LPG gáz 
között 200 forint különb-
ség van. Ezen az árelőnyön 
a jövő évi tervezett jövedéki 
adó emelés sem ront, tehát 

indokolt gépkocsimat átala-
kítani. Eddig a beszélgeté-
sig egy kisebb fogyasztású 
diesel autóban gondolkod-
tam, de nem szívesen cse-
réltem volna le a BMW-met, 
egy „kitudja milyen” autóra.

Nagyobbik gond, hogy mi-
ből? Most fizettem ki a nya-
ralásomat, augusztus végén 
irány Olaszország.

Internetre fel! Az első ta-
lálat egy közeli Dunakeszin 
üzemelő cégé volt. Átalakí-
tás 0% induló részlettel, 24 
hónapra, egyszerűsített el-
bírálással szólt a hirdeté-
sük.

Egy nap alatt alakították 
át és ajándékba az eszközre 
hosszabb, három év garan-
ciát adtak.

Ma már úgy járok a 8 éves 
316-os BMW-mmel, hogy 
többet spórolok havonta az 

üzemanyagon, mint amennyi 
az áruhitel részlete! Csak az 
olaszországi úton, az üzem-
anyag költségen 47.000 fo-
rintot takarítok meg, tehát 
belefér egy firenzei város-
nézés is!

Következő évben a Kor-
mány tervei szerint meg-
emelkedik az LPG ára a jö-
vedéki adó emelés miatt ja-
nuárban 16, májustól újabb 
16 forinttal. Ma 229 forintért 
tankoltam. Ki tudja hol lesz 
addigra a benzin ára, sőt, ja-
nuárig a beszerelés is meg-
térül.

Közben olvasom, hogy 
három hete folyamatosan 
emelkedik a benzin ára. Ma 
már csak mosolygok azo-
kon az embereken, akik a 
benzinkutakon egykedvűen 
emelik le a benzin pisztolyt, 
hogy tankoljanak.

Értem én, hogy miért! Ne-
kem is csak most súgtak.

T. Csaba

Medic-Car Mérnöki Kft., 
2120 Dunakeszi, 

Berek u. 17., 
+36 27 540 - 040

üzemanyag átlagár

Benzin 426 Ft

Dízel 431 Ft

LPG 229 Ft

Tudatos gondolkodásom részeként mindig is igyekeztem megtervezni a jövő-
met. Pontosan tudom már a válság negyedik évében, hogy min tudok, és min 
nem tudok spórolni. Mára kevesebbet rakok a kosárba ha bevásárolok, ritkáb-
ban költök mozira… 

Utánaszámoltam, 
MEGÉRI!

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!

     

Újraszínezték
Még az emberi tűrőképességet próbára tevő kánikula sem riasztotta vissza azt a mint-
egy nyolcvan szülőt, pedagógust és iskolai dolgozót, akik június 30-án reggel nekiáll-
tak „újraszínezni” a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatosoknak otthont adó volt 
szakmunkásképző kollégium udvarát Dunakeszin. Hiszen az udvart körülvevő kerítés és 
falak szürke, jellegtelen, fakó vagy éppen agyon graffitizett látványa minden volt, csak 
szép nem.

És azzal, hogy az önkor-
mányzat felhívására pél-
dás városi összefogás-

sal, közel 24 ezer szavazattal 
megnyerte a Let’s Colour Te-
lepülésszépítő Egyesület „Szí-
nezd újra” mottójú pályázatát, 
jogot és lehetőséget kapott arra, 
hogy az egyesület által biztosí-
tott festékekkel és eszközökkel 
széppé, barátságossá színezzék 
a kisiskolások „birodalmát”. 

A látványtervekből előze-
tes egyeztetéssel, iskolai köz-
vélemény kutatással, válasz-
tották ki a vonatosat. Szilágyi 
Ferencné igazgató-helyettes 
asszony örömmel nyugtázta a 

munkára jelentkezők nagy szá-
mát s ezúton is megköszönte az 
aktivitást. 

