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Fizesse tankolását Auchan-kártyájával a dunakeszi Auchan benzinkúton, és most 5 000 Ft feletti tanko-
lás esetén 500 Ft, míg 10 000 Ft feletti tankolás esetén 1 000 Ft Auchan Vásárlási utalványt adunk Ön-
nek ajándékba. Az utalványt az Auchan Dunakeszi áruház Vevőszolgálatán veheti át az Auchan-kártyás 
fi zetést igazoló bizonylat bemutatása ellenében. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexé-

nek alávetette magát. Auchan MasterCard Unembossed kártya THM: 36,28-41,80% 
375 000 Ft, 1 év) a vásárlás napjától függően. A hitelkártya kibocsátója az Oney Magyarország 
Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Auchan Magyarország Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügy-
nökeként jár el.

Fizesse Auchan-kártyával

TANKOLÁSÁT!

• 5 000 Ft tankolás felett 500 Ft értékben!
• 10 000 Ft tankolás felett 1 000 Ft értékben!
Átveheti: a Dunakeszi Auchan áruház vevőszolgálatán az Auchan-kártyás fi zetést igazoló bizonylat bemutatásával!

MOST Auchan vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!AKCIÓ!

Az akció 2011.02.01-től visszavonásig érvényes!

Súlyos közlekedési  
szabálysértések

300 ezer  
a száguldás ára

Vác lakott területén belül – 2011. február 
2-án – kapták lencsevégre a Váci Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak munkatársai azt a gépkocsit, amelynek 
vezetője az 50 km/h sebességkorlátozó táb-
la hatálya alatt – azt figyelmen kívül hagyva 
– 128 km/h-val közlekedett. A jelenleg ha-
tályos jogszabály az objektív felelősség elve 
alapján ezen sebességtúllépést 300 ezer fo-
rint közigazgatási bírsággal szankcionálja.

(Írásunk a 2. oldalon)

Báli pillanatképek régiónkból

A dunakeszi
Rotary Club egy 
nívós budapesti hotelben 
tartotta idei  országos 
jótékonysági bálját

Idén is nagy sikert ara-
tott a dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium
jótékonysági bálja...

... melynek bevételét
oktatástechnikai
eszközök beszerzésére 
fordítja az intézmény

Fotó: K®É- PIC

Idén került megrendezésre 
a 25. váci Iparos Bál
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Mint minden évben febru-
ár elején, dr. Bóth János ismét 
összehívta a deákváriakat, 
hogy egy lakossági fórum ke-
retein belül egyrészt megis-
mertesse a lakossággal a vá-
ros idei költségvetését, más-
részt meghallgassa az itt élők 
kéréseit, észrevételeit.

„Húsz éves hagyományt 
követek ezzel a fórummal, 
de ismételten eljött egy költ-
ségvetésről szóló döntés. Mi-
vel február 17-én szavazunk 
a város idei büdzséjéről, így 
most még van lehetőségük, 
hogy véleményt formálhas-
sanak a beterjesztett költség-
vetésről” – fogalmazott dr. 
Bóth János, az MSZP helyi 
frakcióvezetője, a körzet ön-
kormányzati képviselője.

Vác korábbi polgármestere 
elmondta, hogy megközelí-
tőleg 12 milliárd forintról in-
dul a 2011-es büdzsé, amely 
az 500 millió forintos gyors-
hitellel együtt – ezt a műkö-
dőképesség fenntartása ér-
dekében vette fel a város – 
ugyanakkora összeget tartal-
maz, mint a tavalyi.

„Az a gond, hogy most a 
politika megjelent a számok 
birodalmában, és olyan költ-
ségvetés kerül rövidesen sza-
vazásra, amelyben a bevéte-
lek messze nem fedezik a ter-
vezett kiadásokat. Ugyanis 
a bevételi oldalon figyelem-
be vett 2,4 milliárd forintos 
iparűzési adóbevétel szin-
te biztosan nem teljesíthe-
tő, ugyanúgy, mint az önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok értékesítéséből 
várt egymilliárd forint. Véle-
ményünk szerint megközelí-
tőleg 500 millió és 1 milliárd 

forint közötti lyuk fog táton-
gani a bevételi oldalon, és ha 
ennek ellenére ragaszkodunk 
a tervezett kiadásokhoz, ak-
kor csak különböző nagysá-
gú likvidhitelekkel leszünk 
képesek működőképesnek 
megtartani a várost, melyek 
az év végén átalakulnak kö-
zéplejáratú hitelekké” – je-
lentette ki a szocialista poli-
tikus.

Mint dr. Bóth János elárul-
ta, a költségvetés a városi in-
tézmények és a település üze-
meltetése rubrikákban 5 szá-
zalékos – reálértéken 10 szá-
zalék – költségcsökkentést ír 
elő, ugyanakkor a sport-, va-
lamint a civil szervezetek ese-
tében nemhogy csökkentést 
nem irányoz elő, hanem né-
hány esetben növekedést en-
gedélyez. „Mondom ezt azzal 
együtt, hogy senki nem vá-
dolhat kultúra, vagy sportel-
lenességgel, hiszen az én pol-
gármesterségem alatt vívta ki 
Vác a Nemzet sportvárosa, és 
a Kultúra Magyar Városa ki-
tüntető címet” – tette hozzá. 

„A városvezetés egyszerűen 
fél a bátor gazdasági lépések 
megtételétől, pedig bizonyos 
ésszerűsítésekkel négy esz-
tendő alatt ki lehetne egye-
nesíteni Vác gazdálkodását. 

Ám itt a bevételek nem fede-
zik majd a kiadásokat, így ki-
mondható, hogy a város költ-
ségvetése leginkább egy lum-
pen család büdzséjéhez ha-
sonlít” – folytatta a szocialis-
ta önkormányzati képviselő.

A fejlesztésekkel kapcso-
latban elmondta, hogy 2012-
ben fejeződik majd be a ter-
vek szerint a kórház és a vá-
ros fő utcájának és terének 
a rekonstrukciója, valamint 
továbbra sem került le az asz-
talról az árvíz elleni védeke-
zés és a kosdi úti csomópont 
terve.

