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RÄIKKÖNEN:
„FELDOB A SOK FINN SZURKOLÓ”
Változó szabályokkal érkezik a Formula 1 mezőnye a HUNGARORINGRE

2013. július 25.

Közmeghallgatás
Vácon
Cikkünk a 2. oldalon

Új óvoda épül
Gödön
Cikkünk a 3. oldalon

Kammerer:
"Kellenek az új
tehetségek"
Cikkünk a 6. oldalon

XXI. Váci Vigalom
programjai
Cikkünk a 6. oldalon

Hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Hungaroringen, ahol immár 28. alkalommal rendezik meg a Formula 1
Magyar Nagydíjat. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy véli, megdőlhet a nézőcsúcs,
valamint végre valahára aláírhatják a 2017 és 2021 közötti időszakra az új szerződést, ami újabb öt évre garantálja a verseny megrendezését.
Írásunk a 8. oldalon

Dunakeszin új
otthont kaptak
a képzőművészek
Cikkünk a 7. oldalon
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KÖZMEGHALLGATÁS VÁCON:
számos problémát vetettek fel a lakók
Az idei közmeghallgatás a tavalyihoz képest sokkal nyugodtabban zajlott Vácon. Ebben az évben nem volt sem bekiabálás, sem kitapsolás. A polgárok
július 19-én, csütörtökön a testületi ülés után mondhatták el véleményüket a város vezetőinek. Megjelent az eseményen Latorovszky Gábor nemrég kinevezett váci rendőrkapitány is.

A

kicsivel több mint két órás
meghallgatáson tizennégy
hozzászóló volt, ők számos,
a várost érintő témát vetettek fel.
Szó volt az évek óta szinte járhatatlan Sejcei út problémájáról is. De
felvetődött az is, hogy a nyári időszakban a turisták nem találnak
nyilvános vécét, sem ivókutat a település belvárosában.
Szóba került a már nagy problémát jelentő főtéri hangoskodás,
mely leginkább a hétvégén zavarja az ott lakókat. Latorovszky Gábor és a város jegyzője, Deákné dr.
Szarka Anita is elmondta: a polgárőrség bevonásával, a rendőrség-

Vác: Terényi Attila
a baloldal közös jelöltje
A nyugdíjas rendőrtiszt a közbiztonságra
és a korrekt szakmai együttműködésre koncentrál
Mint ismert Csuka István váci önkormányzati képviselő elhalálozása miatt a Helyi Választási Bizottság
2013. szeptember 8-ra írta ki az időközi képviselő választást a 2. számú választó körzetben. A helyi pártok elkezdték a felkészülést az időközi voksolásra, melyek közül kedd este sajtótájékoztatón mutatta
be dr. Bóth János, az MSZP Vác Városi Szervezete elnöke a váci baloldal közös jelöltjét, Terényi Attilát.
A nyugállományú rendőrtiszt két párt, az MSZP és a Demokratikus Koalíció közös jelöltje, akit egy civil
szervezet, a Belvárosi Érdekvédelmi Kör is támogat az időközi választáson.

A

változás elkezdődött – mondta a szocialista párt elnöke,
aki szerint ennek érdekében
sokat dolgoztak, melyek sorából kiemelte a lakossággal folytatott párbeszédet, az aláírásgyűjtést, ami jó
alkalmat kínált az aktív együttműködésre. Dr. Bóth János bejelentette: a szükséges számú kopogtató
szelvényt összegyűjtötték, melyet a
sajtótájékoztatót követő napon átadnak a Helyi Választási Irodának.
Terényi Attila bemutatkozásként
elmondta: 51 éves, tősgyökeres váci
polgár. Szüleihez hasonlóan családjával, feleségével és két gyermekével
Vácott él. Több évtizedig dolgozott a
rendvédelmi szerveknél, legutóbb
a váci rendőrkapitányságon, onnan
vonult nyugdíjba. Égetőnek és szükségesnek tartja, hogy a lakosság által felvetett problémákat gyorsan,
hatékonyan, polgárbarát módon
oldják meg. Legfontosabb feladatának a létbiztonság és a közbiztonság erősítését tekinti. Szorgalmazta
a rendezettebb belváros megteremtését, a közvagyon, a közös érték védelmét, az ésszerű gazdálkodást, a
szigorúbb ellenőrzés bevezetését.
A váci baloldal közös jelöltjének
programjában kiemelt helyen szerepel kipufogógáztól mentes békés
belváros és közterület megteremtése, az aktuális útfelújítások elvégzése, a közrend megszilárdítása,
nagyobb szociális érzékenység és
szolidaritás, átgondoltabb önkormányzati bevételi politika.
Terényi Attila helyteleníti – mint
mondta - a „ránk erőltetett” utcanév változtatásokat. Támogatja a

Középen a közös jelölt
dunai mobilgát építését, a vasútállomás rekonstrukcióját. Kezdeményezi, hogy a képviselők a korábbi
időszakhoz hasonlóan újra rendelkezzenek helyi fejlesztéseket segítő
pénzügyi kerettel.
Krause István, a Demokratikus
Koalíció váci elnöke elmondta,
hogy az alig két éves múltra visszatekintő párt mindig részt vett és sikeresen szerepelt az ország különböző településein tartott időközi
választásokon, volt, ahol győztek
is. Ennek ellenére úgy döntöttek –
ismerve a helyi politikai helyzetet -,
hogy Vácott nem indítanak önálló
jelöltet, hanem a baloldal sikere érdekében az MSZP jelöltjét támogatják a szeptember 8-i választáson a
2. számú választókörzetben. Az ös�-

szefogásra, a győzelmi esélyek növelésére koncentrálunk, amit választóink folyamatosan sürgetnek
és elvárnak tőlünk – mondta a DK
elnöke, aki szerint ez az együttműködés a 2014-es választásokon is
példaértékű lehet.
Lukács Ilona, a Belvárosi Érdekvédelmi Kör ügyvivője úgy nyilatkozott, hogy a belvárosi civilek
„progresszív csoportja elvárja az
összefogást a haladás, a demokrácia, Vác fejlődése érdekében.”
Kiss Zsolt, a szocialisták választókerületi felelőse szerint a demokratikus baloldal közös jelöltje győzelmi eséllyel indul a választáson,
melynek sikere érdekében a választópolgárok támogatását kérte.
Vetési Imre