Zömében alsó tagozatos diá-
kok szülei jöttek el, hogy része-
sei legyenek a nagy átalakítás-
nak. Deánné Herczeg Krisz-
tina Bence nevű kisfia ősszel 
kezdi el az első osztályt, s férjé-
vel együtt azért vannak most itt, 
hogy gyermekük már szép kör-
nyezetben kezdje el a tanulást. 
Zámbó György kisfia, Bence 
Bendegúz másodikos lesz, s az 
édesapa azt vallja, jó dolog se-
gíteni, ez a munka is közelebb 
hozza egymáshoz a szülőket, 
a gyerekeknek pedig esztéti-

kus környezetet teremtenek. Az 
egyesület alelnöke és szóvivője, 
Nagy Gergely is meglepődött az 
örvendetes aktivitás mértékén. 
Ők úgy számítottak, hogy a meg-
közelítőleg kétszer ötszáz négy-
zetméternyi felületre (alapozás 
plusz színezés) szánt festékek 
felhordásához harminc fő elég 
lesz. Még jó, hogy volt elegendő 
ecset és henger ahhoz, hogy sen-
ki ne maradjon munka nélkül, 
amely nyolc órától délután négy 
óráig tartott.

S a beton szürkét szorgos ke-
zek munkája nyomán felváltotta 
a vidám, szemet gyönyörködtető 
színek és formák sokasága, bi-
zonyságul annak, hogy a látszat-
tevékenység helyetti, valódi cé-
lért megvalósult közösségi ösz-
szefogás nagyszerű eredmény-
hez vezethet. Legyen ez jó példa 
mindenkinek, mindenkoron.

KAtonA m. istVán

A szerző FelVétele

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

A  
r e k o n s t r u k -
cióval a Tor-
nyos Pál és az 
Althmann Mi-
hály Frigyes 

utcák közötti szakasz érin-
tett, ennek megfelelően 
forgalomterelésre a 2. sz. 
főközlekedési úton és Er-
zsébet utcában a Szent Já-

nos utca és a Széchenyi 
utca közötti szakaszon kell 
számítani.

A forgalomterelés érin-
ti továbbá a Zrínyi utca 

Szent János utca és Rákó-
czi tér közötti szakaszát, 
melyen ideiglenes jelleggel 
ismét kétirányú lesz a jár-
mű forgalom.

Kérjük a gépjármű veze-
tőket, hogy ne megszokás-
ból vezessenek, folyamato-
san kövessék figyelemmel 
a terelést jelző táblákat.

A dr. Csányi László krt. 
érintett szakaszán a közle-
kedők az ingatlanok meg-

közelítésében, a gépkocsi 
parkolók használatában 
akadályoztatva lehetnek.

Türelmüket és megérté-
süket előre is köszönjük.

DMRV Zrt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DMRV Zrt. az üzemeltetésében lévő Vác, dr. Csányi László körúti szenny-
vízcsatorna rekonstrukcióját végzi várhatóan 2012.07.30. és 2012.09.02. között. 

Kezdődik a dr. Csányi László körút szennyvízcsatorna rekonstrukciója Vácon  

J
udit kiemeli: 22-én va-
sárnap Böjte Csaba 
atya Sződligeten mu-
tatott be szentmisét 

a helyi templomban. Ezt kö-
vetően a plébánián szeretet-
vendégséget tartottak. Hét-
főn reggel Bíró Ferenc kéz-
műves mester-oktató és fele-
sége várt minket sződligeti 
családi házuk kertjében, 
ahol délelőtt bőrdíszműves 
technikát tanultak a gyer-
mekek, mozaik képeket ké-
szítettek. Közben Írisz lá-
nyuk vezetésével papírhaj-
togatásban is részt vehettek, 
ez utóbbi célja a csütörtö-
ki jótékonysági koncert elő-
készítése, a színpad deko-
ráció egy részének elkészí-
tése volt. Később Soós Gá-
bor veszi át a szót: – Konfár 
Ferencné, Marika néni, már 
tavaly is megtanította a cuk-
rász mesterségre a gyerme-
keket. Ez a program idén is 
a résztvevők egyik kedvence 
lett. Most tortákat készítet-
tek, melyek nagyon szépek 
és ízletesek lettek.

