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A dunakeszi

Noll Petra

Button újra meghódította

a Hungaroringet
A

26. Formula 1 ENI Magyar Nagydíjon 2006 után ismét esős versenyt
rendeztek a Hungaroringen, és ismét Jenson Button győzött, megelőzve a világbajnoki pontversenyben vezető
Sebastian Vettelt és a pénteken 30. születésnapját ünneplő Fernando Alonsót.
(Cikkünk a 8. oldalon)

Ó

Fotó: Cservenák Péter

a Dunakanyar Szépe

riási érdeklődés kísérte a Dunakanyar Szépe választás
döntőjét. A Váci Világi Vigalom egyik legnépszerűbb
programja a szépségkirálynő választás volt, melynek
döntőjébe az előzsűrizés után 13 hölgy jutott be. A Dunaparti nagyszínpadot több ezren vették körül, hogy testközelből is gyönyörködhessenek az ifjú hölgyek szépségében.
(Írásunk a 3. oldalon)
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Magasabb rendű tulajdonosi szemlélet

Beszélgetés Pető Tibor váci alpolgármesterrel

Pető Tibor alpolgármester felügyeli az önkormányzat gazdasági területét, amelyben lényeges – és az ellenzék bírálatát kiváltó – lépést tett az új testület: létrehozta a városi holdingot, azaz Elismert Vállalatcsoportot, amelynek központi egysége a Váci Városfejlesztő Kft. Erről és más, a város működését befolyásoló, fontos gazdasági kérdésekről érdeklődtünk Pető Tibortól.
– A holding létrehozásának célja a gazdaságosabb és hatékonyabb működés, a város
plusz bevételeinek növelése. Mikorra várható, hogy eredményeket hoz?
– Elsődleges célja valóban a gazdaságos működés, illetve az, hogy az önkormányzati döntésekben is megjelenjen egy magasabb rendű
tulajdonosi szemlélet. Az önkormányzat bizottságai továbbra is nyújthatnak bármilyen
segítséget egyesületeknek, közösségeknek, a
holding azonban ezt számszerűsíti, azaz szembesíti az önkormányzatot azzal, hogy egy-egy
ilyen döntés milyen kiadással jár. Ez szükséges, mivel a város anyagi helyzete idén jelentősen romlott, a gazdasági recesszió mostanra elérte az önkormányzatokat is. Az iparűzési adó bevételek jelentősen csökkentek, ez Vácon mintegy 1,7 milliárd forint kiesést jelent.
Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy az oktatási és egészségügyi intézményeink maradnak, melyek fenntartása, működtetése viszont
egy fix, magas kiadást ró a városra.
– Plusz teher, ám Vác mindig is arra koncentrált, hogy megőrizze diákváros jellegét,
hagyományait. Gazdasági kényszerből és a
rendkívül alacsony kihasználtság miatt csupán a Karacs Teréz Kollégiumot nem működteti tovább a város.
– Azt gondolom, hogy aki ezt a pluszt most
bevállalja, a jövőben komoly előnnyel indul,
hiszen az oktatás és az egészségügy a jövőbe
való befektetés. Megmarad ez az intézményi
struktúra, de az látszik, hogy a működési kiadások meghaladják a bevételi oldalunkat. Tehát, a működésünket racionalizálni kell, és
ebben szerepe van a holdingnak. Már az első
eredmények abban is megmutatkoznak, hogy
a kihelyezett osztályok, a főmérnökség, a közbeszerzési és koordinációs iroda, a vagyonhasznosítási osztály jóval kisebb létszámmal
látja el feladatait a holding kereteiben, mint
korábban az önkormányzat.
– Ez a létszámleépítés vagy a racionális átszervezés, az új struktúra eredménye?
– Az önkormányzaton belül megmaradt az

a létszám, amely korábban megvolt, más feladatot kaptak a dolgozók. A működés során
több olyan tétel került felszámolásra, amely
korábban a pazarló gazdálkodás része volt.
A polgármesteri hivatal átszervezése is folyamatban van.
– Mikor tud a holding piaci szereplőként
megjelenni a gazdasági életben, hogy plusz
bevételt is hozzon a város számára?
– Az ez irányú törekvések folyamatosak,
melyek valóra váltását segíti az új szemlélet,
újfajta gondolkodás meghonosítása is. Mondok egy példát: talán két hónapja került a gazdasági bizottság elé egy előterjesztés, hogy engedélyezze egy kátyúzó gép beszerzését, melynek segítségével, jóval kedvezőbb áron kátyúzhatjuk a városi utakat. Ugyanis, ha ez az
eszköz az önkormányzat, a holding tulajdonában van, akkor a gépet olyan időszakokban,
amikor az önkormányzati munkák nem veszik igénybe, bérbe lehet adni a környező településeknek. Egyébként a városüzemeltetési
feladatok jelentős részét szeretnénk, ha maga
a kft. látná el. Ez egy jó irány, vannak olyan
feladatok, amelyek végzését a jövőben célszerű
lenne felvállalni, mint pl. a szemétszállítást.
– Ez napjaink legaktuálisabb kérdése, hiszen augusztus 1-jétől kénytelen volt bevezetni a szemétszállítási díjat az önkormányzat,
amely szintén kiváltotta az ellenzék bírálatát. Most éppen egy aláírásgyűjtési akció is
indult ezzel kapcsolatban.
– Az Ökörtelek-völgyi lerakóval működő
Zöld Híd 106 önkormányzata közül csak négynél nincs szemétdíj. Meggyőződésem, hogy racionális, mi több igazságos, a nagytöbbség által
támogatott az a környezetvédelmi alapelv, hogy
aki megtermeli a szemetet, az fizessen az eltávolításáért. Ezt akkor is el kell fogadnunk, ha
tudjuk, hogy sajnos sokak számára nehéz kifizetni. A várost irányító koalíció véleményét teljes mértékben osztom, hogy segíteni kell a rászorulókon, a ténylegesen nehéz helyzetben lévőkön. De ezt nem a szemétdíjban, hanem egy
másik, a szociális rendeletünkben kell megten-

Az aláírásgyűjtők mellé
állt a váci MSZP
Vác Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 1-től kezdődően bevezette a lakossági szemétszállítás díját, melyet az önkormányzat
jelenlegi gazdasági helyzetében már nem tud magára vállalni. Az ingatlanonként kivetett havi 2400 forint díj bevezetése ellen nagyon
sokan aláírásukkal tiltakoznak a város lakói közül, akiknek az akcióját támogatja az önkormányzat szocialista frakciója és a párt városi
elnöksége is – jelentette be sajtótájékoztatón Dr. Bóth János frakcióvezető. Az MSZP városi elnöke szerint – különösen – a nyugdíjasok, a szociálisan nehéz helyzetben lévő emberek számára jelent
megfizethetetlen terhet a szemétdíj bevezetése.