gel együtt igyekeznek orvosolni a
problémát.
Egy ingatlantulajdonos felvetette a Törökhegyi út problémáit, de
szó esett a Földváry téren a Zöldfa utcában hiányzó zebráról is. A
Görgey utca egyik lakója aláírásokat adott át Fördős Attila polgármesternek, amiben az ott épülő lakópark miatt tiltakoznak. A városvezető ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják az építési szabályzatot.
Egy hölgy a Szentgyörgyi Albert
utca lakóinak problémáját sorolta
fel, egy másik pedig az információkat hiányolta, mert szerinte a lakók mindent jóval később tudnak

meg a kelleténél. Kérdésként merült fel a váci vasútállomás felújításával kapcsolatban a használt utcák listája, illetve a nemrég ingyenessé tett parkolással kapcsolatban az, hogy a város visszafizeti-e
a bérletek árát.
Egy deákvári lakos szerint koszos a városrész és a kerékpárút kijelölése is aggályos. Végezetül egy
idős hölgy a Földvár tér egyik szórakozó helyének problémáját ecsetelte, de kiderült az ügyet mind a
rendőrség, mind pedig a város jegyzője folyamatosan vizsgálja.
Furucz A nita

Latorovszky Gábor megbízott
kapitányként irányítja
a Váci Rendőrkapitányságot
Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2013. július 1-jei hatállyal Latorovszky Gábor rendőr
alezredest nevezte ki Vác Város Rendőrkapitányság megbízott vezetőjévé. A fiatal rendőrtiszt a város szülötte, aki kinevezéséig a váci rendőrkapitányság bűnügyi osztályát vezette, és az utóbbi két hónapban
szervezetszerű helyettesként irányította a kapitányságot.

A

megbízatás egyelőre határozott időre, 2013. december
31-ig szól, mely akkor válhat határozatlan idejűvé, ha a kapitányság illetékességi területén
működő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete támogatja
a kinevezést, és azt a megyei rendőrfőkapitány megerősíti.
Latorovszky Gábor alezredes kinevezését követően adott nyilatkozatában elmondta, hogy a bűnügyi osztály irányítására már keresi az utódját. A rendőrkapitányság irányításában apró finomításokat már végrehajtott, ám nagyobb,
átfogó szervezeti változtatásokat
nem tervez.
A megbízott kapitány tovább kívánja erősíteni a rendőrkapitányság és a lakosság együttműködését, a kölcsönös információcserét,
a lakossági fórumok gyakoriságát,
a rendőri jelenlétet. Latorovszky
Gábor elmondta: fontosnak tartja,
hogy a lakosság azt érezze; a rendőrség jelen van, és mellette áll. Ennek érdekében a váci rendőrök segítőkészségének fokozására helyezi a hangsúlyt, akik ugyanakkor
minden jogsértést követően intézkednek. A megbízott rendőrkapitány ezzel kapcsolatban kiemel-

te: akár egy csendháborításról,
akár egy kisebb súlyú jogsértésről
van szó, elvárja, hogy differenciáltan intézkedjenek, tehát hozzanak
döntéseket a figyelmeztetésektől a
feljelentésekig, esetlegesen a helyszíni bírságokig bezárólag.
Latorovszky Gábor szerint váci
lakosként könnyebb dolga lesz,
mint elődeinek, hiszen a mindennapok során az apróságok sem kerülik el a figyelmét a városban.
A szerk
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Új, száz férőhelyes óvoda épül Gödön
Ahol most a Kastély Központi Óvoda tagintézményeként a 75 férőhelyes FÁCÁN Óvodaegység melletti, valamikori teniszpálya még üresen áll, helyén egy év múlva új, száz férőhelyes létesítmény várja a leendő óvodásokat. Az épület ünnepélyes alapkőletételére július 24-én került sor. Kérésünkre az ünnepség kezdete előtt Markó József polgármester tájékoztatta lapunkat a fontos beruházásról:

40 milliárdba kerül
a váci Duna-híd

Közúthálózatot fejlesztenének
a települések
A közúthálózatot fejlesztenék, a vízgazdálkodást javítanák és a turizmus szerepét erősítenék a Pest megyei települések az Európai Unió következő költségvetési ciklusában megszerezhető forrásokból - az MTI interjúja
Szűcs Lajossal.

A

– Két évvel ezelőtt megépült 180 milliós költséggel
a szomszédos, 75 férőhelyes
óvoda, melyhez több mint 90
milliós támogatást nyertünk.
Az idei év tavaszán újabb pályázat eredményeként az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával közel 200
milliót kaptunk, ez az összeg
a teljes beruházási költség 95
százalékát teszi ki. Évtizedek óta a lakosságszám folyamatosan növekszik és az
intézmények – iskolák, óvodák, bölcsődék – férőhelyeit
ehhez kell igazítani. A tervek szerint jövő év júniusára a
beruházás befejeződik, és szeptemberben már fogadhatja az új óvoda a gyermekeket.
Az épületben a négy foglalkoztató, öltözők, mosdók,
közlekedők, fogadótér, az ezeket összekötő folyosó alapterülete összesen közel 500 négyzetméter lesz, tájékoz-

tatott Reszegi István építészmérnök, a REProjekt Építésziroda Kft. ügyvezetője, az
óvoda tervezője. Az új épületrészben – amelyből egy nyaktaggal biztosítva lesz az átjárás a meglévő óvodába – a
teljes körű akadálymentesítés is megvalósul.
A kivitelező Szemper Plusz
Építőipari Kft. ügyvezetője, Szabó Tamás elmondta, hogy az óvoda vasbetonvázas épület lesz, s mindent
megtesznek, hogy határidőre elkészüljenek.
Markó József az ünnepi köszöntőjét követően dr. Pintér György alpolgármesterrel és dr. Szinay József címzetes főjegyzővel együtt fedte be a leendő bejárat helyén
az alapkövet.
K atona M. István
A szerző felvétele

megyei közgyűlés elnöke
elmondta, július közepéig
küldhették be a települések
az unió következő, 2014 és 2020 közötti pénzügyi ciklusára vonatkozó
pályázati terveiket, javaslataikat a
megyei önkormányzatnak.
Hozzátette: a beküldött elképzelések alapján az látszik, hogy a gazdaságfejlesztés komoly prioritás,
és kiemelt helyen szerepel a közlekedésfejlesztés, az energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés.
A beérkezett elképzelések között
197 foglalkozik a közúthálózat fejlesztésével, 88 a vízgazdálkodás
javítását célozza, 70 pedig a turizmus szerepének erősítését - tudatta a közgyűlési elnök.
Szűcs Lajos szerint a javaslatok
közel ezermilliárd forintot tesznek ki. A legnagyobb volumenű
beruházások között van az érdi
Duna menti intermodális logisztikai központ 40 milliárd, a váci Duna-híd szintén 40 milliárd, a budaörsi multimodális csomópont 35