Kérdésemre, hogyan ta-
lált Judit és Gábor Csaba 
testvér „árváira”, így vála-
szolt Judit: – Déván kezdő-
dött, egy kicsi lakás felújí-

tására vállalkoztunk, úgy, 
hogy eredetileg nem tudtuk, 
valójában hol van. Amikor a 
9 gyermeket egyedül neve-
lő hölgynek a lakása tiszta-
sági festésére vonatkozó se-
gítségkérése elért hozzánk, 
úgy döntöttünk, a gyerme-
keink már elég nagyok, így 
bőven van segítő kéz, és azt 
a két vödör festéket meg 
tudjuk venni. Amikor a fel-
ajánlott segítségre válasz 
érkezett, akkor tisztázó-
dott, hogy a nagyon lelakott 
lakás Déván található, még-
pedig Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes alapítványá-
nak otthonában. Ez nem vet-
te kedvünket, sőt, megsok-
szorozta az erőinket. Gábor 

úgy érezte, el kell mennünk 
megnézni… És neki indul-
tunk, élelemmel, sütemény-
nyel, befőttekkel megpakol-
va. Mindez alig két éve tör-
tént. Az első este, amikor a 
kis konyha hosszú asztalá-
nál ücsörögve kérdéseink-
kel bombáztuk Nagyfalusi 
Éva nevelőt, még nem gon-
doltuk volna, hogy az alapít-
vány ilyen mértékben az éle-
tünk részévé válik.

Végül Gábor veszi vissza a 
szót: – 26-án este 19 órakor 
jótékonysági estre vár(t)unk 
mindenkit, a Duna-parton 
lévő Parkszínpadon. Fellé-
pők: Petneházy Flóra, a tá-
borban részt vevő gyerme-
kek, a Váci Ifjúsági Fúvós-
zenekar, és Maczkó Mária 
népdalénekes. A koncert be-
vételét a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány erdélyi otthona-
iban nevelkedő gyermekek 
javára ajánlottuk fel. 

Kurdi Judit és Soós Gábor 
a II. Sződligeti Zenei Tábor 
szervezői Karl Heinrich 
Waggerl osztrák íróval 
együtt vallják: "Kérd mun-
kádra Isten áldását, de azt 
ne kérd, hogy a munkát Ő 
végezze el helyetted." 

Frigyesy ágnes

A Szent Ferenc Alapítvány gyermekei, huszonnégyen július 20-29. között második 
alkalommal töltik vakációjukat Sződligeten. A Déváról és Gyergyószentmiklósról 
érkezett gyermekek a héten gazdag program-sorozaton vettek részt: az ismerke-
dést követően kézműves és zenei foglalkozások napján gazdagították tudásukat, 
kirándultak Esztergomba, eljutottak Gödre – kezdjük beszélgetésünket Kurdi Ju-
dit és Soós Gábor szervező-házaspárral.        

Böjte Csaba atya szentmisét tartott a helyi templomban

MEGKEZDŐDÖTT 
a II. Sződligeti Zenei Tábor
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H
amarosan Vá-
con is lehet szín-
ház, ugyanis a vá-
ros átadta a régi 

mozi épületét a Fónay – 
HUMÁNIA – Társulatnak. 
Ezt sajtótájékoztató kere-
tében jelentette be a város 
polgármestere. A szerződést 
július 13-án, pénteken írták 
alá. Már korábban is vol-
tak tervek az épület haszno-
sítására, most azonban is-
mét kulturális funkciót kap 
az öt éve üresen árválkodó 
épület, melyben hamarosan 
a Dunakanyar Színház nyit-
ja meg kapuit. 

Fördős Attila polgármes-
ter elmondta: a megállapo-
dás arról szól, hogy a társu-
lat az épületben próbálhat.

