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B ejelentette, hogy 
nem értenek egyet 
az augusztustól be-
vezetésre kerü-

lő szemétdíj jelenlegi formá-
jával, amely – többek között 
– figyelmen kívül hagyja az 
idős, egyedül élő emberek 
szociális helyzetét.  

Dr. Bóth János ismét szá-
mon kérte a jobboldali város-
vezetőkön a nyílt várospoli-
tikát. Nehezményezte, hogy 
utódja a közmeghallgatáson 
két felszólalóba is „belefoj-
totta a szót”. Azt pedig egye-
nesen botrányosnak tartja, 
hogy a jobboldali városveze-
tés megvonta a közalkalma-
zottaktól – korábban az ön-
kormányzat által munkavál-
lalóként biztosított – évi 40 
ezer forint béren felüli jutta-
tást. A frakcióvezető nem fu-
karkodott a bírálattal, aki így 
fogalmazott az 1500 közal-
kalmazottat sújtó elvonás-
ról: „Azért botrányos, mert 
a városvezetők közben egész 
évben, mint köztisztviselők, 
béren felüli juttatásként 200 
ezer forintot fel fognak venni. 
Eddig is vettek fel béren felü-
li juttatást, tehát vizet prédi-
kálnak és bort isznak.” 

Kiss Zsolt a szemétszállítá-
si díj bevezetésének módját 

bírálta, aki szerint – noha a 
szakbizottságok megtárgyal-
ták – átgondolatlan, és érzé-
ketlen a szociálisan rászo-
rulók iránt. Véleménye sze-
rint sokan nem tudják majd 
kifizetni a lakosságra kive-
tett havi 2400 forint szemét-
díjat, ezért indokoltnak tar-
taná a differenciált díjak be-
vezetését. A képviselő hiá-
nyolja, hogy a helyi törvény-
alkotók nem dolgozták ki azt 
az ösztönző rendszert sem, 
amely „jutalmazná” a lakos-
ságot, ha kevesebb szemetet 
termelne. 

Kiss Zsolt, az egyéni vá-
lasztó körzetében élők gond-
jait felemlegetve sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a nagyobb vá-
rosi beruházások miatt nem 
jut pénz a lakosságot jobban 
érintő kisebb fejlesztésekre. 

Az egyéni képviselő lehe-
tőségeit szűkíti, a körzet-
ben megvalósításra váró 
– az ott élő közösség szá-
mára „létfontosságú” – fej-
lesztést odázza el a jobbol-
dali többség újabb dönté-
se, amely felére csökkentet-
te választókörzeti keretet a 
Naszály-Galga TISZK to-
vábbi fenntartása érdekében.   
Dr. Jakab Zoltán sajnálatát 
fejezte ki, amiért nem fogad-

ta el a fideszes többségű me-
gyei közgyűlés a szocialis-
ták javaslatát, akik egy évvel 
meghosszabbították volna a 
váci Karacs Teréz Kollégium 
működését. Az orvos-politi-
kus szerint Vác is a fideszes 
vezetésű Pest megye sorsá-
ra fog jutni és a vagyonfelélés 
miatt hitelekből lesz kényte-
len a jövőben a működését 
fedezni. 

„Az egész város költségve-
tését fogják hitelválságba ta-
szítani, hiszen nagyon jól lát-
ható, amit hónapról-hónapra 
szajkózunk: ez a megterve-
zett 2011-es költségvetés a jö-
vőben nem tartható.”– jelen-
tette ki Dr. Jakab Zoltán, aki 
azt is kiemelte, hogy a jobb-
oldali városvezetés a jelen-
legi helyzetért folyamatosan 
a korábbi ciklusokat irányí-
tó baloldalt hibáztatja, ho-
lott közismert: 2009 nyarától 
konzervatív többséggel hoz-
za meg döntéseit a váci kép-
viselő-testület. 

A három szocialista poli-
tikus sajtótájékoztatója vé-
gén azt kérte a váci lakosság-
tól, hogy támogassák a balol-
dal azon javaslatait, amelyek 
a bajba jutott emberek érde-
keit védik.

Vetési Imre

A váci baloldal szerint 
új kölTségvETés kell

Dr. Bóth jános: Az építkezésben  
konstruktívak leszünk, ám a lakosság  

megsarcolását elutasítjuk

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 költ-
ségvetésben látják – fogalmazott Dr. Bóth János önkormányzati frakcióvezető a minap 
tartott sajtótájékoztatón. Vác expolgármestere kijelentette: a város gazdasági helyze-
tének stabilizálását szolgáló jobboldali javaslatok kidolgozását támogatják, az építke-
zésben konstruktívak lesznek, ám a lakosság megsarcolását, a közalkalmazottak jo-
gainak megnyirbálását a leghatározottabban elutasítják.

A váci polgármester 
a testület zárt ülé-
sén hozott döntése-
iről adott tájékozta-

tást, melyben érintette az ön-
kormányzati biztos jelentését, 
ismertette az augusztus 20-i 
városi kitüntetettek szemé-
lyét. Mint mondta, több jelö-
lés is érkezett a Pro Urbe és a 
díszpolgári címre is, ám a vá-
rosatyák minősített többség-
gel csak két jelölt kitüntetését 
támogatták. A képviselő-tes-
tület döntése alapján idén Dr. 
Beer Miklós megyéspüspök 
veheti át a díszpolgári címet, 
míg a Pro Urbe kitüntetést 
Bánhidi László – jelentette be 
Fördős Attila. A polgármes-
ter a közeli napokban tartott 
közmeghallgatásról kifejtette: 
a város vezetése üdvözöli azt, 
hogy a legutóbbi nyilvános 
fórumon szép számmal vet-
tek részt a váci polgárok. Di-
cséretesnek tartják, hogy so-
kan érdeklődnek a közügyek 
iránt. Örömmel vettük a bí-
ráló szavakat – fogalmazott 
a polgármester –, amely a de-
mokrácia, a nyílt várospoli-
tikai természetes velejárója. 
Ugyanakkor elítélte, és elke-
serítőnek nevezte, hogy a bal-
oldal – az előretolt felszólalók 
révén – politikai marketingre 
használta a közmeghallgatást.   
Pető Tibor bejelentette, hogy a 
testület megszavazta a lakos-
sági hulladékszállítási díjat. A 
döntés értelmében a 120 lite-
res edények után háztartáson-
ként havi 2400 forintot kell fi-
zetniük az ingatlantulajdono-
soknak. Indokként elmondta: 
az önkormányzat a korábbi 
években – a város rendkívül 
jó gazdasági helyzetében – át-
vállalt költségeknek ma már 
csak egy részét tudja finanszí-
rozni az általános gazdasági 
környezet hatása és az örökölt 
költségvetés miatt. Pető Ti-
bor azt is elmondta, hogy az 
egyébként szakmailag rend-
kívül környezetbarát techno-
lógiát alkalmazó Ökörtelep-
völgyi hulladék-feldolgozó-
ban elhelyezett szemétszállí-
tás költségeit a társulásba tö-
mörített 104 önkormányzat 
közül mindössze négy tudja 
magára vállalni. 

