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„Ballag már
a vén diák...”
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85 éves az egykori Dunakeszi Járműjavító,
amely immár tíz éve Bombardier MÁV Kft.

2007–2011
”A jövő nemzedéke most
a legnagyobb kihívásával
áll szembe.”
(Írásunk a 3. oldalon)

Fotó: KesziPress

Fotó: Katona M. István

A Dunakeszi Járműjavító üzemben az elmúlt 8 és fél évtized alatt összesen 3 340 új kocsit gyártottak, 33 600 nagy felújítást
végeztek, és 100 600 forgóvázat újítottak föl. A MÁV elnök-vezérigazgatója (jobbról a második) tavalyi látogatása során elismeréssel nyilatkozott az üzem dolgozóinak teljesítményéről.
(Cikkünk az 5. oldalon)
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Bocsánatot kért a fenyegető
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő a múlt héten négy, a lakosságot érintő
témában tartott sajtótájékoztatót. Bejelentette, hogy az önkormányzati választási kampány
idején őt és családját életveszélyesen megfenyegető fiatalember bocsánatot kért tőle. A képviselő asszony válaszolt a Jobbik váci szervezetének a sajtóban neki címzett kérdésre, és két
aktuális programban kérte a lakosság összefogását, támogatását.

Gyurcsány Ferenc az MSZP
megújulását sürgette Vácon
„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani” – hangoztatta a volt pártelnök–
miniszterelnök a váci Madách Imre Művelődési Központban rendezett fórumon, ahová,
mint az MSZP-n belül működő Demokratikus Koalíció Platform vezetőjeként érkezett a
helyiek meghívására. Az MSZP korábbi elnöke hat kérdésről tartana pártszavazást, egyebek mellett arról, hogy lehessen-e közvetlenül választani a párt tisztségviselőit, valamint
arról, hogy legyen-e jövedelem- és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük a vezetőknek.
Gyurcsány Ferenc szerint csak a stílusában és szervezeti működésében megújult baloldal lehet képes 2014-ben leváltani a regnáló kormányt.
Az egykori pártelnök-miniszterelnök szerint napjaink legfontosabb tennivalója,
hogy az új erkölcsi normák
felállításával jelezze a párt a
megújulás szándékát.
„Mindenképpen meg kell
teremteni, mert másképp
nem állhat fel a párt mostani helyzetéből, az erkölcsi normák elfogadása pedig a becsületes szavazók,
régi szimpatizánsok felé nyit
új ablakot” – fogalmazott
Gyurcsány, aki szerint nincs
senkinek oka a pártszavazástól félni, hiszen a kérdések
inkább egyesítik a tagok véleményét, nem fogják megosztani az MSZP–t.
„Megvívom a harcomat,
de nem félek, mert nincs rá
okom. Ha egy befektető jelenléte gazdaságilag indokolt, akkor természetesen
mellé kell állni, hiszen ez az
ország érdeke” – mondta el
véleményét a nagy port kavaró sukorói ügyről, melyben a
szocialista vezetés kiáll a volt
kormányfő mellett.
Gyurcsány Ferenc – miként

azt a fórum előtti sajtótájékoztatón is – kiemelte, hogy
napjainkban három vonalon
vívnak küzdelmet a jelenlegi kormányzat rendszerével
szemben, amely a 89-es alkotmányban megfogalmazott
demokratikus alapelvek védelmére irányulnak. „Elutasítjuk azt a szándékát, amivel és ahogyan beavatkozik az
igazságszolgáltatásba” – fogalmazott a volt miniszterelnök, aki hozzátette: elfogadhatatlan a kormány gazdaságpolitikája, az indokolatlan
megszorítások. „Én, akinek
többször kellett megszorításokat alkalmaznia, nem állítom, hogy ez ördögtől való,
vagy bűn lenne. De a mostani megszorítások oka, hogy ez
a kormány iszonyatosan felelőtlen gazdaságpolitikát folytatott tavaly. Sok százmilliárd
forint adóbevételről mondott
le a leggazdagabbak javára, s
most ennek az árát, ennek a
költségét a szegényebbeken
veri le” – húzta alá Gyurcsány
Ferenc. Az egykori kormányfő a jelenlegi politikai erővi-

szonyokat elemezve tárgyilagosan beszélt arról, hogy napjainkban egyetlen politikus
– így ő sem – tudná legyőzni Orbán Viktort. Úgy látja,
hogy a demokratikus baloldalnak csak akkor lesz győzelmi esélye a 2014-es választásokon, ha gyökeres változásokon megy át az MSZP, amely
új, vonzó stílusával meg tudja szólítani a politikai paletta
közepén állókat is az egykori
szavazóival együtt – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki
szerint csak az lehet Orbán
Viktor kihívója, aki győzelmi
eséllyel veszi fel vele a küzdelmet, és egységesen felsorakozik mögé a demokratikus baloldal széles tábora.
A siker, a 2014-es választási győzelem esélyének megteremtése érdekében azonban rengeteget kell dolgozni,
emelt fővel vállalva a politikai térfél baloldalán és a közepén álló választók képviseletét – húzta alá a volt kormányfő a közel másfél órás
fórumon.
BCSI − V. I.

Kombinált képzés a Coránál

A Cora áruházakat üzemeltető Magyar Hipermarket Kft. 2010 novemberétől a budakalászi,
fóti és szegedi áruházaiban munkahelyi képzési programokat indított „Képzések a Magyar
Hipermarket Kft-nél” címmel. Az Európai Unió által támogatott TÁMOP képzési program
keretében a Magyar Hipermarket Kft., mint kedvezményezett összesen 82.964.076 Ft-os támogatást nyert. A képzésben 196 fő vett részt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.
A Cora 14 éves működése
óta kiemelt figyelmet fordít
a vásárlói igények színvonalas kiszolgálására, amelyben
fontos szerepet kap a munkatársak megfelelő képzettsége, életpálya modelljük kialakítása. Ennek érdekében

a különféle tanfolyamokon a
korszerű vezetői, kiskereskedelmi menedzseri, valamint
ügyfélszolgálati és technológiai beruházásokhoz kapcsolódó képességeiket bővíthették a résztvevők. A budakalászi, fóti és szegedi Corában,
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összesen 196 dolgozó fejlesztette tovább szakmai ismereteit. Az áruházak a képzések
mellett vállalták, hogy dolgozói létszámukat 2011. év végéig nem csökkentik.
(Folytatás a 7. oldalon)

Vác, Sződliget és Göd egyéni mandátumot szerzett országgyűlési képviselője bevezetőben kifejtette: mindig is
tudta, hogy feladatának ellátása sok és kemény munkával
jár, amit szívesen végez, ám
azt soha nem viselte el, hogy
a családját, különösen gyermekeit fenyegessék – mondta az sms-ben érkezett fenyegetésekre. Bábiné Szottfried
Gabriella bemutatta azt a helyi lapot, melyben a sződligeti
fiatalember féloldalas hirdetésben tette közé bocsánatkérését. A képviselő asszony
bejelentette: elfogadta a bocsánatkérést, és ezzel lezártnak tekinti az ügyet.
Beszélt a Jobbik helyi
szervezetének
képviselője, Kászonyi Károly által korábban – a sajtón keresztül
– neki címzett kérdésről is.
A városi képviselő arra volt
kíváncsi, hogy miért szavazta meg az Országgyűlésben
a munkavállalókat negatívan
érintő javaslatokat. Bábiné
Szottfried Gabriella rövidre
zárt véleménye szerint a választópolgárokat nem illik
kisembereknek nevezni, és
sajnálja, hogy a Jobbik parlamenti stílusa begyűrűzik
már helyi szintre is.
Ezt követően a képviselő
asszony három programot is
ajánlott a választópolgárok
figyelmébe. A Vidékfejlesztési Minisztérium útjára indítja, május 21-től a „Te szedd –
önkéntesen a tiszta Magyar-

országért” környezetvédelmi programot, melynek élére
állt Vastagh Csaba, Hámori Gabriella, Für Anikó, Juhász Árpád is. Az akció keretében Vácon megtisztítják
a Posta-parkot és a váci vas-

jus 20-án este hétkor a Vácz
Remete Pincében Jótékonysági borárverést szerveznek,
melyen a Pannon Bormíves
Céh által felajánlott borokból kóstolhatnak és vásárolhatnak az érdeklődők. Min-