- Reméljük, eljutunk odáig, 
hogy az épület részbeni fel-
újításával, takarítás és kar-
bantartás után akár szín-
házi előadásokat is lehet 
itt tartani és természetesen 
nem kizárt, hogy mások is 
igénybe vegyék az épületet, 
bármilyen rendezvény céljá-
ból - mondta.

A társulat költségvetése 

továbbra is a Madách Imre 
Művelődési Központhoz tar-
tozik. Az elmúlt 12 év műkö-
déséért Góczán Zsolt, a tár-
sulat vezetője köszönetet 
mondott a művelődési köz-
pontnak és igazgatójának, 
Iványi Károlynénak.

- Már kinőttük a művelő-
dési központot, és a heti 11 
óra, amit ott próbalehető-
ségként megkaptunk, már 
kevés arra, hogy továbblép-
hessünk szakmailag. Ezért 
kértük a városvezetést, 
hogy találjunk egy olyan le-
hetőséget, mint a mozi épü-

lete. Itt rendszeresen tu-
dunk próbálni - mondta.

A sajtótájékoztatón meg-
jelenő Mokánszky Zoltán 
alpolgármester és több kép-
viselő is örömét fejezte ki, 
hogy végre megvalósulhat 
egy városi színház terve. 
Hasonlóan vélekedett Csu-
ka István, a gazdasági bi-
zottság elnöke is, aki szerint 
már az utolsó pillanatban 
tettek azért, hogy megment-
sék az egykori mozi épüle-
tét. Az eseményen megje-
lent Jakab Zoltán szocialis-
ta képviselő is, aki azt hang-

súlyozta: minden képviselő 
támogatta a kezdeménye-
zést, függetlenül politikai 
nézeteiktől.

Kis Domonkos Márk, 
Kecskeméti Róbert és 
Ruzicska László színészek, 
a társulat tanárai arról be-
széltek, hogy milyen fontos 
szerepet tölt be egy színház 
a közösségi életben.  

Ahhoz azonban, hogy Vác-
nak önálló színháza legyen, 
még sokat kell tennie a tár-
sulatnak. Először a hasz-
nálatba vételhez szüksé-
ges szakhatósági engedé-
lyeket kell beszerezni, majd 
ezután kezdődhet meg az 
épület felújítása és kitaka-
rítása. Ha minden rendben 
lesz, akkor az első színda-
rabot 2013 februárjában lát-
hatja a közönség a Dunaka-
nyar Színház épületében.  A 
tervek szerint évente 4-5 új 
darabot mutat be a Fónay 
- HUMÁNIA - Társulat és 
2-3 vendégelőadásnak is he-
lyet ad majd az egykori mozi 
épülete. 

Furucz AnitA

Mára tagságunk – szo-
biak, nosztraiak, 
kóspallagiak, zebe-

gényiek, marosiak, letkésiek 
és börzsönyiek – ovisok, kis- 
és nagyiskolások, gimisek, 
főiskolások, egyetemisták, 
dolgozók, fiatal- és örökfiatal 
szülők és nagyszülők egy-
aránt – igen szép, és példaér-
tékű megmutatkozása a kis-
térség valós összetartozásá-
nak!

BÜSZKÉK IS VAGYUNK!
E fontos eseményt szeret-

nénk igen emlékezetessé ten-
ni – mint 2007-es ünnepsé-
günkön is, ahol több száz 
néző, látogató, érdeklődő 

szórakozott látványos, han-
gulatos programjainkon!

TERVEINK KÖZT SZERE-
PELNEK: Néptáncos bemu-
tatók, népdalénekes- és népi 
hangszeres előadások, nép-
zenei koncertek, gyermekját-
szó, népi kézművesek, kira-
kodóvásár – és természete-
sen folyamatos folk-kocsma 
várja az idelátogatókat  a szo-
bi József Attila Művelődé-
si Házban,  a Börzsöny Mú-
zeumban és a Luczenbacher 
Kastélyban!