Az alpolgármester a kór-
ház-rekonstrukció aktuá-

lis közbeszerzési eljárásáról 
szólva kiemelte: jelenleg az 
érvényes árajánlatok értéke-
lésénél tart, mivel a kivitele-
zői ajánlatok mind megha-
ladták a megszabott értékha-
tárt, ezért az önkormányzat-
nak 170 és 240 millió forint 
körüli összeggel kell a kór-
házfelújítás költségét kiegé-
szítenie. A tervezettnél ma-
gasabb árajánlat miatt érke-
zett baloldali kritikára utal-
va megjegyezte: „Kiss Zsolt-
nak elsősorban a saját háza 
táján kellene feltenni a kérdé-
seket, hiszen ezek a projektek 
már korábban és ilyen ára-

zással lettek elindítva. Annak 
ellenére, hogy az építőipari 
árak az elmúlt években lefelé 
mozdultak, ezek azonban az 
árazásban nem érvényesül-
tek. Most a korábbi évek hi-
báját kell korrigálni.” – érvelt 
Pető Tibor, aki bejelentette, 
hogy Vác is csatlakozott ah-
hoz az energiahatékonysági 
programhoz, mellyel a lakó-
házak energia korszerűsíté-
sét szolgálja. Erre a célra 20 
millió forintot biztosít az ön-
kormányzat. 

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester elmondta, hogy a váci 
Karacs Teréz kollégium bezá-
rása azért vált elkerülhetet-
lenné, mert Pest Megye Ön-
kormányzata nem járul hozzá 
az intézmény fenntartásához. 
Vác egyedül nem tudja vállal-
ni a – az egyébként gazdaság-
talan –  működtetéssel járó 
terheket. A tanulókat és az 
ott dolgozó 22 alkalmazottat 

a város más intézményeiben 
helyezték el. Az alpolgármes-
ter a szakmai döntés indoklá-
saként kiemelte: „Pest megye 
a megyei intézményekbe járó 
diákjait más intézményekben 
helyezi el és így mindössze-
sen 30 főről kellet volna a vá-
rosnak gondoskodnia. A 30 
főből 19 jár városi fenntartá-
sú intézménybe, a többi 10-12 
fő pedig a piarista gimnázi-
umba. Az is elgondolkodtató, 
hogy a Karacs Teréz kollégiu-
mot 270 fő befogadására ter-
vezték. Innentől kezdve min-
denki láthatja és megértheti, 
hogy 30 főt nem tudunk ott 

elhelyezni, mert gazdaságta-
lan az üzemeltetése, úgyhogy 
azt gondolom, hogy a kép-
viselő testületnek ez a dön-
tése érthető – hangsúlyozta 
Mokánszky Zoltán, aki be-
jelentette: a Váci Értéktár és 
a Madách Imre Művelődési 
Központ igazgatói székeinek 
betöltésére újabb pályázato-
kat írtak ki. 

Mokánszky Zoltán elis-
meréssel szólt a város gaz-
dag sportéletéről, a sikeres és 
eredményes utánpótlás ne-
velésről, melynek köszönhe-
tően az U 19 labdarúgó csa-
pat feljutott az NB I-be. Az 
önkormányzat a város ne-
héz gazdasági helyzete el-
lenére továbbra is támogat-
ja a sportegyesületeket – je-
lentette be az alpolgármester, 
aki gratulált a váci sportolók 
közelmúltban elért kimagas-
ló eredményeihez. 

Vetési Imre

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 hatá-
rozatait ismertette a nyilvánossággal. Kiemelt témaként szerepelt a lakossági hulla-
dékszállítás díjának kényszerű bevezetése, a kórházfelújítás újabb ütemének közbe-
szerzési eljárása, a közmeghallgatáson elhangzottak összegzése, a város sportjának 
támogatása, és a Karacs Teréz Kollégium bezárásának gazdasági okai.



A júliusi kánikulát lehűt-
ve, az országon, kedden 
este és szerda délelőtt vé-

gigvonuló vihar és heves esőzés 
sok helyen okozott kárt. Üzem-
zavar miatt leállt például a Mát-
rai Erőmű két blokkja. Az eső és 
a szél fennakadást okozott a vas-
úti közlekedésben is, Balatonal-
mádiban pedig kidöntött egy fa-
lat. Szűkebb régiónkban, a Du-
nakanyarban is villámokkal kí-
sért heves esőzés volt kedden 
este, melyet szerda délelőtt újabb 
felhőszakás követett Vácon. 

A váci tűzoltóktól szerzett ér-
tesülés szerint szerda hajnal-
ban Göd területén egy csalá-
di ház teteje – feltételezhetően 
– villámcsapás következtében 
kigyulladt és teljes terjedelmé-
ben égett. A káresetet a kiérkező 
lánglovagok 3 sugár alkalmazá-
sával eloltották. Személyi sérü-
lés nem történt.

A szerk.
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A város egyik legfon-
tosabb eseményén 
jelen volt Pető Ti-
bor alpolgármes-

ter is. Lukovich Tamás, a Pro 
Régió Nonprofit Közhasznú 
Kft ügyvezető igazgatója és 
Nagy Ervin országos főépí-
tész méltatta a beruházás je-
lentőségét, Illyés Zsuzsanna, 
a Pakony Tájépítő Kft ügy-
vezető igazgatója pedig rész-
letesen bemutatta a terveket. 
Tátrai Tibor, a kivitelezést el-
nyerő konzorcium képvise-

letében a már megkezdett 
munkákról beszélt. 

Mint ismeretes, a nagy vo-
lumenű projekt megvalósí-
tása – három éves előkészí-
tő munkát követően – 2010. 
március elsején kezdődött 
el. Az első ütem sikeres be-
fejezését követően, most a 
második ütem kezdődik. 
Legnagyobb szerepet a – ko-
rábban már felújított – főtér-
hez kapcsolódó utcák felújí-
tása kapja. Az Eszterházy és 
Katona Lajos utca, valamint 

a Liszt Ferenc sétány nagy ré-
sze teljesen megújul. A Fürdő 
utcában két önkormányzati 
vendéglátóhelyet felújítanak. 
A főtér keleti oldalán a Szé-
chenyi utca – Csányi László 
körútig, a Görgey utca a Pos-
ta parkig, valamint a Testvér-
városi és Diák közök is meg-
újulnak. 