útállomás és buszpályaudvar
környékét, ahová várják a segítő kezeket.
Befejezésül a 2010 szeptemberében, 380 grammal született Cziglan-Farkas Sebastian
megsegítésére szervezett jótékonysági akció eddigi eredményeiről és fejleményeiről
is hallhattak a sajtó képviselői. A parlamenti képviselő kiemelten fontosnak tartja az összefogást és a támogatást a kisbaba és családja számára, ezért 2011. má-

den befolyt összeg a családé
lesz, Sebastian támogatására
fordítódik. Május 28-án, 18
órakor pedig egy jótékonysági gálaestet is tartanak a Madách Imre Művelődési Központban a család megsegítésre, ahol több neves váci művész lép fel. Támogató jegyek
már kaphatók az intézmény
jegypénztárában. Mindkét
rendezvényre szeretettel várnak minden segíteni vágyót!
BCSI − A Szerk.

Bombardier MÁV Kft. születésnap – Városi majális

Kettős ünnep Dunakeszin
Ragyogó napfényes időjárás, a kulturális, sport
programok mellett a majálisok nélkülözhetetlen színes kavalkádja, a gasztronómia különlegességek íz világa fogadta a 85. születésnapját ünneplő Bombardier
MÁV Kft. és a Városi Önkormányzat közös majálisára kilátogató dunakesziek ezreit. A Vasutas Sportpályán rendezett késő estébe nyúló örömünnepet a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Csikófark néptánccsoport látványos produkciója vezette fel.
Az ünneplőket a városi
rendezvény két házigazdája, Dióssi Csaba országgyűlési képviselő, Dunakeszi polgármestere és Schwartzné
Lovász Beáta, a Bombardier
MÁV Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte. A város
polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy

a 85. születésnapját ünneplő Bombardier MÁV Kft., az
egykori Dunakeszi Járműjavító az elmúlt három emberöltő alatt elválaszthatatlanul
összeforrt a településsel.
A főváros peremén, a mezőgazdaságból élő Dunakeszi arculatát alapvetően változtatta meg a MÁV Duna-

keszi Főműhely, amely 1926ban kezdte meg tevékenységét.
Új munkakultúrát, új lehetőséget hozott Dunakeszire,
ahol a családok ezrei számára biztosított munkát és művelődést.
(Folytatás a 4. oldalon)

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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A jövő nemzedéke

Noha azt tartja a mondás,
hogy még véletlenül sem léphetünk bele ugyanabba a folyóba, a napokban arra gondoltam, a kivételek erősítik a
szabályt. Ugyanis ugyanazt
az izgalmat, gyomor környéki jelzéseket érzem magamon
a lányom érettségi vizsgájánál, mint anno a sajátomnál
vagy éppen a fiamnál.
Akkor és most is nyugalom látszódott/látszik az arcomon, pedig a pókereseket
megszégyenítő ábrázatom
mindhárom esetben csak álcának bizonyult. Mondhat
bárki bármit, igenis ezekben
a napokban dől el, merre tovább, az élet melyik területén
kell majd helyt állni.
Ahogy elnézem gyermekem nyúzott arcát, a kikészített ruháit és az ágyán valamint az íróasztalán szétszórt és gyűrt papírhalmazokat, bevillan, mintha már ezt
láttam volna. Izgatott, a helyzet valódi súlyát csak most
felfogó gyermek éppen századszor esküszik meg arra,
hogy készült ugyan, de éppen semmi sem jut az eszébe. Pedig immár tapasztalatból tudom, az ember ilyenkor
a legokosabb, a tudása ilyenkor a legszélesebb körű és a
legmegbízhatóbb.
Hisz szinte mindenből bi-

zonyítania kell ilyenkor az ifjúság mezsgyéjéről éppen távozó fiataloknak. Soha többet nem kell ilyen sokrétűen
számot adni arról, amit ta-

hogy megúszhatja a felelést,
mint ahogy annyiszor sikerült mindezt átélnie az elmúlt négy esztendő alatt.
Ez a lépcsőfok egyenesen

náraik megpróbáltak beléjük
„verni” az elszaladó középiskolás évek alatt.
Életük eddigi legfontosabb pillanatai, percei, órái
ezek gyermekeinknek, amikor akár el is dől, hogy a jövő
nemzedéke – köztük az éppen mindent elfelejtő csemeténkkel - melyik útra lép.
Ugyanis a továbblépésük
szempontjából a végre ismét
a régi fényét visszakapó érettségi vizsga az egyik legfontosabb lépcsőfok. Most nincs
mese, most nem reménykedhet semelyik ifjú abban,

az ÉLETBE vezet. Oda, ahol
majd nagyon hosszú időn keresztül nem középiskolás fokon kell bizonyítaniuk, hogy
bizony megérettek a nagy feladatokra.
A jövő nemzedéke most a
legnagyobb kihívásával áll
szembe. De saját példánkból is tudjuk, az akadály vételéhez nem boszorkányosság, sokkal inkább szorgalom szükségeltetik.
Mert e nélkül nem tudnak
majd éretten gondolkodni…
- molnár -

Sokszínű Magyarország - Sokszínű Európa
A fenti címmel rendezett nagysikerű kulturális estet a Váci Közéleti Egyesület a váci Madách Imre Művelődési
Központban immár harmadik alkalommal. A rendezvény célja, a Vácott és környékén élő nemzetiségek - görög, német, ukrán, ruszin, szlovák, cigány, zsidó származásúak – bemutatása, egymás megismerésének fajtól,
nemtől, nemzetiségtől való független igénye volt.

Az estet felvezető Róna Andrea
műsorvezető megnyitó mondatai
pontosan fejezték ki a lényeget. „Kitűnő lehetőség, hogy a most fellépők, zenei és prózai műsorszámaikkal kifejezzék összetartozásukat,
egymás emberi méltóságának tiszteletét, valamint egymás iránt érzett felebaráti szeretetüket is”
A rendezvény fővédnöke Fördős
Attila, Vác város polgármestere
volt.
Ünnepi megnyitó beszédében arra
utalt, hogy a sokszínű világ igénye
és egymás elfogadása természetes
folyamat.
„Sokszínű Európa, térségek, városok – rengeteg feladattal. Jó alkalom ez a rendezvény arra, hogy a hagyományaikat felelevenítve bemu-

tatkozzanak a kisebbségek. Közvetítsék az üzenetet, hogy kik is ők valójában? Nekünk lehetőségünk van
arra, hogy befogadjuk őket. Gyönyörködjünk bennük és örüljünk
annak, hogy a mi életünket színesítik” – kezdte beszédét, majd a folytatásban figyelmeztetett:
„Ne felejtsük, hogy eltérő identitással is rendelkezhetünk, de valójában mégis ugyanazok vagyunk.
Akkor teszünk jót, ha a kisebbségeknek teljes körű lehetőséget biztosítunk arra, hogy megéljék a maguk sokszínűségét. Párhuzamot kell
vonnunk, hiszen nekünk is vannak
kisebbségeink, és szeretnénk, ha
ugyanúgy viszonyulnának hozzájuk is, a világ más szegleteiben” –
tette hozzá Fördős Attila.
„Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm önöket, ajánlom, hogy örömmel gyönyörködjünk egymásban” –
fejezte be végül beszédét, majd átadta a mikrofont a Váci egyházmegye megyés püspökének, Beer Miklósnak.
„Ahogy elnézem a feldíszített
színpadot, a virágokat és a zászlóerdőt, ez máris kifejezi, hogy milyen színes a világunk. Rá kell csodálkoznunk arra, hogy mindig kapunk egymástól valamit. Egy mosolyt, egy jó szót, a másik ember
kultúrájának, életvitelének vala-

milyen értékét. Mi most ennek lehetünk a tanúi – mondta a püspök atya. „Ilyennek szeret, ilyennek
akar látni bennünket az Isten” – fejezte be mondandóját Dr. Beer Miklós megyéspüspök.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a város országgyűlési képviselője, Bábiné Szottfried Gabriella is, aki mellett ott volt valamennyi
kisebbség vezető képviselője.
A műsort kezdő szlovákok
Zsenszkij Hlasz – azaz „Asszonyi Hang” csoportja párnás táncát és dalcsokrukat óriási tapssal jutalmazta a közönség. Sarantis
Mantzourakis buzukiművész talp-

alávalójára a görög Astra Tánccsoport két tagja ropta feledhetetlenül nívós táncát. Természetesen a
Zorba sem maradhatott ki programjukból.