Egész hétvégén bemutató-
kat tart a Börzsöny Nehéz-
gyalogság, és ünnepi koncert-
tel köszönt mindannyiunkat 

a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes!

N É P TÁ NC O -
SOK – TÁNC-
CSOPORTOK – 
NÉPZENÉSZEK!

Nagyon várunk 
Benneteket! Ün-
nepeljetek ve-
lünk!

Akár nézőként, 
akár közreműkö-
dőként is szíve-
sen vesszük je-
lentkezéseteket!

(Apropó: az 
első 50 fellépő 
t á nco s / népz e -
nész ingyen szál-

lást és egy jóízű vacsorát kap 
ajándékba!)

EZEN JELES ÜNNEP KAP-
CSÁN  ÓRIÁSI KIRAKODÓ-
VÁSÁRT TERVEZÜNK  ÉS 
SOK-SOK NÉPI KÉZMŰ-
VEST SZERETNÉNK MEG-
HÍVNI HOZZÁNK!

LEHETŐSÉGET ÉS HE-
LYET SZERETNÉNK BIZTO-
SÍTANI AZOKNAK, AKIK A 
NÉPMŰVÉSZETTEL KAP-
CSOLATOS ÁRUIKKAL, 
VAGY MAGYAR TERMÉKEK-
KEL SZERETNÉNEK MEG-
JELENNI KÉTNAPOS REN-
DEZVÉNYÜNKÖN!

A kétnapos teljes program 
költségvetését helyi és kör-

Színház az egész világ, most már Vácon is – kezdhette volna július 17-én ezzel a bejelentéssel Fördős Attila 
polgármester a sajtótájékoztatóját, melyen jelképesen átadta az egykori Dunagyöngye Filmszínház épületét a 
Fónay - HUMÁNIA - Társulat részére. A 15 éves amatőr színi csapat hamarosan megnyitná Vác első színházát. 
A tervek már megvannak. Februárban felmegy a függöny, az új teátrumban lép közönség elé a társulat.  

Nagy és régen várt dátum közeleg! Nemsokára negyed évszázadosak leszünk! Kicsik és nagyok mindannyi-
an lázasan készülődünk és számoljuk a napokat a nagy ünnepig! 2012. augusztus 18-19.-én 25 éves a Danu-
bius  Táncegyüttes!

a váci Fónay – HUMÁNIA – Társulat vette birtokba az épületet
MOZIBÓL SZÍNHÁZ: 

25 éves a szobi 
Danubius táncegyüttes

Érettségizetteknek!
• LAKBERENDEZŐ (2 éves)
• FAIPARI TECHNIKUS (2 éves) 
• BÚTORMŰVES 
   (bútortervező-művész, 2 éves)

22 éves korig ingyenes, 
nappali tagozatos, 
iskolarendszerű, 
OKJ-s szakképzési lehetőségek

KOZMA LAJOS 
FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
1041 Bp. Deák F. u. 40., 
tel: 06-1-36-96-241,  
www.kozmafa.hu

Az újpesti vasútállomástól és a 3-as 
metrótól 5 percre! Részletesebb felvilá-
gosítás és jelentkezési lap az iskola tit-
kárságán kapható.

Jelentkezés: 2012. aug. 22-ig, 
szerdánként, 9-13 óráig. 

nyékbeli kis- és nagyvállalat-
ok, vállalkozók, magánsze-
mélyek adományaival, támo-
gatásával sikerülhet össze-
gyűjtenünk – még várjuk a se-
gítséget! 

Remélhetőleg az Ön adomá-
nyával is büszkélkedhetünk 
majd!

Ünnepségünk anyagi alap-
jait szeretnénk megteremteni 

2012. AUGUSZTUS 4-ÉN – 

SZOMBATON – 20 ÓRAKOR 
KEZDŐDŐ JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLON! Hívjuk, várjuk azo-
kat, akik adományaikkal szí-
vesen segítenék munkánkat!