A szakemberek minden-
hol kicserélik a közműve-
ket, és új burkolatot is építe-
nek, amely illik az utcák han-
gulatához. A tervek szerint a 
közvilágítás felújítása során 
új kandeláberek és falikarok 
szolgálják majd a közbizton-
ságot. A zöldterületek nagy-
sága nem fog csökkenni, a ki-
vágott fák helyére újakat ül-
tetnek a kertészek a közmű-
vek felújítása után.

A munkálatok összköltsége 
925.207.392 forint. A támo-

gatás összege 679.782.420, a 
felújítást végeztető Vác Város 
Önkormányzata által biz-
tosított önrész összege pe-
dig 245.424.972 forint. Ezt az 
összeget a képviselő testület 
az elmúlt hónapban még130 
millió forinttal kiegészítette.

Az Európai Unió által támo-
gatott, és az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával megvalósuló vá-
rosrekonstrukció várhatóan 
2002 tavaszáig megvalósul. 
A bejelentést követően 
Buchwald Imre projektme-
nedzser szimbolikus munka-
terület átadása keltett derűt 
a nagyteremben összegyűlt 
hallgatóságnak. Egy hatal-
mas tortát adott át a polgár-
mesternek, melyet a megúju-
ló Városkapu tér fotója díszí-
tett. 

BCSI 

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 be-
indítását.

1. Ajánlattételi feltételek:
	 	Az	ajánlattevőnek	a	szolgáltatás	megkez-

désének	határidejétől	visszamenőleg	szá-
mított,	legalább	1	év	folyamatos	helyi,	me-
netrend	szerinti	autóbuszos	személyszál-
lítási	gyakorlattal	kell	rendelkeznie.	

2. Az ajánlattétel tárgya:
		 	Fót	 –	Dunakeszi	SZTK	között,	 autóbusz-

szal	végzett	menetrend	szerinti	 személy-
szállítási	 közszolgáltatási	 feladat	ellátása	
menetrend	szerint.	(A	menetrend	letölthe-
tő	a	www.fot.hu	honlapról)

3.  Az ajánlatok benyújtásának  he-
lye és határideje:

	 	2151	Fót,	Vörösmarty	tér	1.,		2011.	év	au-
gusztus		hó		15.	nap		14.00	óra.

4. Az ajánlatok bontása:
	 	Az	 ajánlatok	 bontására	 2011.	 augusztus	

15-én	 15.00	 órakor	 kerül	 sor	 Fót	 Város	
Polgármesteri	Hivatal	Házasságkötő		Ter-
mében		(cím:	2151	Fót,	Vörösmarty	tér	1.).

5.  Az ajánlatok elbírálásának szem-
pontjai:

	 	A	pályázat	nyertese	csak	a	legkedvezőbb	
árajánlatot	tevő	pályázó	lehet	.

6. Eredményhirdetés:
	 	Az	Ajánlatkérő	az	ajánlatok	elbírálását	kö-

vetően	 az	 ajánlatok	 bontásától	 számított	
30	naptári	napon	belül	írásban	tájékoztat-
ja	az	ajánlattevőket	az	eljárás	eredményé-
ről.

7. Egyéb kérdések:
	 	Kiíró	a	pályázat	nyertesével	–	az	erről	szó-

ló	értesítés	kézhezvételének	napjától	szá-
mított	30	naptári	napon	belül	–	a	közszol-
gáltatási	szerződést	megköti.

	 	A	szolgáltatás	megkezdésének	határnap-
ja:	2011.	október	1.

	 	Kiíró	 a	 közszolgáltatási	 szerződést	 hatá-
rozott	 időtartamra,	2012.	december	31-ig	
köti,	a	meghosszabbítás	 lehetősége	mel-
lett.

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:

kiégett egy gödi családi 
ház tetőszerkezete

villámcsapással 
kísért hatalmas 

esőzés
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A váci könyvtár a 20 hónapos, összetett 
projekt keretében összesen 12 millió 
Ft-os támogatásban részesült. Az el-
nyert forrásból számos olvasást nép-

szerűsítő program került megrendezésre. Az 
első nagysikerű rendezvényen (2010. május 29-
én) az olvasók rendhagyó módon találkozhat-
tak a könyvtárral Vác Főterén, ahol különféle 
kézműves-foglalkozások, kvízjátékok és totók 
várták az érdeklődőket. A rendezvényt a váci 
Fónay Színtársulat és a MÉG színház óriásbá-
bos előadása színesítette. 

A program 2010 őszén – a Cházár András 
Többcélú Közoktatási Intézménnyel együtt-
működésben megvalósított – „Hallók a csend 
világában” rendezvénysorozattal folytató-
dott. A hat részből álló rendezvény célja az 
volt, hogy a könyvtár által nyújtott lehetősé-
geket megismertesse a hallássérült gyerekek-
kel/ fiatalokkal, megnyitva előttük egy ko-
rábban számukra kevésbé elérhető „világot”. 
A program másik célja a többségi társadalom 
figyelmének felhívása, az épek és sérültek kö-
zötti kommunikációs hézagok csökkentése. A 
rendezvényt egy nagysikerű bábszínházi elő-
adás nyitotta meg a speciális intézményben. 
Egy másik alkalommal a hallássérült gyere-
keknek a könyvtár munkatársai kézműves– 
és könyvtárhasználati foglalkozásokkal ked-
veskedtek. 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 programsoro-
zat további részeként volt rendhagyó idegen-
vezetés az oktatási intézményben, valamint 
különféle szakmai előadások, de szintén nagy 
érdeklődés övezte a sikeres életutakat bemu-
tató, „Sikeres siketek” elnevezésű programot. 
A rendezvényt a Misztrál együttes koncertje 
zárta a siketnéma intézetben, ahol a hallás-
sérült emberek számára speciális, indukciós 
hurok tették élvezhetővé a zenét. 

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó 2009 
decemberétől 2011 januárjáig tartó gyerek-
programok (zenei, olvasási, természetisme-
reti, matematikai) közül az „Élménygűjtő-
Matricaprogram” bizonyult a legépszerűbb-
nek. A 30 (vagy annál több) könyvet elolvasó 
gyerekek közül öt nyertest sorsoltak ki, míg 
az az iskola, melynek tanulói a legtöbb köny-
vet olvasták, elnyerte az „Olvasó Iskola” cí-
met. A megtisztelő cím birtokosa a Karolina 
Katolikus Általános Iskola lett. 

A projekt támogatási kerete lehetővé tet-
te a fenti programok mellett két kistérsé-
gi (sződligeti és váchartyáni) könyvtár, va-
lamint három helyi intézmény (Juhász Gyu-
la Általános Iskola, Váci Értéktár, Levéltár) 
összese 11500 rekordjának a Szikla integrált 
könyvtári rendszerben való feldolgozását, to-
vábbá az – egységes arculatot létrehozó – új 
olvasójegy, könyvtári-tájékoztató, egy rövid, 
intézményt bemutató kisfilm és a megújult 
weboldal elkészítését. 

