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ingyenes közéleti újság

Hitelesség, hozzáértés,
odaadás jegyében

Internetes
portált nyitott
az MSZP váci
önkormányzati
frakciója

Járványhelyzet
a régiónkban, és amit
a védekezésről tudni kell

A téli időjárás egyik kellemetlen velejárója az igen alacsony hőmérséklet
mellett az influenza. Szinte menetrendszerűen megjelennek a vírusok
december-január táján és viszonylag
rövid idő alatt elérik a megbetegedések a járvány szintet. Ez történt
hazánkban is, a betegség tünetei
a következők: levertség, fejfájás,
hőemelkedés, izomfájdalom, s
akik ezeket magukon észlelik,
mihamarabb forduljanak orvoshoz, mert ellenkező esetben súlyos szövődmények
is kialakulhatnak.

A honlap célja, hogy a választópolgárok,
a közügyek iránt érdeklődők naprakész
információkat kapjanak Vác, illetve tágabb értelemben Pest megye közéleti és
politikai eseményeiről. A frakció szerint ez az internetes oldal kiváló eszköze lehet a kapcsolattartásnak, és a tájékoztatásnak – jelentették a frakció tagjai
a Madách Imre Művelődési Központban
tartott bemutatón.

(Írásunk a 6. oldalon)

(Írásunk a 6. oldalon)
Fotó: illusztráció

Az érdeklődők a honlapot a www.
vacimszpfrakcio.hu címen érhetik el. Az
oldal felépítése megfelel a mai kor követelményeinek: Igyekeztünk kellően interaktívvá és felhasználóbaráttá varázsolni,
hogy mindenki megtalálhassa a számára
fontos információkat – hangzott el a tájékoztatón.
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Fördős Attila
polgármester:

Alázattal szolgálni
Vác lakosságát
Két évtizedes aktív közéleti tevékenység
után tavaly ősszel Fördős Attila nyerte a
váci polgármester választást.
A KDNP támogatását élvező független jelöltként induló kereszténydemokrata politikus ma már az akkori jobboldali riválisával, Pető Tiborral és a Fidesz
önkormányzati frakciójával szövetséget
követve koalícióban irányítják a várost.
Fördős Attila új stílust, új mentalitást
képviselve, a nemzeti és a szakmai értékek elkötelezett híveként kívánja ellátni
feladatát. Nyitott a tárgyszerű, a közösség érdekét képviselő párbeszéd iránt.
A közeljövő legnagyobb feladatának a
mélygarázs és a kórház körül kialakult
helyzet megoldását, a város nagyberuházásainak folytatását tekinti.
(Interjúnk a 3. oldalon)
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Dr. Szabó László nemzetközi felkérést kapott, januártól
Müller Ádám az igazgató

Változás a cementgyár
vezetésében

Dr. Szabó László a HeidelbergCement Group nemzetközi műszaki képzési programjának vezetőjeként folytatja pályafutását. Az ügyvezetés ezzel egyidejűleg, Müller Ádám,
beremendi gyárigazgatót bízta meg a váci gyár irányításával is.
A DDC mindkét cementgyárát egy igazgató irányítja
2011 januárjától, a változással kapcsolatban Szarkándi
János
elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: „Dr. Szabó László kivételes lehetőséget kapott, műszaki tudását és vezetői tapasztalatait a
DDC tulajdonosának képzési
programjait irányítva hasznosíthatja. Ugyanakkor távozása a gyárigazgatói posztról, újabb szervezeti korszerűsítésre sarkallta cégünket.
Ma a nemzetközi trendek, a
gyárak és termelőüzemek vezetésének központosítása irányába mutatnak. Ez saját célkitűzéseinkkel is összhangban áll, hiszen a DDC Cégcsoport a környezettudatos
fejlesztések, valamint az innovatív termelési eljárások
mellett, a legújabb szerveze-

Müller Ádám

ti és vezetési módszereket is
igyekszik alkalmazni. Ennek
részeként gyáraink és leányvállalataink vezetésének számos elemét (pénzügyi, HR és
értékesítési terület) cégcsoport szinten központosítottuk az elmúlt években. Ebbe
a sorba illeszkedik a hatékonyabb irányítást, valamint
a gyorsabb intézkedést elősegítő átszervezés, amely-

nek részeként Müller Ádám a
beremendi és a váci cementgyár vezetéséért egyaránt felel a jövőben.”
Müller Ádám 1985 óta a
beremendi gyár munkatársa, művezető, üzemvezető és
integrált rendszer vezető feladatokat követően, 2009-től
a gyár igazgatója. Dr. Szabó
László, 2007 és 2009 között,
műszaki vezérigazgatóként
felügyelte a beremendi cementgyár több mint 15 milliárd forint értékű fejlesztését,
majd egy éve a váci gyár igazgatójaként dolgozott. 2011 januárjától a DDC tulajdonosa,
a HeidelbergCement Group
műszaki szakember-utánpótlás és képzési rendszerének kialakításában, valamint
működtetésében számítanak
munkájára, Senior Training
Managerként.

A Dunakeszi Polgár városi magazin
korábbi lapszámait és a térség
aktuális híreit megtekinthetik
a www.dunakanyarregio.hu oldalon.

Olcsóbb az M2-es autópálya
tervezése a becsültnél
Az eredetileg becsült 1 milliárd 260 millió forint helyett 1 milliárd 175 millió forintért készíti el az M2 autópálya Budapest és Vác közti szakaszának a kivitelezési terveit az M-KÉT
Konzorcium. A nyílt közbeszerzés eredménye a legutóbbi Közbeszerzési Értesítőben jelent
meg – írta az MTI híre alapján az index.hu.
A 19,25 kilométer hosszú
autópálya jelenleg 2x1 sávos
autóútként funkcionál. Emellé épül egy másik pálya, úgy
hogy végső kiépítésben 2x2
sávos, leállósávval kiegészített

lesz, viszont a tervezési sebesség csak 100 kilométer óránként. Az ajánlatkérő Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
a meglévő 4 csomópont mellé két újat is rendelt. Az egyik

Dunakeszi, a másik pedig
Sződliget határában köti ös�sze az autópályát a régi 2. számú főúttal. Mindkét összekötő úton 3-3 körforgalmi csomópont épül.
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A pályakezdők harmada tudott
tavaly elhelyezkedni
A gazdasági válság sokak szerint már lecsengőben van, ám hatása még mindenhol érezhető. Így van ez Vácon is, ahol a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi
kirendeltségének vezetője, dr. Sabacz Róbert lapunknak elmondta, tavaly 15 éves rekordot
állítottak be az ügyfélkapcsolatot tekintve, ám büszke arra, hogy a hozzájuk forduló ügyfelek 35 százalékának tudtak segíteni. A szakember bízik abban, hogy 2011-ben olyan munkáltatók felé is nyitni tudnak, akikkel eddig nem volt kapcsolatuk.
– Mint a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ
kirendeltségének vezetője miként
értékeli a 2010-es esztendőt? –
kérdeztük Dr. Sabacz Róberttől.
– Sajnos, a tavalyi évben is érződtek a gazdasági válság kellemetlen hatásai. Megközelítőleg
11500 ügyféllel volt kapcsolata a
kirendeltségnek 2010-ben, ami 15
éves rekord. A regisztráltak száma tartósan 5000 fő felett és környékén áll a váci kirendeltségen,
ami folyamatos és nagy munkaterhet jelent számunkra. Amíg
sajnos a regisztráltak száma nő,
addig a munkaerő-piacról a munkáltatói oldal munkaerő-igény
mennyisége szűkül. Ennek feloldása hatalmas kihívást jelent a
szervezetnek. Eredményeink ennek ellenére nem egyértelműen
rosszak. Hála a támogatási rendszerünknek és Budapest közelségének, ügyfeleink 35 százaléka el
tudott helyezkedni 2010-ben, ami
a vártnál azért jobb arány.
– A régió statisztikai adataiból
mi olvasható ki, mekkora a munkanélküliség?
– Kirendeltségünkön huzamosabb ideje 6-7 százalék között mozog a munkanélküliségi ráta. A régióban az eltérések számottevőek.
Hiszen Budaörs és Cegléd, vagy
Nagykáta térsége közt több mint
10 százalékos a különbség, ami a
munkanélküliségi rátát illeti. A
folyamatos létszámnövekedés ellenére a váci kirendeltségen tapasztalt munkanélküliségi ráta a régióban az egyik legalacsonyabb.

