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Váci Világi Vigalom
A rendezők idén is színes, gazdag programok
sokaságával várják a látogatókat.
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Dr. Bóth János: Az építkezésben
konstruktívak leszünk, ám a lakosság
megsarcolását elutasítjuk

XIlI. évfolyam 14. szám

Nyári szünet előtt –
fontos döntések
Augusztus 1-től jön a szemétszállítási
díj, folytatódik a kórház rekonstrukció
A nyári szünet előtti utolsó képviselő-testületi tanácskozás döntéseiről tájékoztatták
a sajtó képviselőit Vác Város Önkormányzatának vezetői. Fördős Attila polgármester
és a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán a grémium jelentősebb határozatait ismertette a nyilvánossággal. Kiemelt témaként szerepelt a lakossági hulladékszállítás díjának kényszerű bevezetése, a kórházfelújítás újabb ütemének közbeszerzési eljárása, a közmeghallgatáson elhangzottak összegzése, a város sportjának
támogatása, és a Karacs Teréz Kollégium bezárásának gazdasági okai.

A

A váci baloldal szerint
új költségvetés kell
A váci szocialisták határozottan állítják – politikai haszonszerzéstől mentesen –, hogy
a Fidesz-KDNP koalíciós szövetség alkotta városvezetés tevékenységét a kapkodás,
az azonnali pénzbehajtás jellemzi. A bajok okait a rosszul tervezett és elfogadott költségvetésben látják – fogalmazott Dr. Bóth János önkormányzati frakcióvezető a minap
tartott sajtótájékoztatón. Vác expolgármestere kijelentette: a város gazdasági helyzetének stabilizálását szolgáló jobboldali javaslatok kidolgozását támogatják, az építkezésben konstruktívak lesznek, ám a lakosság megsarcolását, a közalkalmazottak jogainak megnyirbálását a leghatározottabban elutasítják.

B

ejelentette,
hogy
nem értenek egyet
az augusztustól bevezetésre
kerülő szemétdíj jelenlegi formájával, amely – többek között
– figyelmen kívül hagyja az
idős, egyedül élő emberek
szociális helyzetét.
Dr. Bóth János ismét számon kérte a jobboldali városvezetőkön a nyílt várospolitikát. Nehezményezte, hogy
utódja a közmeghallgatáson
két felszólalóba is „belefojtotta a szót”. Azt pedig egyenesen botrányosnak tartja,
hogy a jobboldali városvezetés megvonta a közalkalmazottaktól – korábban az önkormányzat által munkavállalóként biztosított – évi 40
ezer forint béren felüli juttatást. A frakcióvezető nem fukarkodott a bírálattal, aki így
fogalmazott az 1500 közalkalmazottat sújtó elvonásról: „Azért botrányos, mert
a városvezetők közben egész
évben, mint köztisztviselők,
béren felüli juttatásként 200
ezer forintot fel fognak venni.
Eddig is vettek fel béren felüli juttatást, tehát vizet prédikálnak és bort isznak.”
Kiss Zsolt a szemétszállítási díj bevezetésének módját

bírálta, aki szerint – noha a
szakbizottságok megtárgyalták – átgondolatlan, és érzéketlen a szociálisan rászorulók iránt. Véleménye szerint sokan nem tudják majd
kifizetni a lakosságra kivetett havi 2400 forint szemétdíjat, ezért indokoltnak tartaná a differenciált díjak bevezetését. A képviselő hiányolja, hogy a helyi törvényalkotók nem dolgozták ki azt
az ösztönző rendszert sem,
amely „jutalmazná” a lakosságot, ha kevesebb szemetet
termelne.
Kiss Zsolt, az egyéni választó körzetében élők gondjait felemlegetve sajnálatát fejezte ki, hogy a nagyobb városi beruházások miatt nem
jut pénz a lakosságot jobban
érintő kisebb fejlesztésekre.
Az egyéni képviselő lehetőségeit szűkíti, a körzetben megvalósításra váró
– az ott élő közösség számára „létfontosságú” – fejlesztést odázza el a jobboldali többség újabb döntése, amely felére csökkentette választókörzeti keretet a
Naszály-Galga TISZK további fenntartása érdekében.
Dr. Jakab Zoltán sajnálatát
fejezte ki, amiért nem fogad-
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ta el a fideszes többségű megyei közgyűlés a szocialisták javaslatát, akik egy évvel
meghosszabbították volna a
váci Karacs Teréz Kollégium
működését. Az orvos-politikus szerint Vác is a fideszes
vezetésű Pest megye sorsára fog jutni és a vagyonfelélés
miatt hitelekből lesz kénytelen a jövőben a működését
fedezni.
„Az egész város költségvetését fogják hitelválságba taszítani, hiszen nagyon jól látható, amit hónapról-hónapra
szajkózunk: ez a megtervezett 2011-es költségvetés a jövőben nem tartható.”– jelentette ki Dr. Jakab Zoltán, aki
azt is kiemelte, hogy a jobboldali városvezetés a jelenlegi helyzetért folyamatosan
a korábbi ciklusokat irányító baloldalt hibáztatja, holott közismert: 2009 nyarától
konzervatív többséggel hozza meg döntéseit a váci képviselő-testület.
A három szocialista politikus sajtótájékoztatója végén azt kérte a váci lakosságtól, hogy támogassák a baloldal azon javaslatait, amelyek
a bajba jutott emberek érdekeit védik.
Vetési Imre

váci polgármester
a testület zárt ülésén hozott döntéseiről adott tájékoztatást, melyben érintette az önkormányzati biztos jelentését,
ismertette az augusztus 20-i
városi kitüntetettek személyét. Mint mondta, több jelölés is érkezett a Pro Urbe és a
díszpolgári címre is, ám a városatyák minősített többséggel csak két jelölt kitüntetését
támogatták. A képviselő-testület döntése alapján idén Dr.
Beer Miklós megyéspüspök
veheti át a díszpolgári címet,
míg a Pro Urbe kitüntetést
Bánhidi László – jelentette be
Fördős Attila. A polgármester a közeli napokban tartott
közmeghallgatásról kifejtette:
a város vezetése üdvözöli azt,
hogy a legutóbbi nyilvános
fórumon szép számmal vettek részt a váci polgárok. Dicséretesnek tartják, hogy sokan érdeklődnek a közügyek
iránt. Örömmel vettük a bíráló szavakat – fogalmazott
a polgármester –, amely a demokrácia, a nyílt várospolitikai természetes velejárója.
Ugyanakkor elítélte, és elkeserítőnek nevezte, hogy a baloldal – az előretolt felszólalók
révén – politikai marketingre
használta a közmeghallgatást.
Pető Tibor bejelentette, hogy a
testület megszavazta a lakossági hulladékszállítási díjat. A
döntés értelmében a 120 literes edények után háztartásonként havi 2400 forintot kell fizetniük az ingatlantulajdonosoknak. Indokként elmondta:
az önkormányzat a korábbi
években – a város rendkívül
jó gazdasági helyzetében – átvállalt költségeknek ma már
csak egy részét tudja finanszírozni az általános gazdasági
környezet hatása és az örökölt
költségvetés miatt. Pető Tibor azt is elmondta, hogy az
egyébként szakmailag rendkívül környezetbarát technológiát alkalmazó Ökörtelepvölgyi hulladék-feldolgozóban elhelyezett szemétszállítás költségeit a társulásba tömörített 104 önkormányzat
közül mindössze négy tudja
magára vállalni.
Az alpolgármester a kórház-rekonstrukció
aktuá-