A Váci Fiúk csapatát tíz év alatti
gyermekek alkotják, régi cigány hagyomány szerinti táncot mutattak
be a kicsik. Az Ungváron született
Stefko Mihály hegedűművész Bach
„Partita d-moll Chaconne – jával lépett fel. Kalácska Eszter a Boronkay
diákja Radnótit szavalt, Tálos Vivien zongorajátékával ejtette ámulatba a hallgatóságot. Vári Fábián Ruszin fordításával, a Nachtigal Kórus pedig egyedi hangzásával aratott hatalmas sikert. Az est valamennyi fellépőjét vastapssal díjazta
a közönség.
A rendezvény befejezése után a
Váci Közéleti Egyesület nevében
Molnár Zsuzsa szervező – Moravcsik
Attila elnök nevében is – köszönetet
mondott a résztvevőknek és vendégeknek, majd ígéretet tett a negyedik találkozó megrendezésére.
BCSI
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Tudósítások Dunakesziről
„Legendák
a
levegőben”
Kettős ünnep Dunakeszin
Bombardier MÁV Kft. születésnap – Városi majális
(Folytatás a 2. oldalról)
Dióssi Csaba kedves szavakkal gratulált a születésnapját
ünneplő Európa hírű üzem
igazgatójának, Schwartzné Lovász Beátának, akinek munkatársaival együtt újabb sikereket kívánt az előttük álló évtizedekre. A város polgármestere jó szórakozást, kellemes

kikapcsolódást kívánt a több
ezer majálisozónak, akiknek
az önkormányzat, a város új
szlogenjét magánviselő, „Dunakeszi, a mi városunk!” feliratú lufival, a negyven ezres
település legújabb térképével
és a férfiak nagy örömére frissen csapolt sörrel kedveskedett.
Schwartzné Lovász Beáta nagy szeretettel köszöntötte munkatársait és családtagjaikat, az ünneplő dunakeszi
polgárokat. Nyolcvanöt évesek lettünk – kezdte beszédét.
– No persze, nem mi magunk,
hanem a Bombardier MÁV
Kft., közkeletű városi nevén, a

„Járműjavító”. E jeles évforduló jó alkalom arra, hogy a hivatalos ünnepség helyett, kötetlenül találkozhassunk partnereinkkel, munkatársainkkal
és azok családjaival – mondta
az igazgató asszony, aki örömét fejezte ki, hogy közel ezer
fő fogadta el meghívásukat.
Schwartzné Lovász Beáta mielőtt felhőtlen kikapcso-

lódást kívánt a családi programokhoz, rövid áttekintést
adott a nagy hagyományokkal
rendelkező dunakeszi üzem
szakmai múltjáról. – Nagyon
büszke vagyok a gyárra és dolgozóinkra. Örülök, hogy a
Nyílt nap keretében a reggeli
órákban a családtagok is megismerhették a 21. század követelményeinek megfelelő üzemünket, a nálunk gyártott
vagy felújított kocsikat, láthatták, hogy miért szeretünk itt
dolgozni. A szakmai sikereket,
a kiváló teljesítményeket a dolgozók mögött álló családi háttérnek is köszönhetjük – fejezte ki elismerését Schwartzné

Lovász Beáta. Születésnapi köszöntője végén nagyon kellemes kikapcsolódást kívánt az
ünneplőknek, akiket meginvitált a József Attila Művelődési Központban rendezett vasút szakmai kiállítás megtekintésére is.
Jól példázza a Járműjavító
szakmai sikerét, hogy nyolc
és fél évtized alatt összesen 3
340 új kocsit gyártottak, 33
600 nagy felújítást végeztek és
100 600 forgóvázat újítottak
fel. E nagy multú üzem dolgozói együtt ünnepeltek a város
polgáraival a közösen szervezett majálison, amelyen a kitűnőbbnél kitűnőbb programok sokasága várta a nagyérdeműt. A már említett tánccsoport fellépése mellett a
város iskoláinak művészeti csoportjai, ismert előadóművészek, új tehetségek. A
Megasztárból ismert Kontor
Tamás, az X-Faktor legújabb
felfedezettjei, a Nyári lányok
(Summer Sisters), a város új tehetsége, a Dunakanyar Hangja nyertese, a 16 éves Kovács
Veronika, a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület és még számos kiváló együttes produkciója garantálta a közönség felhőtlen szórakozását.
Természetesen a sport sem
maradhatott ki a kínálatból. A nagy sikere volt a fiatalok és családtagjaik körében
a Bozsik-program keretében
rendezett labdarúgó mérkőzéseknek. No és idén is zakatolt
a kisvasút szerelvényét vontató mozdony is…
Vetési Imre

Jótékonysági est a görög
katolikus templom javára
A múlt év júniusában került sor a Dunakeszin létesítendő Szent Péter és Pál görög katolikus templom ünnepélyes alapkőletételére. Az eltelt idő alatt a tervezés olyan stádiumába érkezett, hogy elkezdődhet a kiviteli tervek készítése. Mivel a templom bekerülési költsége mintegy 100 millió forintba kerül, ezt önerőből az egyházközség felépíteni nem tudja.
Szükség van adakozó szellemű emberek és szervezetek segítségére ahhoz, hogy az épületkomplexum – amely templomból, közösségi házból, keresztelő kápolnából és temetkezési
helyül is szolgáló altemplomból áll majd – az elgondolások szerint mintegy két év múlva elkészülhessen.
Minderről Bubrik Miklós,
az egyházközség parókusa
beszélt a jótékonysági esten,
melyre május 7-én került sor
a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában. Az est fővédnöke Kocsis Fülöp görög katolikus püspök atya, védnöke
Dióssi Csaba országgyűlési
képviselő, polgármester volt.

Az est házigazdai tisztét
Horti Zoltán, az egyházközség tagja, a program egyik
szervezője töltötte be, műsorvezető Mohai Gábor rádióbemondó volt.
A műsorban fellépett a
Szent Hefrém kórusból alakult kamarakórus dr. Bubnó
Tamás vezetésével. Fábián
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Éva népdalénekes, Kobzos
Kiss Tamás Liszt-díjas népzenész, Berecz András Kossuth-díjas népdalénekes, mesemondó, Czipot Géza előadóművész és a dunakeszi
Servite Ökumenikus kórus
Gyombolainé Kindler Edit
vezényletével.
Katona M. István

Legendák a levegőben címmel 2011. május 21-én 10 órától a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére, s a repülés mai rajongóinak kedvéért repülőnap lesz Dunakeszin.
Az ország egyik legszebb fekvésű repülőterén Kvasz András - hajdani gépének másolata és
Besenyei Péter tavaly elkészült Corvus Racer gépe jelenti majd a történelmi „légihíd” két
pillérét. A pillérek között látványos, bemutatókkal teli, szórakoztató és egyben a hazai repülés értékeit felmutató programra várják az érdeklődőket.