– Melyek a divatos és melyek
a leginkább keresett szakmák a
Dunakanyar településein?
– Mi nem a divatos, hanem
a munkaerő-piac által keresett
szakmák elvégzését támogatjuk.
Ezek közt van 7-8. osztályos felzárkóztató, de akár gazdasági informatikus is. Kirendeltségünk
2010-ben ECDL, élelmiszer-eladó, Tb. ügyintéző, CNC forgácsoló, angol alap– és középfokú
tanfolyamok, és C-, illetve D típusú jogosítványok megszerzéséhez nyújtott a legnagyobb számban támogatást.
– Milyen lehetőségei vannak a
régióban egy pályakezdőnek?
– Budapest közelsége azért ebben a szempontból is kedvező.
Pályakezdő ügyfeleink vonatkozásában megállapítható, hogy
2010-ben 34 százalékuk tudott
elhelyezkedni, és ennek csak 20
százalékához adott támogatást a
kirendeltség, a többiek támogatás nélkül tudtak elhelyezkedni.
Pályakezdő ügyfeleink számára
a humánszolgáltatások igénybevétele a legcélravezetőbb (tanácsadások, álláskeresői tréningek– és
klubok szervezése), de szóba jöhetnek bérjellegű támogatások is
az őket foglalkoztatni szándékozó munkáltatók irányába.
– Mik a terveik, céljaik erre az
évre?
– Főbb tervünk idén egy erőteljes nyitás a munkaerő-piac munkáltatói oldala felé, kimondottan
a velünk kapcsolatban nem álló
munkáltatók irányába, ezt több

Dr. Sabacz Róbert
fórummal kívánjuk megvalósítani, illetve más, szokványostól eltérő formában. Reményeink szerint ennek köszönhetően emelkedni fog az üres álláshelyet bejelentő munkáltatók száma a kirendeltségen. Másik fontos feladat a
közfoglalkoztatás új rendszerének bevezetése, megszilárdítása
és működtetése.
– Miként tudták segíteni, a
holtponton átlendíteni az önökhöz forduló embereket?
– Partneri, ügyfélcentrikus
ügyintézéssel, hiszen sokszor
az ügyfeleknek már a kulturált,
partneri ügyintézési stílus is bátorító. Szolgáltatásainkkal, képzéseinkkel, széles körű bérjellegű támogatási rendszerrel segítjük az ügyfeleket. Évente két állásbörzét, több fórumot és ősszel
pályaválasztási kiállítást is rendez
a kirendeltség.
- molnár -

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  Pesti út 81.
 2131 Göd, Pf. 28.  27/530-064  Fax: 27/345-279

PÁLYÁZ AT
Göd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az újonnan
létrehozandó Göd 3. sz. házi gyermekorvosi körzet
feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására
Feladat ellátásának formája:
- egyéni vállalkozási formában vagy közalkalmazottként
Betöltésének feltételei:
- a 4/ 2000. (II.25.) EüM rendelet képesítési feltételeinek való megfelelés
- a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
- büntetlen előélet
- "B" kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolandó:
- diploma és szakorvosi oklevél másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- személyi és szakmai önéletrajz
- munkaköri alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata
- ÁNTSZ igazolása, hogy a működtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak
-	nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról ( egyéni vállalkozóként vagy közalkalmazottként)
-	hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
További információk:
-	az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, vállalkozói forma esetén a MEP szerződés rendelkezései az
irányadók
-	vállalkozó orvos részére rendelő használatot megállapodás alapján biztosít az önkormányzat
-	a praxis a pályázat elbírálását és a szükséges iratok beszerzését követően azonnal betölthető

Fotó: KesziPress
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Pályázat benyújtásának határideje: KSZK-n történő megjelenést követő 60. nap
Pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés
Jelentkezés módja: pályázatát a 2131 Göd, Pf.: 28 címre várjuk, Göd Város polgármeste
rének címezve. A borítékra írják rá: „Házi gyermekorvosi pályázat”
Bővebb felvilágosítás a 06-27/530-030-as telefonszámon vagy a jegyzo@god.hu e-mail címen kérhető.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Egészségügyi Közlöny, www.god.hu, www.kszk.gov.hu

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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– Polgármester úr! Milyen reményekkel és tervekkel foglalta el a város legfontosabb politikai pozícióját?
– Nemzeti elkötelezettségű családban
nőttem fel, polgári neveltetésben teltek ifjúkori éveim. Ez egy életre meghatározta
gondolkodásomat, kötődésemet a polgári
értékrend iránt. Büszke vagyok rá, hogy
az őszi voksoláson a szavazó polgárok
többsége hasonló értékrendet képviselve engem tisztelt meg bizalmával a polgármester választáson. Támogatásukban
bizonyára kifejezésre juttatták az elmúlt
években végzett képviselői tevékenységem elismerését is. Felismerték, hogy határozott szakmai elképzelésem van a város irányításáról, birtokában vagyok az
ehhez nélkülözhetetlen képességeknek és
információknak. Az is nyilvánvaló, hogy
nemcsak ideológiailag, de szakmailag is
jelentős különbség van az előző polgármester és az én képzeléseim között. Az
önkormányzati munkában – elődömtől eltérően – én elsődlegesen a szakmai
álláspontok ütköztetésére helyeztem a
hangsúlyt. Rendíthetetlen célként fogalmaztam meg önmagam számára, hogy
polgármesterként is e szellemben szolgáljam a várost.
– Ez miben nyilvánul meg?
– Minden haszonelvűség nélkül képviselni a közösség nagytöbbségének az érdekét, az „egyszerű embertől” a vállalkozói érdekeken keresztül egészen a legszélesebb városi igényig bezárólag. Alázattal viszonyulok az emberekhez. Segítő és
együttműködésre bíztató jobbot nyújtok
mindenki felé, aki hajlandó a közösség
és az egyén ügyét szolgálni. Bízom benne, hogy polgármesteri tevékenységemet
és emberi megnyilvánulásaimat mindvégig ez jellemzi majd. Így szolgálom Vác
fejlődését. Ebben is más példát szeretnék
felmutatni.

felkészülten
- elkötelezetten
– Ez tudatos politikai elhatározás,
vagy neveltetéséből táplálkozik?
– Szerintem mindkettő igaz. Sokak számára ismert, hogy szüleim nagyon céltudatosan, mondhatni poroszosan neveltek,
miközben néha elcsattant egy-egy jobbító szándékú pofon is. Felnőttként is vallom, hogy ezek is az én érdekemet szolgálták. Rám mindig is jellemző volt a közösség érdekképviselete, a problémák nyílt
felvállalása, ha szükséges és elkerülhetetlen, akkor a kemény ütközésektől sem riadok vissza. Tudom, hogy sokak számára
ez nem vállalható, mert a mai világban az
egzisztenciális félelmek miatt inkább magukba fojtják érzelmeiket és véleményüket az emberek.
– Fontosnak nevezte a vezető felkészültségét, személyiségét, ám az is tény,
hogy egy polgármester akkor tudja igazán sikeresen szolgálni a választópolgárokat, a város fejlődését, ha alkotótársak veszik körül. Szükség van szövetségesekre, felkészült vezetőtársakra, hivatásukat értő– és szerető munkatársakra.
Ez azért is izgalmas kérdés, mert intenzív politikai küzdelem folyt a polgármesteri székért, melyért a jobboldalon ketten is ringbe szálltak. Az éles versengésben mindenki elszenvedett valamilyen
sebet. A jelek szerint sikerült ezt orvosolni, hiszen az önt támogató KDNP és
a Fidesz négyéves együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat irányítása érdekében. Szakmailag, emberileg mennyire tartja szilárdnak, kikezdhetetlennek ezt a koalíciót?
– A politikus nem teheti meg, hogy
egyéni sérelmei felülírják a közösségi érdekeket. A kampányban történteket a választás után le kellett zárni. Az eredmények ismeretében csak is a természetes
politikai szövetségessel kezdhettünk tárgyalásokat, ezek végeredménye nem lehetett más, mint az együttműködési megállapodás. Ezt diktálta a reálpolitikai érzékem, és a szövetségi politika is. De az is
tény, hogy már a kampány időszakában
mindkét párt jelezte, hogy a koalíciónak
nincs más alternatívája. Én a párbeszéd
híve vagyok. Az eredmény kihirdetése
után egy új időszámítás vette kezdetét. A
városáért felelősen gondolkodó polgármester sem táplálhatja tovább a vélt vagy
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A közeljövő legfontosabb feladata a költségvetés egyensúlyának megtartása,
a mélygarázs és a kórház körül kialakult helyzet megoldása

Fördős Attila polgármester:

Alázattal szolgálni Vác lakosságát
valós sérelmeit, hanem össze kell fognia a
választók bizalmát ugyancsak élvező korábbi riválisával Vác működtetése és fejlődése érdekében. Olyan óriási feladatokkal állunk szemben, hogy nincs rá idő, de
értelme sincs a visszafelé mutogatásnak.
Előre tekintünk, a munkára koncentrálunk. Összefogtunk, a KDNP és a Fidesz
önkormányzati frakció négyéves megállapodást kötött. Szilárd alapokra helyeztük az együttműködés pilléreit, hogy a
lehető legjobb pozícióba hozzuk szeretett
városunkat.
– Milyen „örökséget” hagytak önökre
korábbi elődeik, illetve mit hoztak magukkal, hiszen az előző önkormányzati ciklus utolsó másfél évében az ön által irányított Jobboldal Összefogás frakció – az egy-egy témában hasonlóképpen
szavazó képviselőkkel összefogva – irányította a várost. Más szóval, milyen feladatok tornyosulnak önök előtt?
– Súlyos gazdasági örökség gördült át
a tavaly ősszel indult új önkormányzati
ciklus térfelére. Ki ne emlékezne, hogy a
korábbi években mindig jelentős többletet mutatott a bevételi és a kiadási oldal
egyenlege. Ma pedig nagyon komoly hiányról beszélhetünk, melyet részben objektív tényezők idéztek elő. A bevételi oldalon drasztikusan csökkentek a források, ennek egyik meghatározó oka, hogy
a jelentős iparűzési adót fizető cégek közül többen távoztak a városból. A kiadási oldalon – amiben már jelentős szerepet játszottak a szubjektív elemek is – a
Jávorszky Ödön Kórház hatalmas adósságállományának éves menedzselése
több százmilliós terhet ró a városra. Az
idei évben csak a tőketartozásoknak a finanszírozására mintegy 370 millió forintot kell biztosítanunk, amire nincs
többletforrásunk. Ez az örökség súlyosan megterheli a költségvetésünket. Nem
akarok visszafelé mutogatni, de az elmúlt években vegytisztán láttam, és ezt
mindig is hangoztattam, hogy a kórház
adósságszolgálata kedvezőtlen tendenciákat mutat, lényegesen nagyobb, mint,
amiről a beszámolók szólnak. Szakmailag másképpen közelítettem a kérdéshez,
mint elődöm, az akkori polgármester.
A hosszúlejáratú hiteleket én mindig az
adott kötelezettségállományba soroltam,
ahogy könyveléstechnikailag kell. A kórház és a város korábbi vezetése ezt nem
ismerte fel, a „kozmetikázott” számok a
valóságnál jóval kedvezőbb képet mutattak. Csak 2009-ben – akkor még a szocialista többség irányította a várost – emelték be a korábbi hosszúlejáratú hiteleket a
kórház szabályszerű könyvelésébe, aminek „eredményeként” egy év alatt 1 milliárd forinttal megnövekedett az egészségügyi intézmény adóssága. Sajnos nekem
lett igazam… De nagyon súlyos örökség,
a Főtér – Főutca „lelassult” beruházása
is, melynek önrésze megterheli az önkormányzatot. A gondokat politikai ellenfeleim felnagyítják, hangulatot keltenek a
lakosság körében, mondván, hogy a város
új vezetői képtelenek menedzselni, megoldani a kialakult helyzetet. Természetesen ez nem állja meg a helyét, de én nem
tudok vitatkozni olyan emberekkel, akik
politikai érveiket hangoztatják a szakmai
tények helyett.
– A képviselő-testület január első harmadában megválasztotta a kórház új
főigazgatóját és gazdasági igazgatóját.
Ön korábbi nyilatkozataiban nagyon
hasznosnak nevezte az önkormányzati biztos kinevezését, aki tevékenységével racionalizálja a kórház gazdálkodását, mérsékli adósságállományát. Mindezek tükrében hogyan látja az egészségügyi intézmény jövőjét?
– Alapvető kérdésnek tekintem, hogy a
kórház formálisan is rendelkezzen szakmai vezetéssel. A januári döntés óta a kórháznak van főigazgatója, gazdasági igaz-

gatója és a közelmúlt óta megfelelő színvonalon tevékenykedő orvos-igazgatója
is. Az önkormányzati biztos kirendelésével a város megteremtette a költségvetési
támogatások megfelelő felhasználásának
ellenőrzését. Ha nem rendeljük ki, akkor
áprilisban nem tudtak volna fizetni, műtétek maradtak volna el. Hogy a helyzetet illusztráljam: 2009-ben a TVK (teljesítmény volumen korlát) figyelmen kívül
hagyásával mintegy 900 millió forintnyi
többletet halmozott fel a kórház, ami az
adósságállományban újabb 350 milliót
generált. Biztos vagyok benne, ha nincs
önkormányzati biztos, akkor ez 2010ben is bekövetkezett volna. Borotvaélén

– Egyértelmű, hogy politikai támadásról beszélhetünk. Ugyanis, amikor közpénzeket fordítunk bármilyen beruházás
finanszírozására – még ha most a bank
fizeti, de a legvégén tulajdont akarunk
szerezni a mélygarázsban – akkor különösen nem mindegy mennyibe kerül. A
város vezetése azért küzd, hogy a valóságos, a tényleges bekerülési költségen jusson a mélygarázshoz Vác. Politikai ellenfeleink ezen törekvésünket igyekeznek ellenünk fordítani. Ez azért is megdöbbentő, mert ők is kiállnak amellett,
hogy a város tulajdonába kerüljön a létesítmény. Az is tény, hogy nem az én állításom az, hogy 1,4 milliárd forintba kerül

táncolt a kórház sorsa. Akár a bezárás is
fenyegethette volna az intézményt, melynek következményeként további 7 milliárd forinttal terhelte volna meg a várost.
Ellehetetlenítette volna Vác intézményeinek működését. Nagyon felelőtlen politikát játszik az, aki ebben a helyzetben
megkérdőjelezi az önkormányzati biztos munkáját. Az adósságszolgálat menedzselését az elmúlt egy évben jól végezték. A tőke- és kamatterhek csökkentésével, a fegyelmezett gazdálkodással már
eddig mintegy 450 millió forintos megtakarítást ért el az önkormányzati biztos.
De arról is meg vagyok győződve, hogy
az általunk vitatott adósságállomány, a
beszállítók követeléseinek nagyságát tovább tudjuk csökkenteni. Azonban az is
tény, hogy a kórház önmagában legfeljebb a havi bevételek és a kiadások egyensúlyát tudja elérni. Még nem tartunk itt,
még mindig van egy 10-12 millió forintos deficit. Remélhetőleg ez április végéig
megszűnik, ám ez is komoly érdeksérelmekkel jár. A kérlelhetetlen adósságcsökkentés és racionális gazdálkodás mellett
biztosítani kell a kórház működőképességét is, ezért az állam 232 millió forint
konszolidációs forrást juttatott, míg Vác
300 milliót vállalt 2010-ben, mert a város
nem maradhat kórházi ellátás nélkül.

a mélygarázs. Ezt az igazságügyi szakértő
által letett több mint szász oldalas anyag
támasztja alá. A beruházás minden egyes
tétele-költsége összesítve kerül ennyibe.
Én, ha ettől eltérnék, akkor elkövetném a
közpénzek hanyag kezelését, amely büntetendő. Következésképpen, ha egy igazságügyi szakértő szerint ennyibe kerül,
akkor egy petákkal sem kerülhetett többe, bármit is állít a beruházó, vagy a finanszírozó bank, hogy ő ennyit vagy an�nyit fizetett ki. Én többet nem fizethetek.
Ezt mindenkinek látnia kell. Ezt nagyon
jól tudja a volt polgármester úr is, de politikailag mégis felhasználja velem szemben.

mindenekfelett
a város érdeke
– A másik súlyos gazdasági kérdés, a
mélygarázs építése. Az MSZP önkormányzati frakciója élesen bírálta önöket, mert állításuk szerint „a finanszírozó bank ajánlatáról nem tájékoztatták
a testületet.” Az igazmondás hiányát is
felrótták önnek, mert mint fogalmaztak:
„a bank tételesen megcáfolja az 1,4 milliárdos Tomori-Fördős kivitelezési ös�szeget, ami 2,5 milliárd forint.” A nézetkülönbség a tényleges számok, a szakmai álláspontok vagy az önök politikai
álláspontja között van?

– Új fejlemény, hogy nem a beruházóval, hanem közvetlenül a finanszírozó
bankkal tárgyalnak.
– Így van. Ez már javította a város pozícióit, hiszen a bank és a beruházó is leírta,
hogy a beruházó a mélygarázs kivitelezési
költségeit 1,5 milliárd forintban határozta meg. Ugyanakkor a bank további 860
millió forintos járulékos költséget tüntet
fel – többek között menedzselési, ügyvédi
költségekre 80 milliót, ingatlan vásárlásra
90 millió forintot – melyeket nem tudjuk,
hogy mi indokol. Mi azt tudjuk, mi, men�nyibe kerül, amit az igazságügyi szakértő
leírt. A járulékos költségeket a bank számolja el a beruházóval. Mi nem akarunk
abban az ügyben részt venni. Mi közünk
van nekünk ehhez? Miért kell, hogy a beruházást ekkora járulékos költség terheljen? Számtalan ilyen elemmel szembesülünk. Én azt mondom, hogy nem ellentmondás, ami itt történik. Valóban egy 1,5
milliárd körüli összegbe kerül a mélygarázs. Változatlanul ezt képviselem, mindaddig, amíg ezt szakértő alátámasztja, de
ha azt mondja, hogy a járulékos költséggel
megemelten többet jelent, akkor azt fogjuk képviselni.
– A tét több százmillió forint. Milyen
esélyt lát arra, hogy közelítsenek az ál-
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láspontok? Mikor lesz megegyezés?
– Nemcsak arról van szó, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan tárgyaltunk, hanem az is új tényállás, hogy Vác
kedvező pozícióba került, mivel a beruházó nem tudta 15 hónapon belül megvalósítani a kivitelezést. Az eredeti szerződés szerint az ingatlan tulajdonosa –
akik mi voltunk – fel kell, hogy szólítsa a beruházót további költségek elhatárolására. Ebben az esetben a város fejezi
be ezt a beruházást. Azonban az is tény,
hogy patthelyzet is előállhat, ha a beruházónak nem áll szándékában befejezni a
beruházást vagy a bank nem finanszírozza tovább az építkezést. Reméljük nem áll
elő ez a patthelyzet, mert akkor a város
nem mehet be az építési területre. Én nagyon sajnálom, hogy politikai ellenfeleim
ilyen pontosan, és ilyen részletesen nem
tájékoztatják a lakosságot. Sőt hangulati
kérdést csinálnak belőle és félretájékoztatják az embereket.
– Minden szereplő határozottan képviseli saját álláspontját, miközben a
mélygarázs tátong az ürességtől, a környezetében lévő vállalkozások lassan elsorvadnak. Mi a kiút?
– A megoldás kulcsa jelen pillanatban
a bank kezében van, hiszen ha a beruházó nem fizeti ki az alvállalkozókat, nem
fejezi be a beruházást. Ebben az esetben
a banknak kell eldöntenie azt, hogy ezt a
beruházást – amit állítása szerint 96-98
százalékban lefinanszírozott – milyen piaci formában és kiknek értékesíti. Magyarán futhat a pénze után, mivel az ő tulajdonában van jelzálogként. Ezért tudtunk
már pozícióba kerülni és a bankkal közvetlenül tárgyalni. Ennek tulajdonítható,
hogy a főmérnök úr közel fél éves kérések
után tudta megtekinteni a mélygarázst,
aki rögzítette a jelenlegi műszaki állapotot, amely a teljes beruházás 73%-nak felel meg. Ha bank a beruházás 98 %-át lefinanszírozta, melynek a készültségi foka
73%, akkor egyet nem lehet képviselni
senki részéről sem, hogy a különbözetet
a város fizesse meg. A különbözetet nem
fizetheti meg Vác. Ezt a pénzt, ha odaadták, akkor valahol ott van, akkor fejezzék
be a beruházást. Ha nincs meg ez a pénz,
akkor azt gondolom, hogy az már büntetőjogi kategória. Száz szónak egy a vége,
az önkormányzat mindent megtesz, hogy
mielőbb megnyíljon a mélygarázs. Akár
saját tulajdonaként…