Maczkay Zsaklin

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) bevo-
násával megvalósult program 2009 őszén indult négy könyvtár (Érd, Gödöllő, Szent-
endre és Vác) összefogásával. Fő célkitűzése a könyvtári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

E józan megfontolásra alapozó elmé-
let azonban az elmúlt években foko-
zatosan darabjaira hullott; a felmerü-
lő kérdésekre pedig egyszerűbb rávág-

ni, hogy „a válság” miatt van, mint mélyebbre 
ásni és figyelembe venni néhány egyéb szem-
pontot is. A recesszió kiváltó okait (fedezet nél-
küli spekuláció, stb.) most ne firtassuk, tény 
azonban, hogy megrengette az egész deviza- 
és hitelpiacot, veszélybe sodorva ezzel számos 
olyan család megélhetését, akik meggondolat-
lanul, de olyanokét is, akik mindent jó előre ki-
számolva döntöttek a hitelfelvétel mellett.

Az érem másik oldala ugyanakkor – bár a 
felvetés egyáltalán nem újkeletű – méltat-
lanul elhanyagolt és mellőzött téma a folya-
matos önostorozás mellett, mellyel azt suly-
koljuk önmagunkba, hogy „tovább nyújtóz-
kodtunk, 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 EU-
tagállamokban – noha sokkal nagyobb pénz-
összegek 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 pénz-
intézetek, mint nálunk. Mondhatni több pén-
zért kevesebb jogot kaptunk, mint nyuga-
ti társaink, holott egy Európai Bizottsági ter-
vezet már 2007-ben közös minimális követel-
ményeket szabott a tagállamok hitelfolyósítói 
számára arról, hogy miként számolják ki az 
általuk nyújtott hitelek éves kamatrátáját, mi-
lyen tényeket kell szerepeltetniük a hirdetése-
ken, és milyen információt kell megadniuk a 
hitelfelvételt tervezőknek.

Nyilvánvaló, hogy akik már bajban van-
nak, azokon ez a felismerés vajmi keveset se-
gít, akik viszont éppen hasonló döntés előtt 
állnak, azok igenis vegyék figyelembe, hogy 
Uniós állampolgárként megilletik őket a Kö-
zösség által biztosított jogok, vagyis a hitelfel-
vétel során sem történhet megkülönböztetés 
állampolgársági, vagy bármilyen más szemé-
lyiségi alapon az Unió egyes tagállamainak 
polgárai között. 

Különösen érdemes nekünk, magyarok-
nak – mindenféle hangzatos és látványos mo-
ratórium és más állami csodatevés közepet-
te – odafigyelni mindezekre, mert tünetkeze-
lés helyett talán már az is elég lenne, ha felis-
mernénk, hogy nem szükséges eleve hátrány-
ból indulnunk.

Gyenes Edina

Bátor és szerencsés ember az, aki alapos mérlegelés után – bízva hazája gazdasági 
fejlődésében és saját termelőképességében – vállalhatja akár az ingatlanfedezetű köl-
csön felvételét is, mindezt azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy képes lesz azt a szer-
ződési feltételek szerint visszafizetni.

Több pénzért
kevesebb jogot kaptak

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

Dunakesziről egészen az országhatárig 
kerékpározhatunk

Átadták a Fő úti – 
liget utcai kerékpárutat

A z Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretein belül a dunakeszi önkor-
mányzat újabb 2,5 kilométeres sza-
kasszal bővítette a városi kerékpár-

út-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 ki-
vitelezési munkálatokat nettó 110,8 millió fo-
rintos árajánlattal elnyerő Penta Kft. mun-
katársai felújították a főút több csomópont-
ját, új gyalogátkelőket és autóbuszmegállókat 
– köztük a városi Szakorvosi Rendelőintézet-
nél – építettek. 



Környezetvédelemmel  
a pénztárcája védelméért!
ne dobja el Kimerült alKáli elemét
Használjon incomp alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!
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T ájékoztatom	a	lakos-
ságot,	hogy	Vác	Vá-
ros	Képviselő-testü-

letének	döntése	alapján	a 
nyári időszakban (2011. 
augusztus 31-ig) a gyer-
meküket (gyermekeiket) 
egyedül nevelő szülők 
gyermekükkel (gyerme-
keikkel) 50%-os kedvez-
ménnyel vehetik igény-
be a városi intézmények 
szolgáltatásait, prog-
ramjait. Az	érintett	 intéz-
mények:	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	személye-
sen	benyújtani	ügyfélfogadási	időben,	ahol	biztosítják	a	szükséges	formanyom-
tatványt.

Vác,	2011.	július	06.
Dr. Maruszki Gábor

Vác	város	jegyzője

nyári váci kedvezmények

U tazásunk tervezése 
közben a kellemes él-
ményekre való fel-
készülés során saját 

és szeretteink testi épségére, 
egészségére is vigyáznunk kell. 
Bizonyos veszélyforrásokat, il-
letve kellemetlenségeket némi 
odafigyeléssel kivédhetünk, 
ha pedig már megtörtént a baj 
(napégés, gyomorrontás, ro-
varcsípés stb.), legalább a már 
meglévő tüneteket enyhíthet-
jük.

Utazás előtt érdemes végig-
gondolnunk mennyire baleset-  
ill. fertőzésveszélyes az adott 
térség, illetve régió, ahová pi-
henésünket terveztük (hegy-
vidék, trópusi országok, stb.). 
Érdeklődjünk, szükséges-e va-
lamilyen védőoltás beszerzése 
különösen, ha más kontinens-
re utazunk (sárgaláz, tetanusz, 
veszettség, tífusz stb.). Milyen 
az egészségügyi ellátás szín-
vonala, elérhetősége. A köte-

lező és javasolt védőoltásokról 
hasznos információkat talál-
hatunk az alábbi honlapokon: 
www.antsz.hu , www.oek.
hu , www.kum.hu, www.
utazaselott.hu

Külföldi utak előtt minden-
képp érdemes baleset- és be-
tegbiztosítást kötnünk.

Távolabbi országokba uta-
zóknak érdemes picit utána-
járniuk szükséges-e külön en-
gedély v. igazolás az általuk 
használt gyógyszerkészítmény 
beviteléhez. Erről, a külügy-
minisztérium is szívesen ad 
felvilágosítást, a szükséges iga-
zolást pedig kezelőorvosunk-
tól kérhetjük.

Csomagunk mérete és ösz-
szetétele (így a magunkkal 
vitt gyógyszerek, kötszere-
ké is) nagyrészt függ tervezett 
szabadidős tevékenységeink-
től, hisz nem mindegy, hogy 
csak néhány kellemes tenger-
parti séta jelenti számunkra a 

kikapcsolódást, vagy inkább 
az aktív pihenést részesítjük 
előnyben pl. túrázás vagy eset-
leg vadvízi evezés.

