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(Cikkünk a 2. oldalon)

A Nemzeti Összetar-
tozás Napja az 1920-
as trianoni szerződés 
aláírásának évfordu-
lójára emlékező, júni-
us 4-ére eső nemzeti 
emléknap Magyaror-
szágon, melyet 2010. 
május 31-én 302 igen, 
55 nem és 12 tartózko-
dó szavazat mellett ik-
tatott törvénybe az Or-
szággyűlés.  

A Nemzeti Összefogás Napja a Dunakanyarban Ezrek itták
a csapvizet 
Vác főterén

(Cikkünk az 5. oldalon)
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Csak Budapesten éven-
te 12 ezer mintát vizsgálnak 
a Fővárosi Vízművek labo-
ratóriumaiban, sőt halakkal 
és kagylókkal is ellenőrzik, 
hogy van-e az emberi szer-
vezetre káros anyag az ivó-
vízben. Ez az alaposság nem 
csak a fővárosban, de az or-
szág más pontjain is köve-
telmény, így valóban tisz-
ta, egészséges ivóvíz jut a fo-
gyasztókhoz. Egyebek mel-
lett erről is beszélt Kurdi Vik-
tor, aki megismételte korábbi 
kijelentését: „a csapvíz ha-

zánk egyik legszigorúbban 
ellenőrzött élelmiszere.”

A tájékoztatón ott volt dr. 
Borsányi Mátyás, az Orszá-
gos Környezetegészségügyi 
Intézet Vízbiztonsági osztá-
lyának vezetője, aki arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy bár az 
országban még nem minden-
hol ugyanolyan jó minőségű 

víz folyik a csapokból, az ál-
lítólagos veszélyes vizekről 
szóló hírek fenntartásokkal 
kezelendők. Nem, hogy nem 
romlott ugyanis az elmúlt 
években a hazai ivóvíz minő-
sége, hanem éppen ellenke-
zőleg: egyre több helyütt lett 
a korábbinál tisztább és jobb 
minőségű. „Ez különösen 

annak ismeretében figyelem-
re és elismerésre méltó, hogy 
a nemzetközi és hazai szabá-
lyozások a fogyasztók érde-
kében sokszor drákói szigor-
ral követelik meg az egyes, a 
vízben fellelhető anyagok ér-
tékének egyre nagyobb mér-
tékű csökkentését” – fogal-
mazott a szakember.

A MaVíz június nyolca-
dikán országos Guinness-
rekordkísérlettel népszerű-
sítette a csapvízfogyasztást. 
Délután kettő órakor szá-
mos kisebb és nagyobb vá-

rosban ittak tízezrek egy-egy 
pohár csapvizet, beírva ma-
gukat ezzel a Guinness Re-
kordok Könyvébe. Az addig 
tartó időszakban a szövet-
ség tagvállalatai országszer-
te kóstoltató akciókat tartot-
tak, amelyeken bárki megbi-
zonyosodhatott róla: hazánk 
ivóvizei nem csak, hogy nem 
veszélyesek, hanem kifejezet-
ten egészségesek is.

Magyarország  
ivóvízkészlete biztonságos 

A Nemzeti Összefogás 
Napja a Dunakanyarban

Szakszerűen, törvényesen…

Független vízügyi szakemberek is 
a csapvíz fogyasztására buzdítottak

Hazánk ivóvizei kifejezetten egészségesek, fogyasztásukkal pedig magunk is sokat tehe-
tünk egészségünk megőrzéséért – közölte keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Kurdi Vik-
tor,  a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) elnöke. A szövetség vezetője éppen ezért fölös-
leges pánik– és hangulatkeltésnek tekint minden ezzel ellenkező állítást. Ezt bizonyítandó 
a MaVíz csapvíz-kóstoltató országjárásba kezdett az ország több nagyvárosának érintésé-
vel, június nyolcadikán pedig felállították a legtöbb, egyszerre csapvizet fogyasztó ember 
Guinness-rekordját.

2011. Június 17. péntek 19 óra
Városháza udvara /Március 15. tér 11./

„Túl az Óperencián…”

OPERETT GÁLAMŰSOR
KÁLMÁN IMRE, LEHÁR FERENC, HUSZKA 

JENŐ, ÁBRAHÁM PÁL

FISCHL MÓNIKA,  

TEREMI TRIXI,  BOZSÓ JÓZSEF

VÁCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

 FARKAS PÁL

 MŰVEIBŐL

FELLÉPNEK: 

A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ MŰVÉSZEI

VEZÉNYEL:

VADÁSZ DÁNIEL

A BELÉPŐJEGY ÁRA ELŐVÉTELBEN: 1700 FT,
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 2000 FT

Váci  NYÁRVáci  NYÁR

Információ és jegyértékesítés: Madách Imre Művelődési Központ 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 518-206, www.mimk.vac.hu

VÁROSHÁZI ESTÉK

Mint bevezetőjében elmondta, elképzelései az 
önkormányzatot terhelő feladatokhoz igazod-
nak, ezek körében biztosítva a polgármesteri hi-
vatal működőképességét. A jegyző funkciója ki-
zárólag szakmai és legkevésbé politikai jellegű, 
következésképpen a feladatok nem az önkor-
mányzati választási ciklusokhoz, hanem kizá-
rólag szakmai feladatokhoz kapcsolódnak, ame-
lyek teljesítéséért minden önkormányzat felelős.

– A képviselő-testület hivatalát a jegyző veze-
ti, a feladatokat a jegyző adja ki a hivatal dolgo-
zóinak, feladatom tehát, hogy megszervezzem 
az ülések adminisztratív előkészítését – szögez-
te le dr. Maruszki Gábor. – Előkészítem a hatá-
rozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket, ame-
lyek törvényességéért önálló felelősséggel tarto-
zom. A döntés végrehajtásának irányítása, el-
lenőrzése és a tájékoztatás ugyancsak kötelessé-
gem. Mindenekelőtt azonban fontosnak tartom 
azokat a célkitűzéseket, amelyeket a város pol-
gársága, a képviselő-testület és a polgármester 
mielőbb megvalósítandónak tart. Vizsgálni kí-

vánom az önkormányzat alapdokumentuma-
it, különösképpen annak ügyrendjét, szervezeti 
és működési szabályzatát, s amennyiben szük-
ségesnek találom, javaslatot teszek a módosítá-
sokra, ami végső soron akár létszám-átcsopor-
tosításokat is eredményezhet. 

Mint új jegyző, a 2500-ra becsült államigaz-
gatás-szakmai feladatok tekintetében prioritás-
nak tartja Vác államigazgatás helyzetét meg-
vizsgálni, hol van szükség változtatásokra. Fő-
ként, hogy milyen módon lehet az apparátuson 
belül és az önkormányzat által fenntartott in-
tézmények körében jelentős megtakarításokat 
elérni. 

– A parlament a közigazgatás hatékonyab-
bá tételét tűzte ki célul – folytatta dr. Maruszki 
Gábor. – Nyilvánvaló, hogy a járási hivatalok 
rendszerének kiépítése a polgármesteri hivata-
lok, s ezen belül a polgármester és a jegyző fel-
adatkörének a megváltozását vonják maga után. 
De történjék bármi is, én vallom, miszerint az 
állampolgárok ügyei lehetőség szerint minden-
kor helyben, a lehető legegyszerűbben, szaksze-
rűen, gyorsan, törvényesen, udvariasan és pon-
tosan intéztessenek el. Az emberarcú kapcsolat-
tartást kívánom megvalósítani, mind az appa-
rátuson belül, mind pedig a hivatali szervezet 
és az állampolgárok között.

Vác új jegyzője nyilatkozott szakmai, vezetési elképzeléseiről

A hivatalából önként távozó dr. Dora Pé-
ter váci jegyző megüresedett funkciójának 
ellátására a 17 pályázó közül dr. Maruszki 
Gábort választotta meg a város képviselő-
testülete. Az Államigazgatási Főiskolát vég-
zett és az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Jogi karán jogi doktori címet szerzett 
dr. Maruszki Gábor nyilatkozott lapunk-
nak a jegyzői munkakör ellátásával kapcso-
latos szakmai, vezetési elképzeléseiről.