megőrizni
a régióban
betöltött
vezető szerepet
– Vác a Dunakanyar fővárosaként az
elmúlt években a régió gazdasági, szellemi, oktatási és a kulturális élet fellegváraként tette le névjegyét. A közel ezer
éves város az új gazdasági környezetben
hogyan tudja megőrizni ezt a nívót? Polgármester úr! Ön milyen kitörési pontokat lát, hogyan rajzolná meg Vác további fejlődésének ívét?
– Tényként rögzítenünk kell, hogy elődöm 8 éves regnálása egy rendkívül kedvező gazdasági környezetben valósult
meg, melyből csak az utolsó másfélre volt
jellemző a recesszió. A világméretű válság
kihatásai minden bizonnyal elnyúlnak
egészen a jelenlegi ciklus végéig. A kedvezőtlen gazdasági környezettel együtt „örököltük” a fentebb elemzett súlyos adósságállományt. A harmadik negatív tényező,
hogy a Közép-magyarországi régióban,
napjainkban közel sem áll rendelkezésre annyi fejlesztési forrás, mint 8 éve. Jóval korlátozottabbak a lehetőségeink. Ebben a recessziós gazdasági környezetben,
ha sikerül a város költségvetését egyensúlyban tartani, már az is óriási eredmény
lesz. Ezen felül, ha sikerül befejezni a félbehagyott beruházásokat, a kisebb volumenű – közútfejlesztés, turisztikai, szállodaépítési – programokat megvalósítani, a
főtéren megnyitni a turistacsalogató kiállítótermünket, akkor elmondhatjuk: eredményes ciklust zártunk.
– Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok terveik valóra váltásához.
– Én köszönöm a beszélgetést.
Vetési Imre
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Tudósítások Dunakesziről
Lélek-dallal ünnepelték
Elfogadták Dunakeszi a Magyar Kultúra Napját

Középpontban a fejlesztések

idei évi költségvetését

Több mint 400 millió forintot fordíthat Dunakeszi az idei évben a fejlesztésekre – derült ki a város elfogadott 2011. évi költségvetésből, melyet január 27-én egyhangú szavazással hagyott jóvá a képviselő-testület. Ez az
összeg a kétszerese annak, amit a tavalyi esztendőben erre a célra fordítottak.
Az 5,4 milliárd forintos főösszeggel elfogadott költségvetés tervezésekor elsőrendű
szempont volt a tervezhetőség, a váratlan kiadások minimalizálása, a városi intézmények
racionális gazdálkodása.

Ennek is köszönhető, hogy újra folytatódhat
a lakosság által évek óta várt útépítési program, melynek pontos ütemtervét is elfogadták
a képviselők.
De lesz pénzügyi fedezet a pályázati források bevonásával megvalósítani tervezett új
körforgalmi csomópontok építésére, a kerékpárút-hálózat fejlesztésére, az intézmények
felújítására. S mindezt úgy teheti meg a város,
hogy a célok megvalósításához nem szükséges hitelt felvennie.
A. L.

Téltábornok nem enged szorításából

Az önkormányzat folyamatosan
javítja a kátyús városi utakat

Noha már februárt írunk, de még mindig nem enged kemény szorításából a tél.Az éjszakai
mínusz 12-14 fok nappal sem igazán enyhül. A kitartó hideg nyomait viselik sok helyen a Dunakeszit behálózó közlekedési utak. A városi önkormányzat megbízásából a Dunakeszi Közüzemi Kft. munkatársai hideg aszfalttal tömik be a város útjaiban keletkezett kátyúkat.
A Béke úti vasúti aluljárónál szorgoskodó háromfős
csapat munkáját elismeréssel szemlélik a várakozó autósok. A gázperzselő forró lángja pillanatok alatt kiszárítja
a nedves, vizes kátyús úttestet. A megtisztított hasadékba
nagy gondossággal helyezik el
a hideg aszfaltot a Dunakeszi
Közüzemi Kft. téli akció csoportjának tagjai.

– Ennek a technológiának az az előnye, hogy a kiszárított, megtisztított felületre öntött aszfaltot felmelegítve szinte eggyé olvasztjuk a régi, sérülésmentes, szilárd úttesttel – tájékoztatott
Bauer Márton, a Dunakeszi
Közüzemi Kft. szállításvezetője, aki nagy szakértelemmel irányítja kollégái munkáját. – A kátyúban rakott
hideg aszfaltot a gázperzse-

lő segítségével elegyengetjük,
majd keményre tömörítjük, a
felület felső részét leszórjuk
homokkal, hogy védje, amíg
nem szilárdul meg – avat be a
technológia részleteibe Bauer
Márton, aki szerint az általuk alkalmazott megoldás
strapabíró.
– A városi utakat így javítjuk.
Van, ahol 5 éve kátyúztunk, és
még mindig állja az időjárás és

az autók „támadását” – érvel a
megoldás mellett.
A szakember szerint a gondos odafigyelésnek köszönhetően az önkormányzat útjai az átlagosnál is jobb állapotban vannak. – Sajnos az
állami utakról ez már nem
mondható el – teszi hozzá
Bauer Márton.
Ezt a megállapítást erősíti meg Manhalder Zoltánné,
a Polgármesteri Hivatal Mű-

Dunakanyar Régió

szaki Osztályának vezetője is.
– Az üzem téli akciócsoportja folyamatosan járja a
város útjait, de szerencsére a
lakosság is azonnal tájékoztat
bennünket, ha valahol az úttestben meghibásodást észlelnek – mondja az osztályvezető, aki továbbra is kéri a
lakók együttműködését.
– A gyors elhárítás, a hibák
kijavítása érdekében 1,8 tonna hideg aszfaltot vásárolt az
önkormányzat. Szerencsére a
városi utak viszonylag jó állapotban vannak, melyekben,
ha valahol kátyú keletkezik,
azonnal kijavítjuk – számol
be Manhalder Zoltánné, aki
nehezményezi, hogy az állami
utakban keletkezett kátyúkat
– a többszöri sürgető levél ellenére sem javította még ki a
Magyar Közút NzRt.
Szerkesztőségünk megkereste Huszák Jánost, a Magyar
Közút NzRt. Váci Üzemmérnökség vezetőjét, aki kérdésünkre elmondta, hogy még
nem kapták meg az anyagot
a hideg aszfalt beszállítására kiírt közbeszerzési pályázat nyertesétől. A budapesti
vállalkozás legutóbb, február
3-ra ígérte az aszfalt átadását.
– Ha valóban megérkezik,
akkor már a hétvégén, szombaton vagy vasárnap megkezdjük Dunakeszin az állami utak kátyúzását – mondta Huszák János.
Vetési Imre

Hagyományaihoz híven idén is megünnepelte a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a Magyar Kultúra Napját. A kellemes, hangulatos este fellépői Babják Annamária színművész
és Vincze József költő, szobrász voltak, akik Lélek-dal címmel mutatták be zenés irodalmi
összeállításukat.