A

„helyi parlamentben” helyet foglaló négyfős szocialista frakció
mindvégig ellenezte a lakossági
szemétdíj bevezetését, a rendeletet előkészítetlennek és igazságtalannak
tartja. Hasonlóképpen foglalt állást a párt
városi elnöksége is, amely ezért támogatja a lakossági aláírásgyűjtő akciót. Szociálisan érzéketlen, túlzott mértékű lakossági tehernövekedést okoz – fogalmazott a
frakcióvezető-pártelnök, aki politikai állásfoglalásuk indokaként hozzátette: – A
szemétszállítási díj bevezetése különösen
a nyugdíjasokra jelent nagy veszélyt, akik
közül sokan még nem ismerték fel a fizetés elmaradásának jogi következményeit.
Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a
szemétdíj rendelet is úgy működik, mint
a kommunális adóra vonatkozó előírások.
Pedig nem. Egységesen, ugyanannyit fizet
a lakott ingatlan után az aktív munkavállaló, a nyugdíjas, szingli, a nagycsaládos,
létminimum alatt tengődő és a multimilliomos is – érvelt a szocialista városatya.
Dr. Bóth János a tiltakozókhoz hasonlóan
állítja, hogy a szemétdíjat és a kommunális adót – éves szinten együtt 38.800 forint
– sok család nem tudja kifizetni. A rendeletet szociális szempontból érzéketlennek tartja, mert a 2400 forintos havidíjhoz képest csak bizonyos esetekben biztosít 600 forintos engedményt. – Nem vélet-

len, hogy spontán már eddig is igen sokan
írták alá a tiltakozó ívet – tette hozzá.
Az aláírásgyűjtés célja a fizetési terhek csökkentésének elérése, a szociális
szempontoknak érvényesítése – hangzott
el a tájékoztatón. A frakcióvezető nyomatékosította azt is, hogy minden aláíró személyiségi jogait tiszteletben tartják, ezért
az aláírási íveket nem adják át az önkormányzatnak, ám érdeklődés esetén annak
mértékéről tájékoztatják a város vezetőit.
A politikus egy másik témában is élesen
fogalmazott, aki az önkormányzat vezetőit arra emlékeztette, hogy a város nehéz
gazdasági helyzete miatt az elmúlt években nem szerveztek vigalmi lakomát. Kiemelte: ezért a baloldal elvi okok miatt
nem vesz részt az idei Váci Világi Vigalom barokk lakomáján – noha hivatalosan
csak ott tudnának találkozni a testvérvárosok képviselőivel.
– Eljutottunk odáig, hogy a helyi uralkodó politikai elit oldalán megjelenik a villásreggeli, a lakoma, a béren felüli juttatások, a
pazarlás, míg az adófizető váciaknál a juttatás megvonások, megszorítások, kirúgások, újabb közterhek bevezetése minden
előzetes figyelmeztetés nélkül. Igen éles a
kontraszt. Meg kell kérdeznem, hogy ez a
nyílt várospolitika, mert a váciak nem erre
szavaztak – jelentette ki Dr. Bóth János.
Vetési Imre
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nünk, melynek meg is fogjuk találni a módját.
Segítünk a rászorulókon. Támogatandónak
tartok egy olyan rendelet előkészítését, amely
arra ösztönzi a lakosságot, hogy kevesebb hulladékot termeljen és szelektíven gyűjtse.
– Az ellenzék legmarkánsabban a szemétdíj bevezetésének módját és szociális érzéketlenségét bírálja.
– Csak bírálnak, hangulatot szítanak, semmilyen javaslatot nem tettek. Sőt, továbbmegyek: ahhoz, hogy itt a politikai hangulat megnyugodjon, olyan új városfejlesztési stratégiára van szükség, amely zsinórmértékként tud
működni az eltévelyedőknek. A városfejlesztés ne ciklusokban legyen mérhető, mert az a
mélygarázs-kérdéshez hasonló állapothoz vezet. Olyan röplapok jelentek meg Vácon, amelyek egyik kulcskérdése a mélygarázs helyzete. Rendkívül megterhelő volt a város számára.
Az ellenzék azt mondja, hogy ez nyolc év alatt
megtérülő, rentábilis vállalkozás. Ez azért is lehetetlen, mert a havi lízingdíj 17,5 millió lenne, az éves parkolási bevétele a városnak pedig
nagyjából 60 millió. Ha minden autót „lekényszerítünk” a mélygarázsba, akkor is ennyi.
– A mélygarázs környékén egykoron jól prosperáló vállalkozások mára elszegényedtek, belefáradtak a kilátástalanságba. Mikor tud
megállapodni az önkormányzat a bankkal?
– Szolidárisak vagyunk velük, de azt nekik
is látniuk kell, hogy a város hosszú távú érdekeiért küzdünk. Szerencsére ennek már vannak eredményei, hiszen a bank a korábbi 2,2
milliárddal szemben már egy 1 milliárd 950
millió forintos ajánlatot adott. Ez már a tőkerészben 250 milliós megtakarítás. És van reális esélye a további eredményes tárgyalásoknak. Abban bízom, hogy a nyár folyamán
megindulhat a kivitelezés. A bank szakértői 3
hónapra teszik azt az időt, ami alatt a beruházás befejezhető. Én ezt egy kicsit kétkedve fogadom. Abban viszont bízom, hogy a FőutcaFőtér projekttel együtt átadható lesz. De kérdés az, hogy a bank milyen beruházót és kivitelezőt talál, illetve folytatja-e a korábbival.

– Két másik nagy beruházás is az érdeklődés középpontjában áll: a kórház-rekonstrukció és a Főutca-Főtér második üteme. Hol
tartanak a munkálatok?
– Amennyiben a közbeszerzést nem támadják meg, illetve a közbeszerzési tanács nem
ad helyt a kifogásnak, akkor lehet szerződni
a nyertes kivitelezővel, s utána megkezdődhet a kórház-rekonstrukció, a másik épületszárny, illetve a pavilonok korszerűsítése. A
Főutca-Főtér program keretében megkezdődött az Esterházy és a Görgey utca felújítása, a
Széchenyi utca a 2-es útig, az Eötvös utca egy
rövid szakaszon, a Köztársaság út a Szentháromság térig lesz felújítva.
– A beruházások csúszása miatt többször
érte bírálat az önkormányzatot. A közmeghallgatás utáni sajtótájékoztatón a polgármester úr azt mondta, a politikai marketingre épülő személyeskedő támadást elítélik, ám
az őszinte, nyílt kritikát örömmel fogadják.

– El tudom fogadni azt a kritikát, hogy a városvezetés és a holding nem úgy kommunikált
a várossal, ahogy kellett volna. Túl vagyunk
az átmeneti időszakon. Az önkormányzat
mindent megtesz a lakosság hiteles, naprakész
tájékoztatása érdekében, azon vagyunk, hogy
ügyeiket a legegyszerűbben, zökkenőmentesen intézhessék. A hivatal az egyablakos rendszer kialakításán fáradozik. A napokban adtuk át a holding honlapját, melyen minden feltétel adott a kétirányú kommunikációhoz. A
helyi és regionális újságok, televíziók, internetes hírportálok közreműködésével minden
lehetőséget megragadunk, hogy a váci polgárokat rendszeresen és szinte minden apró
részletre kiterjedően tájékoztassuk az önkormányzat és intézményei, a polgármesteri hivatal, valamint a holdinghoz tartózó cégek tevékenységéről.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fördős Attila visszautasítja
a váci szocialisták kijelentéseit
Mint arról e lap hasábjain beszámoltunk a váci önkormányzat szocialista frakciója és a párt városi elnöksége nevében tett nyilatkozatában Dr. Bóth János élesen bírálta az augusztusban bevezetésre kerülő szemétszállítási díj mértékét, kiállt a szociálisan nehéz helyzetben lévők mellett. Nemtetszésüknek
adott hangot, hogy Vác nehéz gazdasági helyzetében is lesz barokk lakoma a Váci Világi Vigalomban. A
szocialisták „vádjait” kategorikusan visszautasította Fördős Attila.