lis közbeszerzési eljárásáról
szólva kiemelte: jelenleg az
érvényes árajánlatok értékelésénél tart, mivel a kivitelezői ajánlatok mind meghaladták a megszabott értékhatárt, ezért az önkormányzatnak 170 és 240 millió forint
körüli összeggel kell a kórházfelújítás költségét kiegészítenie. A tervezettnél magasabb árajánlat miatt érkezett baloldali kritikára utalva megjegyezte: „Kiss Zsoltnak elsősorban a saját háza
táján kellene feltenni a kérdéseket, hiszen ezek a projektek
már korábban és ilyen ára-

a város más intézményeiben
helyezték el. Az alpolgármester a szakmai döntés indoklásaként kiemelte: „Pest megye
a megyei intézményekbe járó
diákjait más intézményekben
helyezi el és így mindösszesen 30 főről kellet volna a városnak gondoskodnia. A 30
főből 19 jár városi fenntartású intézménybe, a többi 10-12
fő pedig a piarista gimnáziumba. Az is elgondolkodtató,
hogy a Karacs Teréz kollégiumot 270 fő befogadására tervezték. Innentől kezdve mindenki láthatja és megértheti,
hogy 30 főt nem tudunk ott

zással lettek elindítva. Annak
ellenére, hogy az építőipari
árak az elmúlt években lefelé
mozdultak, ezek azonban az
árazásban nem érvényesültek. Most a korábbi évek hibáját kell korrigálni.” – érvelt
Pető Tibor, aki bejelentette,
hogy Vác is csatlakozott ahhoz az energiahatékonysági
programhoz, mellyel a lakóházak energia korszerűsítését szolgálja. Erre a célra 20
millió forintot biztosít az önkormányzat.
Mokánszky Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a váci
Karacs Teréz kollégium bezárása azért vált elkerülhetetlenné, mert Pest Megye Önkormányzata nem járul hozzá
az intézmény fenntartásához.
Vác egyedül nem tudja vállalni a – az egyébként gazdaságtalan – működtetéssel járó
terheket. A tanulókat és az
ott dolgozó 22 alkalmazottat

elhelyezni, mert gazdaságtalan az üzemeltetése, úgyhogy
azt gondolom, hogy a képviselő testületnek ez a döntése érthető – hangsúlyozta
Mokánszky Zoltán, aki bejelentette: a Váci Értéktár és
a Madách Imre Művelődési
Központ igazgatói székeinek
betöltésére újabb pályázatokat írtak ki.
Mokánszky Zoltán elismeréssel szólt a város gazdag sportéletéről, a sikeres és
eredményes utánpótlás nevelésről, melynek köszönhetően az U 19 labdarúgó csapat feljutott az NB I-be. Az
önkormányzat a város nehéz gazdasági helyzete ellenére továbbra is támogatja a sportegyesületeket – jelentette be az alpolgármester,
aki gratulált a váci sportolók
közelmúltban elért kimagasló eredményeihez.
Vetési Imre

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Folytatódik a Főútca-Főtér Program második üteme

Közel egymilliárdos
beruházás Vácon

Július 14-én, a váci Városházán rendezett ünnepséggel hivatalosan is elindult a Főútca-Főtér Program II./1. üteme.
Az önkormányzat dísztermében megtartott projektnyitón Fördős Attila polgármester jelentette be a munkálatok beindítását.

A

város egyik legfontosabb eseményén
jelen volt Pető Tibor alpolgármester is. Lukovich Tamás, a Pro
Régió Nonprofit Közhasznú
Kft ügyvezető igazgatója és
Nagy Ervin országos főépítész méltatta a beruházás jelentőségét, Illyés Zsuzsanna,
a Pakony Tájépítő Kft ügyvezető igazgatója pedig részletesen bemutatta a terveket.
Tátrai Tibor, a kivitelezést elnyerő konzorcium képvise-

letében a már megkezdett
munkákról beszélt.
Mint ismeretes, a nagy volumenű projekt megvalósítása – három éves előkészítő munkát követően – 2010.
március elsején kezdődött
el. Az első ütem sikeres befejezését követően, most a
második ütem kezdődik.
Legnagyobb szerepet a – korábban már felújított – főtérhez kapcsolódó utcák felújítása kapja. Az Eszterházy és
Katona Lajos utca, valamint
a Liszt Ferenc sétány nagy része teljesen megújul. A Fürdő
utcában két önkormányzati
vendéglátóhelyet felújítanak.
A főtér keleti oldalán a Széchenyi utca – Csányi László
körútig, a Görgey utca a Posta parkig, valamint a Testvérvárosi és Diák közök is megújulnak.
A szakemberek mindenhol kicserélik a közműveket, és új burkolatot is építenek, amely illik az utcák hangulatához. A tervek szerint a
közvilágítás felújítása során
új kandeláberek és falikarok
szolgálják majd a közbiztonságot. A zöldterületek nagysága nem fog csökkenni, a kivágott fák helyére újakat ültetnek a kertészek a közművek felújítása után.
A munkálatok összköltsége
925.207.392 forint. A támo-

Kiégett egy gödi családi
ház tetőszerkezete

Villámcsapással
kísért hatalmas
esőzés

A

júliusi kánikulát lehűtve, az országon, kedden
este és szerda délelőtt végigvonuló vihar és heves esőzés
sok helyen okozott kárt. Üzemzavar miatt leállt például a Mátrai Erőmű két blokkja. Az eső és
a szél fennakadást okozott a vasúti közlekedésben is, Balatonalmádiban pedig kidöntött egy falat. Szűkebb régiónkban, a Dunakanyarban is villámokkal kísért heves esőzés volt kedden
este, melyet szerda délelőtt újabb
felhőszakás követett Vácon.
A váci tűzoltóktól szerzett értesülés szerint szerda hajnalban Göd területén egy családi ház teteje – feltételezhetően
– villámcsapás következtében
kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A káresetet a kiérkező
lánglovagok 3 sugár alkalmazásával eloltották. Személyi sérülés nem történt.
A szerk.

gatás összege 679.782.420, a
felújítást végeztető Vác Város
Önkormányzata által biztosított önrész összege pedig 245.424.972 forint. Ezt az
összeget a képviselő testület
az elmúlt hónapban még130
millió forinttal kiegészítette.
Az Európai Unió által támogatott, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló városrekonstrukció várhatóan
2002 tavaszáig megvalósul.
A
bejelentést
követően
Buchwald Imre projektmenedzser szimbolikus munkaterület átadása keltett derűt
a nagyteremben összegyűlt
hallgatóságnak. Egy hatalmas tortát adott át a polgármesternek, melyet a megújuló Városkapu tér fotója díszített.
BCSI