A telt-házas rendezvény keretében több dal, vers és ismert prózarészlet is elhangzott, valamint Vincze József megzenésített művei
is felcsendültek a könyvtár törzsközönsége előtt.
„Úgy gondolom, hogy bátran mondhatom mindnyá-

juk nevében, akik ezt a nagyszerű műsort látták, hogy
minden elhangzott szó a szívünkhöz, a szívünkbe szólt
itt ma este.” – mondta Csonka Mária a könyvtár igazgatónője a műsor végén. A rendezvény a könyvtár idei első
programja volt, amelyen kü-

lön öröm, hogy helyi művészek csak erre az alkalomra
összeállított előadását élvezhette a közönség.
Ahogy az igazgatónő beszédében is említette, az érdeklődők az este során, egy ünnepen vehettek rész. „Nem
kell sok az emberi ünnephez.
Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázslatos
elemet, ... Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.” – hangzott
el Márai Sándor Füves könyvéből egy részlet.
Legindi Tímea
Fotó: KesziPress

„Újraírva” - Ünnepi tárlat

A Magyar Kultúra Napja dunakeszi rendezvényei sorában kiemelkedő helyet foglalt el
Tuzson-Berczeli Péter grafikusművész munkáiból rendezett „Újraírva” című kiállítás január 22-i megnyitója a VOKE József Attila Művelődési Központban. Az alkotó több mint
negyven, eddig még be nem mutatott grafikai nyomata került most a nagy számban megjelent közönség elé, akiket a tárlatnyitón Ceglédi Gabriella művelődésszervező köszöntött.
Hangulatos
bevezetőként a Bárdos Lajos Általános Iskola Dalos Quartettje
- Mészáros Noémi, Szombati Anna, Kiss Roland, Tikász
Ábel - Altsach Gergely tanár
vezetésével szép és különleges hangzású népdalcsokrot
adott elő. Ezt követően Kollár Albin, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatója mondott megnyitó beszédet.
Csendes, szelíd, kiegyensúlyozott, magabiztos, derűs
emberként, művészként jellemezte a marosvásárhelyi
születésű, s 1989 óta Magyarországon élő művészt. „Rend
volt és rend van a fejében és
a szívében... szabad ember
és szabad művész. Erős vonásokkal megalkotott karakterének, művészi eszköztára gazdagságának birtokában és tudatában, Istenre
függesztett tekintettel, szabadon és jókedvűen alkot” jellemezte őt Kollár Albin. A
bemutatott művekről pedig
elmondta, hogy a szitanyomatok erdélyi faragványok
töredék elemeinek, motívu-

mainak újraértelmezései. A
sulykoló, a pásztorfurulya, a
mángorló fraktáljai a természettől ellesett logikával, de a
modern technika adta lehetőség, az elektrografika segítségével ölt bonyolultságában is egyszerű képi formát.
A fraktál egy olyan önhasonló, komplex alakzat, melynek változatos formáiban
legalább egy azonosítható ismétlődés látható, azaz a kisebb rész felnagyítva ugyanolyan struktúrát mutat, mint
a nagyobb rész.
Kérdésünkre elmondta a

művész, hogy közel húsz éve
él Dunakeszin, számos kiállítása volt már hazánkban,
Erdélyben, Belgiumban, Rómában, s ez az első alkalom,
hogy lakóhelyén is bemutatkozhat. Egyébiránt tagja a Magyar Alkotóművészek Egyesületének, a Képző- és Iparművészek Szövetségének valamint a Magyar
Festők Társaságának. A kiállítás február 12-ig tekinthető meg.
Katona M. István
Fotó:
A Szerző felvétele

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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Hőtérképpel
a kisebb rezsiért

Az emberek nagy része akkor kezd ijedten valami megoldás után kutatni, amikor megérkezik a téli hónapokban a gázszámla, kiderül, hogy mennyit kell fizetni a vízért illetve a villanyért. Azonban odafigyeléssel akár jelentősen is csökkenteni lehetne a rezsiköltségeket.
Például a régiónkban is egyre ismertebb hőtérkép elkészítésével.
Az
energiatakarékosság
napjaink legizgalmasabb kérdései közé tartozik. A lakosságnál ugyanúgy, mint a cégek körében is felteszik a kérdést, hogy hol lehetne megtakarítani, miként lehetne a
költségeket csökkenteni. Az
épületek rezsi jellegű kiadásai nagyon magasak. A gáz,
villany, vízszámlák évente
1-2 alkalommal nőnek. Megállíthatatlan ez az egész?

sáról vagy házáról felvételt,
akkor természetesen erre is
van lehetőség minimális felár ellenében” – fogalmazott
az ügyvezető igazgató.
Mint azt Zsibók Zoltántól megtudtuk, a Kft energetikai tanúsítványok készítésével is foglalkozik. Ügyfeleiknek körülbelül a 30%a társasház, de voltak nagy
társasházi munkáik, például
Gödöllőn több lakótelepet is

Egyáltalán nem, és a megnyugtató választ erre Zsibók
Zoltántól, a HőtérképKészítés
Kft. ügyvezető igazgatójától kapjuk. A szakember cége
négy éve foglalkozik lakások
hőkibocsátásának vizsgálatával.
– Cégünk fő tevékenysége a hőkamerás vizsgálatok elvégzése, amelyet családi és társasházaknak egyaránt kínálunk. Az alapcsomag egy teljes külső homlokzati hőtérkép elkészítését és
egy típuslakás belső vizsgálatát tartalmazza. Ha ezen felül
egy lakó szeretne a saját laká-

ők mértek. Milyen technikával dolgoznak?
– A hőkamerás felvételeket
egy amerikai Fluke Ti25 típusú hőkamerával rögzítjük.
A műszer rendkívül megbízható és OMH tanúsítvánnyal
is rendelkezik. A komplett
munkafolyamathoz – tehát,
hogy megállapítsuk, hogy a
falszerkezetek, a nyílászárók
és a födémek milyen hőszigeteléssel bírnak – nincs szükségünk más eszközre – árulta el a szakember.
Sajnos Magyarországon a
hőtérképek készíttetése egyelőre nem túl elterjedt, ami-

nek következtében nem is sok
cég kínál hasonló szolgáltatást. Az épületek állapota itthon nagyon változó, vannak
nagyon gyenge minőségű
panelépületek, de előfordulnak megfelelően szigetelt házak is. A legkritikusabb pontok általában a házak toldásánál, összeérésénél találhatóak, itt gyakran rengeteg hő
távozik.
– Minden megvizsgált ház
esetében segítünk kidolgozni
egy komplex stratégiát arra
vonatkozóan, hogy mely lépéssel, fejlesztéssel mekkora
hőnyereség érhető el. Természetesen a megtakarítás mértéke a megvalósult beruházások minőségétől függ, de
a tapasztalatok alapján lehetséges akár 40-50%-os javulást is elérni. Cégünk, a
HőtérképKészítés Kft. segít
megtervezni a felújításokat.
Hőkamerás vizsgálattal pontosan megállapítható az épületekből elszökő energia iránya. Az épületek vizsgálata
után megtervezzük Önnek a
felújítás fontossági sorrendjét, árkalkulációval és körülbelüli megtérüléssel– adta
meg a választ Zsibók Zoltán.
A penészesedés elleni harcban is nagy szerepe van a
hőtérkép készítésének, a belső páratartalom és harmatpontméréssel
kiegészített
vizsgálatok megadják a penészesedés kialakulását. Ezek
függvényében adnak tanácsot a penész akár végleges
eltüntetésére is.
– molnár –
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Új Széchenyi Terv: új lehetőségek

A források felét
a vállalkozások
kapják
Január közepén elindult az Új Széchenyi Terv, amelynek forrását elsődlegesen a 2011-2013
között rendelkezésre álló közel 2000 milliárd forintnyi európai uniós támogatás teszi ki.
Ennek mintegy felét a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésére szánja a kormány.
Alábbiakban a hét programot ismertetjük:
1. Vállalkozásfejlesztési Program: központi hangsúlyt kap a vállalkozások támogatása. Megszűnik több, a korábbi években kizáró feltétel, akár kezdő vállalkozások is pályázhatnak majd és olyan konstrukció is lesz,
ahol a mikrovállalkozásnak csak 10% önrészt
kell felmutatnia!
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program: a
fosszilis energiahordozókra épülő ipar által
kiváltott problémák kezelése az energiatakarékosság, az energiahatékonyság növelése különös tekintettel a megújuló energiaforrások
alkalmazására.
3. Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program: magában foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és
forgalmazását. Az egészségturizmus terén
feltehetően súlyponteltolódás lesz a termálfürdőktől a lovaglással kapcsolatos szolgáltatások felé.
4. Otthonteremtési Program: nem szorosan a pályázatokhoz kapcsolódó program,
amelynek célja az öngondoskodás és a gyermekvállalás ösztönzése mellett az építések
ösztönzése, az épített környezet minőségének
javítása és környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása.

5. A Tudomány – Innováció Program célja: a jelenlegi támogatási rendszer bővítése, pl.
az adókedvezmények és közvetlen támogatások összehangolt nyújtása a jelentős K+F+I
tevékenységet végző vállalkozások számára;
a visszatérítendő típusú támogatások arányának növelése.
6. Foglalkoztatási Program: a vállalkozásokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy egyre több embernek tudjanak munkát adni. Ezt
többek közt a támogatási rendszerrel kívánja
elérni a kormány.
7. Közlekedésfejlesztési Program: Magyarországnak ki kell használnia a földrajzi fekvéséből adódó előnyeit (Ny–K és É–D irányú
közlekedési tranzit tengelyek metszéspontjában fekszik), egyúttal támogatnia kell az egészségügyi szolgáltatóipart, a kertészeti gazdálkodást, a regionalizációt, az IT-t, az energiafüggőség csökkentését és a kreatív ipart.
A cikksorozatban részletesen fogjuk ismertetni az imént felsorolt témaköröknél kínálkozó pályázati lehetőségeket. A következő
cikkünkben a Vállalkozásfejlesztési Program
során elérhető pályázati lehetőségek kerülnek
majd részletes bemutatásra.
Dr. Horváth Viktor ügyvezető
Forrás-Trend Kft.
Dunakeszi, Barátság u. 4/a
Internet: www. forrastrend.hu

Dunakeszin tizennégy utcában lopták el a vízelvezető rácsokat

Közlekedjenek óvatosan!