A

polgármester szerint súlyos támadás érte a Váci Világi Vigalom szervezését és lebonyolítását. Az pedig, hogy hatszor
többe kerül a szemétszállítás díja Dr.
Bóth Jánosnak „köszönhető”, mivel Vác
az ő polgármestersége idején lépett be a
Zöld Híd programba, melynek konzorciumában októberig alelnöki szerepet
is betöltött a szocialista politikus.
Fördős Attila úgy ítélte meg – még a
vigalom előtt tartott sajtótájékoztatóján -, hogy az ellenzék ellenérdekelt a
Váci Világi Vigalom sikerében, súlyos,
az országos hírű kulturális fesztiválhoz
és szervezőihez méltatlan jelzőkkel illették a rendezvényt. Elmondta, hogy a
korábbi évek hagyományai szerint hívták meg a testvérvárosi delegációkat az
ünnepi vacsorára. – A 2008 előtti gyakorlatot követve lehetőséget biztosítunk a váci polgároknak is, hogy részt
vegyenek ezen a vacsorán és kapcsolatot vehessenek fel a delegációk tagjaival. Ezt nevezte „diplomáciai taplóságnak” Bóth János – mondta Fördős Attila miközben nehezen tudta palástolni
indulatait. A polgármester szerint önmagáról mondott értékítéletet a korábbi városvezető. „Stílus nélküli ember”,
aki nem csak a választásokat veszítette
el, hanem a fejét is – tette hozzá szenvedélyes hangon a város első embere, aki
kategorikusan visszautasította a szocialisták azon vádjait is, hogy megjelent

a városházán a villásreggeli és a béren
felüli juttatás, pazarlás van, míg a másik oldalon a kirúgások, megvonások,
megszorítások.
– A villásreggelit azért neveztük annak, mert fogadást tartottunk és azt
reggel tettük, és mint az a magyar emberre jellemző, meg is vendégeltük a
meghívottakat. A nyolc hónap alatt
kétszer fordult elő ez az eset. Egyszer
akkor, amikor a történelmi egyházak
vezetőit hívtam meg, köztük a váci megyéspüspököt. Elődömnek soha nem
jutott eszébe meghívni őket – mondta
a polgármester. „Én kíváncsi vagyok a
véleményükre, hogy ők hogyan látják a
város életét, fejlődését. Büszkén mondom, jónak tartják azt a munkát, amit
végzünk” – jelentette ki Fördős Attila, aki később hozzátette: „Ha valaki át
akarja írni a protokoll szabályait, az valóban „elvesztette az eszét”. Hazugságnak nevezte azt is, hogy béren felüli juttatások vannak. Mint példaként mondta, a korábbiaktól eltérően a polgármesternek nincs külön autója, szerényen és
elhivatottan szolgálja a várost.
Tényeket nélkülöző politikai támadásnak tartja, ha ellenfelei „csak általánosságban, konkrétumok megnevezése
nélkül” tesznek nyilatkozatokat, ha nem
mondják meg, hogy mire gondolnak. –
Akkor ez így nem igaz – mondta.
– Már vannak eredmények, pedig
szinte üres kasszával vettem át a város

vezetését. Később azonban az is kiderült, hogy az idei költségvetésben közel
1,6-1,7 milliárd forinttal kevesebb adóbevétellel számolhat a város, mint korábban – jelentette ki a polgármester,
aki a szemétdíj elleni baloldali aláírásgyűjtésre úgy reagált, hogy ekkora hiány mellett a szocialista elődje is kénytelen lenne bevezetni a szemétdíjat,
amit alátámasztanak korábbi kijelentései is. Fördős Attila „arcátlan kommunikációnak” tartja a szemétdíj elleni
politikai támadást, mert a város Bóth
János idején lépett be a Zöld Híd programba, és októberig a konzorcium alelnöke volt. – Az ő polgármesteri időszakában emelkedett hatszorosára a díj,
hiszen míg Csörögben egy tonna szemét lerakásáért megközelítőleg 3500
forintot kellett fizetni, addig most, a
Zöld Híd keretében 17 ezer forintot.
Ezt a város nem tudja finanszírozni,
ezért vezetjük be a szemétdíjat, melyből az idén nem tudunk kedvezményt
adni. Jövőre azonban megvizsgálják ezt
a lehetőséget – jelentette ki Fördős Attila, aki szerint Bóth János felelőssége az,
ami jelenleg a városban történik.
Dr. Váradi Iván Attila szocialista képviselő felvetését – aki javasolta, hogy az
izraeli testvérvárossal, Givatayim-mal
élénkítsék fel a kapcsolatot – örömmel
fogadta a polgármester és megköszönte segítő közreműködését.
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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XIX. Váci Világi Vigalom
Július utolsó hétvégéje – az elmúlt tizenkilenc évhez hasonlóan – ezúttal is a barokk hagyományok, a művészetek és
a szórakozás ünnepe volt Vácott.
templomok zsúfolásig teltek,
de hasonlóképp nagy érdeklődés kísérte a Bartók Béla
Zeneiskola koncertjeit.
A város szívében és a Duna-parton felállított színpa
dokon megannyi könnyűzenei koncert hangzott el, a
legkülönfélébb műfajokban,

A Váci Világi Vigalom
egyik különlegességeként bemutatásra került Vác dala, A
szívem városa, melyet Toldi
Tamás és Loksa Levente szerzett.
A programok gerincét – híven Vác zenei múltjához –
ezúttal is a zenei műsorok alkották. A komolyzenei hangversenyeknek otthont adó

a világzenétől kezdve a rockig, a jazzig és a bluesig. A
fesztiválra látogató, országos
hírű előadók mellett fontos
szerep jutott a helyi kiválóságoknak – művészeknek és
művészeti csoportoknak. A
Vigalom keretében került átadásra a Váci Értéktár két új
kiállító-helyisége, melynek
egyik felében Papp László

Fotó: Cservenák Péter

A

hazánk egyik legrangosabb fesztiváljának számító, háromnapos rendezvényen az idén közel 200 ingyenes program várta a látogatókat. A Váci Világi Vigalom
eredeti célkitűzésének megfelelően, szinte valamennyi
művészeti ág megjelent a repertoárban, a zene – és táncművészettől kezdve az irodalomig és a képzőművészetig.
A rendezvényre ezúttal is hivatalos delegációk érkeztek
Vác testvérvárosaiból.
A Váci Világi Vigalom hagyományosan a Váci Szimfonikus Zenekar nyitóhangversenyével vette kezdetét a
Fehérek templomában, majd
a nyitóceremónia a Mária
Terézia 1764-es váci látogatását megidéző felvonulással folytatódott. A tradíció
a barokk történetet eleveníti meg, melynek során a királynő fényes udvartartással
bevonult a városba – a legenda szerint kikerülve a tiszteletére állított Kőkaput. A váci

művészeti csoportok és a barokk jelmezverseny résztvevőivel alkotott menet a Kőkaputól indulva haladt át a
városon, Vác főterére érkezve, ahol Fördős Attila Vác
polgármestere, a fesztivál fővédnöke köszöntötte az ünneplő közönséget.

váci műgyűjtő Modern Művészeti Gyűjteménye látható.
A galéria másik része pedig
egy időszaki tárlatnak, a váci
alkotóművészek munkáit felvonultató, Kötelék – 3–nak
ad otthont. Szintén a Vigalom keretében nyílt meg Németh Árpád Váczi Anzix c.
kiállítása a DunapART Galériában, valamint a Vácott élő
nemzetiségi képzőművészek
alkotásaiból válogató, Váci
Hangulatok, a Madách Imre
Művelődési Központban. A
családokat számos gyerekprogram várta a különféle
mesejátékoktól és gyermekkoncertektől kezdve a kézműves-foglalkozásokig. Természetesen az idén sem hiányozhatott a Vigalom hangulatát meghatározó, Kézművesek utcájának vásári
forgataga, sem pedig a Testvérvárosokat és civil szervezeteket felvonultató kirakodók sora.
A Váci Világi Vigalmat végezetül – a hagyományos tűzijáték zárta vasárnap éjszaka.
Maczkay Zsaklin

A dunakeszi
Noll
Petra
a Dunakanyar Szépe
(Folytatás az 1. oldalról)

A

z első Dunakanyar Szépe
választás döntőjében – a lányok bemutatkozása közben, akik szebbnél szebb
ruhakölteményekben vonultak fel –
látványos táncos produkcióval szórakoztatták a lelkes nagyérdeműt. Itt
csendült fel első alkalommal és aratott frenetikus sikert – a szerző Toldi Tamás előadásában – Vác dala, A
szívem városa címmel.
A versengő szép hölgyek bemutatkozása után óriási érdeklődéssel várták a nézők, hogy a Dunakanyar Szépe győztesét bejelentse a
verseny ötletgazdája és főszervezője, Wernke Ádám. Izgatott feszültséggel hallgatták a szurkolótáborok
a váci televízió ismert szerkesztőjét,
aki elsőként a zsűri döntése alapján

a különdíjat elnyert Varga Alexandrát szólította a színpadra. A díjat
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő adta át a boldog
váci hölgynek. A Dunakanyar Szépe választáson első udvarhölgynek a
diósjenői Sztregovai Dórát, második
udvarhölgynek a váci Duhony Alexandrát választotta a zsűri. A Dunakanyar Szépe választást a dunakeszi
Noll Petra nyerte, akinek a koronát
Serdült Orsolya, a Miss World Hungary 2009-es győztese adta át.
A 16 éves gimnazista hölgy mindig
is vonzódott a modellek világához, és
úgy érzi, szívesen dolgozna ebben a
szakmában – nyilatkozta győzelme
után lapunknak, aki azt is elárulta,
hogy legjobb gyermekkori barátnője,
a Dunakanyar Hangja győztese, Kovács Veronika vette rá, hogy induljon
a szépségkirálynő választáson.