Felszállnak a mai kiválóságok: műrepülők, vitorlázók és sárkányrepülők. Bemutatót tart a Honvédelmi
Minisztérium, látható lesz a
hazai polgári légiközlekedés
első, legendás LI-2-es géptípusa, illetve a rendőrség helikoptere is tiszteletét teszi a
légtérben.
A Repülőnap illusztris vendégei lesznek Asztalos István,
a Világjátékok ejtőernyős bajnoka, Gulyás György vitorlázó világbajnok, Szilágyi János
és Tóth Ferenc vitorlázó műrepülő világbajnokok. Révy

László az 1910-es Kvasz András gépének másolatát is megépítő oldtimer szakértő és pilóta, Veres Zoltán műrepülő
Európa bajnok és Guiness rekorder, Mészárovics György
a legtöbb ugrást végrehajtó
magyar ejtőernyős. A légtérbe az éppen aznap úton levő
Besenyei Péter műrepülő világbajnok is beköszön a maga
módján, talán néhány kecses
gyakorlattal is megörvendeztetve a dunakeszieket. A
„légiászok” mellett a földön
hasonlóan jeles vendégekre
lehet számítani.

A rendezvény fő támogatója a Mitsubishi Motors országos Mitsubishi találkozóval,
családi nappal és egy, a repülőtér területén kialakított offroad pályával készül, ahol a
kalandvágyók kipróbálhatják a legújabb terepjárókat.
Az egésznapos programhoz sétarepülést is ajánlanak
a szervezők. A két évvel ezelőtti repülőnap után most
második alkalommal ad helyet Dunakeszi ennek a rendezvénynek, amelyre legutóbb közel hatezer érdeklődő érkezett.

Elmarad az Alagi Vágta
Az eredetileg május 28-ra,
a lóversenypályára tervezett
Alagi Vágta rendezvény
a rendező Nemzeti Lóverseny Kft.
visszalépése miatt elmarad.

A művészet és
tehetséggondozás

Nagysikerű előadáson mutatkozott be a dunakeszi Szent István Általános Iskola Bábszíntársulata 2011. április 10-én a Váci Szimfonikus Zenekar hangversenytermében. A 9-11
éves gyermekekből álló társulat a „Meséről mesére” bérletsorozatban Ránki György: Pomádé király új ruhája című szvitjének előadásában szerepeltek együtt a Váci Szimfonikus
Zenekarral.
A 2010 szeptemberében
alakult Bábszíntársulatnak
az István, a király rockopera és a Bánk Bán történelmi opera ősbemutatója után
ez volt a harmadik jelentős
színpadi szereplése. Az előadás műfaját tekintve egyedülálló vállalkozásnak tekinthető, hiszen valószínűleg
először fordult elő a hazai komolyzenei életben, hogy egy
nagy szimfonikus zenekar és
egy diákokból álló bábcsoport dolgozzon együtt.
A Juhász Terézia csellóművész, énektanár és Szabó Ferenc néptánc művész házaspár által vezetett Bábszíntársulat a több hetes felkészülés, iskolai és zenekari próba
után nagy izgalommal várta az előadás napját. A teltház előtt bemutatott produkció végül is óriási sikert ara-

tott. A felnőtteket és a gyermekeket egyaránt elbűvölte a
szimfonikus zenekari hangzás és a gyermekek bábjátékának összhangja.
Az előadást követően nemcsak a szülők és ismerősök,

hanem a zenekar tagjai is
gratuláltak a szereplőknek és
a közönség tagjaival együtt
csodálták meg a Bábszíntársulat vezetői által készített
bábokat és kellékeket.
E. L.

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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Ünnepi interjú Schwartzné Lovász Beátával, a cég igazgatójával

85 éves az egykori Dunakeszi Járműjavító,
amely immár tíz éve Bombardier MÁV Kft.
Nyolcvanöt éve, 1926-ban kezdte meg tevékenységét a MÁV Dunakeszi Főműhelye, csaknem 15 évi előkészítés, a háború által
megszakított építkezés befejeződése után. A gyár akkor személy-, kalauz– és postakocsi javításával kezdett foglalkozni. Egy-egy
különleges és híressé vált vagon építése után, az ötvenes évek végén már nagy sorozatban készültek – a nagyüzemmé nőtt műhelyben – négytengelyes kocsik. Itt tervezték és építették a forgóvázakat, újabb és újabb kocsik – köztük büfé– és hálókocsik –
prototípusait. A gazdasági és társadalmi rendszerváltozás után, 1992-ben megalakult a MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító
Kft., majd később a MÁV Adtranz Dunakeszi Vagongyártó és Járműjavító Kft. A gazdasági társaságban éppen tíz éve, 2001-ben
a Bombardier Transportation, a kanadai világcég szerzett többségi tulajdont. A gyár 1997-ben megszerezte az ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítványt, amely feltétele volt a nemzetközi piacon való megjelenésnek. Így elkészülhettek Z 1-es típusú, kétszáz kilométeres sebességre képes vasúti kocsik, gyártottak személykocsikat a cseh vasutak, InterCity kocsikat a szlovák
vasutak számára, a kamionszállító vagonok RoLa speciális kísérő kocsija is Dunakeszin készült. A 8 és fél évtized alatt összesen
3 340 új kocsit gyártottak, 33 600 nagy felújítást végeztek és 100 600 forgóvázat újítottak fel.

A jelenlegi struktúra szerint a
kft.-ben 65% Bombardier, 25%
MÁV és 10% dolgozói üzletrész
van. A 85. születésnapját ünneplő cég igazgatóját, Schwartzné Lovász Beátát kérdeztük a társaság
helyzetéről, sikereiről és további
lehetőségeiről, esélyeiről.
– A Dunakeszi Járműjavító
Üzem hatalmas szellemi kapacitással rendelkezett, megvolt a
szakmai háttér az új kocsik gyártására is. Át tudták örökíteni a
mába, ami a múltban létrejött,
hogyan tudják ötvözni a múlt és
a jelen értékeit?
– Én úgy gondolom, hogy ha
már a XXI. századról beszélünk,
akkor nagyon fontos a minőség.
Az, hogy mi nagyon jó minőséget
gyártunk, bizonyíték a Nyugat–
Európába irányuló exportunk.
Tény, hogy olcsóbbak vagyunk,
mint az európai gyárak, de nem
fogadnák termékeinket, nem tennék rá a Bombardier-táblát, ha
ezek nem lennének jó minőségűek. Néha magasabb minőséget
követelnek meg tőlünk, mint saját maguktól. Az egykor járműjavításra alapított kis cég mára akkorára nőtt, hogy nagyon komoly
felújításokat is végez. Ez elsősorban modernizációt jelent, tehát
régi „lelakott” járműveket olyan
szintre hozunk, ami a mai kor elvárásainak megfelel. Új kocsit is
tudunk gyártani, hiszen nemcsak
gyártási, hanem mérnöki, technológiai és anyagbeszerzési kapacitásunk is van. Olyan minőséget
gyártunk, ami valóban a legmagasabb vasúti követelményeknek
felel meg. Említhetném a svájci vasutat vagy a brüsszeli villamosokat, mindkettőbe beszállítunk. De folytathatom a MÁV
részére kifejlesztett 3. generációs
InterCity kocsikkal vagy az olasz
kocsikkal, melyek láttán maguk
az olaszok lepődtek meg, hogy
milyen kiváló minőséget bocsátunk ki a kezeink közül.
– A járműjavító nemcsak szakmát, munkát teremtett a dolgozóknak, hanem az építészeti ékszerdobozként ismert gyártelepi kolónián biztosította a lakhatás, a művelődés, a szórakozás
példaértékű feltételeit. De sokat
áldozott a sportra is. Ezekből az
értékekből mit tart fontosnak,
továbbörökítendőnek?
– Legfontosabb az az elkötelezettség, ami generációról generációra öröklődik, hiszen itt együtt
dolgoztak apák és fiúk, anyák és
lányok. A fiatalok azért jöttek ide
dolgozni, mert szüleiktől vonzó
dolgokat hallottak az üzemről.
Kollégáink ma is büszkék arra,

hogy a Dunakeszi Járműjavítóban dolgoznak, függetlenül attól, hogy mindig voltak és lesznek
könnyebb és nehezebb korszakok. Szeretjük és féltjük az üzemet. Mindannyian azon munkálkodunk, hogy a hagyományok, a
felhalmozódott tudás, a szakmai
tapasztalat és munkakultúra évtizedek múltán is ezt a közösséget szolgálja. Nálunk az emberek
büszkék arra, hogy a nagy hagyománnyal bíró üzemben dolgozhatnak. Szakmai oktatásokon,
tréningeken, továbbképzéseken
vesznek részt, nyelvet tanulnak,
mert érzékelik, hogy csak így
tudnak kommunikálni a külföldi partnerekkel, és így tudnak új
megoldásokkal, ötletekkel hozzájárulni a szakmai sikerekhez.