„A tervezett holdinggal 
kapcsolatban, melyet a jobb-
oldali többség Pető Tibor al-
polgármester vezetésével 
hozna létre az önkormányza-
ti tulajdonú cégekből 2 mil-
liárd forintos költségvetéssel, 
még nincs végleges döntés. 
Érdekes, hogy az ideológia-
ilag tőlünk nagyon messze 
álló Jobbikkal ebben az eset-
ben ugyanaz a véleményünk: 
nem kellene hagyni, hogy le-
nyúlják a város vagyonát” – 
közölte dr. Bóth János. (Az-
óta a képviselő-testület zárt 
ülésen megválasztotta a két 
pályázó közül a holding igaz-
gatóját. A szerk) 

Az elmondottak után a fó-
rumon megjelenő váci lako-
sok mondhatták el észrevé-
teleiket. A felszólalók első-
sorban az utak terheltségére 
panaszkodtak, a kátyúkra, a 
környék tisztaságára, de volt 
olyan polgár is, aki azt kér-
te számon, vajon miért nem 
szállították már el a koráb-
ban kidobott fenyőfák mara-
dékait.

– molnár -

Az MSZP váci képviselőcsoportja szerint  
a városvezetés fél a bátor lépésektől

Dr. Bóth János: „A bevételeknek 
fedezni kellene a kiadásokat!”

Húsz éves hagyományt folytatva dr. Bóth János, az MSZP váci képviselőcsoportjának veze-
tője a város költségvetésének elfogadása előtt ismét lakossági fórumot tartott. A helyi poli-
tikus a szavazásra bocsátandó büdzsé legfontosabb adatait ismertetve kérte ki az emberek 
véleményét, és a szocialista frakcióvezető attól tart, hogy Vác 2011-es költségvetésében a be-
vételek messze nem fedezik majd a tervezett kiadásokat.

A kapitányság élén 2006 má-
jusától állt Magyari Sándor, 
aki korábban a bűnügyi osz-
tály vezetője, majd kapitány-
helyettes volt. A rendőrség kö-
telékében több mint harminc 
évet töltött el. Magyari Sán-
dor Vácott végezte szakközép-
iskolai tanulmányait, 1982-től 
hivatásos rendőr. Szolgálatát 
Vácon bűnügyi nyomozóként 
kezdte, majd elvégezte a zász-

lósképzőt és a rendőrtiszti fő-
iskolát. Itt 1990-ben szerzett 
diplomát. Egy évvel később 
vizsgálati alosztályvezetőnek 
nevezték ki, 1997-től pedig ő 
irányította a bűnügyi osztály 
munkáját. 1998-tól rendőr-
kapitány-helyettesként, majd 
2005-től egészen nyugdíjba 
vonulásáig ő irányította Vác 
Város Rendőrkapitányság te-
vékenységét. 

Nyugdíjba vonult  
a váci rendőrkapitány

Magyari Sándort átmenetileg Latorovszky Gábor 
váltja a főnöki székben

A fenti eset is bizonyít-
ja, hogy érdemes betartani a 
KRESZ előírásit, amit egy má-
sik példa is igazol. A Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság fo-
kozott ellenőrzést tartott a 
2011. január 1-jén módosított 
közlekedési szabályok meg-
szegőinek kiszűrésére az M0-
ás autóúton. A legnagyobb, 
410 ezer forintos bírságot a ve-
zetési időt túllépő tehergépko-
csi vezetőjére szabták ki. 

Az akció keretében ellen-
őrizték a követési távolság 
betartását, valamint a jár-
művek műszaki állapotát. Az 
egész napos ellenőrzés mér-

lege a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság tájékoztatása 
szerint: Közigazgatási eljárás 
8 eset miatt indul (mobiltele-
fon használat, biztonsági öv 
nem használata miatt). A ve-
zetési időt egy tehergépkocsi 
vezetője lépte túl, akit ezért 
410 ezer forintra bírságolták. 
Kopott gumiabroncsok miatt 
egy forgalmi engedélyt vet-
tek el a rendőrök. Gyorshaj-
tás miatt 15 közigazgatási el-
járás indul. Tizennyolc eset-
ben, összesen 190.000 forint 
pénzbírságot szabtak ki az 
akció ideje alatt. Ebből négy 
esetben nem tartottak kellő 
követési távolságot.

A Pest Megyei Rendőr-fő-

kapitányság ezúton is felhív-
ja a gépjárművezetők figyel-
mét a KRESZ-ben bekövetke-
zett változásokra, amely 2011. 
január 1-től módosult. Tilos 
előzni a 7,5 tonnát meghala-
dó megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsi-
val 6-22 óra között, az azo-
nos irányú forgalom számára 
csak két forgalmi sávval ren-
delkező autópályán és autó-
úton, Magyarország teljes te-
rületén. A fenti időtartamban 
és utakon a 7,5 tonnát megha-
ladó megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsik-
nak legalább 70 méter köve-
tési távolságot kell tartaniuk 
egymás között. 

Az ESTV híradása szerint 
a polgármester nemtelennek 
nevezte a szocialisták táma-
dását, akik kritikával illet-
ték a zárt ülést megszavazó 
többséget, amiért a nyilvá-
nosság kizárásával tárgyal-
ta az ügyvezető megválasz-
tását a képviselő-testület. A 
város üzleti érdekeit védték 
a nyilvánosság kizárásával – 
érvelt Fördős Attila a tudó-
sítás szerint: „Egy olyan hol-
dingot hozott létre Vác városa 
január 11-i döntésével, amely 
2 milliárdos vagyonelemmel 
bír. Ennek a holdingnak a ré-
szévé váltak a már korábban 
is meglévő gazdasági társasá-
gok. Ezek a gazdasági vállal-
kozások, amelyben 100%-os 
tulajdonban vagyunk, a pia-
con mérettetnek meg. Miután 
egy ilyen pályázat elbírálása-
kor stratégiai és taktikai kér-
désekről kell beszélni, vagyis 
nem egyetlen egy gazdasági 
társaság, hanem a meglévő, 
már a piacon működő, városi 
tulajdonban lévő gazdasági 
társaságoknak a várható át-
alakításáról, várható stratégi-
ai és taktikai elemeiről. Ezért 
ezt nem vihetjük ki a nyilvá-
nosság elé, hiszen önmagun-
kat hoznánk hátrányba, hi-
szen a konkurencia pontosan 
belelátna abba, hogy mit kí-
ván ezeknek a gazdasági tár-
saságoknak a működése során 
a tulajdonos meglépni.” 

Még a rendkívüli testületi 
ülés előtt tartott sajtótájékoz-
tatót Dr. Bóth János, a szoci-

alisták frakció vezetője, aki 
szerint semmi sem indokolja, 
hogy zárt ülésen döntsenek a 
városi holding ügyvezetőjé-
nek személyéről. Az igazgatói 
feladatra jelentkező két jelölt 
közül – Dr. Bóth János szerint 
a bizottsági meghallgatás so-
rán – a gödöllői pályázó tűnt 
felkészültebbnek a vácival 
szemben. A szocialista képvi-
selő azt is kifogásolta, hogy a 
kétmilliárdos holding vezetői 
székére kiírt pályázaton való 
részvételnek nem volt feltétele 
a gazdasági vagy vezetői terü-
leten szerzett gyakorlat. 