milliárd, a tárnoki hulladékégető
30 milliárd, az üllői iparterület-fejlesztés 25 milliárd vagy Albertirsa
és a környező települések összefogásával létesülő gyógyfürdő 15
milliárd forintért.
Kitért arra, hogy az előző, 2007
és 2013 közötti uniós pénzügyi időszakra vonatkozóan nem történtek
ilyen egyeztetések.
Most több mint 1200 önkormányzati javaslat érkezett be, köztük van
már kidolgozott program is - ismertette. Hozzátette: az önkormányzat
összefoglalja a beérkezett fejlesztési elképzeléseket, és csomagokba csoportosítva továbbítja a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, miközben felméri, milyen módon lehet a realitáshoz igazítani azokat.
A közgyűlés elnöke szerint komoly lehetőség van arra, hogy a
programok jelentős részét el lehessen majd kezdeni a következő év
elején.
MTI

Kiállítás nyílt a fél évszázados
cementgyár emlékeiből
Brigádnapló, 50 évvel ezelőtti újságcikkek, emléktárgyak, fotók, kitüntetések – ilyen, és ezekhez hasonló emlékekkel találkozhatnak azok, akik meglátogatják a váci cementgyár fél évszázados történetét megidéző kiállítást a váci Madách Imre Művelődési Központban. A Duna-Dráva Cement Kft. többek
között ezzel a kiállítással emlékezik meg a váci gyár létrejöttének ötvenedik évfordulójáról.

1

963-ban létesült a mészkőben
gazdag Naszály-hegy lábánál,
Vácott a Duna-Dráva Cement
Kft. elődje, a Dunai Cement és Mészművek.
Ebből az alkalomból az elmúlt
hetekben bárki elküldhette, megoszthatta emlékeit, fényképeit a
gyár történetéhez kapcsolódóan.
Így állt össze az a kiállítás, melyet 2013. október 15-ig tekinthetnek meg az érdeklődők a váci Madách Imre Művelődési Központ
aulájában.
A kiállítás célja, hogy megőrizze és bemutassa az utókor számára fél évszázad cementgyártásának
történetét, és tisztelegjen mindazok
előtt, akik kivették a részüket a munkából. A tárlatot végignézve bárki végigélheti az eltelt 50 év legszebb pillanatait, a gyár és a város fejlődésének
történetét. – mondta megnyitóbeszédében Szarkándi János, a DunaDráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója.
Az elmúlt 50 évben talán nem is
volt olyan ember a térségben, aki
ne állt volna valamilyen kapcsolatban a váci cementgyárral, ezért sem

A cementgyár két egykori gyárigazgatója, Kovács József és Koltai Imre a
Társaság jelenlegi elnök-vezérigazgatója, Szarkándi János társaságában
múlhatott el nyomtalanul az eltelt
fél évszázad. Ez idő alatt a DunaDráva Cement Kft. váci gyára Európa egyik legkorszerűbb cementgyárává vált, és azóta is a térség meghatározó gazdasági és foglalkoztatási
szereplője.
A jubileumi év során a Duna-Dráva Cement Kft. belső megemlékezéssel, kiemelkedő dolgozóinak jutalmazásával, facebook oldallal, és

az 50 évet bemutató fotóalbummal
emlékezik meg a váci gyár dolgozóiról, munkájukról és az eltelt évtizedek történetéről.
A kiállítás megtekinthető: július
15. és október 15. között, hétfőtől
szombatig 8 órától 20 óráig, a Madách Imre Művelődési Központban
(2600 Vác, Dr. Csányi László krt.
63.)
A belépés díjtalan.
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Hatalmas ősfás terület a lakosság szolgálatában
A felsőgödi Duna-part Nyaralóházak gyönyörű természeti környezetben fogadja a vendégeket
Göd a Dunakanyar egyik legszebb nyaraló centrumával büszkélkedhet, amely a Duna-parti szabad strandtól 50 méterre terül el. A gyönyörű, ősfás természeti környezetben sportpályák, színházterem, étterem, közeli kalandpark, kerékpárút, a dunai vizi sportok lehetősége és élménye szolgálja a vendégek felhőtlen kikapcsolódását és pihenését.
- A családok, a csoportoson
érkező fiatalok és baráti társaságok fogadására egyaránt
kiválóan alkalmas több ezer
négyzetméteres üdülőterület
gyönyörű természeti környezetben található a Duna-parton, amely az önkormányzat
szándékai szerint a jövőben
szabadidős közösségi programok és kulturális rendezvények ideális helyszíneként
áll majd a lakosság rendelkezésére – tájékoztatott Rataj
András, a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
ügyvezetője.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő
ingatlant jelenleg is a város
tartja fenn, s a város felterjesztéssel élt a kormány felé
a terület ingyenes tulajdonába adásának ügyében. Az
óriási parkot, amelynek területén több kőépület és számos faház is áll, a korábbi
években főként szállóvendégek elhelyezésére használták. A tervek szerint azonban a jövőben más funkciót
kap: termeit és tereit az elképzelések szerint megnyitjuk a város közösségi életében szerepet vállaló társadalmi szervezetek, valamint
a lakosság előtt. Egy sokol-

sok-sok játékot és felhőtlen
pihenést. A területen a város
szociális gyermektábora is
helyet kap, ahol a rászoruló
gyermekek ingyen vehetnek
részt a táborozásban. További szolgáltatásként szállást (és igény esetén programot) biztosítunk a tavaszi és
őszi osztálykirándulásokhoz
és egyéb iskolai programokhoz is.

dalúan kihasználható szabadidőközpont
működik
majd itt, amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
- Ebben a gyönyörű ligetes
környezetben hány faházat
vehetnek igénybe a vendégek?
Milyen az épületek belső kialakítása?
- Az üdülőcentrumban 25
két- illetve háromágyas faház áll a vendégek rendelkezésére, melyek mindegyike pótágyazható. A házakban zuhanyozó helyiség, hűtőszekrény és televízió szolgálja a vendégek kényelmét.
Minden faháznak önálló terasza van.
- Milyen szolgáltatások közül válogathatnak a Nyaralóházak vendégei?
- Az üdülő nem csak a szállóvendégeket szolgálja, hanem a város lakói számára is elérhető szolgáltatásokat nyújt. A 100 fős színházteremben
kulturális
események,
ünnepségek,
konferenciák rendezhetők,
de magánszemélyek, egyesületek, baráti társaságok, cégek is kibérelhetik saját rendezvényeikre akár az üdülő
egész területét. Az étterem

és a hozzá csatlakozó büfé
szintén alkalmas társas ös�szejövetelekre. A kikapcsolódást szolgálja a két biliárdasztal valamint a sportolásra alkalmas területek teniszpályával, kis focipályával és
ping-pong asztalokkal. A terület északi részén megnyílt
Duna Party Büfé minden
nyári szombat estén élőzenével várja a Duna-parti hangulat szerelmeseit.