egymás
értékeinek
elismerése
– Nőként irányítja a műszaki
területen dolgozó férfiak seregét.
Elfogadták kollégái?
– Nemcsak hogy nő vagyok, hanem ráadásul pénzügyes is. Idejövetelem, két és fél éve, ideiglenes
volt. Bízom benne, hogy azért vagyok még mindig itt, mert sikerült valamit letennem az asztalra. Ha itt még mindig olyan ellenállás lenne velem szemben,
mint amikor idekerültem, akkor
ezt nem tudtam volna megcsinálni. A kollegák elfogadják, hogy
nem értek a vonat specifikus dolgaihoz, de azt gondolom, elfogadják azt is, hogy jó vezető vagyok. Ez egyébként elég nehéz és
rögös út volt. Az én vezetési stílusom nem egy centralizált, egyszemélyes vezető stílusa. Korábbi
munkahelyemen, pénzügyi igazgatóként is mindig az volt az elvem, hogy azért vannak a vezetők, hogy ők hozzák meg a saját
döntéseiket, vállalják érte a felelősséget, és végezzék el jól a munkájukat. Tehát ne rohangáljanak
hozzám minden apró-cseprő dologgal. Dunakeszin a kezdetben
ezt nehéz volt megértetni, mert
más volt a vezetési kultúra. Csináltunk némi átszervezést, hogy
egy kicsit jobban összefonódjanak a különböző szakmai területek, mert mindenki csak a saját
kis körében élt és mozgott. Sokat
segített, hogy egy fedél alá hoztuk
a különböző szervezeteket.
– Az ön példája is bizonyság
rá, hogy szerencsés lehet, ha valaki kívülről jön, aki másképpen
látja a folyamatokat, a mechanizmusokat, a cég szempontjá-

ból kötöttségek nélkül meg tudja
hozni az ésszerű döntéseket.
– Igen, hiszen más szemléletet
hoz az ember, ez mindenképpen
jó, még ha más iparágból is jön.
Meg hát ugye, egy jó pénzügyes,
egy jó pénzügyi igazgató, nemcsak a pénzügyet nézi, hanem a
cég életét is. Valahol előbb-utóbb
minden megjelenik a számokban,
és hogy azt le lehessen követni,
miért úgy alakult, ahogy alakult,
illetve hogy mit kell tenni, ahhoz
a cégnek az egész életét kell nézni.
Nemcsak a számokat néztem, hanem meg is akartam érteni, hogy
mi van mögötte.
– És most mi van mögötte?
Milyen helyzetben van ma a
Bombardier MÁV Kft., milyenek
a lehetőségei, kilátásai?
– Jelenleg 590 fő dolgozik nálunk, akik közül 125 hegesztőt és
lakatost szerződéssel foglalkoztatunk. Igazából nem vagyunk
könnyű helyzetben, a gazdasági
válság bennünket is érzékenyen
érintett. Úgy látom, hogy NyugatEurópa kezd egy kicsit kilábalni,
de sajnos a mi lehetséges belföldi
vevőink pénz hiánya miatt nem
kopogtatnak a gyárkapun. Pedig közismert, hogy a BKV-nak
gondjai vannak a metrókocsikkal,
a villamosokkal, a MÁV-nak is
szüksége lenne az IC kocsikra,
felújításokra vagy újakra.
– A MÁV hivatalosan is bejelentette, hogy nem adja el a
Bombardier-ben jegyzett 25%

tulajdonrészét. Gondolom, az
osztalékért is ragaszkodik egy jó
céghez, viszont megrendelésben
nem mutatkozik meg ez a kötődés. Van esély egyáltalán a belföldi kereslet növekedésére?
– Valóban, a MÁV hivatalosan bejelentette, hogy nem akarja eladni az üzletrészét, de én
azt gondolom, nekünk addig jó,
amíg a MÁV-nak van üzletrésze,
mert addig érdekelt, hogy sikeresek legyünk. Itt az a nagy kérdés,
hogy a kormányzat a beharangozott munkahelyteremtést men�nyire tudja átvinni a közbeszerzési eljárásokban. Ha megengedik a nagy állami cégeknek, hogy
külföldieket – magyar munka
részvétele nélkül – nyilvánítsanak tender győztesnek, amit senki más nem csinál meg Európában, mert mindenki védi a saját
iparát, akkor továbbra is nehéz-

ségeink lesznek. Ha ez megváltozik, akkor viszont komoly lehetőségek nyílhatnak meg előttünk. Pénzügyesként csak azt tudom mondani, hogy az ember
akkor ad el egy részvényt, amikor jól szalad a szekér. Én a MÁV
helyében felépítenék egy hosszú
távú együttműködést, majd aztán eladni a részvényt, amikor
már jóval nagyobb az értéke. Ha
a kormánynak sikerül megvalósítania munkahelyteremtő programját, figyelembe véve a kötöttpályás járművek állapotát, komoly lehetőségeink lehetnek a

vasúti személykocsi, a villamos–
és metrókocsi gyártásában és javításában. Versenyképesek vagyunk a világban, ráadásul mögöttünk áll a Bombardier, amely
plusz garanciát jelent a hazai és
a nemzetközi piacon. Én nagyon
bízom benne, hogy hamarosan
eljön az az időszak, amikor már
nemcsak a nyilatkozatokban olvashatjuk, hogy 100 villamos
vagy 500 új vonat gyártását tervezik, hanem ez nyilvános tenderekben is megjelenik. Nem győzöm hangsúlyozni a szakmai
konferenciákon és konzultációkon, hogy Dunakeszinek minden adottsága megvan az új kocsik gyártásához, nem kell éveket várni az előkészületekkel,
vagy felépíteni illetve újjáéleszteni a gyártókapacitást, mint máshol. Ez óriási érték, ezt nem szabad hagyni, hogy elsorvadjon.

az üzem
világszínvonalú
terméket
állít elő
– Most melyik termékükre
büszkék?
– A magyar piacon a legfontosabb a 3. generációs InterCity kocsi, amelyből eddig 10 darabot
gyártottunk le (az utasok és a MÁV
legnagyobb megelegedettségére)
és reméljük, hogy a fennmaradó
175 darab is hamarosan megrendelésre kerül. A másik az a bizonyos INOVA szekrénykocsi, amit
a svájci vasút részére készítünk. Itt
készül el maga a szekrény váza, illetve egyfajta belső szigetelés és egy
külső festés, majd kimegy Svájcba,
ahol befejezik. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg olyan
minőségi követelmény van, hogy a
svájciak sem hitték, hogy ezt meg
tudjuk csinálni. Említhetném még
a brüsszeli villamost, ahol szintén
magas minőségbiztosítási követelményeknek tudunk megfelelni.
Az alvázat készítjük, amely a villamos legértékesebb eleme. A norvégok részére vonatfelújítást végzünk, ami ugyancsak szép feladat, hiszen szinte roncsok, harminc éves kocsik jönnek Dunakeszire, melyeket újjávarázsoljuk.
Egy gazdag állam gazdag vasútja úgy dönt, hogy ezeket felújíttatja. Ugyanakkor Magyarországon mindenki állandóan arról beszél, hogy dobjuk ki a vacak régit,
és vegyünk helyette újat. Olcsóbb
a felújítás, meg gyorsabb is, mint
egy új gyártása. Sajnos sok megrendelő az újat magára szabatja, ami iszonyúan megdrágítja a
gyártását. Franciaországban vagy
Németországban egy típusból képesek tíz évig gyártani, mert az
bevált, és a sorozatgyártást lehet
viszonylag jó áron kivitelezni. De
10-20-50-100 kocsit, ami speciálisan egy ország kívánalmainak felel meg, nem lehet gazdaságosan
előállítani.