Fotó: Cservenák Péter

Óriási érdeklődés kísérte a Dunakanyar Szépe választás döntőjét. A Váci Világi Vigalom
egyik legnépszerűbb programja a szépségkirálynő választás volt, melynek döntőjébe
az előzsűrizés után 13 hölgy jutott be. A Duna-parti nagyszínpadot több ezren vették
körül, hogy testközelből is gyönyörködhessenek az ifjú hölgyek szépségében.
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Takács Nikolast

a víz nagyköveteként is
imádják rajongói
Az idei Váci Világi Vigalom egyik különleges „ajándékaként” hazánk egyik legnagyobb vízi közmű szolgáltatója, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a hazai popélet egyik kirobbanó tehetségű énekesével fogadta standjánál az érdeklődők ezreit. Takács Nikolas, a közönség új bálványa ezúttal, mint a víz nagykövete érkezett Vácra, ahol egy perc szabadidőt sem hagytak neki rajongói. Kedves szavak és a rá jellemző mosoly kíséretében egyvégtében csak dedikált...

K

ét aláírás és gyors fotózás közben sikerült egy
percre „elrabolni” rajongói köréből a popsztárt.
– Nagyon boldog vagyok, mert látom az emberek szemén, hogy tényleg szeretnek – mondja a jól ismert
mosollyal az arcán. – Mindenhová
követnek, ott vannak a koncertjeimen, ami remek érzés.
– Vácra visszatérő vendégként érkezel, hogy érzed magad a városban?
– Ó, remekül, hiszen láthatod milyen kedvesek az emberek. Örömmel
találkozom velük, szívesen osztogatom az autogramot. Élvezem a találkozás minden percét, mert látom és
érzem az emberek pozitív kisugárzását irányomba.
– Művésztársaid hogyan fogadták
a hírt, hogy a DMRV Zrt. téged kért
fel a víz nagykövetének?
– Többen is vállalunk ilyen szerepet, melyen keresztül igyekszünk
szolgálni egy-egy jó ügyet. Vastag
Csaba például a környezetvédelem, a
hulladék elhelyezés ügyét karolta fel.
Fontosnak tartom a társadalmi felelősségvállalást. Szívesen teszem ezt,
örömmel fogadtam a DMRV Zrt. felkérését. Ha egy kicsit is segíthetek abban, hogy becsüljük meg azt, amink
van, ha ezzel egy kicsit rá tudjuk venni az embereket, hogy tiszteljük a vi-

zet, akkor már megérte – mondta
Nikolas, akire hosszú sorban várakoztak rajongói, hogy elkészülhessen
a hőn áhított közös fotó.
Igazán elégedett lehet az óriás cég
titkársági osztályvezetője, Gombás
Ernő, mert munkatársaival együtt
láthatóan remekül megszervezték a
DMRV Zrt. vigalmi „bemutatkozását”. Gyorsan megteltek a Vendégkönyv oldalai a látogatók, a fogyasztók bejegyzéseivel, elismerő szavaival, melyek a hétköznapok szakmai
teljesítményét, no és „természetesen”
Takács Nikolas jelenlétét dicsérték.
– Társaságunk mindent megtesz
annak érdekében, hogy partnereink,

fogyasztóink a mindennapok során
azt érzékeljék, hogy a DMRV Zrt. értük van – adja meg a választ a vigalmi jelenlétre a cég első embere, Vogel
Csaba vezérigazgató. – Kitüntetett
feladatunknak tartjuk, hogy az életet jelentő tiszta ivóvizet minden fórumon népszerűsítsük, az egészséges
vízivás fontosságát hangsúlyozzuk.
Vogel Csaba jó érzéssel beszélt arról is, hogy idén immár harmadik alkalommal vannak jelen Vác országos
hírű kulturális fesztiválján, melyen
ezrek keresték fel a DMRV standját, pillanatok alatt beteltek a vendégkönyvek lapjai. – Örömtelinek és
biztatónak tartom, hogy a szülőkkel,

nagyszülőkkel jönnek a kiskorú fiatalok is, akiknek ajándéktárgyakkal
kedveskedünk. Megkóstolják a kiváló csapvizet – talán életükben először –, s maguk is meggyőződhetnek
róla, hogy milyen finom, egészséges.
Nem titkolt célunk, hogy mindenkihez eljuttassuk üzenetünket: az általunk szolgáltatott ivóvíz fogyasztásra
kiválóan alkalmas, az egészségügyi
előírásnak megfelel. Olyan ásványi

elemeket tartalmaz, amelyek minden
ember számára fontosak. S az sem lebecsülendő, hogy felveszi a versenyt a
palackozott vizekkel, melyeket sokkal drágábban vásárolunk meg az üzletekben.
A DMRV Zrt. vezetői és munkatársai fontosnak tartják, hogy ne csak a
számlakiegyenlítésekor, hanem a vigalomhoz hasonló rendezvényen kötetlen társalgás keretében is találkozhassanak ügyfeleikkel. Örülnek annak is, hogy egy olyan kiváló popsztárt, mint Takács Nikolas, sikerült
megnyerni a víz nagykövetének.
– Nikolast a Víz világnapja alkalmával kértük fel erre a szép küldetésre, amit ő örömmel el is vállalt. Azóta
több rendezvényünkön is szerepelt,
ma azonban nem, mint énekes van
itt, hanem kizárólag, mint a DMRV
Zrt. nagykövete. Az ő jelenlétével is
kedveskedni kívántunk fogyasztóinknak, akik boldogan viszik haza a
Nikolassal készített közös fotót, ereklyeként őrzik aláírását.
Bízom benne, ha holnap ránéznek
az autogramkártyákra, akkor az is
eszükbe jut, hogy kinyissák a csapot,
és fogyasszanak a jó minőségű csapvízből – hallhattuk Vogel Csaba vezérigazgatótól, aki később erre koccintott Takács Nikolassal a csapvízzel teli kancsóval.