- A közeli napokban nagyon
sok iskoláskorú fiatalt láttam
az üdülőben. Nyári tábornak
is otthont ad a hatalmas üdülőcentrum?
- Az üdülő egyik legfontosabb funkciója a nyári gyermektábor. A Duna-parti kalandtáborban napfény, friss
levegő, feledhetetlen szünidei élmények és gondtalan
nyaralás várja a gyerekeket
egy, az életkori sajátossága-

iknak megfelelően összeállított, tartalmas program keretei között. A tábor résztvevői a legendák mesés világába csöppennek, és egy
öt napon át tartó eleven társasjáték részeseiként élhetik
át gyermekkoruk egyik legemlékezetesebb kalandját. A
hat turnus mindegyike más
és más témára épülve kínál a
fantáziát és a kreativitást is
fejlesztő izgalmas időtöltést,

- A felsőgödi Duna-parti szabad strandtól 50 méterre lévő
"alpesi hangulatot" árasztó
Nyaralóházak üdülőcentrum
szolgáltatásait kiknek ajánlják?
- A terület minden helyi
lakos rendelkezésére áll,
de szeretettel várjuk a környékbelieket és a távolabbról érkezőket is. A Dunakanyar egyik legszebb természeti környezetében elterülő nyaralója 2.500-3.500 Ft/
fő/éj közötti tarifákkal kínálja szolgáltatásait a vendégek számára, akiket szeretettel várunk Gödre –
hangzottak Rataj András
kedves hangvételű mondatai.
V. I.
Fotó: K esziPress

Táborozás és nyári gyermekétkeztetés Gödön
A nyári szünidő az iskolás gyerekek számára a táborozást, kikapcsolódást, pihenést és szórakozást jelenti. Sokféle táborozási lehetőség kínálkozik Gödön is, ezek
közül kiemelkedik az Önkormányzat által biztosított gyermektábor július 1-től 31-ig a Duna-parti Nyaralóházak területén. Ennél is nagyobb jelentőségű az a tény,
hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára ugyancsak július 1-től augusztus 30-ig biztosítják a térítésmentes gyermekétkeztetést. Ez utóbbi részleteiről, valamint a tábori programokról Füle Jánosné, Göd város Önkormányzati Alapszolgáltatási Központjának mb. intézményvezetője tájékoztatta lapunkat.

T

öbb mint 2 millió 110 ezer forint állami támogatást nyert
Göd a nyári gyermekétkeztetésre. Ebből a forrásból 109 rászorulónak jutna minden nap meleg étel, ezért az önkormányzat
úgy döntött a rendelkezésre álló
állami támogatást kiegészíti, így
44 munkanapon keresztül – július 01-től augusztus 31-ig 180 gyermek jut naponta meleg ebédhez.
A gyerekek egy része az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának nyári, napközis táborában kapják meg az ellátást.
A napközis tábor kilencedik éve
működik s nagyon népszerű a városban. Azok a gyermekek, akik
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást.
A táborunk megszervezését Göd
Város Önkormányzatának és a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának támogatása teszi lehetővé, illetve jelentős támogatást kapunk helyi cégektől, szervezetektől, magánszemélyektől is.
Kiemelkedik ezek közül a Piramis Építőház, amely évek óta támogatja a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját - idén a táborkezdést
megelőzően például a faházak felújításához festéket, ecseteket biztosítottak.
Az intézmény munkatársai a tá-

borban változatos programokkal
várják a kicsiket és a nagyokat.
Heti három alkalommal kézműves
foglalkozásokat tart Keserű Andrea iparművész, hetente kétszer
pedig sportfoglalkozásokkal várja a gyermekeket Somkereki Edit.
Minden csütörtökön biciklitúrán
vesznek részt a kerékpárral érkezők, ezen kívül változatos programokat biztosítanak a szervezők –
az első héten íjászattal ismerkedhettek meg a gyerekek. Meglátogatta a tábort dr. Pintér György

alpolgármester is, aki szintén kipróbálta az ősi magyar fegyver
kezelését.
A táborban részt vevő lányok
körében nagy sikere volt az indiai táncbemutatónak, melyet megelőzően kézműves foglalkozás keretében lótuszvirágot hajtogattak
a kicsik és nagyok.
A táborozóknak lehetőségük
volt kipróbálni a gödi Duna-kaland Kalandpark kötélpályáját. A
kalandparknak otthont adó Erzsébet Hotel 3,5 hektáros ősfás parkjában, százéves faóriások törzsére, 4-6 méteres magasságban telepítették a kötélpályát, ahol a táborozók próbára tehették bátorságukat.
A táborba jelentkezők között
több speciális nevelést igénylő
gyermek kap ellátást. A szervezők fontosnak tartják, hogy az integráció segítségével őket is elfogadják kortársaik, ezért látogatást tettek a sérült fiatalokat foglalkoztató Lámpás ’92 Alapítvány
szövőműhelyében.
A táborban fokozott hangsúlyt
helyeznek a természetvédelemre,
szelektív hulladékgyűjtésre, a gyermekek környezettudatos nevelésére. A programok között szerepelt
a Magyar Madártani Egyesület dunakeszi munkatársának előadása,
majd madárodú készítésére is lehetősége volt a táborozóknak.