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Fót – Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; tel.: 06-27-535-365,
fax: 06-27-358-232) az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé:
1. Ajánlattételi feltételek:
A z ajánlattevőnek a szolgáltatás megkezdésének határidejétől visszamenőleg számított, legalább 1 év folyamatos helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie.
2. Az ajánlattétel tárgya:
 Fót – Dunakeszi SZTK között, autóbus�szal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátása
menetrend szerint. (A menetrend letölthető a www.fot.hu honlapról)
3.	Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.,  2011. év augusztus  hó  15. nap  14.00 óra.
4. Az ajánlatok bontása:
A z ajánlatok bontására 2011. augusztus
15-én 15.00 órakor kerül sor Fót Város
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő  Termében  (cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

5.	Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat nyertese csak a legkedvezőbb
árajánlatot tevő pályázó lehet .
6. Eredményhirdetés:
A z Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlatok bontásától számított
30 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
7. Egyéb kérdések:
Kiíró a pályázat nyertesével – az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül – a közszolgáltatási szerződést megköti.
 szolgáltatás megkezdésének határnapA
ja: 2011. október 1.
Kiíró a közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, 2012. december 31-ig
köti, a meghosszabbítás lehetősége mellett.
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Véget ért
a Tudás Expressz
Sikeresen zárult a Pest megyei Tudás-depó Expressz – tudtuk meg Mándli Gyulától, a
váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatójától. Az uniós forrás (TÁMOP-3.2.4) bevonásával megvalósult program 2009 őszén indult négy könyvtár (Érd, Gödöllő, Szentendre és Vác) összefogásával. Fő célkitűzése a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

A

Több pénzért
kevesebb jogot kaptak
Bátor és szerencsés ember az, aki alapos mérlegelés után – bízva hazája gazdasági
fejlődésében és saját termelőképességében – vállalhatja akár az ingatlanfedezetű kölcsön felvételét is, mindezt azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy képes lesz azt a szerződési feltételek szerint visszafizetni.

E

józan megfontolásra alapozó elmélet azonban az elmúlt években fokozatosan darabjaira hullott; a felmerülő kérdésekre pedig egyszerűbb rávágni, hogy „a válság” miatt van, mint mélyebbre
ásni és figyelembe venni néhány egyéb szempontot is. A recesszió kiváltó okait (fedezet nélküli spekuláció, stb.) most ne firtassuk, tény
azonban, hogy megrengette az egész devizaés hitelpiacot, veszélybe sodorva ezzel számos
olyan család megélhetését, akik meggondolatlanul, de olyanokét is, akik mindent jó előre kiszámolva döntöttek a hitelfelvétel mellett.
Az érem másik oldala ugyanakkor – bár a
felvetés egyáltalán nem újkeletű – méltatlanul elhanyagolt és mellőzött téma a folyamatos önostorozás mellett, mellyel azt sulykoljuk önmagunkba, hogy „tovább nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarónk ért, ezért
most megérdemeljük a megszorításokat, a
büntetést”.
Miközben egyre több hirdetés és ajánlat ér
bennünket szomszédos országok bankjaitól,
itthon senki nem beszél, nem ír arról, hogy a
magyar szabályozás miért és mennyiben tért,
illetve tér el ma is más Uniós tagállamok és a
Közösség szabályozásától.
Kérdezhetjük mindezt joggal, hiszen
a felmérések tanúsága szerint más EUtagállamokban – noha sokkal nagyobb pénzösszegek mozognak és sokkal több a külföld-

ről injektált tőke – sehol sem követeltek olyan
magas kamatot, illetve nem határoztak meg
olyan szigorú feltételeket a hitelt nyújtó pénzintézetek, mint nálunk. Mondhatni több pénzért kevesebb jogot kaptunk, mint nyugati társaink, holott egy Európai Bizottsági tervezet már 2007-ben közös minimális követelményeket szabott a tagállamok hitelfolyósítói
számára arról, hogy miként számolják ki az
általuk nyújtott hitelek éves kamatrátáját, milyen tényeket kell szerepeltetniük a hirdetéseken, és milyen információt kell megadniuk a
hitelfelvételt tervezőknek.
Nyilvánvaló, hogy akik már bajban vannak, azokon ez a felismerés vajmi keveset segít, akik viszont éppen hasonló döntés előtt
állnak, azok igenis vegyék figyelembe, hogy
Uniós állampolgárként megilletik őket a Közösség által biztosított jogok, vagyis a hitelfelvétel során sem történhet megkülönböztetés
állampolgársági, vagy bármilyen más személyiségi alapon az Unió egyes tagállamainak
polgárai között.
Különösen érdemes nekünk, magyaroknak – mindenféle hangzatos és látványos moratórium és más állami csodatevés közepette – odafigyelni mindezekre, mert tünetkezelés helyett talán már az is elég lenne, ha felismernénk, hogy nem szükséges eleve hátrányból indulnunk.
Gyenes Edina

Göd Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres
pénzügyi osztályvezetői munkakör betöltésére.
Az álláspályázat teljes szövege megtekinthető
a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján

www.kozigallas.gov.hu
és Göd város honlapján www.god.hu
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váci könyvtár a 20 hónapos, összetett
projekt keretében összesen 12 millió
Ft-os támogatásban részesült. Az elnyert forrásból számos olvasást népszerűsítő program került megrendezésre. Az
első nagysikerű rendezvényen (2010. május 29én) az olvasók rendhagyó módon találkozhattak a könyvtárral Vác Főterén, ahol különféle
kézműves-foglalkozások, kvízjátékok és totók
várták az érdeklődőket. A rendezvényt a váci
Fónay Színtársulat és a MÉG színház óriásbábos előadása színesítette.
A program 2010 őszén – a Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézménnyel együttműködésben megvalósított – „Hallók a csend
világában” rendezvénysorozattal folytatódott. A hat részből álló rendezvény célja az
volt, hogy a könyvtár által nyújtott lehetőségeket megismertesse a hallássérült gyerekekkel/ fiatalokkal, megnyitva előttük egy korábban számukra kevésbé elérhető „világot”.
A program másik célja a többségi társadalom
figyelmének felhívása, az épek és sérültek közötti kommunikációs hézagok csökkentése. A
rendezvényt egy nagysikerű bábszínházi előadás nyitotta meg a speciális intézményben.
Egy másik alkalommal a hallássérült gyerekeknek a könyvtár munkatársai kézműves–
és könyvtárhasználati foglalkozásokkal kedveskedtek. A program eredménye – Mándli
Gyula elmondása szerint – hogy a gyerekek
mostanra a könyvtár „visszajáró vendégei”
lettek, azaz sikerült egy fontos lépést tenni az