Útipatika csomagunkat,  
mindig kézi poggyászban 
szállítsuk (száraz, fénytől vé-
dett hűvös helyen tároljuk),  
hisz bármikor szükségünk le-
het tartalmára, és így kisebb 
az esély az esetleges elkevere-
désre is. Repülőutaknál ez kü-
lönösen fontos, hisz a rakodó-
térben megfagyhatnak gyógy-
szereink, ami akár tönkre is 
teheti a készítményt (pl. inzu-
linok, vakcinák esetén).

Hosszabb, órákig tartó moz-
dulatlan testhelyzettel járó út 
során az utazási trombózis 
kockázatának csökkentése ér-
dekében, néha mozgassuk át 
végtagjainkat, kerüljük a túl-
zott kávé és alkoholfogyasz-
tást, és igyunk sok folyadékot.

Úti célunktól függetlenül né-
hány gyakran előforduló eset-
re mindenképp érdemes felké-
szülnünk.

Mit érdemes magunkkal 
vinnünk?
• kézfertőtlenítő gél, oldat, 
frissítő kendő, papírtörlő, pa-
pír WC ülőke
• napszemüveg, fényvédő 
krém, napozás utáni ápoló, 
nyugtató gél
• rovarriasztó készítmény, csí-
pés utáni krém, stift
• calcium pezsgőtabletta
• fájdalom, láz- és gyulladás-
csökkentő készítmény
• hasfogó, görcsoldó, hányás 
csillapító, pre- és probiotikum, 
bélfertőtlenítő

• B6 vitamin vagy egyéb há-
nyingert csillapító szer
• sebfertőtlenítő oldat vagy 
spray, sebtapasz (lehetőleg víz-
hatlan), steril kötszerek
• fájdalomcsillapító, érzéstele-
nítő gél vagy spray
• lázmérő
• fogamzásgátló eszközök
• füldugó

A higiénés szabályok be-
tartására sajnos nem mindig 
adottak a körülmények, ezért 
mindenképp érdemes víz nél-
kül is használható fertőtlení-
tő gél és higiéniai kendőcs-
kék magunknál tartása, főleg 
ha kisebb-nagyobb gyerekkel 
utazunk.

Nyáron napsütött területe-
ken fontos a megfelelő fény-
védelem bőrünk és szemünk 
számára is. Napallergiára haj-
lamosak hipoallergén, emel-
tebb faktorú fényvédő krémet 
vigyenek magukkal. Gyógy-
szerkészítmények használa-
ta során érdemes odafigyel-
nünk azok esetleges fényérzé-
kenyítő mellékhatására (pl. bi-
zonyos antibiotikumok, fáj-
dalomcsillapító gélek, spray-k 
esetén). Leégés, égés esetére 
dexpanthenol tartalmú készít-
ményt érdemes használnunk.

Rovarriasztó készítmény, ill. 
csípés utáni krém, stift mindig 
legyen kéznél.

Legyen szó allergiáról (étel- 
v. napallergia), napszúrás-
ról, rovar- medúza csípésről, 
meghűlésről, a tüneteink eny-
hítésében mindig segíthet a 
calcium pezsgőtabletta. Jó, ha 
van a bőröndünkben.

Fájdalom láz- és gyulla-
dáscsökkentő készítmények-
nél érdemes megjegyeznünk, 
hogy többnyire mind a há-
rom hatással rendelkeznek, 
bár eltérő mértékben (így nap-
szúrás esetén is elviselhetőb-
bé teszik tüneteinket). Fon-
tos, hogy ugyanaz a ható-
anyag több gyártó készítmé-
nyeiben is megtalálható, ami 
ha nem figyelünk, könnyen 
vezethet túladagoláshoz, hi-
szen más néven, de ugyan-
azt a hatóanyagot visszük be 
a szervezetünkbe. Az azonos 
hatású esetleg különböző ha-
tóanyag tartalmú készítmé-
nyeket sem ajánlott kombi-
nálnunk, ugyanis a hatásfok a 
kombinációval nem nő, a szer-
vezetünknek azonban le kell 
bontania a bevitt anyagokat, 
ami a mellékhatások és a mér-
gezés esélyeit növeli.

Egzotikus területek egzoti-
kus ételei, de már a nem meg-
felelő minőségű ivóvíz fo-
gyasztása (vagy használata 
ételekben, gyümölcsök mo-
sásra), amit néha a legnagyobb 
körültekintéssel sem sikerül 
elkerülnünk, okozhatnak ki-
sebb nagyobb kellemetlensé-
geket. Nem árt az óvatosság, 
de ha már megvan a baj (gyo-
morrontás, hasmenés), első-
ként mindenképp a szén tab-
letta vagy kapszula használa-
ta ajánlott, ez gyerekek esetén 
is nyugodtan alkalmazható. 
Ilyen esetekben,  ami távoz-
ni igyekszik a szervezetünk-
ből, az inkább távozzon, a tü-
neteket némileg enyhíthetjük 
a bélmozgásokat lassító a ké-

szítményekkel (kisgyermekek 
esetén nem ajánlott), a felépü-
lést pedig gyorsíthatjuk a nor-
mál bélbaktérium flóránkat 
pótló probiotikumokkal.

Megváltozott étkezési szoká-
saink miatt időlegesen emész-
tési gondjaink is akadhatnak, 
savlekötő, és emésztést előse-
gítő készítmények könnyíthet-
nek közérzetünkön, ha pl. túl 
nehéz vagy fűszeres ételeket 
fogyasztanák.

Hosszabb utazás, hajó vagy 
repülőút során kialakuló rosz-
szullét is gyakran előfordul-
hat, nem árt, ha mindig van 
nálunk B6 vitamin (terhesek-
nél mindenképp, gyerekeknél 
is elsősorban a vitamint vá-
lasszuk), vagy egyéb hányin-
gert, hányást csillapító szer.

Krónikus betegségben szen-
vedők jelezzék útitársaiknak, 
(ha van rá mód) betegségü-
ket, vagy legalább egy erről 
informáló kártyácskát tartsa-
nak maguknál, arra az esetre, 
ha eszméletvesztéssel járó ro-
hamuk lenne, hogy mielőbb 
megkaphassák a szükséges, 
szakszerű segítséget.

Reméljük nyaralásuk kel-
lemesen 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 cí-
men tehetik fel. A szerk.)