Szerveztek kirándulást a Fővárosi Állat- és Növénykertbe és Vácott is jártak, ahol Forró Katalin
múzeumigazgató várta a gödi gyerekeket a Tragor Ignác múzeumban, illetve - a váci tűzoltóságon
tett kirándulás is osztatlan sikert
aratott a gyermekek körében.
A tábor július 31-én zárja be kapuit, a táborzáró rendezvényre
minden gyermeket visszavárnak a
szervezők, ahol lehetőség lesz az
időszaki kiállításon megtekinte-

ni a gyermekek által készített remekműveket.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkája a tábort követően új feladatokkal folytatódik - azok számára, akiknek a nyári szünet a tanulást is jelenti, augusztus második
hetétől Havasné Udvary Zsuzsa
és Varga Ernő várják korrepetálásra a pótvizsgára készülőket.
K atona M. István
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Baba-mama szoba a Dunakeszi Az internet kényelmét a belföldi
és a Váci Járási Hivatalban
nyaraláson sem kell feladni
Baba-mama sarkot alakított ki az ügyfélbarát szolgáltatások növelésének érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal a Dunakeszi és a Váci Járási Hivatalban,
melyeket Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott adta át.
„A Pest Megyei Kormányhivatal alapvető célkitűzése az
ügyfelek igényeit és érdekeit
figyelembevevő, ügyfélközpontú működés, és az egységesen magas színvonalú,
mindenki által hozzáférhető
szolgáltatások kialakítása”
– mondta el az átadón Pest
megye kormánymegbízottja.
Tarnai Richárd kijelentette,
a mostani kezdeményezéssel
plusz anyagi ráfordítás nélkül tudta a kormányhivatal
kényelmesebbé, kulturáltabbá tenni a kisbabával érkezők hivatali ügyintézését.
Bíró Attila, a Dunakeszi
Járási Hivatal vezetője kiemelte, a baba-mama szobák
kialakítása a hivatal közösségépítését is jól szolgálja,
hiszen a dolgozók sokat hozzátettek ahhoz, hogy a gyerekek számára hangulatos sarkot varázsoljanak az intézménybe. Az átadóra a kormánymegbízott sem érkezett
üres kézzel, rajzeszközöket
és a Pest Megyei Kormányhivatal dolgozói által összegyűjtött játékokat ajándékozott a gyerekek számára.
Dr. Tarnai Richárd útja
Dunakesziről Vácra vezetett, ahol az Okmányirodá-

Két hónapig 0 Ft-ért használhatják
új mobilinternetüket az Invitel lakossági ügyfelei

Mindannyian megszoktuk otthon az internet kényelmét: minden információ egy kattintással elérhető. Kereshetünk recepteket, tévé- és moziműsort, esti programot vagy
sporteredményeket online. A hiány csak akkor tűnik fel, ha elutazunk otthonról: a nyaralóban vagy egy szállodában nem minden esetben van internet, így az ingyenes Wi-Fi
hozzáférésekre vagyunk utalva.
Vigyük magunkkal az internetet!
Pontosan ilyen helyzetekre jelent megoldást a mobilinternet. Nyáron, amikor sokan
vannak ideiglenesen távol az otthonuktól, a
mobilinternet jól kiegészíti az otthoni vezetékes internetet. Rá tudunk pillantani e-mailjeinkre, meg tudjuk osztani az élményeket és
akár út közben is szervezhetjük az esti programot vagy a szállást.

ban - Dr. Maruszki Gábor,
a Váci Járási Hivatal vezetője társaságában - a szülők és
a gyermekek nagy örömére a
felavatta a Vácott kialakított
baba-mama sarkot.
Tarnai Richárd elmondta,
a területi közigazgatás átalakításának végső célja, hogy
2013 év végétől megkezdődjön az átállás az egyablakos
ügyintézésre Magyarországon, vagyis hogy valamennyi
állammal kapcsolatos ügyet
egy helyen lehessen elintézni. Ez a hely lesz a kormány-

ablak, ami egységes arculatával, kedvező – hétköznap
reggel 8-tól este 8-ig tartó –
nyitva tartással, jól képzett
munkatársakkal és természetesen baba-mama sarkokkal várja majd az állampolgárokat az ország 300 helyszínén.

Most az első két hónapban ingyen
Az Invitelnél a megszokott tévé-, internetés telefonszolgáltatáson túl mobilinternetre
is elő lehet fizetni. A nyári hónapokban a vállalat meglévő előfizetőinek is szeretne kedTöbbféle előfizetés
közül választhatunk
Az Invitel Control Max csomagokban havi
2 vagy 4 GB adatforgalomra fizethetünk
elő, 5 illetve 10 Mbit/s maximális letöltési
sebességgel. A kisebbik csomag havi díja
(24 hónapos hűség vállalása esetén) 1999
Ft/hó, a nagyobb 3900 Ft-ba kerül – ezt a
havi díjat engedi el az Invitel most az első
két hónapban.
A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát a Telenor biztosítja. A Szolgáltató által garantált le- és feltöltési sebesség 2G,
3G, 4G/LTE, HSPA technológia esetén: 0,00 Mbit/s.

vezni: Invilág csomagok vagy meglévő Invitel
előfizetés mellé új mobilinternetet rendelhetünk, két havi díjmentességgel.
A család minden tagja használni fogja
Ahogy a vezetékes internetet, úgy a
mobilnetet is valószínűleg a családból mindenki használni fogja. A gyerekek videókat néznek vagy a közösségi oldalakon beszélgetnek a barátaikkal, a szülők megnézik az e-mailjeiket, híreket olvasnak. A
mobilinternet-előfizetések sajátja, hogy
adott forgalomra fizetünk elő, ha pedig elértük a havi kvótát, akkor csökken a sebesség. Szerencsére az Invitelnél erre is gondoltak, és kiegészítő havidíjért extra adatforgalom vásárlásával egyénre lehet szabni az előfizetésünket.

"A hűvös gyilkos"

Nyáron majdnem ugyanannyian fordulnak orvoshoz influenzához hasonló tünetekkel, mint a borongós, nyirkos őszi időszakban. Mi lehet ennek a meglepő
ténynek az oka? A jelenség civilizációs életmódunkban gyökerezik. A tettest pedig így hívják: Legionella.

L

égiós kór hazánkban? Távol Afrikától és az igazi légiótól? A betegség elnevezése az „Amerikai Légionáriusok”
nevű segélyszervezethez kötődik. A szervezet 1976-os philadelphiai nagygyűlését követően a résztvevők körében tömeges tüdőgyulladás alakult ki: 182-en betegedtek meg.
29-en belehaltak. Az eset annyira súlyos volt,
hogy a járványügyi hatóság példátlan vizsgálatot indított el.
A betegség kórokozóját 1977 elején sikerült
azonosítani. Az addig ismeretlen baktériumot
– az általa okozott betegségre és a légionáriusokra utalva – Legionella pneumophilának
nevezték el.
Kiderült, hogy a gyilkos baktérium a konferenciának helyszínt adó szálloda légkondicionáló berendezéséből került az emberek
tüdejébe.
De mi köze egy baktériumnak a klímaberendezésekhez?
• A szerkezet belső felületein lecsapódó
kondenzációs vízben könnyen megtelepszik a kórokozó. Kiválóan érzi magát és elo
szaporodik 20-50 C közötti hőmérsékleten,
ha nem kapcsolják be a klímát újra hamarosan.
• Az autó légkondicionáló berendezését
nem használjuk folyamatosan. Például nyár
elején hetek is eltelnek úgy, hogy inkább letekerjük az ablakot. Ezáltal nyugodt és ideális szaporodási terepet biztosítunk a gyilkos
baktériumnak.
• A Legionella belélegezve fertőz. Szűk térben – amilyen például egy autó utastere – a
klíma által a levegőbe juttatott baktériumok
könnyen kerülnek be a tüdőnkbe.