A testületi ülést követően 
is tartottak sajtótájékoztatót 
a szocialisták. A pártirodá-
ban Dr. Bóth János felnyitot-
ta a napokkal korábban lezárt 
borítékot, amelyben a megvá-
lasztott holding vezetőjének 
neve vált láthatóvá. A frakció-
vezető úgy fogalmazott: sze-
rinte ezzel bizonyított, hogy 
a háttérben politikai színjá-

ték zajlik, majd hozzátette, 
tudomásul veszik a döntést és 
a holding kapcsán a kármen-
tésre és kárenyhítésre fognak 
koncentrálni.

Pető Tibor alpolgármester 
egy korábbi interjúban kije-
lentette: – A gazdaságosság 
igénye hozta életre a holdin-
got. Határozott célunk, hogy 
a 100 százalékban önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
holding és a társaságba in-
tegrált négy, ugyancsak teljes 
mértékben városi tulajdonú 
gazdasági társaság tevékeny-
sége még gazdaságosabb és 
eredményesebb legyen. 

Az alpolgármester példa-
ként említette a központosí-
tott árubeszerzést, amely je-
lentős előnyt jelenthet a vá-
ros számára. Az új gazdasá-
gi társaság a városi feladatok 
ellátása mellett piaci szerep-
lőként kívánja végezni mun-
káját, elősegítve az új forrá-
sok előteremtését, hozzájá-
rulva az önkormányzat ered-
ményes működéséhez.

A holding ügyvezető igazga-
tójának megválasztásakor 13 
képviselő volt jelen, akik kö-
zül egy szocialista városatya 
jelezte, hogy nem fog szavaz-
ni. A tizenkét képviselő közül 
11 fő voksolt Dr. Tar György-
re, ami azt jelenti, hogy leg-
alább egy, de az is lehetséges 
– a Váci Napló szerint – hogy 
két szocialista képviselő a Fi-
desz-KDNP koalícióhoz ha-
sonlóan szavazott. 

Vetési Imre

Politikai adok-kapok után kezdődhet a munka

Ügyvédet választottak 
a kétmilliárdos  

váci holding élére
Vác Város Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli ülésének másnapján Fördős 
Attila polgármester tájékoztatta a sajtó meghívott képviselőit a grémium döntéseiről. Mint 
a híradásokból megtudtuk a polgármester kiemelte: a városi holdig igazgatói állására kiírt 
pályázatra jelentkező mindkét jelöltet alkalmasnak találták a feladat ellátására. Fördős At-
tila ugyanakkor üdvözli a testület többségének döntését, hogy a váci jelöltet, Dr. Tar György 
ügyvédet választották a januárban alakult városi holding élére. 

300 ezer a száguldás ára
(Folytatás az 1. oldalról)

Súlyos közlekedési szabálysértések

Fördős Attila polgármester 
sajtótájékoztatón jelentette 

be, hogy kit választottak  
a holding élére
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– Nagy iramban épül-szé-
pül Kismaros. Mi az elért 
eredmények, pályázati sike-
rek titka? Milyen tervek, el-
képzelések megvalósításán 
dolgoznak? 

– 2010-ben megépítettük 
a település-központos pro-
jektjeinket, ami azt jelen-
ti, hogy kizárólag a közterü-
let fejlesztésre mintegy száz-
ötven millió forintot költöt-
tünk. Két park, egy korszerű 
játszótér, egy többfunkciós 
aszfaltos sportpálya, két par-
koló, két teljes szélességében 
újra aszfaltozott utca, és egy 
viacoloros út köszönheti lét-
rejöttét a sikeres munkála-
toknak. 2010 végén, valamint 
2011 elején a pályázatok el-
számolásával foglalkoztunk, 
amely feladat nehezebb, mint 
maga a pályázat megírása, 
ám sikerrel zárult. Nagy ré-
szét a pályázati pénzeknek 
már meg is kaptuk. Ez év-
ben, a volt Pierer házat sze-
retnénk felújítani – mely je-
lenleg Teleházként üzemel –, 
erre 200.000 eurót nyertünk. 
Jelenleg a munkák közbesze-
reztetése folyik, ám a munká-
latokra az elnyert összeg nem 
lesz elég, az önkormányzat-
nak még közel harminc mil-
lió forinttal hozzá kell járul-
nia a költségekhez. A maj-
dan felújított többfunkciós 
szolgáltatóházban természe-
tesen helyet kap a Teleház is, 
ám számos új vállalkozónak 
is teret biztosítunk, így a köz-
eljövőben felépülő központi 
épület százmilliós forgalom-
képes ingatlanvagyont jelent 
a településnek.

–  A közeli tervekben, fej-
lesztésekben, megvalósulhat 
néhány e a lakosok vágya, 
igénye, racionális kívánsá-
ga közül?

– Régi igénye a lakosság-

nak, hogy egy saját gyógy-
szertárral bővüljön a szolgál-
tatóipar Kismaroson, mert 
jelenleg egy kihelyezett idő-
szakos patika üzemel. Úgy 
néz ki, hogy az Új Széche-
nyi Tervben erre lehetőség 
adódik. Nem szokatlan ten-
dencia, hogy a kiírt projek-
teket pályázzák meg, hiszen 
így jó esély van az adott téma 
elnyerésére, hátránya ennek 
a megközelítésnek az, hogy 

nem mindig a legfontosabb 
feladat kerül előtérbe. Elkép-
zelésünk az, hogy az orvo-
si rendelő közelében épüljön 
meg az új gyógyszertár, a le-
hetőség adott minden lehet-
séges üzemeltetőnek, így a 
legjobb feltételekkel bíró vál-
lalkozó nyeri el a működtetés 
jogát. A Patak Vendéglő kö-
zelében, egy önkormányza-
ti tulajdonú romos épület fel-
újítását is az ezévi terveinkbe 
soroltuk, ahol három vállal-
kozás beindítására is lehető-
séget bíztosítunk, igény ese-
tén elsőbbséget élveznek a le-
endő gyógyszertár mai he-
lyén üzemelő vállakozók. 
Tervek készültek egy idősott-
hon építésére is, ám ez a pro-
jekt pályázat hiányában egy 
ideig szünetel, hiszen 80-90 
%-os támogatottságra lenne 

szükség az intézmény létre-
hozásához, és erre nemigen 
látok most reményt.

– A polgármester úr vá-
lasztási kampányának kere-
tén belül ígéretet tett egy új-
szülött-támogatási csomag-
ra, amely idén lépett életbe 
Kismaroson. Beszélne erről 
a pozitív kezdeményezésről?