HAsznos TAnÁcsok 
a nagy utazás előtt

Mindannyian örömmel tervezgetjük utazásainkat, nyári jól megérdemelt pihenésünket, amelyet családunkkal, sze-
retteinkkel töltünk. Pihenésünk pedig akkor lehet igazán zavartalan, és nyugodt, ha tudjuk az esetleg felmerülő vá-
ratlan helyzetekre is felkészültünk.
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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!
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A kétnapos rendez-
vény nyitányaként -, 
amely a XII. Sárvári 
Fúvószenei Várfesz-

tivál is volt egyben – a duna-
keszi fúvósok nagysikerű tér-
zenével szórakoztatták a Sár-
vári Gyógy– és Wellnessfürdő 
úszkáló közönségét, akik vas-
tapssal jutalmazták a különle-
ges zenei élményt.  

A megmérettetésre másnap 
délelőtt a Nádasdy-vár sza-
badtéri színpadán került sor. 
Tóth Ferenc karnagy zenekara 
igényes műsorral, és jól sike-
rült előadással örvendeztette 
meg a rendezvényre kilátoga-
tó sárváriakat, és a zsűri tag-
jait: Dohos László, Liszt-díjas 
karnagyot, a Magyar Fúvós-
zenei és Mazsorett Szövetség 
elnökét; Geiger György, Kos-
suth-díjas, Érdemes Művész, 
Liszt– és Artisjus díjas trom-
bitaművészt; és Szabó Fe-
renc karnagyot, aki a Győri 
Zeneművészeti Főiskola ta-
nára, és a Győri Symphonic 

Band karmestere. A verseny 
után a zenekar tagjai fürdő-
ben tettek látogatást – ahol 
előző nap még a fürdőzőket 
szórakoztatták – hogy kipi-
henjék a fáradalmakat és iz-
galmakat. 

Ezt követően a fesztiválon 
fellépő zenekarok a fürdő-
től a várudvarra menetelve 
csalogatták be a közönséget 
az esti koncertezésre, amit a 
nyolc együttes közös előadá-
sa előzött meg. 

Az igen jó hangulatú, éj-
szakába torkolló zenélést az 
eredményhirdetés követte. A 
meglehetősen erős mezőny-
ben ugyan a zenekarnak nem 
sikerült a dobogóra kerülnie, 
különdíjuk azonban mutat-

ja, hogy a szabadon válasz-
tott mű előadásában ők bizo-
nyultak a legjobbaknak. Ki-
vételes elismerésnek számít, 
hogy Geiger György trombi-
taművész az előadás közben 
külön tapssal illette e darab 

két trombitás szólistáját, Csá-
kó Balázst és Nagy Károlyt. 
Mellettük az „A tribute to 
the Count Basie Orchestra” 
című, díjat nyert mű szólistá-
ja volt még Pfeff Ákos szaxo-
fonon, és Erdei András har-
sonán. 

Tóth Ferenc karnagy el-
mondta, hogy nekik és a ze-
nekar minden tagjának, aki 
részt vett a versenyen, kö-
szönhető ez az elismerés. A 
jövőben azonban számítani 
szeretne azokra a tagokra is, 
akik jelenlétükkel nem tisz-
telték meg a kétnapos ren-
dezvényt, hiszen ha az együt-
tes teljes létszámban fut neki 
egy megmérettetésnek, ak-
kor azt biztos siker koronáz-
za – amit mi sem mutat job-
ban, mint az, hogy áprilisban 
a zenekar minősítő hangver-
senyén egy arany, és egy ki-
emelt arany diplomával gaz-
dagodott a teljes létszámú 
együttes.  

Pusztai Viktória

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.

„V alósítsd meg álmaid, le-
gyél Te a Dunakanyar 
első szépségkirálynő-
je! 2011 nyarán első al-

kalommal rendezzük meg a Duna-
kanyar térség legnagyobb szépség-
királynő választását” – adták hírül 
a szervezők, akik a szépségversenyt 
Szob – Esztergomtól kezdve – a 
Duna folyó mindkét partján – Buda-
pest – Szentendréig az összes telepü-
lésen meghirdették. A Dunakanyar 
Szépe Szépségkirálynő választás fő-
támogatója a nemzetközi hírű Mihá-
lyi László cukrász mester.

Mint az várható volt, jelentkező 
akadt bőven, az első válogatás júli-
us első napján volt. Szombaton az 
onnan tovább kerülők előzsűrizé-
sére került sor. A továbbjutó lányok 
közül kerül ki a végleges győztes. 
„Nagyon szépen köszönjük a lá-
nyoknak és a segítőiknek, szüleik-
nek és a barátoknak, hogy segítetté-
tek a verseny előtt a fellépőket, ön-
bizalmat adtatok nekik. Gyönyö-
rűek valamennyien, szívem szerint 
mindegyiküknek adnék egy koro-

nát” – mondta Loksa Levente, a ren-
dezvény társszervezője. 

Wernke Ádám, az est műsorveze-
tője, a rendezvény ötletgazdája és 
főszervezője szintén a lányokat di-
csérte. „Gyönyörűek vagytok, jó 
hogy jelentkeztetek a versenyre. Na-
gyon nehéz eldönteni, hogy kit jut-

tassunk tovább, majdnem lehetet-
len megítélni, hogy ki a legszebb.” 
A zsűriben helyet foglaló Hargitai 
Katalin szerint ebből a versenyből 
nagyszerű hagyományt kell terem-
teni, hiszen a Dunakanyar megér-
demli, hogy önálló királynője le-
gyen. 

Biegelbauer Lilla, a TEN MODEL 
modellügynökség vezetője szerint 
néhány év múlva már elképzelhe-
tetlen lesz a nyár szépségkirálynő 
választás nélkül. Mokánszky Zol-
tán, Vác város alpolgármestere 
büszkén vállalta, hogy a város segí-
tette a rendezvényt.

A lányok szűkszavúak voltak, 
ám annyit elárultak, hogy sokat 
készültek a versenyre. Valameny-
nyien úgy érzik, hogy rendsze-
res sportolással, egészséges táp-

lálkozással és baráti biztatás-
sal érdemes színpadra állniuk.  
Az előzsűrizésre tizennyolc lány 
szerzett jogot, akik közül – a be-
szélgetés, fürdőruhás bemutató 
és az utcai ruhás felvonulás után 
– tizenhárman kerültek a két hét 
múlva megtartandó „igazi” ver-
senyre. Ugyanis a Váci Világi Viga-
lom színpadán derül majd ki, hogy 
kinek a fejére helyezik fel majd a ko-
ronát. 

BCSI

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 „Duna-
kanyar első szépségkirálynője” választás előzsűrizésére került sor. Az előtérbe helyezett székeken fő-
leg az izguló anyukák, a versenyre jelentkező lányok udvarlói, családtagok és a szép számú baráti kö-
rök foglaltak helyet. Izgatottan várták a zsűrizést, nagyon szorítottak hozzátartozóikért.

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.)