Dr. Maruszki Gábor 1969-ben szü-
letett, jelenleg Csömörön él. Ál-
lamigazgatási Főiskolát végzett 

és az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Jogi karán szerzett jogi doktori címet. 
Nagytarcsán volt jegyző, majd két fővárosi 
önkormányzatnál töltött be vezető tisztsé-
get. Váci kinevezése előtt Csömörön al-
jegyzőként tevékenykedett. Közigazgatá-
si szakvizsgával rendelkezik és két évtize-
des sportmúlttal büszkélkedhet.

(Folytatás az 1. oldalról)

„Trianon szétszakította az országot, a sors ezt írta elő nekünk. 
Akkor vagyunk – leszünk újra nagy nemzet, ha előre nézünk. Ezért 
fontos a nemzeti összetartozás tudata, amely valóságos ünneppé 
teszi a közgondolkodást” – mondta a gödi megemlékezésen Kato-
na Tamás történész.

Vácott a Duna-parti Országzászlónál Bábiné Szottfried Gabriel-
la idézte fel a parlament döntését, amely törvénybe iktatatta a jú-
nius 4-i összetartozás napját. Fördős Attila polgármester személyes 
gyermekkori élményeiről beszélt a hallgatóság előtt. Takaró Mi-
hály irodalomtörténész – ünnepi szónok – kiállt a magyar nemzet 
dicső múltja mellett, melyet helyre kell állítani.

Sződligeten Bábiné Szottfried Gabriella köszöntője után Wittner 
Mária országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: „Amikor ki-
mondjuk, hogy Trianon, megsajdul az ember szíve, lelke, gondo-
latai. Az összetartozás nem pártfüggő, hanem nemzetfüggő. Egy 
nemzet része vagyunk, még a csonka országban is meg kell fog-
nunk egymás kezét. „Amputáltak vagyunk, és mégis együvé tarto-
zunk...” – idézte az Üzenet Erdélyből című versből.

A Jobbik dunakeszi, gödi, váci szervezetei külön rendezvénye-
ken idézték fel az 1920-as trianoni szerződés Magyarországot sújtó 
hatásainak következményeit. Dunakeszin Nyíri Márton emlékez-
tette a hallgatóságot az országgyűlés törvényére, amely kimond-
ja többek között: „a több állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzet-
nek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyút-
tal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme.”



32011. június 9. Dunakanyar Régió

 

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

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

Ledvilágítás technika

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

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

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

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

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

tervezőszerkesztő: 
gubán Kornélia

nyomda:  
Bentos-PrInt Kft. 
5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBen és a 
Front graFIKa stúdIóBan

dUnAkeszi: 
Uno reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A 
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió

A nemzet napszámosai

•  Nyugdíj-előtakarékossági számla:  
20%  adóvisszatérítés, max. évi 100.000-130.000,– Ft,

•  Adófaragó (tartós) befektetési számla: 3 év után 10%, 5 év 
után 0% nyereségadó a jelenlegi fizetendő 16% helyett,

•  Takarékinvest alapok, kötvények, a Budapesti Érték-
tőzsdén forgalmazott értékpapírok, valamint Magyar Ál-
lampapírok forgalmazása, választhatók garantált ala-
pok (tőke, hozammegóvást magukban foglalók), akár napi 
hozamelszámolású termék is.

•  Fundamenta-Lakáskassza termékek: elérhető 720.000 Ft állami támoga-
tás, mely felhasználható akár telekvásárlásra, építkezésre, felújításra, fűtés-
korszerűsítés, nyílászáró cserére, kerítés-, járda-, kert-, medence építéshez, 
fürdőszobai és konyhai bútorok, valamint berendezésék vásárlásához, stb. 

Több mint 50 éve az Önök szolgálatában a
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet! 

Az alábbi ÚJ szolgáltatásainkat 
kínáljuk Ügyfeleink részére:

• Takarékdoboz: „5.000 Ft most 50.000 Ft-ot ér”.
• SIGNAL-biztosítások: élet, lakás, utas, casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítások.

Veresegyház és Vidéke TakarékszöVeTkezeT
ToVábbi információkról érdeklődjön kirendelTségeinkben!

Veresegyház, Fő út 53. Tel.: (28) 585-017  Fót, Dózsa György u. 54. Tel.: (27) 535-030
Őrbottyán, Rákóczi u. 115. Tel.: (28) 563-400 Erdőkertes, Nemes u. 2. Tel.: (28) 594-400
Mogyoród, Gödöllői u. 18/a. Tel.: (28) 540-800 Váchartyán, Fő út  23. Tel.: (27) 566-800
Vácrátót, Petőfi tér 4. Tel.: (28) 563-600 Dunakeszi, Fő út  66-68. Tel.: (27) 540-133
Nagymaros, Király út 1/a. Tel.: (27) 355-415 Szokolya, Fő út 63. Tel.: (27) 585-640
Letkés, Dózsa György u. 16. Tel.: (27) 578-550 Verőce, Árpád út 27.  Tel.: (27) 581-160
Kosd, Eőszy L. tér 1. Tel.: (27) 597-560 Vác, Zichy H. u. 23. Tel.: (27) 501-325

www.veresegyhaz.tksz.hu

Nem véletlenül hívják a 
nemzet napszámosainak 
őket, akik szinte egész éle-
tükben a felelősség nehéz va-
sával vértezve járnak, s – bár 
tán nem érzik – hétköznapok 
nagy hősei ők, akik a szebb 
holnapok jobb emberéért 
nyíltan és titkon vívott nehéz 
csatáknak az ismeretlen, hős 
katonái!

Vagy miként írja a Kis her-
ceg hallhatatlan megalkotója, 
Antoine de Saint-Exupéry? 
Ha hajót akarsz építeni, ne 
azzal kezdd, hogy a munká-
sokkal fát gyűjtetsz, és szó 
nélkül kiosztod közöttük a 
szerszámokat, és rámutatsz 
a tervrajzra. Ehelyett először 
keltsd fel bennük az oltha-
tatlan vágyat a végtelen ten-
ger iránt.

Mert a PEDAGÓGUS-
NAK hasonló a feladata: 
felébreszteni a vágyat a tudás 
tengere iránt. És ő mindig 
hisz abban, hogy képes felne-
velni egy jobb, okosabb nem-
zedéket, akik majd lakhatób-
bá, élvezhetőbbé teszik a Föl-
dünket. Mert Ő hinni akarja, 
és ezért éli mindennapjait.

Ugyanis a tanítás az opti-
mizmus legnemesebb meg-
nyilvánulása.

Éppen ezért legalább júni-
us első vasárnapján álljunk 
meg egy-egy percre, és gon-
doljunk vissza a tanítóink-
ra. Idézzük fel, amikor kisdi-
ákként együtt szavaltuk osz-
tálytársainkkal a tanévzáró 
ünnepségen, hogy…

…Köszönjük, hogy taní-
tott írni, olvasni, számolni.  

Tudatlan kis fejünkbe, a tu-
dományt plántálni…

Legalább ennyi megbecsü-
lés jusson osztályrészükül. 
Mert ezen a pályán csak és 
kizárólag az igazán elhivatot-
tak maradnak. Azok, akik-
nek az anyagi megbecsülés 
helyett a hálás tanítvány egy-
egy pillantása, mosolya és a 
bizalma jut.

És bizton állítom, nekik az 
utóbbi sokkal, de sokkal töb-
bet ér mindennél.

Június első hétvégéje immár 
69 éve a pedagógusok napja. 