A közeli hetekben a város tizennégy utcájából több vízelvezető rácsot loptak el ismeretlen
tettesek. A gátlástalan elkövetők áldozatául esett többek között a Határ út, Blaha Lujza út,
Rákóczi út, Egressy út, Nándori út több vasrácsa, melyek hiánya rendkívül sok veszélyt rejt
az óvatlanul közlekedő autósok számára.
– Január közepén észleltük
– lakossági bejelentések alapján – hogy egyre több utcából ellopják az 1 méter x 40
cm-es vízelvezető rácsokat. –
tudtuk meg Borsik Miklóstól,
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály vezető főtanácsosától. – A hiányzó rács helyén tátongó űr súlyos balesetek veszélyét hordozza magában. A károk és személyi
sérülések megelőzése érdekében az önkormányzat azonnal megtette a szükséges intézkedést. Kitettük a veszélyre figyelmeztető táblákat, új
rácsokat helyeztünk, de eze-

Friss sikerünk: A herceghalmi Harsona Fólia-Print Kft. csomagolóanyag-gyára számára KMOP
pályázatokon 225 millió forintot nyertünk technológiafejlesztésre, piacbővítésre

Meghívó

Ezúton szeretnénk meghívni minden érdeklődőt a dunakeszi

Radnóti Miklós Gimnázium

jótékonysági báljára,

ket már lehegesztettük.
Borsik Miklós beszámolt
arról is, hogy a felelőtlen emberek ezzel az „akciójukkal”

600 ezer forint kárt okoztak
a városnak.
(Folytatás a 6. oldalon)

mely 2011. február 12-én 19 órától kerül megrendezésre.
A bevételt oktatástechnikai eszközök beszerzésére kívánjuk fordítani.
A zenét a Feeling együttes szolgáltatja.
A vacsora árát is tartalmazó belépőjegyet 4500 Ft/fő áron az iskolában
lehet megvásárolni Illés Zoltánné Ujvári Éva tanárnőnél, csakúgy,
mint az 500, 1000 és 5000 Ft-os címletű támogatói jegyeket.
Tisztelettel:

Varga Tibor igazgató

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Járványhelyzet
Válság helyett változás
a régiónkban, és amit – Elsőként Csernus Imrével
a védekezésről tudni kell
(Folytatás az 1. oldalról)
Hogyan előzhetjük meg a
megbetegedést? Az influenza cseppfertőzéssel terjed,
így elsősorban a közösségekben tartózkodók számára jelent veszélyt. A szakemberek
a higiénés szabályok fokozott
betartására figyelmeztetnek,
ajánlott a gyakori kézmosás,
munkahelyen a kilincsek, íróasztalok gyakori fertőtlenítése, a zsebkendőbe tüsszentés, kerülendő a kézfogás, valamint a puszival való üdvözlés. Az étrendbe be kell illeszteni a C-vitaminban gazdag
gyümölcsöket, zöldségeket és
a savanyú káposztát.
Mindemellett a védekezés mindenképpen leghatékonyabb eszköze a védőoltás, erről feltétlen tudni kell,
hogy beadását követőn 7-10
nap alatt éri el a páciens a
teljes védettséget. A Fluval
AB vakcina térítésmentesen áll rendelkezésre a kockázati csoportba tartozóknak. Ezek között említhetjük
a három évesnél idősebb súlyosan krónikus betegeket, a
várandós nőket, a hosszabb

ideig ápolást igénylőket, a 65
évesnél idősebbeket s a fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkozásúakat, köztük az egészségügyi és szociális intézetekben dolgozókat.
Egyébiránt a hat hónapostól 3 éves korig is elegendő
mennyiségű vakcina áll rendelkezésre.

Információink szerint január második felében az ország egész területét figyelembe véve Pest megyében, azon
belül is Vác és Dunakeszi térségében fordultak a legtöbben orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Örvendetes,
hogy e területeken megnőtt
az oltási kedv. Az A és B tí-

pusú, illetve a H1N1 vírus ellen is védettséget adó háromkomponensű
oltóanyagot
már csak korlátozott számban lehet ingyenesen igényelni a házorvosoktól, de a
patikákban 1900 forint körüli árban megvásárolhatóak. A csak H1N1 elleni vakcinából még elegendő men�nyiség áll rendelkezésre.
A közelmúltban kiadott
MTI jelentésből is közismertté vált, hogy a váci Jávorszky
Ödön Városi Kórházban az
influenzaszerű megbetegedésekre való tekintettel részleges látogatási tilalmat rendeltek el a szülészet-nőgyó
gyászati osztályon, az újszülött részlegen valamint a
gyermekosztályon. A kórház
bejáratánál kifüggesztett hirdetményből az is megtudható, hogy a látogatásra érkező hozzátartozóknak lehetőségük van arra, hogy névvel ellátott csomagokat (élelmiszer, ruhanemű) adjanak
le a portán, ahonnan naponta kétszer, 11 és 18 órakor juttatják fel az osztályokra.
Katona M. István

„Válság helyett változás” címmel indul előadás sorozat Vácon. A Naszály-Galga TISZK és
a Pest Megyei Esélyek Háza a Tehetségpont Irodával karöltve azoknak szeretne segítséget
nyújtani az előadásokkal, akik a társadalmi és gazdasági válság hatásaként nehéz helyzetbe
kerültek. Az ismert előadók meghívásával azoknak szeretnének segítő kezet nyújtani, akik
kilátástalannak látják a helyzetüket. A kiút keresés esélyeiről és lehetőségeiről elsőként Dr.
Csernus Imre tartott előadást február elsején.
A Naszály-Galga TISZK iskolacentrumban tartott sajtótájékoztatón az intézmény
ügyvezető igazgatója, Imre
Zsolt a gazdasági és pénzügyi
válság társadalmi hatásairól beszélt bevezetőjében. A
recesszió világméretű hatásai mélyen érintik a magyar
társadalmat is, mely sajnálatos módom éppúgy jelen van
az egészségügyben, az oktatásban, mint a termelő vagy
szolgáltató szférában. – Az
egyének élete is válságba került – jelentette ki Imre Zsolt.
A szakember elmondta, hogy
a Pest Megyei Esélyek Háza
és a Tehetségpont Iroda ös�szefogásával a Naszály-Galga
TISZK régóta tervezi a februárban induló előadás sorozatot. Az intézmény helyzetéből adódóan különös figyelemmel kíséri a fiatalok
mindennapjait, akik érzékelhetően keresik a kiutat a mai
helyzetből. A diákok számára különböző programokat
szerveznek, de szeretnék elérni a szülőket is – fogalmazott az ügyvezető igazgató.
– Egyre többen érzik úgy,
hogy saját életük is válságba
kerülhet. Sokan félnek a válságtól, sokan félnek a válto-

A rendezvénysorozat szervezői

zástól is és egyre többen érzik úgy, hogy az életüket sem
saját maguk, hanem ezek a
körülmények irányítják –
mondta Imre Zsolt a mai társadalmi és gazdasági viszonyainkra utalva.
A téma és az előadás sorozat aktualitását jól jelzi, hogy
ismert pszichológusokat és
szociológusokat hívnak meg
a váci Madách Imre Művelődési Központba, akik előadásaikban arra adhatnak majd
választ, hogy hogyan található kiút a nehéz élethelyzetekből. Az előadások ingyenesek
lesznek, de regisztrációs jegyet
kell váltani az érdeklődőknek.
A Pest Megyei Esélyek
Háza már régóta segíti a tár-

sadalom perifériájára sodródott emberek mellett a roma
csoportok életét és felzárkóztatását – hallhattuk Maczkay
Zsaklin irodavezetőtől. Mint
megtudtuk a február elsején induló előadás sorozatot
a Pest Megyei Esélyek Háza
anyagi támogatásával valósul meg. A tervezett előadók
névsorában olyan neves személyiségek szerepelnek többek között, mint Prof. Dr.
Kopp Mária, Hankiss Ele
mér és Szendi Gábor. Tegnap,
a Felnőtt húsleves címmel
Dr. Csernus Imre előadásával
vette kezdetét a nagy érdeklődésre számot tartó előadás
sorozat.
Vetési Imre

Internetes portált nyitott
az MSZP váci
Dunakeszin tizennégy utcában lopták el a vízelvezető rácsokat
önkormányzati frakciója Közlekedjenek óvatosan!

(Folytatás az 1. oldalról)

„Természetesen
kiemelten fontos célunk, hogy tá-

jékozódhassanak a váci szocialista frakció munkájáról.
Ezt megkönnyítendő a négy
képviselőnkhöz kapcsolódó anyagokat külön-külön is
meg tudják tekinteni a jövőben. A három egyéni mandátumot szerző képviselő – Dr.