Mit okoz a Legionella baktérium?
A tüdőbe jutott baktériumokat a fehérvérsejtek bekebelezik. De a vastag sejtfallal és
agresszív enzimekkel rendelkező Legionellák
ezeket a falósejteket elpusztítják, amik pedig
tüdőgyulladást okoznak.
Kezdetben láz, fejfájás, izomfájdalom lép
fel. Később rendkívül magasra szökik a láz.
Hidegrázás és száraz köhögés mellett a tudat
és az emésztőrendszer zavara is kialakulhat.
A betegség gyakran igényel kórházi kezelést,
intravénásan adagolt antibiotikumot.
Hogyan lehet elkerülni a fertőzést?
A baj megelőzésnek legbiztosabb módja,
ha még akkor szabadulunk meg a gyilkos
baktériumtól, mielőtt autónk légtérbe jutna.
Ennek egyetlen módja az alapos, szakember
által végzett klímatisztítás: fizikai és vegyi
fertőtlenítés. Egy ilyen művelet során nemcsak „legionellátlanítjuk” a berendezést, hanem a lerakódott port, allergén gombákat és
egyéb kórokozókat is eltávolítjuk. Amennyiben a pollenszűrőt is kicseréljük – ez a klímatisztítástól függetlenül is ajánlott – akkor
biztosak lehetünk abban, hogy autónk klímája nem csupán hűvös, de tiszta és egészséges levegőt fúj.
Jó hír: a Citroen Vác most ingyen megtisztítja autója klímaberendezését. Éljen a lehetőséggel!
A részletekért olvassa be az alábbi QR kódot, vagy látogasson el a www.
citroenvac.hu/klima címre! Hogy nyugodtan utazzon egész családjával a
nyári nagy melegben is!

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

Mobil kód megtekintése:
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Kammerer Zoltán:
„Kellenek az új tehetségek”
Olimpiai érmesek, világklasszisok népszerűsítik
a hétvégén Vácon a kajak-kenut

XV. évfolyam 15. szám

Díszpolgár a váci
focisták kispadján
Vác 1993-ban díszpolgári címmel kitüntetett mesteredzője, Csank János irányítja a megyei első osztályú
bajnokságban szereplő Vác FC focicsapatát.

A hétvégén rendezik meg az immár hagyományos Váci Világi Vigalmat, amely számos kulturális programon kívül a régió messze legsikeresebb sportágának, a kajak-kenunak is az ünnepe lesz. A Dunaparton ugyanis a sportág legjobbjai gyűlnek össze szombaton, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a kajak-kenut.

A

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egyesület nagyon komolyan gondolta azt, hogy a sportágban
sosem elég a már megtalált
tehetségek száma, mindig
újabb és újabb fiatalra van
szükség ahhoz, hogy az eddigi eredményesség tartható
legyen. Éppen ezért az egyesület elnöke, a háromszoros olimpiai bajnok, Londonban négyesben ezüstöt szerző Kammerer Zoltán nem
bízott semmit a véletlenre,
hogy a sportág ünnepének
szánt rendezvényre igazi világklasszisokat csábított el.
„Nagyon örülök annak,
hogy elfogadta a meghívásunkat Wichmann Tamás
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok kenus, Csapó Géza olimpiai ezüst- és
bronzérmes, világbajnok kajakos, illetve a rendezvény
fővédnökségét ellátó Fidel

László olimpiai ezüstérmes,
5-szörös világbajnok kajakozó. Hiába sikeres ugyanis a
sportágunk, ha a példaképekkel nem találkozhatnak a fiatalok, akkor nem jönnek le
kajakozni sem. Holott kellenek az új tehetségek” – sorolta Kammerer.
Természetesen a londoni ezüstnégyes sem hiányozhat majd szombaton Vácról,
hiszen hárman – Kulifai Ta-

más, Kammerer Zoltán és
Pauman Dániel – a régió
szülöttei, de Tóth Dávid is
szívesen mondott igen barátja invitálásának. A program
délelőtt a népszerűsítő sátor
megnyitásával indul, ahol
megtekinthető a Váci Sportmúzeum relikviáin keresztül
a sportág váci története, lesz
hajókiállítás és hajóbemutató, valamint bárki kipróbálhatja a kajak ergométert.

„Természetesen mi négyen
is vízre szállunk, aztán az
ünnep után jön egy hathetes, kőkemény felkészülés,
amit, Kati nénit ismerve, túlélni sem lesz egyszerű. Mindenesetre a duisburgi világbajnokságon nagyon jól szeretnénk menni, és bízom abban, hogy nem jövünk majd
érem nélkül haza” – árulta
Kammerer.
Mindenesetre élete egyik
legjobb döntésének tartja
ma már, hogy csatlakozott
Fábiánné Rozsnyói Katalin
csapatához.
„Kati néniben egy nagyon
humoros, hihetetlen szellemi frissességű hölgyet ismertem meg, aki a maximumot képes kihozni belőlünk”
– tette hozzá a háromszoros
olimpiai bajnok. És ez talán
elég lesz egy újabb éremhez,
ezúttal világbajnokságon.
- molnár -

A

66 esztendős tréner éppen két évtizeddel ezelőtt
nyert bajnoki címet a város
akkori labdarúgó együttesével. A mostani megállapodás értelmében határozatlan
időre szerződik az utánpótlás csapatokat versenyeztető Vác Város Labdarúgó SEhez szaktanácsadóként, de
feladata lesz a negyedosztályú felnőtt váci gárda irányítása is.
Az együttest működtető gazdasági társaság vezetője, John Marshall lapér-

tesülések szerint a bajnoki
évre negyven millió forintot
szán arra, hogy bajnoki címet, majd sikeres osztályozó után NB III-as jogot szerezzen az együttes. (A helyi
önkormányzat döntése értelmében a Vác FC ingyenesen
használhatja a városi stadiont.) A cél elérése érdekében egyeztek meg Csank Jánossal, aki élvonalbeli vagy
NB II-es megkeresés esetén
azonnal távozhat a váciaktól.
K. GY.
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A színek és formák otthona
Dunakeszi gazdag kulturális, művészeti élete távlatokat is sejtető újabb színfolttal gazdagodott. Ezúttal a színfolt nem csupán zsurnaliszta díszítőelem, hanem szó szerint is értendő, hiszen a színek
és formák DunArt Képzőművészeti Egyesületbe tömörült mesterei július 12-én vehették birtokukba
azt a Fő úti épületet, melynek homlokzatán mostantól ez olvasható: DunArt Galéria.