Nem valami fontos, kitünte-
tett, hangos ünnep, csak egy 
lehetőség, hogy a gyermek 
és a szülei megköszönje azt 
a sok-sok munkát, amit ta-
nítója az okítására áldozott.  
Nem véletlen, hogy a peda-
gógusi munkát a csendes 
esőhöz lehet hasonlítani. A 
csendes esőhöz, amely jó so-
káig tart, áztatja, táplálja a 
földben megbújó magokat.

Hogy aztán valamennyien 
termővé váljanak.

– molnár -

Ahogy Füle Lajos örökbecsű sorai is mondják, én nem tudom, milyen erő kell 
hozzá, de nyílván sokkal több kell az enyémnél, hogy valaki arra adja a fejét, hogy felnevel-
je, tudással ellássa a jövő nemzedékét. Hisz nem egyszerű feladatra vállalkozik, mert mun-
kája minden egyes pillanatában érzi szinte mindig, minden körülmények között, hogy mit 
is jelent húsz-harminc szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének és ár-
nyéka minden hibának.

FELHÍVÁS
A VÖRÖSKERESZT DUNAKESZI SZERVEZETE 2011. JÚNIUS 18-án 10 órától -15 óráig 

A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN VÉRADÁST SZERVEZ.

MINDENKIT, AKI BETÖLTÖTTE 18. ÉLETÉVÉT ÉS EGÉSZSÉGES, VÁRUNK NAGY SZERETETTEL!

 KÉRJÜK, AKIKNEK RH. NEGATÍV VÉRCSOPORTJUK VAN, FELTÉTLENÜL SEGÍTSENEK,  
HA TEHETIK, HOGY MŰTÉTEK NE MARADJANEK EL!

ARCKÉPES IGAZOLVÁNYUKAT ÉS TAJ KÁRTYÁJUKAT HOZZÁK MAGUKKAL!

KöSzöNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!
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Imre István színművész Babits 
Mihály: Ritmus a könyvről című 
versének tolmácsolását követően 
Csonka Mária felidézte a korabeli, 
a 25 évvel ezelőtt, a városi könyv-
tár központi épületének megnyitá-
sa tiszteletére kiadott Könyvtári na-
pok című újság hasábjain megjelent 
írásokat. A korabeli Magyarorszá-
gon egyedülálló kiadványban jelent 
meg a fentebb idézett Babits-vers és 
egy interjú Jókai Anna íróval, aki a 
jubileumi rendezvényen is a könyv-
tár díszvendége volt. 

E jeles ünnep jó alkalmat kínál 
arra is, hogy a könyvet kedvelő kö-
zönséggel együtt visszatekintsünk 
a múltba, felidézzük a könyvtár ki-
alakulásának, fejlődésének főbb 
mozzanatait – mondta Csonka Má-
ria. „Lakóhelyünkön már 1928-ban 
is működött könyvtár, a Magyarság 
Dal és Önképző Egylet a mai József 
Attila Művelődési Központ épüle-
tében fogadta a könyvbarátait. De 
az alagi községházán is volt egy ki-
sebb könyvtár, amikor a telepü-
lés önállóvá vált. Dunakeszin 1951 
óta van könyvtár, amely a mai in-
tézmény jogelődje. A könyvtár éle-
tében talán a legfontosabb évszám 
1986, amikor – éppen negyedszáza-
da – az ünnepi könyvhét tiszteleté-
re megnyílt könyvtárunk közpon-
ti épülete.” – hallhattuk a könyvtár 
igazgató visszaemlékezését. 

 Dióssi Csaba polgármester, or-
szággyűlési képviselő bevezető sza-
vaiban kiemelte: Az ősszel megvá-
lasztott képviselő-testület legfon-
tosabb üzenete a város polgárai-
nak, hogy az Önkormányzat van a 
Dunakeszin élőkért, nem pedig for-
dítva. Egy olyan szolgáltató várost 
szeretnénk megvalósítani, mely-
nek működése során ezt érzik a la-
kók – jelentette ki a polgármester. 
Ezt akkor tudjuk sikeresen megva-
lósítani – folytatta -, ha olyan kivá-
ló szolgáltató intézmények működ-
nek a városban, mint a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár. 

A lakosság széles körű igényei-
nek kiszolgálása érdekében tavasz-
szal indították útjára a negyed-
évente megjelenő Kultúrnegyed 
című színes kiadványt. E szép fel-
adat tartalmas és igényes megvaló-
sítását szolgálja a Városházán meg-
nyílt Programiroda, amely egy ki-
váló könyvtáros, Csoma Attila irá-
nyításával gyűjti csokorba Dunake-
szi intézményeinek, egyesületeinek, 
civil közösségeinek programkíná-
latát. Az új kulturális ajánló meg-
jelenésével, azzal, hogy az érdeklő-
dő közönség számára hetekkel-hó-
napokkal előre tervezhetővé válik 
egy-egy kiválasztott program – na-

gyon sokat léptünk előre – fogalma-
zott Dióssi Csaba, aki elismeréssel 
szólt a programok szerkesztőiről, 
a városi intézményekben dolgozók 
aktivitásáról. – Úgy érzem, hogy 
mindenki azon munkálkodik, hogy 
Dunakeszi egy igazi kis pezsgő vá-
rossá váljék – hangzottak az elisme-
rő szavak.  

A könyvtár tevékenységéről, a 
munkatársak szakmai teljesítmé-
nyéről a legnagyobb dicséret hang-
ján szólt. – A megváltozott, felgyor-
sult világunkban, a legkorszerűbb 
információs csatornákkal kell állni-
uk a kihívást, melynek magas szín-

vonalon tesznek eleget. A könyvtár 
töretlen fejlődését jól mutatja, hogy 
60 éve, a megnyitáskor 500 kötete 
volt, ma pedig már több mint száz-
ezer kiadvány fogadja az olvasókat. 

A város polgármestere elisme-
réssel adózott a könyvtárban dol-
gozok kreativitásáról, nyitottsá-
gáról, akik fogékonyak az új meg-
oldások, a korszerű eszközök és 
programok bevezetése iránt. Dióssi 
Csaba ünnepi köszöntőjét azzal 
zárta, hogy a könyv örök, melyre 
mindannyiunknak nagy szüksége. 
– Addig, amíg városunknak ilyen 
könyvtára, ilyen vezetése és kollek-
tívája van, addig én biztos vagyok 
benne, hogy akit a könyv szereteté-
re rá lehet venni, azt ők meg fogják 
tenni. Gratulálok, további sok si-
kert kívánok! – zárta gondolatait a 
város polgármestere.

Jókai Anna Kossuth-díjas író nagy 
érdeklődéssel kísért előadásában 
felidézte a rendszerváltozás utáni 
időszakot, a magyar értelmiség sze-
repét és közéleti megnyilvánulása-
it. A Magyar Író Szövetség elnöke-
ként – 1990-1993 – rá kellett ébred-
nie, hogy az ország gondolkodó ér-
telmisége is kettészakadt, amely az 
óta sem változott, ami nagy csaló-
dás. „Nagy fájdalmam, hogy a ma-
gyar alkotó értelmiség jelentős ré-

tege az elmúlt nyolc évben valójá-
ban elárulta a többieket.” – mondta 
Jókai Anna, aki szerint írásaikkal, 
megnyilvánulásaikkal sokat ártot-
tak az országnak. A Kossuth-díjas 
író felemelte szavát a televízióik si-
lány, igénytelen műsoraival szem-
ben. „Én rám senki nem mondhat-
ja, hogy én nem tettem meg min-
dent az elmúlt rendszerben azért, 
hogy a filozófiai szőnyeget kihúz-
zam a rendszer alól. De egy dolgot 
meg kell mondanom, a televízió iro-

dalmilag a Kádár-rendszerben jobb 
volt. Ez egy nagy ellentmondás, 
amit fel kell számolni.” Majd arról 
beszélt, hogy addig nagyon nagy baj 
van, amíg a kereskedelmi csatornák 
esti műsorát az a „rettenetesen szo-
morú való világ” tölti, amely egyál-
talán nem segít az olvasásnak. 