Bóth János, Kiss Zsolt János
és Dr. Váradi Iván Attila –
választókerületük, az ott élők
problémáira próbál válaszo-

kat adni. Ezeken túlmenően
a nagyobb, akár az egész várost érintő fontos kérdésekben is találhatnak hozzájuk
köthető cikkeket, bejegyzéseket a közeljövőben.
Az a legnagyszerűbb honlapunkban, hogy teljes szabad-
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ságot ad mindnyájunknak
– nekünk és Önöknek egyaránt – véleményünk kifejezésére. A három egyéni képviselő mellett dr. Jakab Zoltán Attila fogja tájékoztatni az érdeklődőket a további
fontos, a várost érintő kérdésekről és a Pest megyei eseményekről egyaránt.”
Mint hallhattuk az internetes oldalt folyamatosan frissítik, melyen mindenki tájékozódhat a szocialisták aktuális rendezvényeiről, közéleti
eseményekről.
Az ellenzékben politizáló MSZP váci önkormányzati frakció tagjai azt ígérték, hogy honlapjuk naprakész információkkal, hírekkel, politikai állásfoglalásokkal szolgálja a váci lakosság
szakszerű és hiteles tájékoztatását.
A honlap készítői és működtetői lehetőséget teremtettek arra is, hogy a váciak
véleményüket szavazás formájában is kifejezésre juttassák, de e-mailben is eljuttathatják észrevételeiket, javaslataikat.

(Folytatás az 5. oldalról)
– Bízunk benne, hogy a

rendőrkapitányságon tett bejelentés hatására sikerül megtalálni, és felelősségre vonni

a tetteseket. A rendőrség felkereste a környező fémkereskedéseket is a sikeres felderítés érdekében – mondta a főtanácsos.
Információnk szerint eddig
még nem hozott eredményt
a nyomozás. A hivatal munkatársai addig is kérik az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek az utakon, különösen a ködös időszakban és
az éjszakai órákban, mert az
elkövetők a sötétedés beállta
után lépnek „akcióba”.
(V. I.)

Élj száz évet egészségesen!®
Előadó: Dr.

Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász, Hagyományos Kínai Akupunktúrás orvos

február 9-én 17 órától a Madách Imre Művelődési Központban (VÁC, Dr. Csányi László körút 63.)
Olyan kínai professzorok által kifejlesztett módszert mutat be az előadás során,
amely nemcsak egészségünk megőrzésére, hanem betegségeink legyőzésére is alkalmas.
Az egész testet felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a különböző szív- és
érrendszeri, emésztőrendszeri, mozgásszervi problémákat. Hat az immunrendszerre,
ezáltal segít az allergiás, megfázásos tünetek kezelésében is.
További információ: Szegő Péter, T.: +36 70 940 4912, e-mail: szegomail@gmail.com
® - a Zhu Zong Xiang féle 3-1-2 meridiántorna néven védjegyként bejegyezve

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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Az ünnep előestéjén a Vácott élő
publicista és közéleti író, Matkovich
Ilona novelláiból összeállított zenés
felolvasóesttel kezdődött a programsorozat. A „Csak semmi dráma” című összeállításban Sándor
Erzsi előadásában elevenedtek meg
az édes-bús, torokszorító, vagy éppen humoros, de mindig nagyon
emberi történetek, melyeket a Harmónia Kórus által előadott dalok
színesítettek.
Január 22-én, a Madách Imre Művelődési Központ Emeleti Galériájában Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő nyitotta meg
Orvos András kiállítását, melyen a
művész 32 festményét mutatták be.
Dr. Gömör Béla, a kiállítás kurátora a művész életpályájának meghatározó eseményeit emelte ki.
Megemlítette, hogy 40 évvel ezelőtt
volt az első csoportos kiállítása és 30
évvel ezelőtt robbant be a köztudatba különleges, egyedi stílust képviselő virágos képeivel. Orvos András 2010-ben Vác Város Művészetéért Díjat kapott, így szinte természetes volt, hogy idén a Magyar Kultúra
Napjának tiszteletére szervezett kiállításon ő legyen a következő váci
művész, akinek műveit bemutatják.

Sokszínű műsorral ünnepelték
a Magyar Kultúra Napját Vácott
Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Vácott. A helyi művészek és művészeti
csoportok produkcióiból összeállított sokrétű és színes programsorozattal a szervezők a Kultúra Magyar Városához méltó összeállítással adóztak a művészetek oltárán.
A gálaműsoron Fördős Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, milyen
sokszínű a magyar kultúra, s ezen
belül milyen gazdag a váci kulturális élet – melyet igazol az is, hogy
2010-ben Vác elnyerte a Kultúra
Magyar Városa kitüntető címet.
Az ünnep alkalmából a 2001ben alapított, „Közművelődést segítő munkáért” oklevelet Adamecz
Sándorné, a művelődési központ
munkatársa vehette át, aki tíz esztendeje irányítja az intézmény
könyvelését.
A kiemelkedő alkotóművészeti munka elismeréseként 2007ben alapított „Vác Város Művészeti Díja” elismerést idén két művész
kapta meg: Juhász András fafaragó
népi iparművész és az országosan
ismert Péter Péter költő, aki 1964

Vác idei kitüntetettjei: Juhász András, Adamecz Sándorné,
Szentgyörgyiné Kutuzova Irina (egyesülete képviseletében), Péter Péter

A nemzet rozmárja február 12-én csobban a Dunába

Tizenegyedik váci úszására
készül Schirilla György

Metsző északi szél hasítja a váci Duna-part fagyos levegőjét. A mínusz 6-7 fok körüli hidegben két-három ember átfagyva toporog a kikötő közelében. Pirosra fagyott arcukon csak
akkor jelenik meg az elismerés mosolya, amikor felismerik az apró jégtáblák között a Duna
vizében kedélyesen tempózó Schirilla Györgyöt.
– Készülök a február 12-i
nagy úszásomra – mondja mosolyogva a partra érés
után. – Lefagyott a mutatóujjam – nyújtja barátságosan
a jobbját. – A tél eltolódott
egy hónappal, az enyhe időjárást felváltotta az újabb hideghullám. Tizennyolc percet voltam bent, érzem a hi-

deget. A februári úszásom
idején még hidegebb lesz. Ez
lesz a 11. dunai úszásom Vácnál – mondja a tőle megszokott lendületes stílusban.
– Nagyon készülök, szeretném meghálálni a több ezer
rajongóm bíztatását.
– Márciusban ünnepled az
50. születésnapodat. E jeles
évforduló utáni években is a
téli Dunába veted magad?
– Számomra ez természe-

tes, hiszen nem tagadom,
hogy 60 éves koromig szeretnék a nemzet rozmárja lenni.
Az ötödik ikszhez közeledve
annyi változás történt az életemben, hogy többet oktatom a jógát, ami nagyon jót
tesz a vérkeringésnek.
– Áruld el, mi a jó abban,
hogy a jeges, téli vizekben

úszol? Az motivál, hogy az
emberek drukkolnak érted
vagy feszegeted az emberi
teljesítőképesség határait?
– Mind a kettő benne van.
De ez Vácott már hagyománynak számít, itt megszólítanak, szeretettel vesznek körbe az emberek. Látom a tekintetükből, büszkék
rám, hogy helyettük is „megcsináltam”. Még egészségesnek és ifjúnak érzem magam,

de hajt az is, hogy bizonyítsam magamnak, még egészséges vagyok, mert ez azért
egy nagyon kemény próbatétel. De ezt feledteti az a jó
érzés, hogy várnak, bíztatnak, megölelnek az emberek.
Mondok egy kis beszédet…
mind-mind jólesik. Ezzel egy
kicsit a 60-70-es évek hangulatát idézem vissza, akkor
voltak ilyen népünnepélyek.
– Mit tapasztalsz, példáddal, akcióiddal, előadásaiddal „rá tudod venni” az embereket, hogy egészségesebben éljenek?
– Természetesen. A téli
úszásaim óriási hatással vannak az emberekre, akiknek
mindig tartok egy kis előadást. Érzékelem, hogy egyre többen fordulnak a természetes életmód felé, tele van a
hócipőjük a sok gyógyszerrel.
A reflexológiát, a fitoterápiát,
a jógát, a természetes gyógymódokat részesítik előnyben.
Ezek a gyógymódok lassabban gyógyítanak, de sokkal
biztosabban. Ha már ilyen
nehéz a nemzet sorsa mostanában, akkor van egy olyan
hatása is, hogy a lelkek jobban összeérnek a nehézségekben. Már csak ezért is
szeretettel várok mindenkit
február 12-én két órakor a
váci Duna-partra. Én ott leszek. A vízben…
Vetési Imre
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óta a Radnóti Miklós Írókör tagja,
2010-ben David Arts Alkotói Nívódíjban részesült.
A 2001-ben alapított „Vác Város
Művelődéséért” díjat az Árpád Fejedelem Általános Iskola diáksport
egyesületének mazsorett szakosztálya kapta. A 20 esztendeje működő művészeti csoport vezetője
Szentgyörgyiné Kutuzova Irina tanítványai kíséretében vette át a kitüntetést.
A díjakat Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester, dr. Schmuczer Istvánné,
a Művelődési és Oktatási Bizottság
elnöke és Nagy László a Közművelődési és Oktatási Osztály vezetője
adták át.
Az ünnepi gálaműsorban Cs. Nagy
Ildikó zongoraművész, Dónusz Katalin énekművész, a Bartók Béla Zeneiskola Ütősegyüttese (művészeti vezető: Fazekas László), Imre Roland, valamint a Váci Ifjúsági Fúvószenekar (művészeti vezető: Kápolnai Jenő) előadásában a magyar
zeneirodalom klasszikusai és kortárs szerzők művei csendültek fel.
Selymes Nóra
Fotó: K. Gy.