A báli programban talál-
kozhatnak a Dunakanyar 
Fúvósegyüttessel, a szobi 
Mazsorettcsoporttal,  a nagy-
marosi Wildenrosen Tánccso-
porttal és természetesen lesz 
magyar néptánc is!

A rendezvény teljes bevétel-
ét a jubileumi programok fi-
nanszírozására fordítanánk!

JELENTKEZÉS – 
INFORMÁCIÓ:

danubiustancegyuttes@
citromail.hu

Tel: 
06/20-915-2077.

https://www.facebook.
com/pages/Danubius-

Táncegyüttes

Színházteremtők: Góczán Zsolt és Fördős Attila
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A brit főváros a 2012-es 
- a péntektől augusz-
tus 12-ig tartó, sorszá-

ma szerint XXX. - sportolói 
csúcstalálkozó előtt először 
1908-ban, majd 1948-ban fo-
gadhatta a világ legkiválóbb 
versenyzőit.

Száznégy esztendeje Róma 
helyett lett végül a brit fővá-
ros a beugró. A játékokat sze-
mélyesen VII. Edward, a ví-
vást magas szinten műve-
lő uralkodó nyitotta meg, s 
a ceremónián 22 ország kép-
viselői - először a sporthistó-
riában - nemzeti lobogójuk-
kal együtt vonultak fel. A 63 
sportolót felvonultató Ma-
gyarország az éremtáblán 9 
medállal (3, 4, 2) a hatodik 
helyen végzett.

Az 1948-as, XIV. nyári olim-
piát is "megörökölte" London, 
amennyiben eredendően az 
1944-est kapta, csakhogy az - 
akárcsak az 1940-es - a máso-
dik világháború miatt elma-
radt. Olimpiai falu hiányában 
kaszárnyákban, diákkollégi-
umokban helyezték el a ver-
senyzőket, akik - a vendéglá-
tók reprezentánsaival együtt 
- 4104-en voltak és 59 orszá-
got képviseltek. A 128 ver-
senyző képviselte Magyar-
ország - a tabella ötödik he-
lyét elfoglalva - 10 arannyal, 5 
ezüsttel és 13 bronzzal gazda-
godott a 64 évvel ezelőtti ese-
ményen.

Vélhetően most is minden-
ki kiegyezne ezzel az érem-
terméssel, amihez hozzá-

járulhat az ötödik 
olimpiájára készülő 
Kammerer Zoltán, 
aki háromszoros baj-
nokként ezúttal a já-
tékok minden pillana-
tát ki akarja élvezni.

"Rutinosabb lettem, 
de úgy érzem, hogy 
a motivációm csep-
pet sem kopott. Kicsit 
máshogy várom most 
az olimpiát: megfo-
gadtam, hogy nyitott 
szemmel fogok jár-
ni-kelni, ki fogom él-
vezni minden pilla-
natát” - fogalmazott 

Kammerer, aki ezúttal három 
fiatallal, az egyformán újonc 
Tóth Dáviddal, földijével, a 
szintén gödi Kulifai Tamás-
sal és Pauman Dániellel pró-
bál szerencsét a kvartettben.

Szintén a régiót képviseli a 
londoni olimpián a könnyűsú-
lyú kétpárevezős egység, Var-
ga Tamás és Hirling Zsolt. A 
duó nagyon jó formában van, 
ugyanis óriási fölénnyel nyer-
te a normálsúlyú versenyt az 
evezősök 113. országos baj-
nokságának szombati ver-
senynapján a Szeged mellet-
ti Maty-éri pályán. A korábbi 
világbajnok duó döntőbe ke-
rülése esetén akár kellemes 
meglepetést is okozhat.

- molnár – 
Fotó: MTI

A nyári ötkarikás játékok történetében egyedüli csúcstartóvá lépett elő London azzal, 
hogy immár harmadszor lehet házigazdája olimpiának. A szépszámú magyar csapat – 
158 sportoló képviseli hazánkat – optimistán várja a játékok kezdetét, és a legtöbben 
bíznak abban, hogy érmek számában mindenképpen felülmúljuk a négy évvel ezelőt-
ti pekingi szereplést.