– A nyolcvanöt éves cég mindenesetre versenyben marad…
– Fontos, hogy mi megmaradjunk, mert nélkülünk Magyarországon nincsen verseny, akkor
van a MÁV Gépészet, vagy van a
BKV-nak a karbantartási munkákat végző cége. Ha nincs Dunakeszi, akkor nincs konkurencia,
nincs minőségi és árverseny. Én
azt gondolom, hogy a cégnek akkor van jövője, ha együttműködést tudunk kialakítani a MÁVval, a közlekedési vállalatokkal,
hogy villamost, metrót vagy vonatot gyártsunk vagy felújítsunk.
Persze, e mellett fontosnak tartom az exportot is, mert az húzza magával a minőséget belföldön
is. A verseny, a kihívás jót tesz az
ember önbecsülésének, szakmai
fejlődésének.

EGYÜTT
ÜNNEPELTEK
A VÁROSSAL
– A 85. születésnapot együtt
ünnepelték a városi önkormányzattal…
– Nagyon kellemes emlékként
gondolok vissza majd évek múltán is e jeles évfordulóra. Örülök, hogy együtt ünnepelhettünk.
Jó volt érzékelni, hogy munkatársaink és családtagjaik milyen szeretettel kötődnek e nagy multú
üzemhez és a kollégákhoz. A gyerekek és a felnőttek körében óriási sikere volt az üzemben kiállított mozdonynak és vasúti kocsiknak. A sportpályán pedig
egész nap igazi majális hangulat
volt, melyet a sport– és kulturális
programok színesítettek. Az ünnep, a közösség összetartása erősítették meggyőződésünket, hogy
képesek vagyunk az előttünk álló
évtizedek kihívásait sikeresen és
eredményesen megoldani.
– Köszönöm a beszélgetést.
Boldog születésnapot kívánok!
Vetési Imre
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Aranygyűrűs mesterek
Vác és Vidéke Ipartestület a közelmúltban tartotta iparos gyűlését, melyen felszólalt Fördős Attila, Vác Város polgármestere. Az elnökség írásos anyagát, a 2010. évi gazdasági beszámolót, és a 2011. évi költségvetésről szóló előterjesztést, valamint a munkaterv írásos tervezetét a tagok már a tanácskozás előtt kézhez vehettek, melyek az Ipartestületi Híradó című
lapban jelent meg. A gyűlés zárásaként kitüntetéseket adott át az elnökség.
A nagy hagyományokkal bíró ipartestület elnökségének szóbeli kiegészítőjét
Buchwald Imre elnök ismertette a gyűlésen megjelent tagokkal.
Az Ipartestület újraalakulásának 20. évében, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) megalakulá-

sának 125. évében az elnökség kiemelten kezelte a testület szervezeti életét. A tagok
tevékenységének szempontjából kedvezőnek ítélik meg a
2010 júliusától érvényben lévő
jogszabályi változásokat, melyeknek köszönhetően 19 százalékról 10 százalékra csökkent a vállalkozói személyi

Buchwald Imre elnök adott áttekintést az Ipartestület
2011. évi tevékenységéről

jövedelemadó és a társasági
adó. Az elnökség által előterjesztett beszámolóban pozitívumként rögzítik, hogy Vác
Város Önkormányzatával 16
éve együttműködnek, mindennapi kapcsolatot ápolnak.
Az Önkormányzat Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottságában Buchwald Imre elnök
képviseli a Vác és Vidéke Ipartestület tagságának érdekeit.
Mint az a beszámolóból kiderült az Ipartestület gazdasági helyzete stabil, fő bevételi forrása vállalkozási tevékenységéből származik.
Urbán Julianna, a Felügyelő Bizottság elnöke számolt
be az Ipartestület működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről.
Fördős Attila polgármester
az Ipartestülettel kialakított
korrekt együttműködés méltatása után a város gazdasá-

gi helyzetéről adott áttekintést. A város első embere kitért arra is, hogy a gazdasági
és pénzügyi válság következményeként több meghatározó vállalkozás távozott Vácról, amely érzékenyen érinti a
település iparűzési bevételé
nek mértékét, a város költségvetését.
A felszólalások után az
Ipartestület egyhangúlag elfogadta az elnökség beszámolóját, a 2010. évi gazdálkodásról készített jelentést,
valamint az idei esztendőre tervezett költségvetést és
munkatervet.
Az Iparos gyűlés kitüntetések átadásával zárult, melyeket Buchwald Imre elnök
és Késhegyi László ügyvezető
elnök nyújtott át.
Vác és Vidéke Ipartestület
elnöksége 40 éves kisipari,
vállalkozói munkássága elis-

Szalai Ferenc sződligeti aranykoszorús víz-gáz, központi fűtésszerelő mester aranygyűrűt vehetett át az Ipartestület vezetőitől

meréseként Aranygyűrűt és
emléklapot adományozott:
Gombos Lajos őrbottyáni
aranykoszorús
harangöntő mesternek, Kiss József váci
kárpitos mesternek, Szalai
Ferenc sződligeti aranykoszorús víz-gáz központi fűtésszerelő mesternek.
25 éves kisipari, vállalkozói munkássága elismeréseként Ezüstgyűrűt és emléklapot adományozott Helmeczi
Béla sződi kárpitos mesternek, Lázár József váci teherfuvarozónak,
Mezősi

Zoltánné váci fodrásznak,
Molnár István sződligeti lakatosnak, Szuhánszki József
galgagyörki lakatosnak.
A szakma, a mesterség magas fokú műveléséért Aranykoszorús mester kitüntető
címet adományozott Kovács
Ferencné váci fodrászmesternek.
Kiváló munkája elismeréseként Ezüstkoszorús mester
kitüntető címet adományozott Klimász Gyula váci asztalosnak.
V. I.

A zene, a tánc, a kulturális és sport programoké
volt a főszerep a majálisokon
Vác az Európa Fesztivál
jegyében ünnepelt
Vác az Európa Fesztivál jegyében színes
programokkal ünnepelte, hogy hét éve csatlakozott hazánk – és így a város – az Európai
Unióhoz. A zene és a tánc kapta a főszerepet a
városi majálison.

A váci Zumba örület után az Európa Fesztivál háziasszonya, a kiváló műsorvezető egy
újabb nagyszerű közösséget, Dónusz Katalint
és tanítványait konferálhatta fel a színpadra.
Az egész napos műsor koncerttel és diszkóval zárult...

a kitartó eső sem tudta „elmosni”. A városi
majálist a legendásan híres gödi Scarabeus
együttes koncertje zárta…

Vizes majális Gödön

A Duna-parti településen április utolsó
napján tartották a majálist, melynek fő attrakciója a „Vándor fakanál” főzőversenyen és
a fiatalok körében népszerű ’Rúgd a labdát –
Sződliget” focibajnokság volt.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a gödi városi majális szervezőit, és azt a több száz helyi polgárt, aki kilátogatott a gyönyörű természeti környezetben található alsógödi sportpályára. De szerencsére a zuhogó eső sem vette kedvét a fiatalok és felnőttek sokaságának,
akik jókedvűen vettek részt a lelkes szervezők
– a Gödi SE és a Belépés Családostul – által
kínált programokban…
Benépesült a foci pálya, melyen ismert sportolók és művészek mellett helyi futballrajonDélelőtt a főtéren a Váci Városi Fúvószenekar szórakoztatta az érdeklődő publikumot.
A délutáni nyitány a Bartók Béla Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarának káprázatos műsorával vette kezdetét Kápolnai Jenő karnagy
vezetésével. A zsúfolásig telt nézőtér közönsége a tehetséges fiatal művészekkel együtt dúdolta az ismert slágereket, közkedvelt dalokat.
Lackfi János költő verseinek zenés változatát
bemutató Sajtkukacz Együttes kellemes előadói stílusával aratott osztatlan sikert a gyerekek és szüleik körében. A költészet után a
zene, a tánc, a mozgás rajongói lepték el a főteret, ahol a világ legújabb „egészséges őrületének”, a Zumba néven ismertté vált tánc kiváló váci művelői szórakoztatták a több száz
fős közönséget. Gombás Péter táncművész és
a Madách Imre Művelődési Központban heti
kétszer a gyors mozgásnak élvezettel hódoló
zumba rajongók fél órás bemutatójukkal valósággal lenyűgözték a publikumot...
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gók rúgták a vízzel átitatott bőrlabdát. Újdonságként hatott az amerikai futball gödi bemutatója, a színpadon egymást váltották a helyi
iskolák tanulóinak vastapssal fogadott énekzenés produkciói.
A sátrakkal teli hatalmas zöldmező bal oldalán már messziről érezhető volt a gulyás
ínycsiklandozó illata, melyet Pinczehelyi Tamás és barátai főztek…
A város vezetői – Markó József polgármesterrel az élen – is ott voltak a majálison, melyen a jó hangulatú baráti beszélgetéseket még