– A tervezett javaslatomat 
a képviselő-testület elfogad-
ta, így a kismarosi családok, 
százezer forintnyi, szabadon 
felhasználható születési tá-
mogatást kapnak az újszülött 
gyermekek után. Ehhez jön 
még ötvenezer forint nagy-
ságrendű babakelengye cso-
mag az erre rászoruló csa-
ládok részére, amely odaíté-
léséről a szociális bizottság, 
a védőnő és a szülők közö-
sen döntenek. Ez a támoga-
tás már életbe lépett és folya-
mataiban működik. A mai 
világban igen nagy költség-
gel jár egy újszülött gyermek 
vállalása, jómagam, gyakor-
ló édesapaként is látva a ki-
adásokat, született bennem 
az ötlet egy ilyen irányú se-
gítségre. Másodsorban ezzel 
a kezdeményezéssel elérhet-
jük, hogy Kismaroson a szü-
letendő gyermekek száma, 
az országos átlag fölé emel-
kedjen. Természetesen ez az 
újonnan beindult támogatás 
problémákat is hordoz magá-
ban, hiszen egyre kevesebb a 
hely az óvodai csoportokban, 
az iskolákban is valószínűleg 
tanterembővítésre lesz szük-
ség, ám úgy gondolom, hogy 
még mindig inkább ilyen fel-
adatokkal küzdjünk, hiszen 
minden probléma mögött 
valahol ott rejtőzik a megol-
dás is, és mi azon vagyunk, 
hogy megoldást találjunk.

Frenyó Krisztina 

Kismarosi körkép, avagy 
a település fejlődése

Aki ellátogat mostanában Kismarosra, rohamos változásokat észlelhet a falu látképében, 
közterületein. Poldauf Gáborral, Kismaros polgármesterével beszélgettem a fejlődésről, 
őszintén.

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

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!
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Dunakanyar Régió

Poldauf Gábor 
polgármester

 – Az a problémánk az adó-
csökkentéssel, hogy csak a 
jobb módúak járnak jól, az 
átlagkeresetű emberek már 
nem – kezdte a tájékoztatót 
a képviselő, majd így folytat-
ta: – A kormány egy igazság-
talan adórendszerről próbál-
ja elhitetni, hogy azzal min-

denki jobb helyzetbe kerül-
het. A valóság azonban az, 
hogy miközben a jómódú-
ak még több pénzhez jut-
nak, addig az átlagkeresetűe-
ket – köztük például a pálya-
kezdőket és azokat, akik már 
felnevelték gyermekeiket – 
büntetik, a fizetésük a koráb-

binál kevesebbet ér. Óriás-
plakátunkon is ezt a jövede-
lemcsökkenést mutatjuk be 
valós példákkal. 

Az egykulcsos adó beveze-
tése miatt mindenki rosszul 
jár – mondta a képviselő.

Nem erről volt szó − 
LMP-s óriásplakátok

Sajtótájékoztató az egykulcsos adó bevezetésének hatásairól
Óriásplakát bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartott országszerte több települé-
sen, így Dunakeszin és Gödön is az LMP az egykulcsos szja bevezetéséről. Dunakeszin a 
Szent István út és a 2-es út találkozásánál elhelyezett óriásplakátnál Lukácsi Bálint önkor-
mányzati képviselő „Nem erről volt szó!” címmel beszélt a Fidesz adópolitikájának követ-
kezményeiről. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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A képviselő-testület döntése értelmében 
a védőoltásokat szervezetten, az iskolákban 
kapják majd meg azok a lányok, akiknek szü-
lei csatlakoznak a programhoz. A 6-8. osztá-
lyosok esetében az önkormányzati támogatás 
a térítési díj kétharmadát teszi ki, a 9-12. osz-
tályosok esetében pedig az egyharmadát. Míg 
a három védőoltás patikai ára 90 ezer forint, 
addig az önkormányzat 50 ezer forint körü-
li áron jut majd hozzá az oltóanyagokhoz. Az 
érintett szülők márciusban levélben kapnak 
tájékoztatást az oltási programról és az abban 

való részvétel feltételeiről. A nyilatkozato-
kat az osztályokban kell majd leadni, az oltá-
sok beadását pedig az önkormányzat szerve-
zi meg az egyes iskolákban. Mint azt Cs. Bíró 
Attilától megtudtuk, az oltással kapcsolato-
san az elmúlt év végén több szülő is megke-
reste Dióssi Csaba polgármestert, aki a kezde-
ményezést fontosnak és támogatandónak tar-
totta. Az elhatározást pedig gyorsan követ-
ték a tettek, hiszen már az idei év első testü-
leti ülésén egyhangúlag a program bevezetése 
mellett voksoltak a képviselők.

A program elején bohócok bemutatóját lát-
hattak az érdeklődők, majd a hagyományok-
hoz híven idén is a hercegi pár megnyitója kö-
vetkezett, valamint a végzős nyolcadik osztá-
lyos diákok színvonalas palotás tánca, ame-
lyet Csörsz Sándorné tanított be. Az est házi-
gazdája és szervezője Nagyné Szöllösi Márta 
tanárnő, műsorvezetőtársa pedig az iskola 
korábbi tanítványa Mitró Ingrid volt.

Ha rock&roll-ról van szó, akkor természe-
tesen elmaradhatatlan a Grease. A film meg-
lepően nagy sikert ért el a világ számos orszá-
gában és legalább ilyen nagy sikert aratott az 
ebből előadott részlet az iskola keretein belül 
az angol színjátszó csoport előadásában.

A táncos osztályprodukciók mellett minden 
évben elmaradhatatlan a karneváli keringő a 
végzős diákok és szüleik számára. 

A színvonalas és jól megszervezett rendez-
vényen részt vevőknek mesebeli meglepetés-
ben is részük lehetett az iskola tanárai és a 
szülők által közösen előadott produkció so-
rán.

A programokat akrobatikus rock&roll be-
mutató, különböző énekes előadások és te-
hetségkutató műsor is színesítette. Ez utób-
bin az iskola vállalkozó kedvű diákjai mér-
hették össze tudásukat. És nincsen bál – szok-
ták mondani – fánk no meg persze bál szépe 
választás nélkül.

A színes programok után disco következett, 
amely alatt a korábbi évekhez hasonlóan idén 
is működött szépségszalon, koktélbár, teaház 
illetve jósda.

Biztos vagyok benne, hogy minden résztve-
vőnek önfeledt szórakozásban volt része az is-
kola télbúcsúztató napján.