olvasóvá válásuk érdekében. A programsorozat további részeként volt rendhagyó idegenvezetés az oktatási intézményben, valamint
különféle szakmai előadások, de szintén nagy
érdeklődés övezte a sikeres életutakat bemutató, „Sikeres siketek” elnevezésű programot.
A rendezvényt a Misztrál együttes koncertje
zárta a siketnéma intézetben, ahol a hallássérült emberek számára speciális, indukciós
hurok tették élvezhetővé a zenét.
Az olvasáskultúra fejlesztését célzó 2009
decemberétől 2011 januárjáig tartó gyerekprogramok (zenei, olvasási, természetismereti, matematikai) közül az „ÉlménygűjtőMatricaprogram” bizonyult a legépszerűbbnek. A 30 (vagy annál több) könyvet elolvasó
gyerekek közül öt nyertest sorsoltak ki, míg
az az iskola, melynek tanulói a legtöbb könyvet olvasták, elnyerte az „Olvasó Iskola” címet. A megtisztelő cím birtokosa a Karolina
Katolikus Általános Iskola lett.
A projekt támogatási kerete lehetővé tette a fenti programok mellett két kistérségi (sződligeti és váchartyáni) könyvtár, valamint három helyi intézmény (Juhász Gyula Általános Iskola, Váci Értéktár, Levéltár)
összese 11500 rekordjának a Szikla integrált
könyvtári rendszerben való feldolgozását, továbbá az – egységes arculatot létrehozó – új
olvasójegy, könyvtári-tájékoztató, egy rövid,
intézményt bemutató kisfilm és a megújult
weboldal elkészítését.
Maczkay Zsaklin

Dunakesziről egészen az országhatárig
kerékpározhatunk

Átadták a Fő úti –
Liget utcai kerékpárutat

A

z Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretein belül a dunakeszi önkormányzat újabb 2,5 kilométeres szakasszal bővítette a városi kerékpárút-hálózatot. A pályázati és városi forrásból
megvalósult Fő úti és Liget utcai kerékpárút
kialakítása mellett közel 50 gépjármű parko-

ló, 176 kerékpártároló került kiépítésre. A kivitelezési munkálatokat nettó 110,8 millió forintos árajánlattal elnyerő Penta Kft. munkatársai felújították a főút több csomópontját, új gyalogátkelőket és autóbuszmegállókat
– köztük a városi Szakorvosi Rendelőintézetnél – építettek.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Hasznos tanácsok

a nagy utazás előtt
Mindannyian örömmel tervezgetjük utazásainkat, nyári jól megérdemelt pihenésünket, amelyet családunkkal, szeretteinkkel töltünk. Pihenésünk pedig akkor lehet igazán zavartalan, és nyugodt, ha tudjuk az esetleg felmerülő váratlan helyzetekre is felkészültünk.

U

tazásunk
tervezése
közben a kellemes élményekre való felkészülés során saját
és szeretteink testi épségére,
egészségére is vigyáznunk kell.
Bizonyos veszélyforrásokat, illetve kellemetlenségeket némi
odafigyeléssel kivédhetünk,
ha pedig már megtörtént a baj
(napégés, gyomorrontás, rovarcsípés stb.), legalább a már
meglévő tüneteket enyhíthetjük.
Utazás előtt érdemes végiggondolnunk mennyire balesetill. fertőzésveszélyes az adott
térség, illetve régió, ahová pihenésünket terveztük (hegyvidék, trópusi országok, stb.).
Érdeklődjünk, szükséges-e valamilyen védőoltás beszerzése
különösen, ha más kontinensre utazunk (sárgaláz, tetanusz,
veszettség, tífusz stb.). Milyen
az egészségügyi ellátás színvonala, elérhetősége. A köte-

lező és javasolt védőoltásokról
hasznos információkat találhatunk az alábbi honlapokon:
www.antsz.hu , www.oek.
hu , www.kum.hu, www.
utazaselott.hu
Külföldi utak előtt mindenképp érdemes baleset- és betegbiztosítást kötnünk.
Távolabbi országokba utazóknak érdemes picit utánajárniuk szükséges-e külön engedély v. igazolás az általuk
használt gyógyszerkészítmény
beviteléhez. Erről, a külügyminisztérium is szívesen ad
felvilágosítást, a szükséges igazolást pedig kezelőorvosunktól kérhetjük.
Csomagunk mérete és ös�szetétele (így a magunkkal
vitt gyógyszerek, kötszereké is) nagyrészt függ tervezett
szabadidős tevékenységeinktől, hisz nem mindegy, hogy
csak néhány kellemes tengerparti séta jelenti számunkra a

kikapcsolódást, vagy inkább
az aktív pihenést részesítjük
előnyben pl. túrázás vagy esetleg vadvízi evezés.
Útipatika
csomagunkat,
mindig kézi poggyászban
szállítsuk (száraz, fénytől védett hűvös helyen tároljuk),
hisz bármikor szükségünk lehet tartalmára, és így kisebb
az esély az esetleges elkeveredésre is. Repülőutaknál ez különösen fontos, hisz a rakodótérben megfagyhatnak gyógyszereink, ami akár tönkre is
teheti a készítményt (pl. inzulinok, vakcinák esetén).
Hosszabb, órákig tartó mozdulatlan testhelyzettel járó út
során az utazási trombózis
kockázatának csökkentése érdekében, néha mozgassuk át
végtagjainkat, kerüljük a túlzott kávé és alkoholfogyasztást, és igyunk sok folyadékot.
Úti célunktól függetlenül néhány gyakran előforduló esetre mindenképp érdemes felkészülnünk.
Mit érdemes magunkkal
vinnünk?
• kézfertőtlenítő gél, oldat,
frissítő kendő, papírtörlő, papír WC ülőke
• napszemüveg, fényvédő
krém, napozás utáni ápoló,
nyugtató gél
• rovarriasztó készítmény, csípés utáni krém, stift
• calcium pezsgőtabletta
• fájdalom, láz- és gyulladáscsökkentő készítmény
• hasfogó, görcsoldó, hányás
csillapító, pre- és probiotikum,
bélfertőtlenítő

Nyári váci kedvezmények

T

Képünk Illusztráció

ájékoztatom a lakosságot, hogy Vác Város Képviselő-testületének döntése alapján a
nyári időszakban (2011.
augusztus 31-ig) a gyermeküket (gyermekeiket)
egyedül nevelő szülők
gyermekükkel (gyermekeikkel) 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a városi intézmények
szolgáltatásait,
programjait. Az érintett intézmények: váci strand, sportcsarnok, stadion, Madách Imre Művelődési Központ
A kedvezmény a jegyző által kiadott igazolással vehető igénybe. Az ehhez
szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályára kell személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, ahol biztosítják a szükséges formanyomtatványt.
Vác, 2011. július 06.
Dr. Maruszki Gábor
Vác város jegyzője