SCHOOL OF BUSINESS  
DUNAKESZI TAGINTÉZMÉNY

2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10. (a Gimnázium épületében)

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.

kéPzésEk éRETTségIzETTEknEk
•  Informatikai rendszergazda: (hálózattelepítő	és	
üzemeltető,	webmester,	karbantartó,	2	éves)	

•  Informatikus:		(gazdasági,	távközlési,	 
telekommunikációs,	2	éves)

•  Sportedző/sportoktató: 
(1	éves,	személyi	edző)



7Dunakanyar Régió

 

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

2011. július 21.

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!

A JESZENSZKY® PRODUKCIÓ BEMUTATJA 

2011. JÚLIUS 31ÉN VASÁRNAP 21:00 ÓRÁTÓL.
Helyszín:  Váci Világi Vigalom® főtéri nagy színpada Vác, Márc. 15. tér. 

Látványos Ope re tt Koncert Show 90 pe rcbe n

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.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

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) 

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

VaciBalett_szorolap_A5_VaciVigal2   2 2011.07.05.   17:26:39VaciBalett_szorolap_A5_VaciVigal1   1 2011.07.05.   17:26:37

Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, repsol, 

. szűrők (alco, techncar)
. Fékbetétek (Mintex, textar)

. gyertyák (ngK, Beru)

• 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

A grafikusművész első 
itt tartózkodásai 
idején, még a ’90-es 
évek elején készített 

litográfiákat a váci műhely-
ben, s kötött máig élő barát-
ságokat. Egyebek közt – a ki-
állítást megnyitó – Mizser 
Pál festőművésszel, akinek 
huzamosabb ideig verőcei 
otthonában vendégeskedett. 
A japán művész személyesen 
ugyan nem tudott részt ven-
ni a rendezvényen, de – egy 
kivetítő segítségével – még-
is ’élőben’ élvezhette a meg-
nyitót, melynek szövegét ma-
gyar származású felesége 
’egyenesben’ fordította.

A sokszorosított grafikák 
aquatinta (a rézkarc egy faj-
tája) és esetenként úgyneve-
zett vakdombor nyomással 
készültek, Wakabayashi sa-

ját míves – már önmagában 
is esztétikai élményt nyújtó – 
kézimerítésű papírjaira. 

A színes képek egyik leg-
főbb szépsége talán, hogy mi-
közben az ősi japán (tus)fes-
tészet hangulatát és forma-

nyelvét őrzik, magukon vise-
lik a modern, kortárs művé-
szet ízeit is.  

Wakabayashi alkotásain a 
japán művészet alapvető stí-
lusjegyeit fedezhetjük föl, a 
tökéletesen letisztult forma-

világot és színharmóniát. Lí-
rai hangvételű képeinek alap-
tónusát a kék-lila, valamint a 
vörös-narancs varázslatos ár-
nyalatai határozzák meg.  A 
félabsztrakt műveken a koz-
mosz égi küzdelmei jelennek 
meg, a csillagos ég, a Nap és 
a Hold, szimbolikus jelentést 
hordozó alakjai. Valamint – 
szintén visszatérő motívum-
ként – a japán nép életérzését 
s filozófiáját elementáris erő-
vel megjelenítő, égbe nyúj-
tózó hegyek. Sajátos végte-
lenség– élményt nyújtanak 
a határtalan égboltból „ki-
metszett”, keretekbe foglalt 
sávok, mintegy érzékeltet-
ve, hogy a kép által megjele-
nített, s általuk látható rész 
mögött az Egész található.

Wakabayashi Fumio cso-
dálatos, Magyarországon 
ritkán látható alkotásai au-
gusztus közepéig tekinthe-
tők meg. 

Maczkay Zsaklin

japán művész kiállítása 
a váci Arcus galériában

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

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).

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 

öltözzön barátaival 
együtt jelmezbe!

Barokk jelmezverseny a  
  Váci Világi Vigalomban

S zabó Dóra a TV2 Szép-
ségkirálynő című mű-
sorában Miss Earth 

Hungary koronáját nyerte el. 
Szabó Dóra így vall magáról: 
– Vácott élek, gyerekkorom 
óta a mozgás határozza meg 
az életem, például a jazz ba-
lett, a latin tánc, a tangó. 

Régebben a színházművé-
szet felé is kacsintgattam, saj-
nos ez az álmom beteljesület-
len maradt. Fontos számom-
ra a családom, ugyanis ők 
azok, akikre mindig, minden 
helyzetben számíthatok. Dó-

rát korábban a váci Electro 
Szignál televízió műsorveze-

tőjeként ismerhettük meg. 
V. Zs.

A váci szabó Dóra a Miss Earth 
Hungary cím boldog tulajdonosa
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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.

Dunakanyar Régió

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

A háromfordulós osztá-
lyozó második köré-
ben kapcsolódott be 
a Vác Városi Labda-

rúgó SE, ahol mindjárt a fel-
nőtt gárdája révén immár NB 
I-es diósgyőriek szerették vol-
na megállítani a mieinket. Az 
első találkozón hiába támad-
tak többet és szereztek veze-
tést a hazai váciak Füle Ákos 
révén, a vége 1-1-es döntetlen 
lett. Szerencsére a visszavá-
gón idegenben is hevesen do-
bogott a váci szív és a Zoltá-
nok (Arany és Mundi) egy-egy 
góljával továbblépett a Vác. Az 
NB I-es Kiemelt csoportba ke-
rülésért így már „csak” a Haj-
dúböszörmény 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-

tá a Nyilas-legénységet. Ezt jól 
tükrözte a visszavágó, amelyen 
a piros-kékek 8-0-ra (!) gázol-
ták el a vendéglátókat és beke-
rültek az elitmezőnybe.

Nyilas Elek, a korábban Vá-
cott futballozó, majd a Vác 
mellett a Ferencvárossal is baj-
noki címet szerző tizennégy-
szeres válogatott fiatal szak-
ember – szokásához hűen – 
ezúttal is CSAPATBAN gon-
dolkodott, a nagy siker után 
sem kívánt teljesítményük 
alapján kiemelni játékosokat. 
Viszont megemlítette, hogy az 
év közben a felnőtt kerettel ké-
szülő öt játékosa nagyban se-
gítette az eredményességet. 
Mint mondta, a Vác erőssé-
gei számára a felnőttek között 
való megmérettetés jelentősen 
segíti az igazi fejlődést. 

Vácott okosan sáfárkodnak 
a tehetségekkel, kitartó, ke-

mény munkát követelnek tő-
lük. Ám ennek – mint látjuk – 
meg is van a gyümölcse. Mint 
ahogyan Nyilas Elek is fogal-
maz: „A magasabb osztályban 
való helytálláshoz munka, alá-
zat és az eddig is tapasztalt po-
zitív szemlélet szükséges. 

A keretben természetesen 
lesznek változások a korosz-
tályoknak megfelelően. Nem 
szabad megelégedni önma-
gunkkal, eredményeinkkel, 
meg kell őrizni a jó csapatszel-
lemet. 