Kép és szöveg:
Legindi Tímea

Karnevál a Kőrösiben
Idén is rendkívül jó hangulatban zajlott február 11-én a Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolában a farsangi mulatság. A jelmezbálon igazi karneváli hangulat volt. Ebben az évben 
a roch&roll jegyében zajlott a rendezvény a felső tagozatosok számára.

Magyarországon több városban is bevezet-
ték azt a gyakorlatot, hogy az augusztusi hó-
napban két hét igazgatási szünetet tart a Hi-
vatal. Ebben az időszakban ugyanis kimutat-
hatóan alacsony az ügyintézések száma, va-
lamint a szabadságolási rendszer szervezhe-
tőbbé, átláthatóbbá válik. Ezáltal az év más 
időszakában zavartalanul és zökkenőmente-

sen folyna az ügyintézés. A képviselő testület 
úgy döntött, hogy augusztus 1-12. között, va-
lamint december 27-30. között igazgatási szü-
netet rendel el Dunakeszi Város Polgármeste-
ri Hivatalában. Ez a szünet komoly költség-
megtakarítást is eredményez a Hivatalnál. A 
szünetek ideje alatt természetesen ügyeleti 
rendszer működik majd.

Igazgatási szünet segíti 
a tervezhetőséget

Az önkormányzat támogatja 
méhnyakrák elleni védőoltást 

Az idei évtől Dunakeszi is csatlakozik azokhoz az önkormányzatokhoz, ahol már megkez-
dődött az iskoláskorú lányok méhnyakrák elleni HPV oltása – tudtuk Cs. Bíró Attilától, a 
Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi Osztályának vezetőjétől.

Dunakeszi szolgáltató város: az önkor-
mányzat mindent elkövet annak érdekében, 
hogy könnyebbé tegye a lakosság életét a hi-
vatali ügyintézésben és színvonalas szolgálta-
tást nyújtson a kultúra, a sport az egészség-
ügy és az élet más területein

Pezsdítsük fel városunkat: a település al-
vóvárosból érdekes, élettel teli várossá kíván 

válni. Kiemelten fontos cél, hogy az itt élők 
büszkék legyenek és lehessenek arra, hogy 
dunakesziek

A pályázatokat a programiroda@dunake-
szi.hu e-mail címre várjuk. A beadás határ-
ideje: február 28. Díjazás: 30.000 forint értékű 
tárgynyeremény.

Dunakeszi Programiroda

Dunakeszi mottó – pályázati felhívás
Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város jelmondatának a megalkotására. A 
győztes jelmondat a szándék szerint szorosan összefonódik majd a város nevével, kiadványa-
in, kommunikációjában központi szerepet kap. A mottónak néhány szóból álló mondatnak 
kell lennie, amely közvetítve a városvezetés szándékát a következő dolgokat fejezi ki:

Az emlékmű helyszíné-
ül az Önkormányzat a Szent 
Imre teret jelölte ki. Ez a hely, 
az egy középpontba befu-
tó hat utca maga is szimbo-
lizál egyfajta összerendező-
dést, összefogást. Azért is ke-
rült a hat vezér motívuma a 
hat utca betorkolásába, mert 
maga tér kínálta fel ezt a le-
hetőséget. Az összefogás esz-
ménye végül is azért nem na-
turális kiképzésű emlékmű-
ben valósult meg, mert a tér-
nek minden bejárata felöl 
közeledőnek az emlékmű ér-
dekes, maradandó élményt 
kell, hogy nyújtson. 

Ahhoz, hogy az emlék-
mű szervesen illeszkedjék 
az „összefogás” e rendszeré-
be ezért az ott lévő építésze-
ti elemekből, templom, piros 
épület, víztorony motívuma-
iból kellett olyan arányrend-

szert alkotni, amit a tér ma-
gába tudott fogadni.

Például az emlékmű közép-
ső keresztjének formai meg-
fogalmazása a Szent Imre 
templom tornyának és hozzá 
csatlakozó épületnek szem-
ből látszó sziluettjének motí-
vumaiból építkezett.

Az emlékmű nem a múlt-
nak üzen. Az üzenet, amit az 
emlékmű közvetít, a mának 
szól: összefogás, szervezett-
ség, rend, felelősség egymá-
sért, áldozatvállalás, az oda-
figyelés a közös ügyeinkre…

Ha az emlékművet formai-
lag messziről nézzük, kisejlik 
a Szent Korona formája kö-
zépen a kereszttel. A vezérek 
motívuma a csónakos fejfák-
ra hajaznak kissé plasztiku-
sabb formában, így az elmú-
lás világából tör elő a kereszt 
motívuma, amely a keresz-

ténységre, a keresztény állam 
kiteljesedésére utal.

Skripeczky Ákos,
alkotó művész
Csoma Attila, 

szervező
Skripeczky István, 

szervező    
dr. Thoma Csaba, 

szervező
Eudoxia 20 Alapít-

vány, közreműködő

Az üzenet a mának szól
Mit üzen a Dunakeszin felállított Árpád emlékmű?

A jelenlegi magyar helyzetre jellemző megosztottság motiválta a szervezőket és az alko-
tót arra, hogy Árpád nagyfejedelem életművének állítsanak emléket, annak az életműnek, 
amely a mai ember számára is az akkori világra szóló magyar összefogását hirdeti.

Az idei esztendőtől a kor-
mány döntése értelmében 
minden, 1911 és 1921 között 
született szép korú részére 
emléklapon köszönik meg az 
ország érdekében kifejtett ál-
dozatos munkáját, melyhez 
életkortól függően jubileu-
mi juttatásként 90, 95 illet-
ve 100 ezer forintot is átutal 
a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság. Amennyiben a szép korú 
azt igényli, az oklevél átadá-
sára személyes köszöntés ke-
retében kerül sor. 

L. A.

Szép korú köszöntése
90. születésnapja alkalmából lakótelepi otthonában köszöntötték a Dunakeszin élő Németh 
Lászlónét. A város e szép kort megélt polgára számára emléklapon fejezte ki jókívánságait 
Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere. Az emlék-
lapokat egy virágcsokor és jókívánságok kíséretében Cs. Bíró Attila, a Szociális és Egészség-
ügyi osztály vezetője nyújtotta át.
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147 milliárd forintot osztanak szét 
a vállalkozások között

Az eTwinning portál (www.etwinning.net) 
a program legfontosabb találkozási pontja és 
munkafelülete. A 23 nyelven elérhető portál-
nak ma már közel 50 000 regisztrált felhasz-
nálója van, felületén jelenleg több mint 4 000, 
két vagy több európai iskola részvételével lét-
rehozott projekt fut. A portál eszközöket szol-
gáltat a programban résztvevő tanárok számá-
ra projektpartnerek kereséséhez, ötleteik meg-
vitatásához és az általuk megismert jó gyakor-
latok cseréjéhez. E mellett lehetővé teszi eu-
rópai iskolák munkatársai számára, hogy az 
eTwinning portál felületén keresztül elérhe-
tő testreszabott eszközök segítségével azonnal 
hozzálássanak a közös munkához.