Vetési Imre

Hét körzeti megbízott rendőr teljesít szolgálatot

Fotó: Váci Napló

Sződligeten önálló
KMB-s iroda nyílt

A

váci négy körzeti megbízott mellett három rendőr teljesít szolgálatot, mint
a település körzeti megbízottja Sződ – Sződliget, Kosd – Rád,
valamint Csörög – Vácduka községben. A váci és a környező települések körzeti megbízottai – SződSződliget kivételével – Vác Város
Rendőrkapitányságán tartanak fogadóórát.
Sződligeten viszont már megnyílt
a körzeti megbízott önálló irodája
a helyi önkormányzatnak és segítő civileknek köszönhetően. A Du-

Megalakult a Váci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztálya. Vácon négy, a környező hat községben pedig három körzeti megbízott vigyázza a lakosság biztonságát – jelentette be Dr. Nagy László alezredes, a Váci Rendőrkapitányság vezetője. Sződligeten az
önkormányzat segítségével önálló irodát nyitottak a körzeti megbízott rendőrnek.
na-parti községben és a szomszédos
Sződön Győrffy Szabolcs rendőr főtörzsőrmester látja el körzeti megbízott feladatait. A Sződligeten élő
fiatal tiszthelyettes minden páros
hét keddjén Sződön 9-10 óra között,
míg Sződligeten, a jól ismert Bagolyvárban kialakított irodában 1011 óra között tartja fogadóóráját.
Dr. Nagy László rendőrkapitány –
aki jelen volt a közeli napokban átadott sződligeti KMB-s iroda megnyitóján – kéri a váciakat és a hat
település lakosságát, hogy észrevételeikkel, esetleges panaszaikkal
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forduljanak bizalommal az illetékes körzeti megbízottakhoz! A kapitányság vezetője reményét fejezte
ki, hogy a kmb-s kollégái munkába
állításával javul a polgárok biztonságérzete, hiszen a rendőrök egyik
kiemelt feladata lesz az emberekkel
való kapcsolattartás.
A sződligeti eseményen ott volt
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő is, aki maga
is Sződligeten él, emlékeztetett rá,
hogy már évek óta követelték a polgárok a körzeti megbízotti rendszer visszaállítását, de ezt csak az

új kormány vezette be – számolt
be sződligeti tudósításában a Váci
Napló.
Juhász Béla, Sződliget polgármestere elmondta: hozzájuk is betörtek
és sok egyéb mellett elvitték a jegygyűrűjét is. Ez is egy adalék volt ahhoz, miért érezte úgy megválasztása után, hogy tennie kell valamit. Megkereste Pintér Sándor belügyminisztert és többszöri levélváltás után tőle kapott ígéretet, hogy
az első adandó alkalommal körzeti megbízottat állítanak munkába a
településen.

A Duna-parti település életében jelentős eseménynek számít, hogy július 21-én megnyílt a KMB-s iroda a
Bagolyvár épületében, a Vasút sor 16.
szám alatt. „Az ingatlant a jelenlegi Képviselő-testület, a korábbi többmilliós ajánlatokkal szemben, lakossági összefogással, néhány százezer
forintból újítatta fel. Az irodát felajánlásokból kapott bútorral rendeztük
be. Biztos vagyok benne, hogy az iroda működése nagymértékben hozzájárul majd a sződligetiek biztonságérzetének javításához” – nyilatkozta Juhász Béla, Sződliget polgármestere.

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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Teltházas programok
a DDC Művészetek
Udvarában

A Duna-Dráva Cement Kft., mely évek óta a Váci Világi Vigalom egyik fő támogatója, az idén is számos családi és kulturális programmal várta a fesztivál résztvevőit, a
DDC Művészetek Udvarában. A rendezvények sorában – híven az egész fesztivál szellemiségéhez – szinte valamennyi művészeti ág megjelent: a zene- és táncművészettől
kezdve az irodalomig és képzőművészetig.

nekar, másrészt pedig, hogy
rendszeresen szórakoztassa
a város közönségét, megszerettesse a komolyzenét a fiatalokkal, sőt hozzájáruljon a
város hírnevének erősítéséhez hazánkban és külföldön
egyaránt.” Utalt a világszerte, nemrég Mexikóban, az
idén pedig többek között Luxemburgban és Izraelben is
koncertező zenekar sikereire
Farkas Pál.
A DDC és a Madách Imre
Művelődési Központ között
közismerten jó az együttműködés, melynek keretében, az
elmúlt években, a Váci Világi

Fotó: KesziPress
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DDC Művészetek
Udvara a barokk jelmezverseny eredményhirdetésével
nyitotta meg kapuit a háromnapos fesztivál előtt. Az elmúlt évekhez képest az idén
kevesebb, ám hasonlóan magas színvonalú jelmez érkezett a versenyre. A saját kezűleg, otthon készített jelmezeket háromtagú szakmai zsűri
bírálta el – elsősorban a művek kreativitása és korhűsége
alapján. A zsűri a jelmezverseny fődíját ezúttal egy budapesti fiatalembernek ítélte, aki
rögtönzött performanszával
– egy szellemes barokk alsónemű bemutatóval, melyben
a korhű jelmezhez korhű előadásmód dukált – elnyerte
egyúttal a közönségdíjat is.
Az este – a DDC udvarában
– a Váci Szimfonikus Zenekar teltházas hangversenyével folytatódott, ahol a zeneirodalom legszebb és legnépszerűbb művei csendültek fel,
Farkas Pál vezényletével.
A Pannónia ház udvarán
megrendezett koncert bevezetőjében Farkas Pál karmester elmondta: „A DDC
támogatása teszi lehetővé
egyrészt, hogy I. kategóriába sorolt zenekarként állami támogatásban részesüljön a Váci Szimfonikus Ze-

Vigalom rendezvénysorozat
részeként, a DDC Reneszánsz
Udvar, majd a DDC Művészeti Udvar létrehozásával,
illetve 2009 decemberében,
a beremendi cementgyár fejlesztéséről szóló fotókiállítás
szervezésével, számos érdeklődőt vonzó, sokszínű helyi
eseményeket rendezett a művelődési ház.
A szombat délelőtti Kukamese a környezetvédelem
és a szelektív hulladékgyűjtés „elvont fogalmait” Fém
Feri, Papír Pali és Poli Eszter „főszereplésével’ ezúttal
a mesék birodalmán keresztül mutatta be a gyerekeknek. A Fogi Színház környezettudatosságra nevelő mesejátéka, a hűvös délelőtt ellenére, zsúfolt nézőtér előtt
zajlott, majd az előadást követően, kézműves-foglalko-

zások várták a gyerekeket a
Bóbita teremben. A délutáni „Víg Vác” – Kellemes koraesti kabaréban’ a Fónay –
HUMÁNIA – Társulat nyári
szakosztálya – Tragor Ignác
gyűjtéséből származó – váci
adomákat, tréfákat elevenített meg, átszőve melódiákkal és zenével. A nap hátralévő részében a zene vette át
a főszerepet, elsőként egy fiatal művészekből álló jazzformációval, a TRIO A-val.
A Lachegyi Máté–Krommer
Balázs–Baksa Péter alkotta trió repertoárja átfogja a műfaj történetét, a korai

szvinges daraboktól kezdve a
bedop-sztenderekig és a kortárs művekig.
A Made In zenekar az idén
ünnepli fennállásának tizedik éves jubileumát, ezért
esti, fergeteges házibuli hangulatot varázsoló koncertjén az elmúlt tíz év anyagából válogatott. A koncertet
stílusosan a Toldi Tamás által szerzett, és hivatalosan a
nyitó ceremónián bemutatott Vác dala, A szívem városa vezette be. Toldi Tamás,
aranylemezes dalszövegíró, a
Made In együttes frontembere a magyar zenei élet számos kiválóságával dolgozott.
A zenekart a koncert végén –
meglepetésként – Fördős Attila Vác város polgármestere
egy Desszert Szalon által felajánlott, ünnepi tortával köszöntötte.
Vasárnap délelőtt a Silver
star Művészképző Iskola növendékei „Az emberiség történetét” elevenítették meg –
Bordás Péterné Györgyi rendezésében. A különleges,
időutazásra hívó produkció
az őskortól a jövőig táncképekben mesélte el az elmúlt
századok/évezredek történetét. A nézőtér – a szakadó
eső dacára – zsúfolásig telt; a
vendégek esernyők alatt nézték végig az előadást. Az estét
a Két úr szolgája c. színházi bemutató zárta a Pannon
Várszínház előadásában.
A fotó- és képzőművészet
– szintén az elmúlt évek hagyományainak megfelelően
– ezúttal is fontos szerepet
kapott a DDC Művészeti Udvarában. Hutton László fotóművész gyönyörű természetfotói a Vácott és vonzáskörzetében fölfedezhető természeti kincseket mutatták be,
a Gyadai tanösvénytől kezdve a Naszályig. Az „Ima a természethez” c. kiállítást a Vigalom végéig tekinthették
meg az érdeklődők.
Maczkay Zsaklin
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A gyermekek ugyan már
korábban is birtokba vehették az ott található játszóteret, hivatalosan azonban augusztus 3-án délelőtt adták
át Alsógödön a felújított
Kossuth teret. A beruházás költségeit, a 31 millió 695 ezer forintot a
gödi önkormányzat saját
forrásból biztosította.