H

ívó szavukra szép
számmal jöttek el a
Dióssi Csaba polgármester fővédnökségével
szervezett megnyitóra. Peti
Sándor fotóművész, az egyesület elnöke üdvözlő szavaival kezdetét vette a program,
melyet színvonalas műsor is
színesített.
Elsőként Csoma Attila, a
Dunakeszi Programiroda vezetője, a József Attila Művelődési Központ igazgatója
felidézte, hogy amikor szinte hónapra pontosan egy évvel ezelőtt a korábban itt működő Révész István Helytörténeti Gyűjtemény új helyére költözött, megfogalmazódott, hogy az üresen maradt
épület legyen a galéria otthona. Ez év áprilisában a képviselő testület igent mondott
a kezdeményezésre. "Városunknak szüksége van az értékteremtő közösségekre, s
tevékenységükhöz sajátos
eszközeivel a városvezetés
megadja a segítséget" fogalmazott Csoma Attila.
"A galéria remélhetőleg egy
folyamatosan pezsgő, kortárs szellemi műhellyé válik" jegyezte meg Maczkay

TÜZIFA

MEGRENDELHETŐ

2000-2400 Ft/q
ÁRON

HASÍTVA - HÁZHOZ
SZÁLLÍTVA!

(TÖLGY, CSER, GYER-

Zsaklin művészeti író, majd
tartalmas elemzést adott a
kiállított művekről.
Ezt követően Peti Sándor
idézte fel azt a folyamatot,
mely kezdeményezésük nyomán végbement a galéria létrejöttéig. Az épületben három
kiállítótermet alakítottak ki,
heteken át tartó, megfeszített
munkával dolgoztak az egyesület tagjai, segítő barátok,
hogy esztétikailag is minden
igényt kielégítő körülményeket teremtsenek a nyitótárlat-

nak és a későbbi kiállításoknak. Majd köszönetet mondott a városvezetésnek, amiért a galéria ügyében az egyesület mellé állt. Ugyancsak
köszönetet mondott a városi
médiáknak a számukra biztosított nyilvánosságért, a
művelődési központnak az
együttműködésért és segítségért, s nem utolsósorban a
Palatinus Print Kft.-nek a tervezésért, támogatásért.
A rendezvény záróeseményeként az ötven darab öt-

száz forintos támogatójegyet
megvásárlók között kisorsolták Tuzson-Berczeli Péter Black Jack I. című zsűrizett szitanyomatát.
A
galéria
mostantól
szerda-péntek-vasárnap
12-18 óra között látogatható. Csoportos látogatási
igény a dunartegyesulet@
gmail.com e-mail címen
egyeztethető.
K atona M. István
Fotó: K esziPress

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK!
2 éves FAIPARI

TECHNIKUS képzés

21 éves korig ingyenes, nappali tagozatos,
iskolarendszerű, OKJ -s szakképzés
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! Jelentkezés: 2013. aug. 23-ig, szerdánként, 8-16 óráig

TYÁN, BÜKK)
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városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

A Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

kémia-biológia
szakos tanárt
keres.

Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Alkalmazás
szerződéssel.
Az állás elfoglalásának
időpontja:
2013. szeptember 1.

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

Érdeklődni lehet az
iskola igazgatójánál

ig@dkrmg.sulinet.hu
e-mail címen, vagy
a következő
telefonszámon:

0630 867 8296

E-mail:
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és
nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

8
„Tisztelt Dunakanyar Régió Szerkesztősége!
Lapjuk XV. évfolyam, 14. számának 8. oldalán „A megyei első osztályban szerepelnek a váci focisták” című írásukban foglalkoznak
a váci felnőtt labdarúgócsapat sorsával.
A cikk nagyjából pontosan foglalja össze azt az utat, amelyet a helyi futball az elmúlt években bejárt,
és amelynek végeredményeként
kénytelen-kelletlen a Pest megyei
első osztályú bajnokságból próbálhatjuk meg ismét felvirágoztatni a nagy hagyományokkal rendelkező váci labdarúgást. Mint a szerző, Kereszturi Gyula is írja, „a váciak új indulóként azonban csak a
megyei pontvadászat harmadik vonalában rajtolhatnának”. Hogy ez
mégsem így van, az nem pusztán a

XV. évfolyam 15. szám

Nem úgy volt, hanem amúgy
Levelet kaptunk a Vác FC vezetőitől. A labdarúgó megyei első osztályban rajtoló csapat elöljáróinak levelét az alábbiakban közöljük.
Dunakeszi Kinizsinek köszönhető,
mint ahogyan cikkük említi, ráadásul a megjelölt, az MLSZ szabályzatainak megfelelő tranzakció lebonyolításához végül szükséges ös�szeg sem pontos, sőt az azt a valótlanságot sugalmazza, mintha a
dunakesziek pénzért engedték volna át az indulási jogot. Erről szó
sincs.
A tulajdonomat képező Aspire
Group and Associates Kft. valóban a Dunakeszi Kinizsi FC-től vette át a megyei első osztályú indulás jogát, ám ez nem sikerült volna a 2013/2014-es versenyévre me-

gyei másodosztályú jogot szerzett Vácrátót KSE sportszervezete
nélkül. Hogy miért? Mint ismert,
sportvállalkozásomnak megyei I.
osztályú indulásra, a megyei első
vonalbeli indulást kiharcoló dunakeszi labdarúgóknak viszont minimum megyei II. osztályú indulási jogra volt szükségük. E két szándék önmagában nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a váciak a megyei első, a dunakesziek pedig a
második osztályban szerepelhessenek ősztől. A DKFC ugyanis azzal,
hogy megszüntette labdarúgócsapatát (és átadta jogát cégemnek),