Az Európai Bizottság eLearning program-
jának legfőbb alprogramjaként 2005-ben el-
indított eTwinning program 2007. óta az 
Egész életen át tartó tanulás program ré-
szeként működik. Az eTwinning Központi 
Szolgáltatópontját a European Schoolnet (Eu-
rópai Iskolahálózat) működteti. A European 
School net 26 európai ország oktatási mi-
nisztériumának nemzetközi partnersége, 
melynek célja az oktatás fejlesztése az euró-
pai iskolák, tanárok és diákok számára. Az 
eTwinning program működését nemzeti szin-
ten 30 Nemzeti Szolgáltatópont támogatja.

A dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában Péter Ágnes angol szakos peda-
gógus fogja össze az eTwinning munkát. Ve-
zetésével több gyerekcsoport projektje vált si-
keressé, hiszen nemzeti és/vagy európai díj-
ban részesültek.

Készülőben van az eTwinning magyar pro-
jekt évfordulós kötete melyben a szerkesztők 
szeretnének megjelentetni a projektvezető in-
terjúkat is, amelyek a legsikeresebb tanárok-
kal készültek. Így esett a választás többek kö-
zött Péter Ágnes projektvezető tanárra.

Az interjú készítésére február 10-én, csütör-
tökön kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában.

Angol szakmai siker a Kőrösiben
Az eTwinning program európai iskolák Információs és Kommunikációs Technológiák se-
gítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai se-
gítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak. Ezzel megkönnyíti az iskolák 
számára rövid vagy hosszú távú partnerségek kialakítását és működtetését bármilyen tan-
tárgyi területen.

A cikksorozat első része óta 
bekövetkezett legfontosabb 
hír, hogy a tervezetek társa-
dalmi vitája lezárult és feb-
ruár 10-én napvilágot láttak a 
véglegesített kiírások. Ezekre 
március 1-jétől lehet benyúj-
tani a kidolgozott pályáza-
tokat. Hogy pontosan meny-
nyi kiírás látott napvilágot, az 
nem egyszerű kérdés, így en-
nek tisztázása helyett az újság 
olvasótáborának lényegi tájé-
koztatására törekszünk.

A Vállalkozásfejlesztési 
Prog ramon belül négy pályá-
zati csoport van. Az első cso-
port kiírásai csak közvetítő 
szervezetek számára pályáz-
hatók meg, ezért ezzel nem 
is foglalkozunk. A vállalatok 
együttműködését szorgal-
mazó pályázatok feltehetően 
szűk, bár fontos réteget érin-
tenek, őket közvetlen megke-
resés útján tudjuk tájékoztat-
ni. A harmadik és negyedik 
csoport viszont feltehetően 
széleskörű érdeklődésre tart-
hat számot, hiszen technoló-
giai fejlesztéseket és a mun-
kahelyi képzéseket támogat-
nak a következők szerint:

A 3. csoportban jelenleg há-
romféle pályázat adható be 
eszközbeszerzésekre. Az „M” 
jelű, a csekély önerővel rendel-

kező, 10 alkalmazottnál ke-
vesebbet foglalkoztató, úgy-
nevezett mikrovállalkozások 
számára jó hír: ők mindössze 
10 százaléknyi(!) önerő mel-
lett pályázhatnak maximum 
4 millió forint uniós támo-
gatásra és mellé max. 8 mil-
lió forint kedvezményes hitelt 
kaphatnak.  

Az „A” jelű kiíráson már 3 és 
20 millió forint közötti vissza 
nem térítendő támogatást igé-
nyelhetünk eszközbeszerzés-
re és informatikai fejlesztésre. 
Nagyobb volumenű, infrast-
rukturális fejlesztést is magá-
ban foglaló projektek esetén a 
„B” jelű pályázatot célozzuk 
meg: itt minimum 15 mil-
lió, maximum 100 millió fo-
rintnyi támogatásra pályáz-
hatunk. A két utóbbi pályá-
zat esetében a fejlesztés teljes 
költségének 35%-át kaphatjuk 
meg. Fontos tudni, hogy a há-
rom pályázat egymást kizár-
ja, így minden pályázó csak 
1 pályázatot adhat be évente 
a 3. csoport pályázataiból. Jól 
meg kell fontolni tehát, hogy 
melyiket választjuk!

Pest megyén kívüli vállalko-

zások számára már most nyi-
tott lehetőség az olyan tech-
nológiai fejlesztések támo-
gatása, amelyek a foglalkoz-
tatottságot is növelik. Ezek-
hez az összetett projektekhez 
akár 1 milliárd forint támo-
gatást is nyújtanak és 65%-
nyi önerő szükséges hozzá. 
Információnk szerint hasonló 

illetve a kisebb telephelyfej-
lesztést célzó pályázati kiírá-
sok 2-3 hónapon belül a Pest 
megyei vállalkozások számá-
ra is megjelennek.

Hangsúlyozandó, hogy 
szinte kizárólag olyan vállal-
kozásoknak van esélyük a tá-
mogatás elnyerésére a Vállal-
kozásfejlesztési Programban, 

amelyek termelő tevékeny-
séget folytatnak. Szolgáltató, 
kereskedelmi cégeknek gya-
korlatilag nem lehet pályáz-
niuk e programon belül; de 
ők se keseredjenek el, a követ-
kező cikkünkben számukra 
lesznek jó híreink.

A 4. csoportban Pest me-
gyében jelenleg nem, de a töb-
bi régióban újra lehet pályáz-
ni a munkahelyi képzések-
re. Mikro- és kisvállalkozás-
ok egyszerűsített eljárásrend 
mellett max. 5 millió forin-
tot igényelhetnek pl. nyelvi, 
számítástechnikai, szakmai 
(OKJ-s) képzésekhez. A kö-
zépvállalkozások 1-50 millió 
forintra pályázhatnak normál 
eljárásrend mellett. Nagysze-
rű a támogatás mértéke: akár 
80% is lehet, sőt bizonyos ele-
meknél 100%, és támogat-
ják a dolgozók kieső munka-
bérét is. Mindenképpen érde-
mes tehát kihasználni a lehe-
tőséget!