Szenvedélyesen beszélt a ma-
gyar társadalomban tapasztalható 
aránytalanságokról, az értékvesztés 
romboló hatásáról. 

Jókai Anna előadása végén arra 

biztatta a hallgatóságot, hogy érté-
kes, igényes, az ember szellemi gaz-
dagodását szolgáló könyveket ol-
vassanak. „Nem többet, hanem job-
bat kell olvasni!” – mondta. A ta-
lálkozó végén az írónő dedikálta 
könyveit. Csoma Attila szerkesztő 
bemutatta – Legindi Tímea mode-
rálása mellett – a könyvtár helytör-
téneti kiadványát, a Kéziratos törté-
nelem című könyvet.

A dunakeszi Ünnepi könyvhét ke-
retében ismét örömmel fogadta a he-
lyi közönség Tónió Karikatúráiból 
összeállított kiállítást, melyet Peti 
Sándor fotóművész nyitott meg. Az 
ünnep és a tárlat egyik különlegessé-
ge, hogy éppen 20 éve a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtárban volt a vá-
rosban élő nagyszerű művész első 
önálló, bemutatkozó kiállítása.

Jubileumi vetélkedős játékok és 
feladatok nyertesei június 4-én ve-
hették át díjaikat, a gyermeket él-
vezhették a Tücsök Bábegyüttes 
előadását és az Apacuka Zenekar 
koncertjét.

Vetési Imre 

Ünnepi könyvhét Dunakeszin
Jókai Anna Kossuth-díjas író: Nem többet, hanem jobbat kell olvasni
Az ünnepi könyvhét hazánkban idén immár 82. alkalommal került 
megrendezésre, amely – küldetéséhez híven – elsősorban a kortárs ma-
gyar irodalom és a kortárs írók ünnepe – mondta a dunakeszi Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárban rendezett ünnepi rendezvény-sorozat meg-
nyitóján Csonka Mária. A városi könyvtár igazgatója elmondta, hogy a 
60 éves intézmény elsősorban helytörténeti kiadványokkal járult hozzá 
a korábbi könyvheti kínálatokhoz. Az idei esztendőben, Lapok Dunake-
szi múltjából, a Kéziratos történelem legújabb gyöngyszemeit tették le 
az ünnepi könyvhét asztalára. 



Több mint 2000 vettek részt a leg-
több, egyszerre csapvizet fogyasz-
tók Guinness-rekordkísérletén, Vá-
con. A szervezők már déltől vár-
ták a rekordra regisztrálókat, aki-
ket még a délelőtti kiadós eső sem 
ijesztett el. Egy órakor pedig kezde-
tét vette a kvízjátékokkal és sztár-

fellépőkkel fűszerezett buli. A kö-
zönséget pörgős Zumba tréninggel 
hozták lázba, így a fő attrakcióra, a 
csapvíz ivás rekordkísérletére már 
garantált volt a jó hangulat. 

Közvetlenül a kísérlet előtt Simák 
Attila, a Dunakanyar TV népszerű 
riportere buzdította közös vízivásra 

a résztvevőket. Pontban két órakor 
a DMRV Zrt. vezérigazgatója, Vogel 
Csaba és a műsorvezető emelte po-
harát az összegyűltek egészségére, a 
szünidőre és a rekordkísérlet sike-
rességére, majd a helyszínen és az 
ország húsz városában összegyűlt 
több tízezres tömeggel együtt, egy 
finom pohár csapvíz közös elfo-
gyasztásával megkísérelték felállí-
tani a legtöbb, egyszerre csapvizet 
fogyasztók rekordját.

A rekord kísérlet után pár perccel 
Vogel Csaba köszöntötte a résztve-
vőket, majd néhány mondatban ösz-
szefoglalta a június 8-i rendezvény 
jelentőségét. A vezérigazgató hang-
súlyozta, hogy a víziközmű szolgál-

tató cégek meglévő, illet-
ve leendő fogyasztóinak, 
a felnövekvő generáció-
nak a figyelmét is felhív-
ják a víz– illetve környe-
zettudatos magatartás 
fontosságára, a vezetékes 
ivóvíz értékének megbe-
csülésére, kiváló minő-
ségére, az emberi szerve-
zetre gyakorolt jótékony hatására.

– A mai akcióval is az volt a cé-
lunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet 
arra, hogy a csapvíz nem csak olcsó, 
és rendkívül könnyen hozzáférhető, 
hanem az egyik legjobban ellenőr-
zött élelmiszerünk is, így méltán ér-
demes a megbecsültségre – jelentet-

te ki Vogel. A végső eredményre a 
Guinness-bizottság döntéséig még 
nagyjából egy hetet várni kell, de 
akik kilátogattak Vác főterére, már 
most is rekordernek érezhetik ma-
gukat, hiszen ekkora összefogás-
ra a csapvíz népszerűsítése érdeké-
ben még soha nem volt példa az or-
szágban. 

A téren jelenlévők között kisor-
solt tombolán értékes nyeremények 
találtak gazdára, Zumba bérlettől a 
tortáig, a színházjegyektől a fődíjig, 

ami a TDM utazási iroda jóvoltá-
ból egy 30.000 forint értékű utazá-
si csekk volt.

A rekorderek a vízivás után a 
DMRV Zrt. meglepetés fellépőjé-
vel, a Víz Jószolgálati Nagyköveté-
vel, Takács Nikolasszal bulizhattak 
késő délutánig.
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Szakszik Ákos tevékeny-
ségével a lakosság és a város 
mindenkori vezetői elégedet-
tek voltak, melyre bizonyság 
a lánglovagok vezetőjének 
odaítélt számos díj is. Az ez-
redfordulón Belügyminiszte-
ri dicséretben és jutalomban 
részesült, 2004-ben a Magyar 
Köztársaság Arany Érdem-
kereszt kitüntetést vehette 
át szakmai teljesítménye el-
ismeréseként. A váci önkor-
mányzat Pro Urbe közössé-
gi díjjal jutalmazta a Hivatá-
sos Önkormányzati Tűzoltó-
ság munkáját. 

Fördős Attila polgármes-
ter ünnepi köszöntőjében el-
ismeréssel szólt arról, hogy 
Szakszik Ákos Pest megye 
legnagyobb parancsnokságai 

közé tartozó váci egységet 
közmegelégedésre irányítot-
ta két évtizedig. Mint fogal-
mazott: „Szakmai tudása el-
ismert, elhivatottsága is köz-
ismert.” 

Szakszik Ákos éppen ne-
gyedszázada, 1986-ban lépett 
a váci tűzoltó-parancsnokság 
állományába és 1992-ben ne-
vezték ki vezetőnek. Fördős 
Attila polgármester elérzéke-
nyülve idézte fel sok-sok fel-
nőtt férfi egykori gyermek-
kori vágyát: „...talán nincs is 
olyan férfiember, aki ne sze-
retett volna legalább egyszer 
tűzoltó lenni. Azonban nem 
mindenkinek adatik meg, 
hogy ezt valóra is váltsa. Én a 
közös munkánk során csak jó 
szívvel tudok gondolni Önre, 

Terád, mert minden alka-
lommal, minden egyes kér-
désben hozzáértő válaszokat 
kaptam és valóban minden 
egyes kihívásra érdemi, pon-
tos reakciókat.”

A nyugdíjba vonuló ünne-
pelt parancsnok a búcsú pil-
lanataiban az elmúlt negyed-
század sok-sok nehéz helyze-
tében helytálló kollégáinak, a 
mindenkori önkormányzati 
vezetőknek mondott köszö-
netet munkájukért, támoga-
tó együttműködésükért. 

Szakszik Ákos visszatekin-
tett a rendszerváltozás utá-
ni időszakra, amikor az ön-
kormányzat lett a tűzoltóság 
fenntartója. 