• B6 vitamin vagy egyéb hányingert csillapító szer
• sebfertőtlenítő oldat vagy
spray, sebtapasz (lehetőleg vízhatlan), steril kötszerek
• fájdalomcsillapító, érzéstelenítő gél vagy spray
• lázmérő
• fogamzásgátló eszközök
• füldugó
A higiénés szabályok betartására sajnos nem mindig
adottak a körülmények, ezért
mindenképp érdemes víz nélkül is használható fertőtlenítő gél és higiéniai kendőcskék magunknál tartása, főleg
ha kisebb-nagyobb gyerekkel
utazunk.
Nyáron napsütött területeken fontos a megfelelő fényvédelem bőrünk és szemünk
számára is. Napallergiára hajlamosak hipoallergén, emeltebb faktorú fényvédő krémet
vigyenek magukkal. Gyógyszerkészítmények használata során érdemes odafigyelnünk azok esetleges fényérzékenyítő mellékhatására (pl. bizonyos antibiotikumok, fájdalomcsillapító gélek, spray-k
esetén). Leégés, égés esetére
dexpanthenol tartalmú készítményt érdemes használnunk.
Rovarriasztó készítmény, ill.
csípés utáni krém, stift mindig
legyen kéznél.
Legyen szó allergiáról (ételv. napallergia), napszúrásról, rovar- medúza csípésről,
meghűlésről, a tüneteink enyhítésében mindig segíthet a
calcium pezsgőtabletta. Jó, ha
van a bőröndünkben.

Fájdalom láz- és gyulladáscsökkentő készítményeknél érdemes megjegyeznünk,
hogy többnyire mind a három hatással rendelkeznek,
bár eltérő mértékben (így napszúrás esetén is elviselhetőbbé teszik tüneteinket). Fontos, hogy ugyanaz a hatóanyag több gyártó készítményeiben is megtalálható, ami
ha nem figyelünk, könnyen
vezethet túladagoláshoz, hiszen más néven, de ugyanazt a hatóanyagot visszük be
a szervezetünkbe. Az azonos
hatású esetleg különböző hatóanyag tartalmú készítményeket sem ajánlott kombinálnunk, ugyanis a hatásfok a
kombinációval nem nő, a szervezetünknek azonban le kell
bontania a bevitt anyagokat,
ami a mellékhatások és a mérgezés esélyeit növeli.
Egzotikus területek egzotikus ételei, de már a nem megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztása (vagy használata
ételekben, gyümölcsök mosásra), amit néha a legnagyobb
körültekintéssel sem sikerül
elkerülnünk, okozhatnak kisebb nagyobb kellemetlenségeket. Nem árt az óvatosság,
de ha már megvan a baj (gyomorrontás, hasmenés), elsőként mindenképp a szén tabletta vagy kapszula használata ajánlott, ez gyerekek esetén
is nyugodtan alkalmazható.
Ilyen esetekben, ami távozni igyekszik a szervezetünkből, az inkább távozzon, a tüneteket némileg enyhíthetjük
a bélmozgásokat lassító a ké-

szítményekkel (kisgyermekek
esetén nem ajánlott), a felépülést pedig gyorsíthatjuk a normál bélbaktérium flóránkat
pótló probiotikumokkal.
Megváltozott étkezési szokásaink miatt időlegesen emésztési gondjaink is akadhatnak,
savlekötő, és emésztést elősegítő készítmények könnyíthetnek közérzetünkön, ha pl. túl
nehéz vagy fűszeres ételeket
fogyasztanák.
Hosszabb utazás, hajó vagy
repülőút során kialakuló ros�szullét is gyakran előfordulhat, nem árt, ha mindig van
nálunk B6 vitamin (terheseknél mindenképp, gyerekeknél
is elsősorban a vitamint válasszuk), vagy egyéb hányingert, hányást csillapító szer.
Krónikus betegségben szenvedők jelezzék útitársaiknak,
(ha van rá mód) betegségüket, vagy legalább egy erről
informáló kártyácskát tartsanak maguknál, arra az esetre,
ha eszméletvesztéssel járó rohamuk lenne, hogy mielőbb
megkaphassák a szükséges,
szakszerű segítséget.
Reméljük nyaralásuk kellemesen alakul, és nem lesz
szükség a korábban felsorolt
készítményekre!
Jó utat és kellemes pihenést
kívánunk!
Dr. Miklósi Tünde
(Kérdéseiket a szerzőnek a
tunde.miklosi@
tovarospatika.info e-mail címen tehetik fel. A szerk.)
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Már az előzsűrizés is nagysikerű volt

Sok szép hölgy
verseng a koronáért

Szombat este zsúfolásig megtelt Vácott a Madách Imre Művelődési Központ előcsarnoka, ahol a „Dunakanyar első szépségkirálynője” választás előzsűrizésére került sor. Az előtérbe helyezett székeken főleg az izguló anyukák, a versenyre jelentkező lányok udvarlói, családtagok és a szép számú baráti körök foglaltak helyet. Izgatottan várták a zsűrizést, nagyon szorítottak hozzátartozóikért.

V

alósítsd meg álmaid, legyél Te a Dunakanyar
első szépségkirálynője! 2011 nyarán első alkalommal rendezzük meg a Dunakanyar térség legnagyobb szépségkirálynő választását” – adták hírül
a szervezők, akik a szépségversenyt
Szob – Esztergomtól kezdve – a
Duna folyó mindkét partján – Budapest – Szentendréig az összes településen meghirdették. A Dunakanyar
Szépe Szépségkirálynő választás főtámogatója a nemzetközi hírű Mihályi László cukrász mester.
Mint az várható volt, jelentkező
akadt bőven, az első válogatás július első napján volt. Szombaton az
onnan tovább kerülők előzsűrizésére került sor. A továbbjutó lányok
közül kerül ki a végleges győztes.
„Nagyon szépen köszönjük a lányoknak és a segítőiknek, szüleiknek és a barátoknak, hogy segítettétek a verseny előtt a fellépőket, önbizalmat adtatok nekik. Gyönyörűek valamennyien, szívem szerint
mindegyiküknek adnék egy koro-

„

nát” – mondta Loksa Levente, a rendezvény társszervezője.
Wernke Ádám, az est műsorvezetője, a rendezvény ötletgazdája és
főszervezője szintén a lányokat dicsérte. „Gyönyörűek vagytok, jó
hogy jelentkeztetek a versenyre. Nagyon nehéz eldönteni, hogy kit jut-

tassunk tovább, majdnem lehetetlen megítélni, hogy ki a legszebb.”
A zsűriben helyet foglaló Hargitai
Katalin szerint ebből a versenyből
nagyszerű hagyományt kell teremteni, hiszen a Dunakanyar megérdemli, hogy önálló királynője legyen.