A

felújítás terveit 2010ben Hubayné Dr. Horváth Nóra okleveles
táj- és kertépítész készítette.
A 2010–11-es kivitelezés során játszótéri játékok, térburkolat, padok, szemétgyűjtők,
növények, kerékpártároló és
kút kerültek a térre; a szakemberek kiépítették az öntözőrendszert és a díszvilágítást, valamint felújították a
Kossuth-szobrot.
Az augusztus 3-i ünnepségen a tér átadását szimboli-

Fotó: Bea István/Gödi Körkép

2011. augusztus 4.

Átadták Gödön
a Kossuth teret

Markó József polgármester a gyermekekkel együtt vágta át az avatószalagot

záló szalagelvágást, gyermekek kíséretében Markó József
polgármester végezte el.
– A város vezetésének erős
elhatározása van a közterek
rendbetételét illetően. A Beck
Ö. Fülöp tér után a Petőfi teret újítottuk fel, most pedig

az egyik legközpontibb területen, a 2. számú főút mellett
található Kossuth teret adhattuk át új köntösben, több
funkcióval kiegészülve, igényes kivitelben – mondta el a
városvezető.
Vasvári Ferenc
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A kapcsolatok élénkülését szorgalmazza dr. Váradi Iván Attila önkormányzati képviselő

Közel két évtizedes Givatayim
és Vác együttműködése

Vác legújabb kori történelmében különösen fontosnak tartja az együttműködést a határon túli magyarokkal, de más népek kultúrájának
megismerése és a közel ezer éves Duna-parti város értékeinek bemutatása céljából számos távoli ország településével ápol intenzív testvérvárosi kapcsolatot. Öröm– és reménytelinek nevezte dr. Váradi Iván Attila önkormányzati képviselő, a művelődési és oktatási bizottság
„örökös” tagja, hogy az ősszel megválasztott váci vezetők elődeikhez hasonlóan fontosnak és követendőnek tartják e széles körű nemzetközi kapcsolat további gazdagítását.

A

városatya erről a július 25én tartott sajtótájékoztatón
beszélt, melyen beszámolt a
nyári szabadsága alatt Vác
izraeli testvérvárosában tett magánlátogatásáról. Givatayim és Vác vezetői 1993-ban írták alá a testvérvárosi megállapodást. Givatayim Izrael fővárosa, a látványos felhőkarcolókkal tarkított gyönyörű tengerparti Tel-Aviv elővárosa. Givatayim
– két domb – közel 55 ezer fős lakosságát 41 óvoda, 9 általános iskola, és 4 középiskola szolgálja. A város igazi kulturális centrum, saját
színházzal, művészeti középiskolával – mutatta be Vác testvérvárosát a képviselő. Váradi Iván Attila
felelevenítette a közel két évtizedes
együttműködést, melynek alappillérét a kulturális kapcsolatok jelen-

tik. A Duna-parti városban többször is felléptek a Givatayimból idelátogató táncegyüttes tagjai. Legutóbb, 2006-ban a Váci Világi Vigalom közönségét szórakoztatták
virtuóz táncukkal.
A városatya beszámolt arról is,
hogy Vác hivatalos delegációját a
korábbi években több alkalommal
is szívélyes fogadtatásban részesítették a vendéglátók. A kapcsolat folyamatos – még ha az utóbbi pár évben az intenzitása mérséklődött is -,
melynek fenntartását és továbbépítését jól segíti Yossi Arbel, az izraeli testvérváros korábbi képviselője,
akinek köszönhetően Reuven Ben-

Németül is beszélő pultos hölgy munkát keres
vendéglátásban vagy kereskedelemben –
alkalmanként is! Tel.: +36-20-451-0575

A képen balról jobbra: Reuven Ben-Sachar
polgármester, Váradi Iván Attila,
Yossi Arbel és Shalom Hananya
külkapcsolatokért felelős igazgató

Augusztus 27-én ismét Göd Kupa!
Augusztus 27-én az alsógödi csónakház előtti Duna-szakaszon rendezi a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és
a Dunai Vízisport Alapítvány a 18. alkalommal meghírdetett Göd Kupát.

A

Duna-kanyar egyik legnagyobb vízi eseményén délelőtt kajakos, délután kenu-versenyekre kerül sor; utóbbira
családi, baráti társaságok jelentkezését is várják a szervezők; lesz junior, szenior, vegyes és rotary-futam is. A kísérő-rendezvények közt kézműves-foglalkozás, arcfestés és a Scarabeus zenekar koncertje szerepel.

AUTÓBONTÓ
A szervező a programváltozás jogát fenntartja!

Sachar, Givatayim új polgármestere örömmel fogadta hivatalában
Váradi Iván Attilát. A kinti fogadtatáson szerzett benyomásai alapján a
művelődési bizottság tagja szorgalmazza a két város vezetőinek találkozóját, kölcsönös megismerését,
amely újabb lendületet adhat a tartalmas együttműködésnek.
– Givatayim polgármestere örömmel és szívélyesen fogadott – noha
magánemberként kezdeményeztem
a találkozót –, akivel egyetértettünk
a kapcsolatok folytatásában. Kinyilvánította, hogy örömmel fogadná
Vác új vezetőinek hivatalos megkeresését.
Mindketten a fiatalok kölcsönös
látogatásában, a két település értékeinek bemutatásában látjuk az
együttműködés további esélyeit, lehetőségeit – fejtette ki Váradi Iván
Attila, aki bízik abban, hogy Vác
másik hat testvérvárosához hasonlóan Givatayim önkormányzatával
is újra intenzívvé válik a jó alapokon nyugvó együttműködés. Minderre reményt ad, hogy Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester és dr. Schmuczer
Istvánné az oktatási és művelődési bizottság elnöke is támogatja a
két évtizedes kapcsolat erősítését –
mondta a képviselő.
V. I.

Regisztrált autóbontó személyés tehergépjárműveket bontásra
megsemmisítésre, ingyen átvesz
igény szerint teljeskörű ügyintézéssel.

BONTÁSI ÁTVÉTELI
IGAZOLÁST ADUNK!

FERRO DOOR Kft.
2131 Göd, Nemeskéri u. 33.
Telefon: (06-27) 532-300,
(+36-30) 950-9638
Fax: (06-27) 532-301

Lakatos munkák:

• kerítések • kapuk • korlátok
• lépcsők • aluredőny • garázsajtók
• portálok • tűzálló portálok

Tanszervásár –10% szeptember végéig!
Beiskolázási és ajándék
utalványokat elfogadok!
Szolgáltatásaim: fénymásolás,
faxolás/adás-vétel, nyomtatás,
szkennerezés, spirálozás, laminálás

Gödi iparos centrum
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Tel.: 06-30/951 3192
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Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

Dunakanyar Régió

2011. augusztus 4.