Ma is jóérzéssel beszélt az 
önkormányzat, a képviselő-

testületek és polgármesterek 
támogatásáról, akik gyorsan 
reagáltak a korszak kihívá-
saira, segítették a tűzoltóság 
technikai feltételeinek meg-
teremtését. 

A nyugdíjba vonuló pa-

rancsnokot a város nevében 
Fördős Attila polgármester a 
tűzoltók védőszentjét, Szent 
Flóriánt ábrázoló gravíro-
zott képpel és egy tűzoltó-cí-
merrel díszített, aranyozott 
tűzzománc pezsgős pohár 

készlettel ajándékozta meg. 
A Szakszik Ákos tiszteleté-
re rendezett ünnepség állófo-
gadással zárult, melyen a vá-
ros vezetői mellett több láng-
lovag is jelen volt.

(Vetési)

Elköszönt a váci lánglovagok parancsnoka

Ezrek itták a csapvizet Vác főterén

Vác Város vezetői kedves ünnepség keretében köszönték meg a nyugdíjba vonuló Szakszik 
Ákos váci tűzoltóparancsnok több évtizedes példaértékű tevékenységét. Fördős Attila pol-
gármester méltató szavaiban kiemelte a leköszönő parancsnok áldozatkész, felkészült szak-
mai munkáját, az önkormányzattal és a lakossággal kialakított zökkenőmentes együttmű-
ködését. A nyugállományba vonuló parancsnok köszönetet mondott a mindenkori váci 
képviselő-testület és polgármesterek támogatásáért, munkatársai helytállásáért.

Takács Nikolas, a Víz Jószolgálati Nagykövete volt a sztárvendég

Guinness rekordkísérletet és hatalmas bulit rendezett a csapvíz tiszteletére a DMRV Zrt. 
Több mint 2000 fiatal, színes programok, sztárfellépő és a főszereplő: 
egy jó pohár CSAPVÍZ. Vác városa is csatlakozott a MAVÍZ június 8-i, 
országos Guinness-rekordkísérletéhez. A megjelentek, akár csak az ak-
cióban résztvevő húsz városban, a legtöbb, egyszerre csapvizet fogyasz-
tók rekordját próbálták meg felállítani, hatalmas sikerrel. 
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Isztambul a varázslatos ke-
let kapuja, melyen belépve 
megcsodálhatjuk és élvezhet-
jük a keleti és nyugati kultú-
ra és tradíció gazdagságát. 
Isztambul a turisták kedvelt 
városa…

Hogy mindezt miért vetet-
tem papírra? Nos, ennek egy 
igazán megkapóan szép előz-
ménye van. E csodálatos met-
ropolis egyik kerületének, a 
félmillió lakosú Sariyer  pol-
gármestere beleszeretett a 
Dunakanyar szívébe, Vácba.  
Sükrü Genc úr turistaként ér-
kezett a szép Duna-parti vá-

rosba, mellyel polgármester-
ként kezdeményezte, hogy a 
két önkormányzat létesítsen 
testvérvárosi kapcsolatot.

– Örömmel fogadtuk Sükrü 
Genc polgármester úr meg-
keresését, hiszen hazánkhoz 

hasonlóan mi is úgy véljük, 
hogy a korábbiaknál szoro-
sabbra kell fonni a gazdasá-
gi és kulturális kapcsolatokat 
Törökországgal. Meggyőző-
désünk, hogy a két önkor-
mányzat tartalmas kapcso-
latának előnyeit elsősorban 
Vác polgárai élvezhetik majd 
– mondta a két város együtt-

működésének előkészítő 
munkálatait felkaroló és irá-
nyító Mokánszky Zoltán al-
polgármester. 

– Személy szerint annak 
külön örülök, hogy képvi-
selő-testületünk viszonoz-
ta az isztambuliak irányunk-
ba tett gesztusát, és támo-
gatja a testvérvárosi kapcso-
lat létrejöttét. A város ebbéli 
szándéknyilatkozatát meg-
küldtük Isztambulba. Remé-
nyeink szerint már a nyáron 
aláírja Sariyer és Vác polgár-
mestere a testvérvárosi meg-
állapodást.   

– Olvasóink számára ho-
gyan tudná bemutatni 
Sariyer-t?

– A több mint tízmilliós 
metropolisz, Isztambul kele-
ti városnegyedében, a Bosz-
porusz európai oldalán he-
lyezkedik el. Megközelítő-
leg félmillióan lakják. Érde-
kessége, hogy itt található a 
Rumelihisari erőd, amit II. 
Mehmed építtetett, amikor 
Konstantinápoly elfoglalásá-
ra készült. Innen és a túlparti 
erődből tartották ellenőrzé-
sük alatt a Boszporusz északi 
részéből érkező hajóforgal-
mat. De itt található a mo-
dern kor egyik vívmánya, az 
isztambuli tőzsde központja 
is. A városnegyed rendkívül 
gazdag építészeti és kulturá-

lis örökséggel és hagyomá-
nyokkal büszkélkedhet. 

– Vác mit remél a két város 
együttműködésétől? 

– Mindenekelőtt azt – talán 
nem hangzik szerénytelenül – 
hogy a két nép korábbi kap-
csolatait új tartalommal gaz-
dagíthatjuk. A váci polgárok, 
különösen a fiatalok számára 
– akik nagy magabiztossággal 
„közlekednek” a 21. század 
információs sztrádáin – új le-
hetőséget kínál Sariyer és Vác 
együttműködése. A személyes 
találkozások jól szolgálhat-
ják a török és magyar csalá-
dok közeledését, erősödését, a 
vállalkozók gazdasági koope-
rációját. Ebbéli meggyőződé-
semet erősíti az a találkozó, 
melynek keretében májusban 
ellátogatott Vácra Törökor-
szág magyarországi Nagykö-
vetségének kereskedelmi atta-

séja, Evrim Demirci Soranlar 
asszony és a Török-Magyar 
Üzletemberek Egyesülete el-
nöke, Oszman Szabbah úr és 
tíz társa. Ők is nagy remé-
nyekkel tekintenek a kibonta-
kozó együttműködésünk elé, 
mely a gazdasági és kulturá-
lis szálak erősítésén túl kiter-
jed majd az oktatás területén 
kínálkozó lehetőségek kiak-
názására is. 

Mokánszky Zoltán sza-
vait támasztja alá az a kö-
szönőlevél is, melyet a Vá-
con tett látogatás után írtak 
az alpolgármesternek, ami-
ben a legnagyobb elismeré-
süket fejezik ki a szívélyes fo-
gadtatásért. Külön köszöne-
tet mondanak azért az ön-
zetlen fáradozásért, mely-
lyel Mokánszky Zoltán segíti 
a két város között létrejövő 
kapcsolat beteljesülését. 

Hogy miért jó ez Vácnak? 
– kérdezhetnék sokan, amire 
én csak azt tudom válaszol-
ni, ha megismerjük más né-
pek kultúráját, történelmét, 
ha önmagunk számára is 
kamatoztatjuk gazdasági és 
idegenforgalmi adottságai-
ban rejlő lehetőséget, azzal 
mindannyian gazdagodha-
tunk. Az emberek természe-
tes igénye, hogy felfedezzék 
az újat, az ismeretlent. Közis-
mert, hogy a magyar turisták 
kedvelt nyaralóhelye a török 
riviéra, akik szívesen keresik 
fel a mesés Isztambul kincse-
it is. Mi a lehetőséget szeret-
nénk felkínálni a váci polgá-
rok, a váci vállalkozók szá-
mára, a többi már a két város 
lakosságán, civil közössége-
in, vállalkozóin múlik…

Vetési Imre

Testvérvárosi együttműködésre készül a török Sariyer és Vác

Új lehetőségek a Boszporusz és a Duna-partján
A törökök szerint csodák nemcsak a szultánok korában történtek Isztambulban. Azt mond-
ják, elég megnézni a lenyugvó napfényben a minaretekkel tűzdelt Aranyszarv-öblöt, és ki-
derül, itt találták fel a csodát. A Boszporusz két partján – Európa és Ázsia ölelésében – el-
terülő Isztambul, az egykori Bizánci Birodalom szellemi központja legalább tizenkét dzsá-
mival büszkélkedhet. A törökök szerint, aki nem látta a Sultan Ahmet-dzsámi (Kék-me-
cset), a Herceg-dzsámi és a Dicsőséges Szulejmán-dzsámi nagyszerűségét, olyan élménytől 
fosztja meg magát, mintha Rómában elsétálna a Szent Péter-bazilika mellett. S ki ne ismer-
né e csodálatos dzsámik együtteséből is kiemelkedő, tündöklően szép, a földkerekség egyik 
leghíresebb építészeti remekét, az 1935 óta múzeumként működő Hagia Sofia-t. 