Sződligeten „Vándor
fakanál” főzőverseny volt

Vidék Íze szakmagazin munkatársai – megkezdték az értékelést, majd az eredményhirdetésre került sor. A szponzorok által felajánlott díjakat Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő adta át a szervezőkkel
közösen.
A rendezvény értékelésében dr. Somogyi István, a CISZE elnöke örömét fejezte ki, hogy
a község szerveződéseinek színe-java ismét
részt vett a jó hangulatú eseményen, módot
nyújtva egymás jobb megismerésére, a párbeszédre. Ígérete szerint a hagyomány jövőre is
folytatódik, a „Vándor Fakanál” tovább segíti
a közösségek „összeérlelését.”
A rendezvény késő délutánig tartott. A tapasztaltak szerint mindenki nagyon jól érezte
magát a Duna-parton.

Dunakeszin május 7-én
ünnepeltek
A 18 csapat nevezésével megrendezett eseményt Juhász Béla polgármester nyitotta
meg, majd elkezdődött az igen változatos étkek elkészítése. Idén a káposzta alapú finomságok jelentették a versenyfeltételt, így az egyszerű korhelylevestől a csülkös-káposztáskolbászos-babos ételkölteményekig a legkülönbözőbb falnivaló készült a bográcsokban.
A főzés közben Molnár Ágoston harmonika
játéka adott alapot az induló szervezetek közötti jó hangulatú beszélgetésnek, tapasztalatcserének.
A réten és a sátrak között egészen különös,
rendhagyó melegítés kezdődött. Amíg a bográcsok alatt melegedett az étel, addig a férfiak többsége hűtött sörrel melegített a délutáni kártyacsatákra...
A rét sarkában felállított színpadon, napközben a helyi iskolások mutatták be produkcióikat – ők ezzel köszöntötték májust.
Pontban délben a szakértő zsűri tagjai – a

Dunakeszin kétszeresen örülhettek a helyiek, hogy a 85. születésnapját ünneplő
Bombardier MÁV Kft. kérésére május 7-én
ünnepelték e jeles eseményt a Városi Önkormányzattal közösen szervezett majálison.
Örülhettek a ragyogó napfényes időjárásnak
és a kiváló programok sokaságát felvonultató rendezvénynek, melyről külön írásban számolunk be.

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

2011. május 11.

Kombinált
képzés
a Coránál
(Folytatás a 2. oldalról)
A projekt keretében az alábbi képzések fejeződtek be:
A vezetői képzés keretében a résztvevők a
legújabb vezetéstechnikai ismereteket sajátították el, amelyek részben feladataik magas
színvonalú ellátásához, részben előmenetelük
érdekében nélkülözhetetlenek.
A szervezett kiskereskedelmi menedzser
képzés elsősorban a minőségi szakmai ismeretek elsajátítására, szervezési és irányítási
módszerek megismertetésére és gyakorlására irányult.
A korszerű logisztikai ismeretek nélkülözhetetlenek a modern kiskereskedelemben,
ezért a raktáros képzés az áruházakban a
készletgazdálkodás és nyilvántartás hatékony
eszközeit ismertette meg a résztvevőkkel, akik
a kurzus végén OKJ-s vizsgát is tettek.
A Cora hipermarketek kiemelt figyelmet
fordítanak a vásárlói kérések, észrevételek kezelésére, amihez segítséget nyújtott az ügyfélszolgálati képzés.
A tisztaság, a megfelelő higiénia az élelmiszereket forgalmazó áruházak kulcskérdése.
A takarítói képzés megismertette a résztvevőket a terület mesterfogásaival, ezzel munkájuk gyorsabb, költséghatékonyabb, környezettudatosabb lett. A képzés végén a résztvevők OKJ-s szakvizsgát tettek, ezzel szakmát
kaptak kezükbe.
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Vác új színfoltja épül

PeugeOt

Madách Imre Művelődési Központ
május-júniusi programajánlója

Várhatóan júliusra elkészül

A Vác belvárosa felé közlekedők hatalmas toronydarura lehetnek figyelmesek. A művelődési központ melletti téren gőzerővel megkezdődött a Hősök
Emléktemplomának építése.
Az új templomot az Alsóvárosi Református Egyházközség építteti.
Stílusjegyei modern kori ízlésre utalnak, szerkezetében
viszont egy magasztos jelképet hordoz magában. Imára kulcsolt kezet formál. Az
építkezés területét az építők
gondosan körbekerítették, a
terep elsődleges rendbetétele már megtörtént. „Elegyengettük a talajt, kivágtuk a zavaró fatörzseket, bokrokat” –
mondják, akiknek a daru elhelyezése előtt sok munkájuk
akadt a téren. „Munka utat
építettünk, nem akarjuk zavarni a főúton folyó közlekedést” – teszik hozzá.
Az építkezés összehangolt
tervek szerint folyik, ugyanis a templom mögött nemsokára egy
egészségház is épül. A háromszög alakú terület a munkálatok befejezése
után, végül csendes parkká alakul.
A környéken a közlekedési rend átalakul, igaz nem zavaróan. A kettes
útra kivezető utcát a húsvét utáni napokban teljesen lezárták, a végleges
tervek szerint később az áthaladó au-

Május 29. vasárnap 10-18 óra
Városi Gyermeknap
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
11 óra
11 óra
12.30 óra
14 óra
14 óra
14 óra
14 óra
15 óra
15 óra
16.15 óra
1730 óra

Aszfaltrajzverseny
Lufihajtogató bohócok, kézműves foglalkozások
Ébresztő! Zumba-bemutató
Ringató játékos, énekes foglalkozás
Elmés játékok – Játékos tudomány interaktív kiállítás
Micimackó zenés mesejáték a Bánfalvy Ági
International Stúdió előadásában
A belépőjegy ára: 400 Ft
Aszfaltrajzverseny eredményhirdetése
Jön a zenebohóc!
A Kutyaduma Központ bemutatója
A Magosfa Alapítvány játszóháza
Kézműves foglalkozások
A Familia Gladiatoria bemutatója
Üveggolyók – Joós Tamás énekmondó
lemezbemutató koncertje
Népi játékok és élő zenés táncház a Váczi
Néptáncegyüttessel
A Katáng együttes gyermekkoncertje
A belépőjegy ára: 300 Ft

A nap folyamán kézműves foglalkozásokkal, táncházzal, kutyás
bemutatóval, arcfestővel, lufihajtogató bohócokkal, rendőr-, mentő–
és tűzoltóautó-bemutatóval várjuk a gyermekeket, családokat.
További programok: makettezés, amerikai futball-bemutató,
sakkbemutató-, és verseny, asztalifoci-bemutató és verseny.