Biegelbauer Lilla, a TEN MODEL
modellügynökség vezetője szerint
néhány év múlva már elképzelhetetlen lesz a nyár szépségkirálynő
választás nélkül. Mokánszky Zoltán, Vác város alpolgármestere
büszkén vállalta, hogy a város segítette a rendezvényt.
A lányok szűkszavúak voltak,
ám annyit elárultak, hogy sokat
készültek a versenyre. Valamen�nyien úgy érzik, hogy rendszeres sportolással, egészséges táp-

Különdíjat nyertek
a Dunakeszi Koncertfúvósok

Munkával és sikerrel zárult a Dunakeszi Koncertfúvósok július első hétvégéje, amikor is részt vettek a meghívásos
alapon működő III. Sárvári Országos Fúvószenekari Versenyen, melyen elnyerték „A legjobb szabadon választott mű
előadásáért” járó különdíjat.

A

kétnapos
rendezvény nyitányaként -,
amely a XII. Sárvári
Fúvószenei Várfesztivál is volt egyben – a dunakeszi fúvósok nagysikerű térzenével szórakoztatták a Sárvári Gyógy– és Wellnessfürdő
úszkáló közönségét, akik vastapssal jutalmazták a különleges zenei élményt.
A megmérettetésre másnap
délelőtt a Nádasdy-vár szabadtéri színpadán került sor.
Tóth Ferenc karnagy zenekara
igényes műsorral, és jól sikerült előadással örvendeztette
meg a rendezvényre kilátogató sárváriakat, és a zsűri tagjait: Dohos László, Liszt-díjas
karnagyot, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnökét; Geiger György, Kossuth-díjas, Érdemes Művész,
Liszt– és Artisjus díjas trombitaművészt; és Szabó Ferenc karnagyot, aki a Győri
Zeneművészeti Főiskola tanára, és a Győri Symphonic

Band karmestere. A verseny
után a zenekar tagjai fürdőben tettek látogatást – ahol
előző nap még a fürdőzőket
szórakoztatták – hogy kipihenjék a fáradalmakat és izgalmakat.

Ezt követően a fesztiválon
fellépő zenekarok a fürdőtől a várudvarra menetelve
csalogatták be a közönséget
az esti koncertezésre, amit a
nyolc együttes közös előadása előzött meg.
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Az igen jó hangulatú, éjszakába torkolló zenélést az
eredményhirdetés követte. A
meglehetősen erős mezőnyben ugyan a zenekarnak nem
sikerült a dobogóra kerülnie,
különdíjuk azonban mutat-

ja, hogy a szabadon választott mű előadásában ők bizonyultak a legjobbaknak. Kivételes elismerésnek számít,
hogy Geiger György trombitaművész az előadás közben
külön tapssal illette e darab

két trombitás szólistáját, Csákó Balázst és Nagy Károlyt.
Mellettük az „A tribute to
the Count Basie Orchestra”
című, díjat nyert mű szólistája volt még Pfeff Ákos szaxofonon, és Erdei András harsonán.
Tóth Ferenc karnagy elmondta, hogy nekik és a zenekar minden tagjának, aki
részt vett a versenyen, köszönhető ez az elismerés. A
jövőben azonban számítani
szeretne azokra a tagokra is,
akik jelenlétükkel nem tisztelték meg a kétnapos rendezvényt, hiszen ha az együttes teljes létszámban fut neki
egy megmérettetésnek, akkor azt biztos siker koronázza – amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy áprilisban
a zenekar minősítő hangversenyén egy arany, és egy kiemelt arany diplomával gazdagodott a teljes létszámú
együttes.
Pusztai Viktória

lálkozással és baráti biztatással érdemes színpadra állniuk.
Az előzsűrizésre tizennyolc lány
szerzett jogot, akik közül – a beszélgetés, fürdőruhás bemutató
és az utcai ruhás felvonulás után
– tizenhárman kerültek a két hét
múlva megtartandó „igazi” versenyre. Ugyanis a Váci Világi Vigalom színpadán derül majd ki, hogy
kinek a fejére helyezik fel majd a koronát.
BCSI

SCHOOL OF BUSINESS
DUNAKESZI TAGINTÉZMÉNY
2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10. (a Gimnázium épületében)

KÉPZÉSEK ÉRETTSÉGIZETTEKNEK

• I nformatikai rendszergazda: (hálózattelepítő és
üzemeltető, webmester, karbantartó, 2 éves)
• Informatikus:  (gazdasági, távközlési,
telekommunikációs, 2 éves)
• Sportedző/sportoktató:
(1 éves, személyi edző)

22 éves korig ingyenes a képzés, jár a diákigazolvány, 20 éves
korig jár a családi pótlék is. Várjuk jelentkezését!
Mobil: +36-30-915-9038 E-mail: dunakeszi@sob.hu
Honlap: www.sobdunakeszi.hu
vagy személyesen az iskolában.

A VOKE József Attila Művelődési Központ
a TÁMOP- 3.2.3. pályázati program keretében
szeptemberben indítja az alábbi képzéseket:

1. Számítástechnikai képzés
– megváltozott munkaképességűeknek
(90 órás képzés)

2. Kompetencia és
készségfejlesztő tréning
(90 órás képzés)

Részletes információ:

www.vokejamk.hu/TÁMOP
vagy a VOKE József Attila Művelődési
Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Japán művész kiállítása
a váci Arcus Galériában

nyelvét őrzik, magukon viselik a modern, kortárs művészet ízeit is.
Wakabayashi alkotásain a
japán művészet alapvető stílusjegyeit fedezhetjük föl, a
tökéletesen letisztult forma-

A váci Szabó Dóra a Miss Earth
Hungary cím boldog tulajdonosa

S

zabó Dóra a TV2 Szépségkirálynő című műsorában Miss Earth
Hungary koronáját nyerte el.
Szabó Dóra így vall magáról:
– Vácott élek, gyerekkorom
óta a mozgás határozza meg
az életem, például a jazz balett, a latin tánc, a tangó.
Régebben a színházművészet felé is kacsintgattam, sajnos ez az álmom beteljesületlen maradt. Fontos számomra a családom, ugyanis ők
azok, akikre mindig, minden
helyzetben számíthatok. Dó-

rát korábban a váci Electro
Szignál televízió műsorveze-

tőjeként ismerhettük meg.
V. Zs.

2011. július 29-én, pénteken 18 órakor,
a Kőkaputól indul a XIX. Váci Világi Vigalom
felvonulás.
Értékelés és díjkiosztás: kb. 18.30 órakor
DDC Művészetek udvarában.
A jelmezesek gyülekezésének időpontja és helyszíne:
2011. július 29. 17.30 óra, Kőkapu
(Vác, Dózsa György út).

www.dunakanyarregio.hu

ját míves – már önmagában
is esztétikai élményt nyújtó –
kézimerítésű papírjaira.
A színes képek egyik legfőbb szépsége talán, hogy miközben az ősi japán (tus)festészet hangulatát és forma-

Öltözzön barátaival
együtt jelmezbe!