Régiónk fiai 
éremre törnek

A hétvégén rendezik meg a 27. ENI Magyar Nagydíjat

Harmadszor ad otthont a nyári olimpiai 
játékoknak London

Vélhetően a régi F1-es ra-
jongók pontosan emlé-
keznek a történelmi első 

futamra, amit 1986. augusztus 
10-én Nelson Piquet nyert meg. 
Aztán Nigel Mansell hatalmas 
balszerencséjére – 1987-ben ha-
talmas előnnyel vezetett, de egy 
csavar kiesett az autójából, így 
kiesett. Majd káprázatos, a 12. 
rajthelyről aratott győzelmé-
re 1989-ben, majd a bajszos brit 
világbajnoki címére, amit 1992-
ben szerzett második helyével 
vívott ki a Hungaroringen.

De szintén feledhetetlen per-
cekkel ajándékozta meg a né-
zőket a 7 pole pozíciót és négy 
futamelsőséget szerző, most 
is aktív Michael Schumacher, 
vagy a tragikus balesetben el-
hunyt, Mogyoródon háromszor 
is győztes Ayrton Senna. Nem 
véletlenül szeretnek itt szur-
kolni a finnek, hisz az elmúlt 
15 év alatt három honfitársu-
kat - Häkkinen, Räikkönen és 
Kovalainen – is elsőnek intet-
tek le a Hungaroringen.

Az idei futam előtt újrafestet-
ték a boxutcát és a rajtrácsot, 
valamint a rázóköveket, újraasz-
faltozták a 14-es kanyart, vala-
mint egy új lelátót, a Gold5-t épí-
tették meg. A nézők minél jobb 
kiszolgálása érdekében a leg-
korszerűbb LED-falakat szere-
lik fel, pontosan olyanokat, mint 
amilyeneket az új Wembley Sta-
dionban is használnak.

Noha eddig a legszigorúbb üz-
leti titokként kezelték, idén a jú-
nius 26-án megjelent Magyar 
Közlönyben - 1214/2012. kor-
mányhatározat -, hogy több mint 
600 ezer dollárral emelkedett 
a 2012-es Forma-1-es Magyar 
Nagydíj megrendezésének jogdí-
ja. Az idén kifizetendő jogdíj ösz-
szege 26 676 638 dollár (körülbe-
lül 6,1 milliárd forint), és a 2012 
utáni években kifizetendő jogdíj 
összege az előző éves jogdíj 7,5 
százalékával emelkedik majd. 
Ám éppen egy tavalyi, a Magyar 
Turizmus Zrt. és a Hungaroring 
Sport Zrt. megrendelésére elké-
szült egy gazdasági tanulmány, 
amely kimutatta, hogy a Magyar 
Nagydíj 2011-ben majd 20 milli-
árd forint bevételt hozott az or-
szágnak, azaz igencsak megéri a 
versenyt megrendezni.

De elég a számokból, hisz eb-
ben az évben egészen elképesz-
tően izgalmas a világbajnok-
ság, ugyanis egyrészt már heten 
nyertek versenyt, így vélhetően 
a pálya történetének talán legiz-
galmasabb futama következhet 
a hétvégén.

Fernando Alonso a Német 
Nagydíj megnyerésével lépés-
előnybe került a többiekkel 
szemben. Ő az egyetlen, aki idén 
már háromszor – Malajziában, 
Valenciában és Hockenheimben 
– tudott nyerni, és minden futa-
mon pontot szerzett. Sőt, nem 
csak az idén, hiszen 22 futam óta 
folyamatosan pontszerző helyen 

A világ egyik legnépszerűbb sportága, a Formula 1 látogat el, immár 27. alkalommal 
hazánkba, hogy a Hungaroringen kiderüljön, vajon Fernando Alonso tovább növeli-e az 
előnyét az idei világbajnokságon, vagy esetleg valamelyik másik pilóta sikerével válik 
szorosabbá az összetett pontverseny állása. 