elveszítette mindenféle indulási jogát a 2013/2014-es versenyévre. Akkor miként adhatta be mégis egy
dunakeszi egyesület a második vonalba a nevezését? Úgy, hogy a megyei másodosztályra kvalifikációt
szerzett Vácrátót KSE – az egyesület és cégem közötti egyezség alapján, amelynek eredményeképpen
a vácrátótiak rendezhették felhalmozott tartozásukat az MLSZ Pest
Megyei Igazgatósága felé – megszüntette labdarúgó-szakosztályát,
és indulási jogát átruházta az előző versenyévben semmilyen felnőtt
osztályban nem szereplő Dunake-

szi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesületre. Fontosnak tartom rögzíteni, hogy mindkét indulási jog átruházása szabályosan, a Magyar Labdarúgó Szövetség Labdarúgás Versenyszabályzatának V. fejezet, 24. §
c) pontja szerint történt.
Együttműködését köszönöm!
Üdvözlettel:
John Peter Marshall, a Vác FC
tulajdonosa, Orbán Levente, a Vác
FC képviselője”
Eddig a levél, amely remélhetően megvilágítja olvasóink előtt is
a történteket és segítségével immár tisztán látják a helyzetet…
Szerkesztőségünk sok sikert kíván
a negyedosztályban induló csapatnak és ígérjük: lapunk ennek
megfelelően foglalkozik a jövőben
szereplésével.
K ereszturi Gyula

Változó szabályokkal érkezik a Formula 1 mezőnye a Hungaroringre

RÄIKKÖNEN: „FELDOB A SOK FINN SZURKOLÓ”

Hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Hungaroringen, ahol immár 28. alkalommal rendezik meg a Formula 1 Magyar Nagydíjat. Gyulay Zsolt, a Hungaroring
Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy véli, megdőlhet a nézőcsúcs, valamint végre valahára aláírhatják a 2017 és 2021 közötti időszakra az új szerződést,
ami újabb öt évre garantálja a verseny megrendezését.

M

inden készen áll a
Hungaroringen az
immár 28. alkalommal megrendezésre kerülő Formula 1 Magyar Nagydíjra. Felépült a paddock, itt
vannak a pilóták, sőt, maga
Bernie Ecclestone is tiszteletét teszi a mogyoródi pályán,
ahol az információk szerint
aláírja a 2017 és 2021 közötti
időszakra, az újabb öt futam
megrendezésre szóló szerződést.
„A magyar kormány, miután a különböző kimutatásokból egyértelműen bebizonyosodott, hogy a jogdíjra kifizetett milliárdok busásan
megtérülnek az ország számára, garanciát vállalt a Magyar Nagydíj újabb öt évre
való megrendezésére, így a
versenyhétvége alatt aláírásra kerül a 2017 és 2021 közötti időszakról szóló szerződés. Bernie Ecclestone-nak
természetesen vannak elvárásai, mint például a pálya
teljes újraaszfaltozása, amit
még az idén el is kezdünk.
Hogy változni fog-e a pályacsík vonalvezetése, még nem
tudok ezzel kapcsolatban
véglegest mondani, de jelenleg 99 százalékban annak
van esélye, hogy így marad”
– árulta el Gyulay Zsolt.
Az idén a Hungaroring
Sport Zrt., hála a tulajdonosi szemléletváltásnak, képes volt komoly beruházásokat végrehajtani: átadták az
új Medicalcentert, a célegyenesben az FIA által is előírt
törmelékfogó kerítést, valamint a médiaközpont is teljes
rekonstrukción esett át, valamint a Hungaroring kapuinál található jegyértékesítési helyeket is európai szintűvé alakították át.
„Még a csúcsdöntés sem elképzelhetetlen idén, ugyanis a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest 15 százalékkal jobban állunk az értékesítésben. És ez nemcsak annak köszönhető, hogy idén
külföldön is sokkal összetettebb reklámot folytattunk a

Magyar Nagydíjjal kapcsolatban, hanem a 2013-ban
immár másodszor bevetett
Egyenesen a Hungaroringre
kampányunknak,
amelynek keretein belül 9990 Ftos álló, vagy 19990 Ft-os ülőhelyre szóló jeggyel megnézheti a versenyt valaki, ráadásul a jegy árában a tömegközlekedés felhasználásával

az utazás költsége is benne
van” – fogalmazott az elnökvezérigazgató.
Persze nemcsak a nézők,
hanem a pilóták is készülnek
a Magyar Nagydíjra. Közülük
különösen két versenyző szívéhez áll közel a mogyoródi
pálya és a magyar verseny.
Kimi Räikkönen a Lotus hivatalos honlapjának elmond-

ta, hogy a Magyar Nagydíj a
helyszínre érkező rengeteg
finn szurkoló miatt olyan,
mintha hazai pályán versenyezne.
„Szeretek Magyarországra
látogatni, nem véletlen, hogy
a magyar futamot néha-néha Finn Nagydíjnak is szoktuk nevezni, mert rengeteg
honfitársam látogat ki a pályára, ahol általában jó hangulatot teremtenek. Szeretnék egy erős időmérőt teljesíteni, és utána vasárnap
olyan eredményt elérni, amivel versenyben maradjunk a
bajnoki címekért” – jelentette ki a Jégember.
Felipe Massa is szívébe
zárta a magyarokat, hiszen
2009-ben egy komoly baleset
után az életét mentették meg
orvosaink.
„Az ottaniak megmentették az életemet, amiért mindig is rendkívül hálás leszek.

A vb állása 9 futam után
Pilóták:
1. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 157 pont,
2. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) 123,
3. Kimi Räikkönen (finn,
Lotus) 116.
Konstruktőrök:
1. Red Bull 250 pont,
2. Mercedes 183,
3. Ferrari 180.
A magyar rajongók nagyon
kedvesek számomra. Ez egy
olyan hely, ahová mindig szívesen térek vissza, és termé-

szetesen bízom abban, hogy
ezen a hétvégén egy jó eredményt érek el” – közölte a
Ferrari brazil versenyzője.
Lapzártánkkor
érkezett
a hír, hogy Ausztria 2014ben visszatér a Forma–1-es
versenynaptárba, miután a
Red Bull tulajdonában lévő
spielbergi pálya jövőre, július
6-án újból F1-es futamnak ad
otthont Dietrich Mateschitz
és Bernie Ecclestone megállapodása alapján. Ez a döntés ugyan a magyar futam
szer ződéshosszabbít á sát
nem érinti, ám ezzel zsúfolttá
válik a július – minden hétvégén lesz verseny, utoljára nálunk –, így ez akár a jegyértékesítésre is kihathat majd.
- molnár -
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