Célunk mindenképpen az, 
hogy a váci labdarúgó után-
pótlás megőrizze tekintélyét a 
hazai futballéletben és biztos 
alapot adjon mind a játékosok 
jövőbeni karrierjéhez, mind a 
helyi élcsapat játékos bázisá-
hoz.”

Kereszturi Gyula

Ezúttal az osztályozón is remekeltek

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.

Nyilas Elek U19-es csapata feljutott az elitosztályba, 
mely a két évvel fiatalabb korosztálynak is élvonalbeli szereplést jelentH a valaki most kilá-

togatna a Hunga-
roringre, szorgalma-
san dolgozó mun-

kásokat látna szinte minden-
hol. Szükség is van a sietségre, 
ugyanis július 31-én rendezik 
meg a mogyoródi pályán a 26. 
Formula 1 ENI Magyar Nagy-
díjat, és a ringnek jövő hét ele-
jére már tökéletes állapotba kell 
kerülnie.

„Körülbelül 400 kamion, 
és csapatonként 50-70 dolgo-
zó érkezik meg Mogyoród-
ra a német futamot követő-

en, hogy fokozatosan belakja 
a paddock területét. Az utol-
só simításokat végezzük már 
a pályán, és az idei felújítási és 
előkészítési munkákban mint-
egy 42 alvállalkozó vett illet-
ve még mindig vesz részt, akik 
az aszfaltozást, sátorépítése-
ket, a lelátó karbantartását, a 
takarítási munkálatokat, a fű-
nyírást és a pálya festését vég-
zik” – árulta el Richter Gábor, 
a Hungaroring Sport Zrt. pro-
jekt menedzsere.

Ráadásul idén sztárvendé-
gekből sem lesz hiány a magyar 
futamon: A Hungaroringen 
ugyanis a világ leggyorsabb 
autóversenyzőit a világ egyik 
leggyorsabb atlétája, a sokszo-
ros világcsúcstartó jamaikai 
sprinter, Asafa Powell a hely-
színen tekinti meg. Ráadásul 
az információk arról szólnak, 
hogy a Robert Kubica miatt tá-
volmaradó lengyel szurkolók 
helyét az Alonso rajongók fog-
lalhatják el. 

„Nagy érvágást jelent, hogy 
Robert Kubica súlyos sérü-
lést szenvedett az év elején, így 
körülbelül 16-20 ezer lengyel 
szurkoló marad távol a ma-
gyar futamtól. Ugyanakkor 
van még remény, hisz a Ferrari 
legutóbbi sikere újraélesztet-
te a szurkolók azon reményeit, 
hogy a maranellóiak Fernando 
Alonso vezetésével ismét bele-
szólhatnak a világbajnoki küz-
delembe. Az olasz csapat szur-
kolói máris sokkal aktívab-

Már lassan minden készen áll a Hungaroringen 
a 26. Formula 1 EnI Magyar nagydíjra

verseny, fesztivál, 
sztárparádé

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

A	Magyar	Nagydíjnak	otthont	adó	
Mogyoród	sem	várja	ölbe	tett	kéz-
zel	 a	 versenyt.	 GP	 Fest	 néven	
rendezvényt	szerveznek	a	Forma-
1-es	 Magyar	 Nagydíj	 kísérőren-
dezvényeként	július	28.	és	31.	kö-
zött,	 és	 az	 illetékesek	 színvona-
las,	 országimázsépítő	 programo-
kat	ígérnek.
„A	 magyarok	 vendégszerete-

tükről	 híresek,	 így	 a	 rendezvényt	
e	koncepció	köré	építjük.	Gyakor-
latilag	azt	is	mondhatjuk:	Magyar-
ország	 vendégül	 látja	 a	 Forma-1	
szerelmeseit”	 –	 fogalmazott	Sző-
ke István László	a	szervezők	kép-
viselője.	
A	 rendezvény	 négy	 helyszínen	

várja	 majd	 a	 látogatókat.	 A	 „bor-
város”	 gasztronómia	 élvezete-
ket	 ígér,	 „csodaország”	a	kicsi	és	
nagy	 gyerekek	 szórakoztatásáról	
gondoskodik,	 az	 autóversenyhez	
kapcsolódóan	lesz	szimulátorpark	
és	 versenypálya,	 valamint	 a	 mo-
gyoródi	Aquaréna	is	csatlakozik	a	
fesztiválhoz.	A	 területen	belül	 két	
színpadot	 állítanak	 fel,	 itt	 estén-
ként	 neves	 előadók	 gondoskod-
nak	majd	a	megfelelő	hangulatról.

Kurucz Péter,	 Mogyoród	 alpol-
gármestere	 elmondta,	 hogy	 üd-
vözlik	a	rendezvényt,	mert	így	vég-
re	 lehetőség	 nyílhat	 arra,	 hogy	 a	
korábban	rosszhírű	Mogyoród-kö-

zeli	 „vendégfogadást”	 megváltoz-
tathassák,	 és	 színvonalas	 prog-
ramokkal	szolgálhassanak	a	turis-
táknak.
Ettől	függetlenül	ismét	a	telepü-

lés	„vendége	lesz”	az	a	vállalkozói	
kör,	aki	működési	engedélyt	kér	és	
kap	 a	 mogyoródi	 önkormányzat-
tól,	 akik	 szolgáltatásaikat	 kínálják	
az	F1-es	szurkolóknak.
„Természetesen	 több	 nyomtat-

ványt	ki	kell	töltenie	a	jelentkezők-
nek,	amit	május	vége	óta	megta-
lálnak	 a	 www.mogyorod.hu 
honlapon.	 Ebben	 az	 egységcso-
magban	minden	kitöltendő	nyom-
tatvány	illetve	a	különböző	hatósá-
gi	tájékoztatók	megtalálhatók,	ami	
az	 engedélyhez	 feltétlenül	 szük-
ségesek.	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	el-
lenőrizni	tudjuk,	hogy	csak	regiszt-
rált	 vállalkozó	kapjon	 lehetőséget”	
–	fogalmazott	dr. Szilágyi Mária, a 
mogyoródi	 önkormányzat	 igazga-
tási	irodavezetője.	Mint	megtudtuk,	
nincs	maximálva	a	kiadható	enge-
délyek	száma,	és	az	utóbbi	évtized	
alapján	 idén	 is	 100-150	 engedély	
kiadására	lehet	számítani.

MogyoRóD Is készül

váci focicsapat  
az élvonalban!

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

lágbajnok minél jobb szerep-
léséért szurkol a 26. Formula 
1 ENI Magyar Nagydíjat meg-
előző német futamon.

- molnár –
Fotó: Hungaroring

Aktuális és korábbi  
lapszámainkat  

megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 
online hírportálon.