Június 17. péntek 19 óra
Városházi Esték „Túl az Óperencián…”

tósforgalmat is megszűntetik.
Csuka Tamás lelkész elmondta: a
háromszáz ülőhelyes templom a város büszkesége lesz, mert elhelyezésével és lenyűgöző látványával modern színfolt lesz Vác életében.
A Hősök Emléktemploma a tervek
szerint nyár közepére – végére felépül.
BCSI

Őstermelői árusítás és minifesztivál Nagymaroson
Őstermelői vásárt tartanak minden szombat délelőtt Nagymaros Fő terén, a Duna-part
és a hajóállomás közötti részen 7 és 12 óra között a nagymarosi Kerekegylet szervezésében,
az önkormányzat támogatásával. Az első vásárt április 30-án rendezték, melyen a Kerekegylet egy folytatásos mesejáték első epizódját mutatta be. Gólyalábas kikiáltók és vásári
muzsikusok, a Maroska gyermekkórus mulattatták az érdeklődőket. Tombolaként nagymarosi gurulós málnapalánták, fődíjként pedig egy kakas talált gazdára.
A vásár – melyen nagy érdeklődés mellett
friss, finom, helyi, hazai áru kerül terítékre -
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Helyszín: Városháza udvara. Gálaműsor az operett halhatatlanjainak –
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Ábrahám Pál – műveiből.
Fellépnek: Fischl Mónika – a Budapesti Operettszínház művésze,
Vadász Dániel – a Budapesti Operettszínház művésze,
Teremi Trixi, Bozsó József
Váci Szimfonikus Zenekar, Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ftv
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

október 30-ig várja az érdeklődőket, minden
szombaton.
Furucz Anita
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Ledvilágítás technika
tISztítáS ÉS POllenSzűRőcSeRe
+30 POntOS átvIzSgáláS
MOSt cSAk 9 990 FORiNT

FékTÁRcSa-, FékbETéTkEdvEZméNy

-25%

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

A Peugeot legfrissebb akciója garantálja a jó klímát minden autóban.
Márkaszervizünkben a klímatisztítás pollenszűrőcserével csak 9 990 Ft, amihez 30 pontos tavaszi átvizsgálást adunk ajándékba.
Sőt, a Főnix Programban részt vevő ügyfeleinknek további 1000 Ft kedvezményt biztosítunk. És ez nem minden!
Most a gyári fékbetéteket és féktárcsákat 25%-os kedvezménnyel kínáljuk. Ilyen csak a Peugeot-márkaszervizekben lehetséges.
Részletek Peugeot-márkaszervizünkben!

A klímatisztítás-, valamint a fékbetét- és féktárcsaakció április 18. és június 15. között érvényes, a Főnix Program alapkedvezményével nem összevonható. Az ajánlat más márkák esetében is érvényes
lehet, a részletekről az akcióban részt vevő márkaszervizekben kaphat felvilágosítást. A mechanikus átvizsgálás szemrevételezéssel történik, és nem helyettesíti a kötelező műszaki szervizt és a műszaki
vizsgát. A meghirdetett 9 990 Ft-os ár bruttó ügyfélár, amely tartalmazza a munkadíjat és az alkatrészek árát is!

Apróhirdetés
• Angol nyelvből korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára való félkészítést vállal tapasztalattal bíró magántanár.
Tel.: +36-20-4-965-190 • Keresek családi házat, lakást, nyaralót, telket Vác, Dunakeszi, Szob körzetében és Nógrád
megyében. T.: +36-30-274-1790

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

www.peugeot.hu

PEUGEOT OROSZLÁN,
1234 Oroszlán, Autó utca 7.,
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

Hirdetésfelvétel:

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

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

Dunakanyar Régió

Sikerrel kezdték a szezont
a Dunai Sárkányok

Május 7-én, Baján rendezték a magyar sárkányhajósok hagyományos évadnyitó hosszú távú versenyét. 2011-ben a hazai
versenyek, fesztiválok, kupa futamok és válogató versenyek mellett két nagy nemzetközi versenyre készülnek a sárkányhajósok: augusztus elején a magyar válogatott tagjai a nemzetek közötti világbajnokságon vesznek részt Tampa Bay-ban,
Floridában – a válogatottságért több váci sportoló is eséllyel indul; és augusztus utolsó hétvégéjén Kijevben, Ukrajnában a
klubcsapat EB-n, ahol Vác város színeiben állnak rajthoz a Dunai Sárkányok.

+36-30/342-8032

1%

a Természetvédelemre!
18702862-1-13
Börzsöny Alapítvány

jöjjöN el

szűrővizsgálatra!
dunAkeszi szAkorvosi
Rendelőintézet, AudiológiA
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

06-30/605-2339
Jávorszky ÖdÖn kórház
AudiológiA
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék

Amikor hosszú idő
után újra fölveszem a
futó cipőmet, mindig
nagyon nehezemre esnek az első futó lépések. Ezzel nagyon sokan
így lehetünk. Érdemes
azonban túl lenni a kezdeti nehézségeken, mert
a rendszeres test mozgás a legjobb gyógyító és karban tartó tevékenység. Nem kell világ
bajnoknak lenni ahhoz,
hogy mondjuk a kocogástól lefogyjunk, rendbe jöjjön a koleszterin
szintünk, megszűnjön a
cukor betegség veszélye.
A rendszeres test mozgás rendben tartja a vérnyomásukat is.
Aki folyamatosan mozog, fiatalabbnak néz ki az élet koránál.
Ezek a tényezők az mondják, hogy " Indulj végre el! " Így sikeresen fölvehetjük a harcot a múló évekkel szemben. megnő az
önbizalmunk és kiteljesedetten élhetünk. Mindez azért van,
mert a mozgás a legősibb beidegződése az életnek! Minél intenzívebben sportolunk egy bizonyos határig, annál több élet
energiát kapunk.

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

Érdeklődni lehet:

NehezeN tud beszélgetNi
családtagjaival?

Mozgás az élet!

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
Bevezetett, jól
működő közéleti
újsághoz kulturált
fellépésű,
számlaképes
hirdetésszervezőket
keresünk.

szeretNé tisztáN
hallaNi a szavakat?

egészségmegőrző rovata

– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!
Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás,
csere, javítás.
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1.
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

hajó sport legjobbjai két kört
teljesítettek a Petőfi Sziget
körül, összesen 8 km-es távot
megtéve.
A versenyben a Győr és a
DVSC után harmadikként,
a Dragonmasters előtt indult a váci csapat. Az összesített időeredmények alapján a
Dunai Sárkányok Vác az előkelő második helyet szerezte meg, szoros közelségben
a tavalyi Európa Bajnok csapat után.

idő, fogy az erő. A csapatom
maximálisan jól teljesített,
elégedett vagyok velük. Bízom benne, hogy ez az eredmény egy sikeres versenyszezon kezdetét vetíti előre.”
A versenyek sora két hét
múlva, május 21-22-én, a patinás, mára nemzetközi versennyé fejlődött VIII. Győri
Sárkányhajó Fesztivállal folytatódik, ahol a Dunai Sárkányok a közelgő Magyar Bajnokságra készülve, teljes csapattal állnak rajthoz és ismét
versenybe szállnak a Magyar
Kupa sorozatban.
S. N.

Schirilla György

www.dunakanyarregio.hu

A délelőtt folyamán amatőr
csapatok számára tartottak
sportág népszerűsítő 4 kmes versenyt, majd délután a
„B” ligában induló 7 csapat
után az „A” ligások látványos
zárófutama vonta magára a
parton összegyűlt tömeg figyelmét.
Az izgalmakat fokozta,
hogy az 1 perces eltéréssel indított egységek viadalából a
közönség csak keveset láthatott, hiszen a hazai sárkány-

„Őszinte leszek, engem is
meglepett a csapat teljesítménye – mondta Szabó Miklós szakmai vezető, edző.
Erre a versenyre egy vegyes
összetételű hajóval álltunk
ki, amelyikben a többnyire
senior korú, kipróbált férfi és
női versenyzőink mellett, saját nevelésű U-16-os és U-23as fiatalok és több új versenyzőnk is ült, akiknek ez volt az
első nagy megmérettetése. A
távot 36,48 perc alatt teljesítettük és sikerült majdnem
két teljesen egyforma köridőt
mennünk. Ezt elég nehéz teljesíteni, hiszen ahogy telik az

XllI. évfolyam 9. szám

klikkeljen ránk!
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