- Olvasson
- hirdessen
- klikkeljen ránk

A

grafikusművész első
itt
tartózkodásai
idején, még a ’90-es
évek elején készített
litográfiákat a váci műhelyben, s kötött máig élő barátságokat. Egyebek közt – a kiállítást megnyitó – Mizser
Pál festőművésszel, akinek
huzamosabb ideig verőcei
otthonában vendégeskedett.
A japán művész személyesen
ugyan nem tudott részt venni a rendezvényen, de – egy
kivetítő segítségével – mégis ’élőben’ élvezhette a megnyitót, melynek szövegét magyar származású felesége
’egyenesben’ fordította.
A sokszorosított grafikák
aquatinta (a rézkarc egy fajtája) és esetenként úgynevezett vakdombor nyomással
készültek, Wakabayashi sa-

világot és színharmóniát. Lírai hangvételű képeinek alaptónusát a kék-lila, valamint a
vörös-narancs varázslatos árnyalatai határozzák meg. A
félabsztrakt műveken a kozmosz égi küzdelmei jelennek
meg, a csillagos ég, a Nap és
a Hold, szimbolikus jelentést
hordozó alakjai. Valamint –
szintén visszatérő motívumként – a japán nép életérzését
s filozófiáját elementáris erővel megjelenítő, égbe nyújtózó hegyek. Sajátos végtelenség– élményt nyújtanak
a határtalan égboltból „kimetszett”, keretekbe foglalt
sávok, mintegy érzékeltetve, hogy a kép által megjelenített, s általuk látható rész
mögött az Egész található.
Wakabayashi Fumio csodálatos,
Magyarországon
ritkán látható alkotásai augusztus közepéig tekinthetők meg.
Maczkay Zsaklin

Tájékozott szeretne lenni?

Wakabayashi Fumio japán grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a váci Arcus Galériában, július 15-én. A japán művésznek több évtizedes kötődése van Váchoz, ezen
belül is a Váci Grafikai Műhelyhez.

Barokk jelmezverseny a
Váci Világi Vigalomban

A jelmezek elkészítésében szakmai segítséget nyújt
a Tragor Ignác Múzeum
A rendezvény védnöke: Dr. Schmuczer Istvánné,
Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Közönségdíj a Baji Elektronika Bt. felajánlásával.
A részletes pályázati feltételek megtalálhatóak
kiadványainkon és weblapunkon:
www.vacivigalom.hu
www.mimk.vac.hu

®

A JESZENSZKY PRODUKCIÓ BEMUTATJA

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS

Látványos Operett Koncert Show 90 percben
2011. JÚLIUS 31ÉN VASÁRNAP 21:00 ÓRÁTÓL. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Helyszín: Váci Világi Vigalom® főtéri nagy színpada Vác, Márc. 15. tér.

Minden, ami az autómhoz kell!

Nyári fesztivál műsorunkban látványos szórakoztató egyveleget kínálunk minden
korosztály számára. Gálánkat a legnépszerűbb musical betétdalok mellett, közkedvelt
olasz slágerekből és a leghíresebb operett szerzők legismertebb műveiből állítottuk
össze. Énekeseink dalaikat magyar, német, angol és olasz nyelveken adják majd elő.
Előadásunkban a zene, az ének, a tánc és a szemet gyönyörködtető jelmezek hatását
tovább fokozzuk kiváló énekművészeink virtuóz előadásmódjával. Ez az ami a
magyar operettjátszás sajátja és kuriózummá teszi azt. Jó szórakozást kívánunk!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

FELLÉPŐ ÉNEKESEK:
A Jeszenszky® Produkció zenei vezetője
OCSOVAI JÁNOS
operaénekes, a Hannoveri Operaház és a
Deutsche Staatstheater Kassel szólistája,
a Saarländische Staatstheater tagja.
DÉR HENI
a Sugar Loaf együttes énekesnője, a
MEGASZTÁR felfedezettje,
valamint a HungarOperett sztárjai:
TÓTPÁL SZILVIA
koloratúrszoprán primadonna (Graz)
POHLY BOGLÁRKA
szubrett (Budapest)

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor– és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175

KOLLÁR PÉTER ERIK
táncos-komikus (Budapest)
KÖZREMŰKÖDIK:
a Váci Jeszenszky® Balett
Pest Megye Művészeti-díjas
társulata
KOREOGRÁFIÁK:
Darab Katalin, Gergely Ilona
és Nemzetes Gabriella a V.J.B.
művészeti vezetője.
PRODUCER:
Csermely György
a Váci Jeszenszky® Balett igazgatója

A Jeszenszky® Produkció a szereplők változtatásának jogát fenntartja.
A Váci Jeszenszky® Balett fő támogatója VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
Részletes műsor információ a weben: www.vacivigalom.hu
A szórólapon szereplő fotókat készítették:
Dominik Ketz, Kaszás Bence
és Soós Bertalan.

Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com
VaciBalett_szorolap_A5_VaciVigal1 1

2011.07.05. 17:26:37

VaciBalett_szorolap_A5_VaciVigal2 2

2011.07.05. 17:26:39

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Ezúttal az osztályozón is remekeltek

Váci focicsapat
az élvonalban!

Már lassan minden készen áll a Hungaroringen
a 26. Formula 1 ENI Magyar Nagydíjra

Vácott szinte már megszokták, hogy a klub 19 évesekből álló együttese magabiztosan
megnyeri a csoportját. Idén sem volt ez másként – a váciak úgy végeztek a tíz csoport
egyikének élén, hogy a 30 meccsből 25-öt megnyertek! –, az előző két évtől eltérően
azonban idén az osztályozón is diadalmaskodtak Nyilas Elek edző tanítványai.

Verseny, fesztivál,
sztárparádé

Noha a Formula 1 szerelmesei egyelőre a német futamra koncentrálnak ezen a hétvégén, a Hungaroringen már valóban az utolsó simításokat végzik a július 31-i, a 26. Formula 1 ENI Magyar Nagydíjra. Egy biztos, idén sok mindent láthat az, aki Mogyoródra
látogat július utolsó hétvégéjén.