A musical sztárjai Vácott

Fergeteges musical show részesei lehettek azok, akik ellátogattak július 22-én a Váci Madách Imre Művelődési Központ színháztermébe, és meghallgatták a Városházi esték rendezvénysorozat aznapi főszereplőit: Janza Katát és
Dolhai Attilát. A teltházas eseményen szűnni nem akaró, álló tapssal hálálta meg a váci közönség azt a varázslatos
élményt, amit e két művész nyújtott csaknem két órában. A rendezvény előtt beszélgettem a Budapesti Operettszínház művészeivel.
– Az Operettszínház tagjai közül több színész-énekes páros is
járja az országot különböző műsorokkal. Mégis ti tűntök a legösszeszokottabb párosnak.
JK: Ez tényleg így van és örülök,
hogy ezt nem nekünk kell hangsúlyozni, hanem az előadásainkból kiderül. Azért is érdekes, mert
nagyon sok darabban játszunk
együtt, de ahol igazán kapcsolat
van köztünk a színpadon az talán
csak az Elisabeth volt, ott anyafia kapcsolat a miénk. Aztán ös�szetalálkoztunk valahogy Attilával ebben a formációban, és nagyon jól működik.
DA: Katával azért is szeretek
együtt dolgozni, mert egy nagyon
flott ember a színpadon is, és bármilyen helyzetből kivágja magát.
Ha olyan szituáció adódik a koncert közben, amit én hirtelen zavaromban nem tudok kezelni, azt
Kata pillanatok alatt helyrerakja.
Ezen kívül már az első dal után
ráérez arra, hogy hogyan szóljon
a közönséghez. Szóval mindig
nyugodt vagyok, amikor Katával lépek fel.
– Hogyan készültök fel
egy-egy ilyen munkára?
Jut idő kikapcsolódásra,
pihenésre?
JK: Igen, most is pihenésből jövünk. Éppen a Vác felé vezető úton tárgyaltuk
ki a vízicsúzdák
szépségeit. Mindketten nagycsaládosok vagyunk,
ez is egy közös pont egyébként, és így sok
a közös téma
is. Ezen kívül,
ami még hasonló bennünk,
hogy imádjuk az
igazi magyar nótákat, szeretünk mulatni. Mindketten
olyan helyről szár-

mazunk, ahol még becsben tartják a magyar nótákat, és tudnak
mulatni az emberek.
DA: Az igazi pihenést, feltöltődést a család jelenti számomra is.
Év közben nagyon sűrű az olyan
program, amihez nekik kell alkalmazkodniuk. Ilyenkor nyáron, amikor kevesebbet dolgozom, ők szabják a programokat.
De őszintén szólva, azért vállalunk nyáron is egy-egy ilyen koncert fellépést, mert nem férünk a
bőrünkbe. Pár napig jó, hogy nem
csinálok semmit, de aztán alig várom, hogy énekelhessek.
– A musicalitás vagy a színészi véna jeleit látjátok a gyerekekben is?
JK: Nagylányomnál semmi jele
szerencsére. Meg is nyugodtam
így elsőre, de korai volt. Négy
éves Samu fiam egészen döbbenetes dolgokat művel. Olyan tisztasággal énekel vissza dalokat,
hogy Lacival, a párommal ilyenkor összenézünk és tudjuk, hogy
kész, elvesztünk!
DA: Mindhárom lányomnál tapasztalható a musicalitás, de
hogy mit hoz a jövő,
azt még nem lehet
tudni.
– Viszont azt már
biztosan tudjátok, hogy nektek mit hoz a
jövő? A közeljövőre, a következő évadra gondolok.
Milyen új feladatok várnak rátok?
JK:
A
Honfoglalás
című rockoperát próbálom jelenleg a
Sziget Színház és
a komáromi Magyar Lovas Színházzal közösen. Itt

Vadkerti Imre a főszereplő párom,
az ő feleségét játszom Rékát. Gyönyörű a zene, a Kormorán együttes összegyűjtötte a valaha írt legszebb dalait, és ezek hangzanak fel
a műben, úgyhogy garantáltan slágergyanús az egész. Ezt az előadást
visszük Sepsiszentgyörgyre is, a
székely vágta rendezvény díszelőadásaként. Pintér Tibor rendező,
művészeti vezető az ottani lovasokat is bevonta a produkcióba, hiszen olyan volumenű előadás lesz
ez, amit a Magyar Televízió és az
Erdélyi Televízió is felveszi majd.
A jövő évadban pedig szintén egy
történelmi ihletésű Szörényi darabban, a Veled Uram című műben játszom Feke Pál oldalán Ilon
szerepét.
DA: Én is egy nagyon látványos produkcióval készülök, a
Miss Saigont mutatjuk be a Soproni Szabadtéri Színházban augusztus 19., 20., 21-én. Ezután
rögtön kezdjük a Cigányszerelem
című Lehár operett próbáját, ahol
Józsi cigányprímás szerepét kaptam meg.
– A nagysikerű Jézus Krisztus
Szupersztárnak lesz folytatása
Szolnokon?
DA: Van rá esély, ugyanis egyeztetés alatt van, hogy a karácsonyi
időszakban ismét bemutatjuk.

– Óriási mennyiségű szöveget kell megtanulnotok előadásról előadásra. Említettétek, hogy
bizony néha előfordulnak hibák
is. Mi az a legkínosabb helyzet,
amire emlékeztek?
DA: TV felvétel volt, kilencszáz
ember előtt kellett énekelnem az
István a király rockoperából a
Nincs más út csak az Isten útja
című számot, amit egyébként rengetegszer elénekeltem már. Elkezdődött a zene, bementem a színpadra, és a második versszakkal
kezdtem. Teljes káosz. Nem emlékszem mi is történt ezután?!
JK: Úgy történt, hogy kétszer
elénekelted a második versszakot. A televízió pedig a próbáról
bevágta az elejét és így a tv nézők
nem vettek észre az egészből semmit.
Tudod az a pár másodperc a
legkínosabb – öregszel tíz évet –,
amikor egy elrontott szövegnél ki
kell találnod, hogy most honnan
kapcsolódj vissza, honnan értelmes a szöveg. Bár én nagy költő
vagyok, rezzenéstelen arccal bemondok bármit, de hát nem jó érzés, valljuk be!
– A váci közönségnek milyen
műsorral készültetek?
DA: Hoztunk híres és ismert
musicaleket, operetteket természetesen, néhány saját dalt és számos ismert popdalt is.
A lapon keresztül üzenve: nagyon jól éreztük magunkat ezen
a péntek estén, a szívünkbe zártunk benneteket és köszönjük az
élményt!
(KGR)
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Madách Imre Művelődési Központ
SZEPTEMBERI programajánlója
Szeptember 23. péntek 17 óra
„Koccintsunk az őszre „a 10 éves Vendégvárók Váci Egyesülete
születésnapi gálaműsora
Védnök: V. Németh Zsolt Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
Köszöntőt mond: Fördős Attila polgármester
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar, Farkas Pál vezényletével
Váci Kisebbségi Önkormányzatok gasztronómiai bemutatója
A Tragor Ignác Múzeum időszakos kiállítása
a Püspöki Konyha múltjáról
A belépőjegy ára: 2.000 Ft

Szeptember 25-én, vasárnap 10 órától
„Egészségnap a stresszmentes mindennapokért”
Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus: Egészség, boldogság, boldogulás.
Pápay Eszter önismereti tanácsadó, terapeuta,
„Harmóniában a stresszel…”
Továbbá stresszoldó masszírozás, grafológus, számmisztika, meditáció,
Bach virágterápia, szív stressz mérés (külön fizetendő)
Mozgásteremben nyílt órák: zumba, hastánc, sahaya jóga, gyógytorna
Gyermekeket Ringató foglalkozás és arcfestés várja.
A belépőjegy ára: 300 Ft

Szeptember 25. vasárnap, 18 óra
Müller Péter előadása
A belépőjegy ára elővételben 1.300 Ft, az előadás napján 1.600 Ft

Szeptember 29. csütörtök 19 óra
35 éves a Madách Imre Művelődési Központ jubileumi Gála I. rész
Közreműködnek:
Váci Szimfonikus Zenekar vezényel: Farkas Pál
Váci Harmónia Kórus, karnagy: Orosz Dóra
Vox Humana Énekkar, karnagy: Hartyányi Judit
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
További jegyértékesítés: Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160,
www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással,
www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói:
Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Dunakanyar Régió
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)
Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •
Vác, Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 Fax: 06-27/502-951
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu

Festék- és vegyiáru
szakkereskedésbe
vezetőt, helyettest és
munkatársakat keresünk
dunakeszi munkahelyre.
Érdeklődni augusztus 11-től:
brinor@t-online.hu
e-mail címen.