A Vácon járt török delegáció tagjai a városi önkormányzat képviselőivel

– Miként vált Önből egy régiós 
vállalkozói klub vezetője?

– Amikor nemrég tönkrement a 
húsz éve prosperáló gyermekru-
hagyártással foglalkozó cégünk, 
amely ötven embernek biztosított 
megélhetést, az okokat keresve rá-
jöttem, a helyi vállalkozások csak 
összefogva tudják tartani a lépést 
a multicégekkel. Azt is pontosan 
láttam, hogy Vác és a Dunakanyar 
többi települése csak akkor tud gaz-
daságilag fejlődni, ha ezeket az em-
bereket nem eltartja, hanem a meg-
élhetésüket elősegíti a helyi önkor-
mányzat, hisz az ő bevételükből a 
települések is részesednek adó for-
májában. Előbb uniós pályázat-
íróként próbáltam meg segíteni az 
embereknek, majd idén január 10-

én harminc taggal megalapítottuk 
a Dunakanyar Vállalkozói Klubot, 
ami felülmúlva a várakozásomat, 
ma már 78 taggal működik.

– Kik lehetnek tagjai a klubnak?
– Jelenleg főleg váci vállalkozók 

léptek be a klubba, akik a szervezet 
felépüléséig 1000 Ft/hó tagdíjat fi-
zetnek. Ám azt szeretném, ha rövi-
desen a klub kiterjedne Szobtól Du-
nakesziig.

– Mi a klub legfontosabb célja?
– A kifejezetten magyar illetve he-

lyi vállalkozások talpon maradását 
szeretnénk elősegíteni, úgy, hogy 
azok is jól járjanak, akik tőlük vá-
sárolnak, vagy éppen tőlük rendel-
nek meg valamilyen szolgáltatást. 
Persze reálisan nézzük az esélye-
inket, azt pontosan tudjuk, hogy a 

multicégek vásárlóközönségét nem 
tudjuk elvenni, ám ha folyamatosan 
bővül azok köre, akik a klubtagok-
hoz fordulnak, már megérte a rend-
szert beindítani.

– Milyen kedvezményeket adnak 
a vásárlóiknak, illetve miként le-
het a kedvezményeket realizáló 
klubkártyát megszerezni?

– Sajnos azt tapasztalom, hogy a 

fogyasztók közül egyelőre elég ke-
vesen tudnak a klub létezéséről, de 
aki találkozott már az általunk kí-
nált lehetőségekkel, az folyama-
tosan él vele. Ha valaki a klubta-
goknál vásárol vagy megrendel va-
lamilyen szolgáltatást, az különfé-
le kedvezmények mellett ingyene-
sen megkapja a saját klubkártyáját. 
Egyre aktívabban próbálunk meg 
eljutni a lakossághoz, például gyer-
meknapon kitelepültünk a váci mű-
velődési ház elé, ahol a szórólap-
jaink mellett ingyen lufit oszto-
gattunk a gyermekeknek. A ked-
vezmények nagyságát egyébként a 
klubtagjaink saját maguk dönthetik 
el, mi az ajánlásunkban 10 százalé-
kot fogalmaztunk meg reális ked-
vezményként. 

– Milyenek a kapcsolataik a tele-
püléseken az önkormányzatokkal?

– Örömmel mondhatom, hogy 
például a váci önkormányzattal ki-
fejezetten jó a kapcsolatunk, támo-
gatják az elképzeléseinket. Miután 
sokan elmondták számomra, hogy 
csak azért nem Vácon vásárolnak, 
mert a parkolási mizéria itt sincs 
megoldva – alig van parkolóhely, rá-
adásul fizetni is kell érte még szom-
baton is –, így ebben a kérdésben is 
megpróbálunk valami megoldást 
keresni a polgármester úrral. 

– molnár – 

A kedvezményre jogosító klubkártyát a klubtagoknál történő vásárláskor lehet ingyenesen beszerezni

„Tegyünk valamit közösen a helyi vállalkozókért!”
Amikor a multik és a kínai kereskedők miatt kénytelen volt megszüntetni Galántainé Baracsi Gyöngyi húsz éves gyermekruhagyártó vállalkozását, 
megfogalmazódott benne az ötlet, hogy a Dunakanyarban élő és dolgozó helyi vállalkozóknak össze kellene fogniuk saját megélhetésükért. A gondola-
tot tett követte, és év elején 30 taggal megalakult a Dunakanyar Vállalkozói Klub, melynek tagsága alig fél év alatt majdnem a háromszorosára nőtt.



72011. június 9. Dunakanyar Régió

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

 

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

A Levéltár udvarán meg-
rendezett Könyvhétvégéről 
a program megálmodójával, 
dr. Horváth Ferenc, levéltár-
igazgatóval beszélgettünk.

A rendezvénnyel az első el-
gondolás szerint, mindenek-
előtt a levéltári kiadványok-
ra gondoltunk, ezeknek sze-
rettünk volna – a viszonylag 
szűk, belső körben való ter-
jesztés helyett egy tágabb pia-
cot teremteni.  Az ötlet aztán 
további, nem hivatalos ki-
adók bevonásával egészült ki, 
akik között találunk könyv-
tárakat, múzeumokat, egye-
sületeket, egyházakat, ön-
kormányzatokat és magán-
személyeket. 

– Hány kiadó szerepelt az 
idei könyvhétvégén?

– Tizenöt budapesti, Nóg-
rád, Pest és Veszprém me-
gyei kiállító mutatkozott be: 
a papír formátumú könyvek 
mellett elektronikus kiadvá-
nyokkal (pl. honlapokkal). A 
látogatók elsősorban helytör-
téneti kiadványokkal talál-
kozhattak, de szerepeltek pl. 
a váci püspökség kiadványai, 
illetve egy váci művész – tel-
jesen más műfajt képviselő 
– műve is. Ez utóbbi azért is 
érdekes, mert szerzője, Sza-
bó Sándor eddig csak gitár-
művészként volt ismert a kö-
zönség számára.  A könyvet a 

megnyitót követően maga az 
író, illetve a Püski Kiadó mu-
tatta be. A több évtizedes ku-
tatómunka eredményeként 
született A zene metafizikája 
Szabó Sándor első kötete. Ez 
a programelem egyúttal jel-
zi a könyvhétvége másik fon-
tos célkitűzését, nevezete-
sen a helyi értékek és alkotá-
sok megmutatását. A két nap 
során összesen hat – a szak-
ma és a tágabb nagyközön-
ség érdeklődésre számot tar-
tó – előadás és könyvbemu-
tató hangzott el. 

– A szakmai jellegű elő-
adások mellett milyen egyéb 
kísérő programokat kínál-
tak a látogatóknak?

– A gyerekek és a fiatalok felé 
ezúttal is igyekeztünk ráadás 
programokkal nyitni. A ki-
sebbeket a Maszk Bábszínház 
Arany János Pázmán lovag c. 
vígballadája, valamint  A ba-
jusz c. verses játék várta (e ren-
dezvény azonban az eső elmos-
ta), míg a diákoknak a ’Könyv-
zsibvásáron’ biztosítottunk le-
hetőséget kiolvasott könyveik 
és megunt CD-ik csereberélé-
sére.  Kísérő programként sze-
repelt továbbá a Lyra Köny-
vesház könyvbemutatója, me-
lyen a TINTA Könyvkiadó is-
mertette a Magyarító szótár 
– A nyelvi környezetvédelem 
könyve c. kiadványát. 