HUNGARORING: 
folytatódhat az Alonshow

ért be. Alonso születésnapja júli-
us 29.-én, éppen a Magyar Nagy-
díj napján lesz, azaz a kétszeres 
világbajnok spanyol 31 éves lesz, 
és élete 31. Forma-1-es futam-

győzelmét arathatja vasárnap.
Persze kérdés, mit szólnak eh-

hez a többiek…

- molnár -

Egyéni
1. Fernando Alonso (spa-

nyol, Ferrari) 154 pont, 2. Mark 
Webber (ausztrál, Red Bull) 120, 3. 
Sebastian Vettel (német, Red Bull) 
110, 4. Kimi Räikkönen (finn, 
Lotus) 98, 5. Lewis Hamilton (brit, 
McLaren) 92, 6. Nico Rosberg (né-
met, Mercedes) 76.

Konstruktőrök
1. Red Bull 230 pont, 2. Ferrari 

177, 3. McLaren 160, 4. Lotus 159, 
5. Mercedes 105, 6. Sauber 80.

Az utóbbi tíz év győztesei 
a Hungaroringen
2002  Rubens Barrichello 
(brazil, Ferrari)

2003  Fernando Alonso 
(spanyol, Renault)
2004  Michael Schumacher 
(német, Ferrari)
2005  Kimi Räikkönen 
(finn, McLaren)
2006  Jenson Button 
(brit, Honda)
2007  Lewis Hamilton 
(brit, McLaren)
2008  Heikki Kovalainen 
(finn, McLaren)
2009  Lewis Hamilton 
(brit, McLaren)
2010  Mark Webber 
(ausztrál, Red Bull)
2011  Jenson Button 
(brit, McLaren)

1 - sportoló indul három sportág-
ban: országúti kerékpár, triatlon és 
súlyemelés
2 - csapatsportágban, kézilabdá-

ban és a vízilabdában indulnak 
magyarok
3 - csapattal: férfi és női vízilabda, 

férfi kézilabda
12 - címvédő található a csapatban
14 - olimpiai bajnok utazik Lon-

donba
15 - éves a csapat legfiatalabb tag-

ja, az úszó Szilágyi Liliána
24 - sportágban indul magyar 

sportoló
32 - fővel az úszóké a legnépesebb 

küldöttség

44 - éves a csapat legidősebb tagja, 
a sportlövő Bognár Richárd
63 - női sportoló van a csapatban
82 - éremmel a vívás a legered-

ményesebb sportág magyar szem-
pontból
95 - férfi sportoló van a csapat-

ban
98 - éves Tarics Sándor, a legidő-

sebb magyar - és egyben egyete-
mes - olimpiai bajnok, aki el akar 
látogatni Londonba. A vízilabdázó 
az 1936-os berlini olimpián állha-
tott fel a dobogó legfelső fokára 
125 - versenyszámban lesznek ér-

dekeltek a magyarok
158 - fős a magyar csapat

160 - aranyérmet nyertek a ma-
gyarok eddig az ötkarikás játéko-
kon
462 - érmet szereztek a magyarok 

a nyári olimpiákon
1000 - az olimpiát megelőzően 

csaknem ennyi doppingvizsgála-
ton estek át a magyar csapat tagjai 

1700 - km a Budapest-London tá-
volság
3405 - pont a magyarok mérlege 

az olimpiákon
20 000 000 - forint jutalom járt 

a pekingi egyéni aranyérmesnek, 
a londoni jutalmakról az olimpia 
után határoznak

 arany ezüst bronz Összes
érem éremtáblázat

1988, Szöul 11 6 6 23 6.

1992, Barcelona 11 12 7 30 8.

1996, Atlanta 7 4 10 21 12.

2000, Sydney 8 6 3 17 13.

2004, Athén 8 6 3 17 13.

2008, Peking 3 5 2 10 21.

A 2012-es világbajnokság állása

A magyar csapat számokban

A tavalyi futam helyezettjei

Az új K4-es tagjai