H

a valaki most kilátogatna a Hunga
roringre, szorgalmasan dolgozó munkásokat látna szinte mindenhol. Szükség is van a sietségre,
ugyanis július 31-én rendezik
meg a mogyoródi pályán a 26.
Formula 1 ENI Magyar Nagydíjat, és a ringnek jövő hét elejére már tökéletes állapotba kell
kerülnie.
„Körülbelül 400 kamion,
és csapatonként 50-70 dolgozó érkezik meg Mogyoródra a német futamot követő-

en, hogy fokozatosan belakja
a paddock területét. Az utolsó simításokat végezzük már
a pályán, és az idei felújítási és
előkészítési munkákban mintegy 42 alvállalkozó vett illetve még mindig vesz részt, akik
az aszfaltozást, sátorépítéseket, a lelátó karbantartását, a
takarítási munkálatokat, a fűnyírást és a pálya festését végzik” – árulta el Richter Gábor,
a Hungaroring Sport Zrt. projekt menedzsere.
Ráadásul idén sztárvendégekből sem lesz hiány a magyar
futamon: A Hungaroringen
ugyanis a világ leggyorsabb
autóversenyzőit a világ egyik
leggyorsabb atlétája, a sokszoros világcsúcstartó jamaikai
sprinter, Asafa Powell a helyszínen tekinti meg. Ráadásul
az információk arról szólnak,
hogy a Robert Kubica miatt távolmaradó lengyel szurkolók
helyét az Alonso rajongók foglalhatják el.
„Nagy érvágást jelent, hogy
Robert Kubica súlyos sérülést szenvedett az év elején, így
körülbelül 16-20 ezer lengyel
szurkoló marad távol a magyar futamtól. Ugyanakkor
van még remény, hisz a Ferrari
legutóbbi sikere újraélesztette a szurkolók azon reményeit,
hogy a maranellóiak Fernando
Alonso vezetésével ismét beleszólhatnak a világbajnoki küzdelembe. Az olasz csapat szurkolói máris sokkal aktívab-

bak a jegyek rendelésében,
mint például Silverstone előtt”
– jelentette ki Gyulay Zsolt, a
Hungaroring Sport Zrt. elnökvezérigazgatója, aki ezek után
természetesen a kétszeres vi-

lágbajnok minél jobb szerepléséért szurkol a 26. Formula
1 ENI Magyar Nagydíjat megelőző német futamon.
- molnár –
Fotó: Hungaroring

Mogyoród is készül
A Magyar Nagydíjnak otthont adó
Mogyoród sem várja ölbe tett kézzel a versenyt. GP Fest néven
rendezvényt szerveznek a Forma1-es Magyar Nagydíj kísérőrendezvényeként július 28. és 31. között, és az illetékesek színvonalas, országimázsépítő programokat ígérnek.
„A magyarok vendégszerete
tükről híresek, így a rendezvényt
e koncepció köré építjük. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk: Magyarország vendégül látja a Forma-1
szerelmeseit” – fogalmazott Szőke István László a szervezők képviselője.
A rendezvény négy helyszínen
várja majd a látogatókat. A „borváros” gasztronómia élvezeteket ígér, „csodaország” a kicsi és
nagy gyerekek szórakoztatásáról
gondoskodik, az autóversenyhez
kapcsolódóan lesz szimulátorpark
és versenypálya, valamint a mogyoródi Aquaréna is csatlakozik a
fesztiválhoz. A területen belül két
színpadot állítanak fel, itt esténként neves előadók gondoskodnak majd a megfelelő hangulatról.
Kurucz Péter, Mogyoród alpolgármestere elmondta, hogy üdvözlik a rendezvényt, mert így végre lehetőség nyílhat arra, hogy a
korábban rosszhírű Mogyoród-kö-
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zeli „vendégfogadást” megváltoz
tathassák, és színvonalas programokkal szolgálhassanak a turistáknak.
Ettől függetlenül ismét a település „vendége lesz” az a vállalkozói
kör, aki működési engedélyt kér és
kap a mogyoródi önkormányzattól, akik szolgáltatásaikat kínálják
az F1-es szurkolóknak.
„Természetesen több nyomtatványt ki kell töltenie a jelentkezőknek, amit május vége óta megtalálnak a www.mogyorod.hu
honlapon. Ebben az egységcsomagban minden kitöltendő nyomtatvány illetve a különböző hatósági tájékoztatók megtalálhatók, ami
az engedélyhez feltétlenül szükségesek. A bejelentést vagy a cég
képviseletére jogosult személy
vagy annak a meghatalmazottja
tehet, mégpedig illetékmentesen.
A bejelentkezésükkel egyrészt
kiderül a számunkra, hogy ki akar
kitelepülni a területre, másrészt ellenőrizni tudjuk, hogy csak regisztrált vállalkozó kapjon lehetőséget”
– fogalmazott dr. Szilágyi Mária, a
mogyoródi önkormányzat igazgatási irodavezetője. Mint megtudtuk,
nincs maximálva a kiadható engedélyek száma, és az utóbbi évtized
alapján idén is 100-150 engedély
kiadására lehet számítani.

A

Nyilas Elek U19-es csapata feljutott az elitosztályba,
mely a két évvel fiatalabb korosztálynak is élvonalbeli szereplést jelent

háromfordulós osztályozó második körében kapcsolódott be
a Vác Városi Labdarúgó SE, ahol mindjárt a felnőtt gárdája révén immár NB
I-es diósgyőriek szerették volna megállítani a mieinket. Az
első találkozón hiába támadtak többet és szereztek vezetést a hazai váciak Füle Ákos
révén, a vége 1-1-es döntetlen
lett. Szerencsére a visszavágón idegenben is hevesen dobogott a váci szív és a Zoltánok (Arany és Mundi) egy-egy
góljával továbblépett a Vác. Az
NB I-es Kiemelt csoportba kerülésért így már „csak” a Hajdúböszörmény legyőzése volt
a feladat. Ismét itthon kezdett
a VVLSE és a korábbi három
gól szerzője most egy meccsen
köszönt be a kapuba. A 3-1-es
siker nem tette elbizakodot-

Aktuális és korábbi
lapszámainkat
megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu

online hírportálon.

tá a Nyilas-legénységet. Ezt jól
tükrözte a visszavágó, amelyen
a piros-kékek 8-0-ra (!) gázolták el a vendéglátókat és bekerültek az elitmezőnybe.
Nyilas Elek, a korábban Vácott futballozó, majd a Vác
mellett a Ferencvárossal is bajnoki címet szerző tizennégyszeres válogatott fiatal szakember – szokásához hűen –
ezúttal is CSAPATBAN gondolkodott, a nagy siker után
sem kívánt teljesítményük
alapján kiemelni játékosokat.
Viszont megemlítette, hogy az
év közben a felnőtt kerettel készülő öt játékosa nagyban segítette az eredményességet.
Mint mondta, a Vác erősségei számára a felnőttek között
való megmérettetés jelentősen
segíti az igazi fejlődést.
Vácott okosan sáfárkodnak
a tehetségekkel, kitartó, ke-

mény munkát követelnek tőlük. Ám ennek – mint látjuk –
meg is van a gyümölcse. Mint
ahogyan Nyilas Elek is fogalmaz: „A magasabb osztályban
való helytálláshoz munka, alázat és az eddig is tapasztalt pozitív szemlélet szükséges.
A keretben természetesen
lesznek változások a korosztályoknak megfelelően. Nem
szabad megelégedni önmagunkkal, eredményeinkkel,
meg kell őrizni a jó csapatszellemet.
Célunk mindenképpen az,
hogy a váci labdarúgó utánpótlás megőrizze tekintélyét a
hazai futballéletben és biztos
alapot adjon mind a játékosok
jövőbeni karrierjéhez, mind a
helyi élcsapat játékos bázisához.”
Kereszturi Gyula

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel adunk
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.
– 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.
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

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