Maczkay Zsaklin

II. Váci Ünnepi 
Könyvhétvége 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése pontosan 82 éve, azaz 1929 óta ren-
dezi meg a magyar Könyvhét ünnepét, június 2. és 6. között. A hangulatában és értékében 
– világviszonylatban is – egyedülálló könyvünnep a hazai könyvkiadók és a kortárs magyar 
irodalom legnagyobb seregszemléje.  A rangos eseményhez az elmúlt évben Vác is csatla-
kozott – a nem hivatalos kiadóknak teret adó – Váci Ünnepi Könyvhétvégével.  Az idén má-
sodik alkalommal megrendezett fesztivál főszervezője Vác Város Levéltára. A könyvhétvé-
gét, melynek díszvendége az idén Székelyudvarhely, Vác testvérvárosa volt, Fördős Attila, 
Vác város polgármestere, valamint dr. Hermann Gusztáv Mihály székelyudvarhelyi törté-
nész nyitotta meg. 

Szabó Petra nagyméretű, 
fotorealista képeinek tárgyát 
a hétköznapok valóságából 
meríti. Városi forgatag, ro-
hanás, zebrán átkelő embe-
rek, zsúfolt járda – tömeg. 
Pillanatképek, a mozgás fo-
lyamatából kiragadott mo-
zaikok. Nap, mint nap szem-
beköszönő képsorok, melyek 
Petra munkáin mégis vala-
hogy szokatlannak tűnnek. 
A hétköznapi miliő ugyanis 
sajátos ízt kap ezeken a fest-
ményeken, és a mindenna-
pos látvány filozofikus üze-
netek hordozójává válik. Egy 
valami azonnal szembetűnik 
az alkotásokon; nevezetesen, 
hogy az ábrázolt alakok va-
lamennyien nyaktól vagy de-
réktól lefelé látszanak, (zö-
mében csak a lábak tűnnek 
elő) mintha a test további ré-
szei a látómezőn kívülre ke-

rülnének. Az alakok ily mó-
don épp legfőbb ’megkülön-
böztető jegyüket’, az egyéni 
vonásokat hordozó arcukat 
veszítik el. A kérdés ezáltal 
releváns: kiről szólnak ezek 
a képek? Nem kevésbé meg-
határozó, hogy – egy-két ki-
vételtől eltekintve – hátulról 
látjuk az embereket, mint-
ha a szereplők épp „kisétál-
nának a képből.” Ez a hátul-

nézet még inkább megkér-
dőjelezi a felismerhetőséget, 
s elmélyíti benyomásunkat: 
a képek főszereplője bárki le-
het, városlakó, arctalan tö-
meg.

Az embereket ábrázoló ké-
pek között – legalábbis első 
ránézésre – kakukktojásnak 
tűnik egy festmény, mely el-
hagyatott, üres telefonfülkét 
mintáz. Másrészről viszont 
észrevehetjük a hangulatbe-
li és tematikai hasonlóságot, 
mely a képet a többi alkotás-
sal összeköti. Az arc (kvázi a 
kommunikációt szolgáló ér-
zékszervek nélküli) emberek 
csakúgy felkelthetik a kom-
munikációs hézagok gondo-
latát, mint egy használaton 
kívüli, s így okafogyottá vált, 
régi telefonfülke.

Szabó Petra lendületes, el-
gondolkodtató alkotásai jú-
nius végéig tekinthetők meg. 

Maczkay Zsaklin

Második próba
Szabó Petra kiállítása az Arcus Galériában
Az Arcus Galéria – melynek rendezvényein, immár hagyományosan, különböző művésze-
ti ágak találkoznak – június 4-én ismét koncerttel egybekötött kiállítás-megnyitónak adott 
otthont. A rendezvény első felében Szabó Petra képzőművész új alkotásaiból nyílt tárlat, 
második próba címmel, majd az este Bardócz L. Csaba ’váci trubamoll’ koncertjével foly-
tatódott.

Civil kezdeményezésként 
indult útjára a gondolat a ki-
váló adottságokkal rendelke-
ző Sződligeti Duna-part, va-
lamint az ott elhelyezkedő, 
jó ideje kihasználatlan Park 
Színpad újjáélesztésére. Ju-
hász Béla, a település polgár-
mestere fővédnökként azon-
nal a kezdeményezés élére 
állt, a rendezvény lebonyolí-
tását Sződliget Önkormány-
zata vállalta magára. 

A „Sződligeti Duna-par-
ti Nyár – Családi Nap” cím-
mel létrehozott műsorfolyam 
– a civilek egyik célkitűzése 
szerint – a település bekap-
csolása a Dunakanyar kul-
turális és közösségi vérkerin-
gésébe igényes, közösségte-
remtő programokkal. Ennek 

keretében az ingyenes spor-
toláson és kézműves foglal-
kozásokon kívül a gyerekeket 
a kisvonatozás élménye, va-
lamint kedvükre való zenés 
produkció várja. Gyereknek 
és felnőttnek egyaránt érde-
kesnek ígérkezik a kisszínpad 
műsora, ahol három órán ke-
resztül ingyenes musical– 
és táncbemutató részesei le-
hetnek. A Parkszínpad dél-
után négy órától várja a ze-
nére fogékony hallgatóságot. 
A gyerekek kedvence, a nép-
szerű Alma együttes után, a 
fogyatékkal élők zenekara, a 
Nemadomfel mutatkozik be, 
bizonyítván a korlátokat és 
megkövesedett tabukat le-
döntő akarat, valamint a te-
hetség mindent elsöprő ere-

jét. Fő műsoridőben a nem-
rég elhunyt ír blues gitármű-
vészre emlékezik a magyar 
tribute-zenekar, az Empthy 
Rooms. Gary Moore mun-
kássága iránt igazi sztárven-
dég rója le tiszteletét, a nem-
rég Józsefváros Díszpolgára 
címmel kitüntetett Tátrai Ti-
bor személyében. A program 
kavalkád óriási tábortűzra-
kással zárul.

A civil kezdeményezők, 
valamint a rendező Önkor-
mányzat reméli, hogy a 2011. 
június 24-én debütáló, min-
den korosztálynak tartalmas 
kikapcsolódást kínáló műso-
rokkal, szabadidős tevékeny-
ségekkel lerakhatják egy jö-
vőbeni programsorozat alap-
jait.                               

Szent Iván napján indul a színvonalas programsorozat

Sződligeti Duna-parti Nyár
Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. A szervezők elképzelése szerint június 24-e 
mostantól – a napéjegyenlőségen kívül – színvonalas programsorozattal lesz emlékezetes. 
A Duna melletti Sződliget hangulatos környezetet biztosít a változatos, családbarát prog-
ramoknak, melynek a szórakoztatáson, a szabadidő tartalmas eltöltésén kívül fontos cél-
kitűzése a család szerepének erősítése, és nem utolsó sorban a fogyatékkal élő embertársa-
inkkal való kapcsolatépítés.

NYÁR ELEJI 
HASZNÁLT AUTÓ AKCIÓ 
a PEUGEOT VÁCI kereskedésben!

JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ BENZINES ÉS DÍZEL 
HASZNÁLT GÉPKOCSIK JELENTŐS KEDVEZMÉNNYEL 

A VÁCI  PEUGEOT KERESKEDÉSBEN 600 eFt-TÓL, 
FÉL ÉVES SZERVIZ GARANCIÁVAL, 

AMÍG A KÉSZLET TART.
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ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel adunk  
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

GyönGyös, Kohári út 7.  
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig

Fót, Móricz Zs. u. 2.  
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.  

Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1. 
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226 

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!

Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás, 
csere, javítás.