A 3. csoport „B” jelű esz-
közbeszerzési pályázat kivé-
telével a többire folyamatosan 
lehet benyújtani a támogatási 
kérelmeket, és azokat a beér-

kezés sorrendjében folyama-
tosan bírálják el. A napvilágot 
látott –korábbinál lényege-
sen magasabb- pályázati ke-
retösszegek akár a „van pénz 
bőven” látszatát is kelthetik 
a pályázókban. Azonban jó 
tudni, hogy számos esetben 
a 2013-ig szóló teljes keretről 
van szó, tehát az idei keret jó-
val kisebb is lehet! Ez a pályá-
zók nyelvére lefordítva azt je-
lenti, hogy jó lesz igyekezni, 
hiszen ha az idei évre rendel-
kezésre álló keret kimerül, a 
kiírást felfüggesztik.

Ez különösen igaz Pest me-
gyére, mivel Brüsszellel ko-
rábban megkötött megálla-
podások alapján Pest megyé-
ben jövőre lényegében lezárul 
a „uniós felzárkóztatási folya-
mat”, már csak a nyertes pá-
lyázatok levezénylése fog tör-
ténni.

Dr. Horváth Viktor 
ügyvezető 

Forrás-Trend Kft., 
Dunakeszi,  

Barátság u. 4/a 
http://www.

forrastrend.hu
A Forrás-Trend Kft. A Magyar 

Projektfejlesztő és Pályázatkezelő 
Konzorcium tagja. 

http://eumappak.hu

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: Vállalkozásfejlesztési Program

Cikksorozatunk első részében vázlatosan bemutattuk az Új Széchenyi Terv hét kiemelt fejlesztési területét. Ígére-
tünkhöz híven cikksorozatunkban részletesen is ismertetjük ezeket. Elsőként a Vállalkozásfejlesztési Programról ej-
tünk szót.

Ügyfelünk, az Edri Kft. mobil kiállítópultokat gyártó nyomdaüze-
me nagyszerűen kihasználta a pályázati lehetőségeket: három nyer-

tes gazdaságfejlesztési projektje segítségével összesen 22 176 633  
forintnyi támogatást fordíthatott fejlesztésekre. Idén pedig a koráb-

bi bérlet helyett egy új, saját  telephely létrehozását tűzte ki célul
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Azokat érnti, akik nem keresnek legalább 
bruttó 300 ezer forintot. Miközben nőnek 
az energiaárak, drágulnak az élelmiszerek, a 
kormány a gyógyszerkassza megvágására, a 
munkanélküli segély csökkentésére és az uta-
zási kedvezmények elvételére készül, ellenben 
a nyugdíjjárulékot fél százalékkal emelték. A 
közmunkaprogramot lecsökkentették a ko-
rábbi nyolc órás munka helyett négy órára, 
amivel azt érték el, hogy pár ezer forint a kü-
lönbség a munkabér és a segély között. Így az 
embereknek nem éri meg elmenni dolgozni. 
A választások előtt azt ígérte a Fidesz, hogy 
az esélyeket kiegyenlítik, a szegényeket tá-
mogatni fogják. Ellenben mostantól egyedül 
a jómódúak kapnak adócsökkentést. Elveszik 
azoktól, akiknek nincs és odaadják azoknak, 
akiknek amúgy is sok van.

– A minimálbér szintjén pár ezer forint a 
havi kiesés, ám pont nekik számít minden 
fillér – folytatta a tájékoztatást a képviselő. – 
Az önkormányzati dolgozók, ápolók vagy a 
tanárok ugyan kaphatnak bérkiegészítést, de 
az állami alkalmazottaknak éves szinten több 
százezer forinttal kevesebb lesz a cafeteria ke-
retük. Akiknek a bérük 200 ezer forint felett 
van, ők akár havi 10 ezer forinttól is búcsút 
vehetnek. A helyzeten valamennyit módosít a 
gyermekek után járó adókedvezmény, ám az 
első két gyermek után ez csak havi 10 ezer fo-
rint, amit az alacsony keresetűek igénybe sem 
tudnak venni. Ezzel szemben például a két-
milliót kereső állami vezetők vagy politiku-
sok kézhez kapott jövedelme havi 400 ezer fo-

rinttal nő. Ezt nevezik közgazdasági szakszó-
val perverz újraelosztásnak. Az LMP úgy véli, 
hogy ez a plusz pénz nagy része fogyasztási 
vagy luxuscikkekre megy el, és nem teremt új 
munkahelyeket, hanem egyszerűn elfolyik.

Végezetül arról szólt Lukácsi Bálint, hogy 
az LMP szerint valódi és vidéken is érezhe-
tő munkahelyteremtést az hozna, ha nem a 
gazdagok, hanem a napról napra küszködő és 
előre jutni akaró emberek adóját csökkente-
nék. Ha az éhbéren dolgozó egészségügyi dol-
gozók és tanárok fizetését emelnék. Ha a tá-
mogatásokat olyan iparágakra koncentrál-
nák, mint az építőipar, a mezőgazdaság és a 
hulladékgazdálkodás, akkor a kevésbé kép-
zettek is munkához juthatnának. A hazai pi-
acokat és hazai termékeket kell támogatni, 
esélyt kell adni a vidéknek, hangsúlyozta be-
fejezésül a képviselő.

Katona M. István
A szerző felvétele  

Nem erről volt szó − 
LMP-s óriásplakátok

(Folytatás a 3. oldalról)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
A DUNAKESZI VÁROS POLGÁRŐRSÉG 

SZERVEZÉSÉBEN
KEDVEZMÉNYES ÁRON

           BiZtOnSÁgi ŐR
 (OKJ 31 861 01 1000 00 00)

  képzés indUl! 
                       A tanfolyam helye:

       Dunakeszi Rendőrkapitányság
Kezdési időpontja:

2011. február 26-án 09.00 óra
A képzéssel párhuzamosan a már biZtONSÁgi 

őR végzettséggel rendelkezők részére 

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ
(31 861 0001 31 06) ráépülő képzést is indítunk!

Az előadások szombati és vasárnapi napokon kerülnek 
megtartásra. 

Moduláris képzés!
A tanfolyam az egész országra érvényes OKJ képzést nyújt!

Részletfizetési lehetőség!
Igény esetén fegyveroktatás, vizsgáztatás!

Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Részletes felvilágosítás: +36-20/532-33-85-ös és  

a +36-20/548-33-43-as telefonszámon.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
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Történelmi csúcsot ért el az értékesített darabszámban (több mint 2 millió db).•	
Az •	 EX1 kétüléses roadster megdöntötte az állórajtos gyorsulás több világrekordját. 
A 2010 áprilisában megjelent RCZ modellből több mint 17.000 db kelt el. •	

Idén jelenik meg a világ első dí-
zel-hibrid járműve a 3008 Hybrid4. 
Bevezetésre került az ú.n. e-HDi 
technika.