Apróhirdetések
• Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.:
+36-70-505-1177
• Cégünk keres CO-2 hegesztőket Pest megyei munkahelyre. Azonnali kezdéssel! (Gyakorlat szükséges). Érd: 10-17 óráig. T.: +36-70-342-6751, 06-32-769-001. E-mail cím: indent-plus@freemail.hu
• CO-2 hegesztőket keresünk Budapest környéki munkahelyre azonnali kezdéssel! Feltétel: 3 év gyakorlat szükséges. Érd: 10-17 óráig, +36-70-431-8015. E-mail cím: lolo2009@freemail.hu
• Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt, Pomáz, Szentendre, Csobánka környékéről. Fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Tel: 06-70-333-8536. E-mail: femasystemkft@freemail.hu
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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
Tördelés: Gubán Kornélia

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

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

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!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Újabb díjat nyert el a jótékonykodásban is bajnok Erdei Zsolt

Karitatív Madár

Erdei Zsolt kapta a legkaritatívabb sportolónak járó elismerést az Év sportolója 2010 gálaesten. Veretlen profi bunyósunk szerint kutya kötelessége annak segíteni a rászorulóknak,
aki megteheti.
Azt mindig tudta mindenki Erdei Zsoltról, hogy nemcsak kemény ökle, hanem
hatalmas szíve is van. Madár
ugyanis amellett, hogy például tavaly ősszel egymillió
forinttal támogatta a vörösiszap-katasztrófa károsultjait, a beteg gyerekeknek is átutalt félmillió forintot. Sőt,
azt sem szégyellte, hogy amikor meglátogatta a Tűzoltó
utcai gyermekklinika daganatos kisbetegeit, bizony kis
híján elsírta magát a ringben
kíméletet nem ismerő 36 éves
klasszis. És hány olyan alkalomról nem tudunk, amikor
Madár a nyilvánosság kizárásával segített a rászorul-

taknak. Nem véletlen, hogy
az Év sportolója 2010 gálán ő
lett a tavalyi esztendő legkaritatívabb sportolója.
„Nekünk, ismert embereknek az is a feladatunk, hogy
példát mutassunk, illetve lehetőségeinkhez képest mosolyt csaljunk a gyerekek, a
rászorulók arcára” – fogalmazott Erdei a díj átvétele után,
a profi ökölvívó. – „Amikor
a Tűzoltó utcai Gyermekklinika daganatos betegeit látogattuk meg, hálát adtam az
égieknek, hogy Viktor fiam
egészséges. Egy biztos, ez a
díj is kötelez, így a jövőben
is igyekszem megkönnyíteni azok életét, akiknek prob-

lémáik vannak. Ha csak néhány órára is elfelejtettem a
rossz pillanatokat, akkor már
megérte. Én ebben hiszek.”
Erdei Zsolt persze bokszkarrierjét sem adta fel, hisz
éppen az Egyesült Államok
meghódítására készül. Egy
sima győzelmen már túl van,
és a legfrissebb információk
szerint a következő, áprilisra
tervezett találkozóját már az
egyik legnagyobb amerikai
televízió, a Showtime is közvetítené. Madár végső célja továbbra is az, hogy összecsaphasson a profi boksz még
aktív legendájával, Bernard
Hopkins-szal.
- molnár -

A Héraklész-díjas:
Hagymási Anita és Klivinyi Kinga

XllI. évfolyam 2. szám

Schirilla György egészségmegőrző rovata

Amikor kapar a torkunk

Télen mindenkivel előfordulhat, hogy megfázik. Ilyenkor, amennyiben gyenge az
immunrendszerünk, hetekig
fájhat, kaparhat a torkunk. A
kellemetlen hurutot is nehezen tudjuk legyőzni! Vannak
egyszerű és hatásos módszerek a megfázás ellen. Naponta kétszer együnk egy-egy
kanál házi mézet. Úgy szopogassuk el, mint a cukorkát. Lassan engedjük rá a torkunkra. Öblögessünk tengeri sós vízzel. Az oldatot lehetőleg ne nyeljük le! Láz esetén
igyunk forrázással elkészített bodza virág teát. Általánosan elfogadott dédanyáink
módszere, a forró vizes láb
áztatás.
Fogyasszunk tengernyi természetes C vitamint. Erre a

Gyulay Zsolt
az ifjú tehetségekkel

A Héraklész Gálán a Dunakanyar váci oldalán lakók
közül korábban a Vác Városi
Evezős Club evezősei, Szabó Katalin és Galambos Péter
– illetve mesterük, Rapcsák
Károly – valamint a Gödön
lakó UTE-judoka, Gorjanácz
Zsolt cselgáncsozó részesült
elismerésben. A Héraklész
Programon keresztül, évente
1800 fiatal kap állami támogatást; a sportolók 2010-ben,
világ- és Európa-bajnokságokon, illetve a Szingapúri Ifjúsági Olimpián 309 alkalommal végeztek az első nyolc
hely valamelyikén.
Az idei gálán kézilabdás és
kajakos érdekeltsége volt ré-

Az egyik kitüntetett:
Klivinyi Kinga

patba is beválogattak. A díjat Marczinka László, a honi
szövetség egyik szakmai irányítója adta át.
A kajakosok részéről a
Gödi Sportegyesület színeiben, Moszkvában ifjúsági Európa-bajnokságot nyerő Hagymási Anita (edzője Makrai Csaba) ért a csúcsra. A háromszoros győztes,
az ifjúsági olimpián aranyat
szerző Farkasdi Ramónával
elért sikereinek megkoronázásaként, a legjobb női, „2-4
fős csapat” kategóriában lett
színpadra szólítva. A díjat
az egykor Vácon kajakozó
olimpiai bajnok Gyulay Zsolt
a Héraklész Program képviselőjével, Bárány Mariannal
adta át.
Vasvári Ferenc

2131 Göd, Nemeskéri u. 34. • Tel: 27/532-300 • Fax: 27/532-300
• Mobil: +36-30/9509-638
• Web: http://ferrodoor.internettudakozo.hu/
• e-mail: ferro-door@invitel.hu
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PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ
OKJ-s képzések DUNAKESZIN,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

Részletfizetés

Érdeklődni: +36-20-9762-111

Ha Ön törzsügyfél,
a kezelési költség CSAK 5%!
Ha 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék!
Tört- és fazonarany felvásárlás magas
áron, beszámítás, csere!
Üzleteink:
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: 8-12 óráig.
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: zárva

Esküvői Ruhaszalon és

• Lakatos munka, kapuk, kerítések,
korlátok, • Kovácsoltvas kerítés
• Egyéb vasszerkezetek gyártása

indul február közepén
Dunakeszin és Vácott

Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

A térség legjobb feltételeivel
adunk MAGAS összegű
AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.

Ferro-Door Kft.

MASSZoRKÉPZÉS

Alapképzés: TEST + TALP
Kiegészítő masszázsfajták:
 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

juk az érzést. Végül a mechanikus védelem és gyógyulás
alap pillére:
Törekedjünk arra, hogy
mindig orron keresztül vegyük a levegőt.

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET

Az Uránia Filmszínházban került sor január 28-án, húsz olimpiai sportág, 2010-ben a korosztályos világversenyeken legeredményesebben szereplő utánpótláskorú sportolóinak díjazására.
giónknak. Sportága női legjobbja lett Klivinyi Kinga,
a Syma Váci Női Kézilabda
Sportegyesület felnőtt női játékosa – vezetőedzője Németh András, héraklészes díjazott edzője Papp György –,
akit a nyílt ifjúsági Európabajnokságon az All Star csa-

legjobb a savanyú káposzta, mely az emésztő rendszerünknek is jót tesz. A megfázás, rekedtség lelki háttere, hogy valamit nem tudunk
kimondani, magunkba folyt-

A képzés ideje: 8 hónap. Ára havi részletfizetéssel: 8 x 35.000 Ft, mely
tartalmazza a jegyzetek, a vizsgadíj és a tankonyhai gyakorlat költségeit is.
Téli akció!!! A márciusban induló régi képzéseink árából
20% ENGEDMÉNY annak, aki 2011. február 28-ig jelentkezik.
Bolti eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, étkezdés

LAKATOS TIBOR képzésvezető

+36-30/437-8130 www.dunatanoda.atw.hu
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Jelmezkölcsönző
 Menyasszonyi ruhák
és keringőruhák kölcsönzése
 Felnőtt- és gyermekjelmezek
kölcsönzése
 Méret utáni esküvői
ruhakészítés
 Ingyenes esküvőszervezés
Új! IDM bride márkaképviselet!

Vác, Dr. Csányi L. krt. 27. (Halló mintaboltnál)
Bejelentkezés:

+36-20/250-6794

www.fortunaeskuvo.hu

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