A legfontosabb informáci-
ók a jövőre nézve:

– Németh András az oszt-

rák Hypo NÖ csapatánál 
folytatja, de Vácott is elnök-
ségi tag marad;

– a kispadon dr. Ökrös Csa-
ba, az Újbuda volt szakmai 
irányítója követi;

Ankéttal zárták az évet

schirilla György
egészségmegőrző rovata

Tapasztalatim szerint a kiváló 
hatásairól ismert petrezselymet 
csak díszítőelemként használják 
a szendvicseken, illetve a külön-
féle ételekbe csak keveset tesz-
nek belőle. Pedig a petrezselyem 
sokkal nagyobb figyelmet érde-
mel. Egyik olyan gyógynövé-
nyünk, amely egész évben képes 
nagy klorofill tartalmú leveleket 
fejleszteni, még mesterséges fény 
mellett is. A klorofillnak óriási 
szerepe van a sejtépítésben, így 
a daganatos betegségek megelő-
zésében és gyógyításában. Eb-
ben a teljesen zöld színű növény-
ben nagy mennyiségű B-vitamin 
is található, mely könnyen felszí-
vódik és erősíti az idegrendszert. 
A petrezselyem rendben tartja az 
emésztőszervek működését, sza-
bályozza a bélműködést. A népi 
gyógymódok körében sikeresen 

alkalmazzák hólyag és vesebán-
talmak esetében. Ebben az eset-
ben, tea formájában érdemes fo-
gyasztani. Az sem elhanyagolha-
tó, hogy gazdag C-vitamin tar-
talma, foszfor tartalma az im-
munrendszer erősítésében és a 
szellemi munka kiteljesedésében 
segíthet. Az ínyenceknek, akik 
különleges ízekre vágynak érde-
mes kipróbálni a friss petrezse-
lyem levéllel, mézzel és vörös-
borral kevert italt. 

Amikor petrezselyem magot 
ültetünk, számítsunk arra, hogy 
a gyógynövény 3-4 hét után bú-
jik ki a földből. A rendszeres lo-
csolás mellett legyünk türelme-
sek és közben gondoljunk arra, 
hogy a természetben minden-
nek megvan a maga ideje. Ezt a 
tapasztalást a saját életünkben is 
gyakoroljuk.

Ne csak díszíts vele!

Erdei Zsolt megint otthon érezhet-
te magát, hisz ezúttal Atlantic City-ben 
rendeztek fergeteges hangulatot a ma-
gyar szurkolók. A korábban két súlycso-
portban is világbajnoki címet nyerő ma-
gyar klasszis az amerikai városban lépett 
ringbe a volt nagyközépsúlyú világbaj-
nok, Byron Mitchell ellen. Noha az első 
menet leginkább az ismerkedésről szólt, 
Madár a menet végén azért megmutat-
ta ellenfelének, milyen is az igazi magyar 

virtus. A második és harmadik menet-
ben Erdei kissé visszafogta magát, ám 
kombinációival biztosan növelte előnyét 
a pontozóknál. A negyedikben aztán 
megtalálta messze földön híres balegye-
nesét, amihez most kőkemény jobbos is 
csatlakozott, és a szurkolók ettől kezdve 
azt találgatták, vajon hányadik menet-
ben ér véget a teljesen egyenlőtlen ösz-
szecsapás. Erre a hatodik menetig kellett 
várni, amikor Erdei kétszer megpadlóz-

tatta ellenfelét, és a vezetőbíró a második 
után nem engedte tovább a mérkőzést. 
„Nagyon örülök a győzelmemnek, és an-
nak, hogy meglett a húszhetes felkészü-
lésnek, a kemény munkának az eredmé-
nye. Reméltem, hogy rámenősebben fo-
gok bokszolni, mint máskor, és jobban 
elszabadítom a jobb kezemet is. Éreztem, 
hogy van bennem egy feszültség, amely-
nek ki kellett jönnie, és ez a hatodik me-
netben ki is pattant” – értékelte a mérkő-
zés után saját teljesítményét veretlen bu-
nyósunk (33-0, 18 KO). – „Hogy mit hoz 
a jövő? Nem az én stílusom nagy pofával 
kihívogatni a szóba jöhető ellenfeleket, 
ez a promóterek és menedzserek dolga. 
Régóta vagyok távol az otthontól, csa-
ládomtól, így már nagyon várom, hogy 
hazaérjek és megöleljem őket, most már 
ez jár a fejemben.”

A szakemberek egybehangzó véle-
ménye szerint Erdei végleg megérett a 
NAGY MECCSRE, így senki sem lepőd-
ne meg, ha legközelebb már a szintén ve-
retlen IBF-bajnok Tavoris Cloud, vagy a 
WBA trónján ülő Beijbut Sumenov ellen 
lépne ringbe. Hogy aztán legyőzve őket 
állhatna ki a nagy álomellenfél, a WBC-
világbajnok Bernard Hopkins ellen…

– molnár -

Szurkolói ankét keretében 
zárták az esztendőt a SYMA 
Váci NKSE élvonalbeli kézi-
labdázói. A helyi sportcsar-
nokban közel száz drukker 
jelenlétében előbb Németh 
András távozó klubigazga-
tó-vezetőedző értékelt, majd 
Kirsner Erika kubigazgató 
beszélt a tervekről és a foly-
tatásról.

Hallja, de nem érti a beszédet?
Jöjjön el teljeskörű hallásvizsgálatra!

EgyrE Hangosabban 
Hallgatja a tElEvíziót?
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– Szántó András társadal-
mi elnök marad, de cége már 
nem lesz névadó szponzor. 
Így a folytatásban Váci NKSE 
néven szerepel a csapat;

– a nyárvégi közgyűlésen 
változások lesznek az elnök-
ségben. A technikai veze-
tő ősztől ifj. Németh András 
lesz.

– távozó játékosok: Herr 
Orsolya (Siófok), Németh 
Lilla (Hypo), Pomozi Ni-
kolett (?), Rédei-Soós Vik-
tória (Hypo?), Temes Ber-
nadett (Hypo?), Vaszari Vi-
rág (Alcoa). Lucia Uhrakova 
folytatja váci pályafutását. 

– érkeznek: Szegedi Orsolya 
(Győri VKLSE), további egy-
egy kapus és belső mezőnyjá-
tékos leigazolása várható. Az 
ifiből felkerül a felnőttekhez: 
Bíró Blanka, Ertl Rebeka és 
Mészáros Rea.; 

– a klub legnagyobb támo-
gatója továbbra is a város, a 
büdzsé nagysága a decem-
berben leredukáltak szerint 
alakul;

– a klub leadta a nevezését 
az EHF Kupára;

– a csapat célja a követke-
ző bajnokságra az 5-8. hely 
elérése.

A csapat még egy hétig ma-
rad edzésben, majd július kö-
zepén kezdi meg a felkészü-
lést az új idényre. A tervek 
szerint Németh András új csa-
pata, a Hypo NÖ is több alka-
lommal tréningezik közösen 
a mieinkkel és előkészületi ta-
lálkozókon vesz részt. 

Kereszturi Gyula

Most már biztosan vb-címért fog bunyózni 
a kiütéses győzelmet arató Erdei Zsolt

Madár: újabb szárnyalás
Erdei Zsolt ismét bebizonyította, hogy 37 

évesen is a világ egyik legjobb félnehézsú-
lyú bunyósa. Madár európai idő szerint 

vasárnap hajnalban a 6. menetben kiütöt-
te az amerikai, egykori nagyközépsúlyú 
világbajnokot, Byron Mitchellt. A szak-

emberek úgy vélik, Erdei számára immár 
eljött a nagy meccs pillanata.
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séges). Azonnali kezdéssel. Érd: +36-70-431-8013, +36-20-365-5280.  
E-mail: devilekft@freemail.hu
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freemail.hu

Fo
tó

: E
rd

ei
 Z

so
lt

 M
en

ed
zs

m
en

t