Tel.: +36-20-438-52-66

Tervezőszerkesztő:
Gubán Kornélia
Nyomda:
Bentos-Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:
VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!
Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Az edzőkön nem fog múlni
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2006 után ismét esőben kápráztatta el a nézőket a McLaren
brit világbajnoka a 26. Formula 1 ENI Magyar Nagydíjon

Neves szaktekintélyek Button újra meghódította
a váci kispadokon
a Hungaroringet

Igazán el vannak kényeztetve a váci kézilabda szurkolók! Már megszokhatták, hogy
mind az élvonalbeli női csapatnál, mind az NB I-be igyekvő férfi gárdánál évek óta a
hazai edzői garnitúra legjobbjai foglalnak helyet.

Csík János korábban volt a
magyar férfi és női válogatott
szövetségi kapitánya is, a Vasassal pedig sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes.
Németh András jelenlegi
együttese, a Hypo NÖ. az ő
vezetésével érte el az első kiugró nemzetközi sikerét, a
BEK-trófea elnyerését.
Csík János irányításával
lett világbajnoki ezüstérmes 1982-ben Budapesten a
magyar női nemzeti csapat.
Legutóbb két évig a Hort SE
utánpótlás csapatainál dolgozott.)

Hallja, de nem érti a beszédet?
Jöjjön el teljeskörű hallásvizsgálatra!
Jávorszky ÖdÖn
kórház, AudiológiA
2600 Vác, Argenti
Döme tér 1-3.

dunAkeszi
szAkorvosi
Rendelőintézet,
AudiológiA

06-27/620-668

2120 DunAkeszi,
Fő út 75-81.

www.victofon.hu
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S

okan
szurkoltak
azért, hogy 2006
után ismét esős futamot rendezzenek
a Hungaroringen, ugyanis öt
évvel ezelőtt egészen izgalmas versenyt követően Jenson
Button megnyerte élete első
F1-es nagydíját. Az a verseny
egyébként abban az évben elnyerte az Év legjobb versenye
díjat…
Nos, az égiek meghallgatták a kérést, és ismét vizes aszfalton száguldozhattak a pilóták, Az időmérőt
az idei szokásoknak megfelelően egy Red Bull-versenyző nyerte: Sebastian Vettel 2011-ben nyolcadik alkalommal rajtolhatott az élről.
Ám ez a futam mégsem róla
szólt, hanem a 200. nagydíját
teljesítő Jenson Buttonról. A

06-30/605-2339

McLaren 2009-es világbajnoka fantasztikusan versenyezve – elképesztő, miként előzgették egymást csapattársával, a végül negyedik helyen
végző Lewis Hamiltonnal –
idei második futamát nyerte. Sikere után immár mindenki úgy véli, ha eső esik a
Hungaroringen, akkor csak
Button nyerhet egy izgalmakkal teli futamon.
„Egészen fantasztikusan
ment az autóm, amiért nagyon hálás vagyok a csapatomnak. Még hogy a
történelem nem
ismétli önmagát?
Szinte
ugyanolyan körülmények között sikerült nyernem,
mint 2006-ban” –
fogalmazott a boldog győztes a leintés után.
Button és Hamilton kerék-kerék elleni csatáján kívül is volt látnivaló bőven:
Heidfeld autója a bokszból
kijövet kis híján porrá égett,
D’Ambrosio a szerelőihez érkezve felkente Virginjét a fal-

A világbajnokság állása
Pilóták: 1. Vettel 234 pont, 2. Webber 149, 3. Hamilton 146, 4. Alonso
145, 5. Button 134.
Konstruktőrök: 1. Red Bull 383 pont, 2. McLaren 280, 3. Ferrari 215,
4. Mercedes 80, 5. Lotus Renault 66.

Kereszturi Gyula

EgyrE Hangosabban
Hallgatja a tElEvíziót?

06-27/620-620
1467 mellék

(Folytatás az 1. oldalról)

www.dunakanyarregio.hu

A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán kézilabda tanár,
egyetemi adjunktus. Több
klubnál dolgozott utánpótlás
szakvezetőként, a 2000-ben
főiskolás világbajnok magyar
férfi csapat szövetségi kapitánya, később a magyar ifjúsági nemzeti csapat irányítója.
Az elmúlt bajnokságban az
Újbuda felnőtt csapatát vezette.
Két edzőlegenda után egy
harmadik
köztiszteletben
álló szaktekintély ül le a Váci
KSE kispadjára. A másodosztály Nyugati csoportjában ismét bajnoki esélyekkel induló váciakat Csík János készíti

fel a remélhetően sikeres menetelésre.
Érdekesség, hogy az új váci
edző fiát is irányíthatja majd,
ugyanis ifj. Csík János a
VKSE játékosaként tehet sokat a győzelmekért. Először
szeptember közepén, amikor
a bajnoki rajton a Tököl legénysége látogat majd a váci
sportcsarnokba.

– Olvasson,
– hirdessen,
– klikkeljen ránk!

kettős győzelemmel a minszkieket.
Dr. Ökrös Csaba nős, Budapesten él, kisfia, Ádám három esztendős. Játékosként
a beálló posztján szerepelt,
2000-ben hagyta abba a játékot.

Tájékozott szeretne lenni?

A

Váci NKSE kispadjáról két esztendő
után ugyan vis�szatért az osztrák
Hypo kispadjára Németh
András – mondjuk, nem sokáig hiányoltuk őt a váci
sportcsarnokból, mert csapatával az elmúlt héten már
együtt edzőtáborozott a váci
hölgykoszorúval… -, ám helyére a magyar kézilabdasport feltörekvő nemzedékének egyik legjobban felkészült szakembere, dr. Ökrös
Csaba került. A 42 éves tréner július elejétől készíti fel a
Váci NKSE felnőtt csapatát,
amely a szeptember elején
induló új pontvadászat első
fordulójában az érdieket fogadja majd.
A mieinknek nem volt szerencséje az EHF Kupa sorsolásán, hiszen kiemeltként
is az egyik legerősebb lehetséges riválist, a fehérorosz
Minszket kapták a novemberben esedékes harmadik
körben ellenfélnek.
Nem is beszélve a nem éppen filléres utazási költségekről ... A váciak mestere lapunknak elmondta: kaphattak volna sokkal könnyebb
ellenfelet, ám megpróbálnak
minél több ismeretet összegyűjteni a fehéroroszokról és
felkészülni belőle.
Ebben sokat segíthetnek a
békéscsabaiak, hiszen két évvel ezelőtt éppen a viharsarki hölgykoszorú búcsúztatta

A 26. Formula 1 ENI Magyar Nagydíjon 2006 után ismét esős versenyt rendeztek a Hungaroringen, és ismét
Jenson Button győzött, megelőzve a világbajnoki pontversenyben vezető Sebastian Vettelt és a pénteken 30.
születésnapját ünneplő Fernando Alonsót.

A 26. Formula 1 ENI
Magyar Nagydíj
végeredménye
1. Jenson Button (brit, McLaren),
2. Sebastian Vettel (német, Red
Bull), 3. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari), 4. Lewis Hamilton
(brit, McLaren), 5. Mark Webber
(ausztrál, Red Bull), 6. Felipe
Massa (brazil, Ferrari), 7. Paul
di Resta (skót, Force India), 8.
Sebastien Buemi (svájci, Toro
Rosso), 9. Nico Rosberg (német,
Mercedes), 10. Jaime Alguersuari
(spanyol, Toro Rosso).

ra, valamint Hamilton pályán bemutatott autópörgetése, miközben a többiek centikre száguldottak el
mellette. Jenson Button tehát a kanadai özönvíz után a
Hungaroringen is megnyerte az esős versenyt a világbajnoki címvédőként szinte az
egész futam alatt hibátlanul
vezető Vettel – aki 85 pontra növelte előnyét az összetettben –, illetve a szülinapos
Alonso előtt.
- molnár -

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
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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.
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