A 2011. év újdonsága az 508-as 
típus is.

Az autó már a múlt évben elnyer-
te a német „Auto Trophy 2010” dí-
jat. Az új modell először négyajtós, 
később SW kialakításban is rendel-
hető. Méreteiben, szolgáltatásában 
a 400-as és a 600-as sorozat kö-
zött helyezkedik el. Access/Active/
Allure/GT kivitelben kapható.   

A járműveket két benzines (140 LE és 156 LE) és négy HDi dízel motorváltozattal (112 LE-től 
204 LE-ig) szerelik, mindegyik E5 környezetvédelmi besorolású. 

A motorokhoz manuális, robotizált, vagy automata sebességváltók rendelhetők, az 1,6 e-HDi 
motoros kivitel Start&Stop rendszerű. 

Valamennyi kivitelnél széria felszereltség: 
a kanyarfény funkcióval ellátott ködfényszóró, •	
az ESP (blokkolás– és kipörgésgátló, fékerőelosztó, az emelkedőn való elindulást segí-•	
tő rendszer), 
a vezető– és utasoldali légzsák, az első oldal– és függönylégzsákok,  •	
a klíma, amely a manuális fokozattól a négyzónás kialakításig terjed, •	
a tökéletes térhatású hangrendszer.•	

Lényegesebb extrák: a kulcs nélküli indítás és ajtónyitás, a head up display, a navigációs rend-
szer, a parkolássegéd. Xenon fényszórókhoz rendelhető automatikus távolsági fényszóró. Széles 
választéka van a keréktárcsáknak, a kárpitoknak és a külső színeknek.

A további részletekről, a rendelési határidőkről és a finanszírozási lehetőségekről bővebb in-
formáció a váci Peugeot szalonban kapható. A forgalmazás kezdetétől egy 2 literes dízel 508 
tesztautó várja az érdeklődőket február 26-án szombaton 8-17 óra között is. 

Az oroszlán (ismét) ugrani készül
Február 21-től tesztelhető és vásárolható a Peugeot 508  

típus a váci Peugeot márkakereskedésben
A fennállásának 200 éves jubileumát ünneplő Peugeot több rekordot is felállított 2010-ben: 

Kedves leendő Menyasszonyok! 
Váci esküvőszalonunkat 2011. március 1-től megszüntetjük, 
ezért 2010-es modelljeinkből Végkiárusítást  
tartunk  február hónapban.

Swarovsky kristállyal díszített menyasszonyi 
ruháink 40 000 Ft egységáron megvásárolhatók, 
melyek tartalmazzák a fátylat, abroncsot és a 
méretre igazítást is.
A részletes tájékoztatást megtaláljátok honlapunkon.

www.missara.hu

A pályázati pénzekből 
megvalósult beruházás első-
sorban a gyakorlati képzé-
sek tárgyi feltételeinek javí-
tását célozza, hiszen azokban 
az intézményekben, ahol a 
szakmákhoz szükséges gya-
korlati képzések kapják a na-
gyobb hangsúlyt, sok eset-
ben ezek a korszerű berende-
zések csak korlátozott szám-

ban állnak rendelkezésre. 
Imre Zsolt, a Naszály-Galga 
TISZK ügyvezetője elmond-
ta: a közel 100 millió forin-
tos eszközbeszerzés komoly 
hiánypótlást jelentett a mo-
dern gyakorlati képzések te-
rületén.

A korszerű gépek min-
den esetben a munkaerő-pi-
aci kihívásoknak megfelelő-

en, a szakoktató intézmények 
igényei alapján kerültek be-
szerzésre. A Naszály-Galga 
TISZK váci partneriskolájá-
ban, a Király Endre Szakkö-
zépiskolában oktatott szak-
mák közül pl. az új Nyák-
maró és Nyák-beültető gép 
az elektronikai műszerész ta-
nulóknak jelent majd nagy 
segítséget. 

Partneriskolái eszközfejlesztéseire 

Közel 100 milliót nyert  
a Naszály-Galga TISZK
Partneriskolái eszközrendszerének fejlesztésére nyert közel 100 millió forint támogatást a 
váci székhelyű Naszály-Galga TISZK. A múlt évben kiírt pályázati támogatások célja, a ré-
gióban megállapított szakképesítések és hiány-szakképesítések gyakorlati képzésének tá-
mogatása, valamint az ezen szakmákhoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések korsze-
rűsítése és bővítése volt. A szakképzési támogatásból és a decentralizált pályázatból beszer-
zett eszközök átadására a minap került sor.
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•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177

• CO-2 hegesztőket keresünk (feltétel: vastag anyag hegeszté-
sében jártas) illetve hengerítő és élhajlító lakatosokat keresünk 
(rajzolvasás szükséges, ill. gyakorlat) gödöllői munkahelyre. 
Korhatár: 50 év. Érd.: 10-17 óráig Tel.: +36-70-3426751 E-mail: 
ident-plus@freemail.hu 

Apróhirdetések

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

februári-márciusi programajánlója
A váci Madách Imre Művelődési Központ

– Honnan jött az ötlet, hogy 
a szerelmesek napján, egy 
nem épp  szerelemről szóló 
programmal kedveskedjenek 
az idelátogatóknak?

– Valójában a művelődé-
si otthon alapötleteként, kol-
léganőimmel egyetértve jött 
létre az Anti Valentin Nap, 
mint érdekesnek kínálko-
zó esemény, kissé rendhagyó 
módon. A háttérben az áll, 
hogy az évekkel ezelőtt be-
zárt mozi és ennek kapcsán 
a jó filmek hiánya, űrként tá-
tongott Vác életében. A hi-
ánypótlás érdekében kiala-
kult egy filmklub, ahol két-
hetente, havonta különböző 
tartalmú, eleinte művész-jel-
legű, később vegyes témájú 
filmeket vetítettünk. Ezek a 
délutánok igen sok embert 

vonzottak és úgy láttuk, jó 
kis csapatot kovácsolt össze 
a film szeretete. Létrejöttek a 
mozi-témáktól függő-
en kisebb-nagyobb 
csoportok, így ősz-
szel a Kultúrházak 
Éjszakája elneve-
zésű programunk, 
– ahol hajnalig tar-
tó scifi-filmvetítés 
zajlott – igen szép szá-
mú közönséget vonzott. Ész-
revettük, hogy a nézők so-
raiban éppúgy tartózkodtak 
párok, mint egyedülálló tár-
saik, fiatalok valamint idő-
sebbek egyaránt. Nyilvánva-
ló, hogy az ilyen jellegű kö-
zösségi rendezvényekre igen 
nagy igény van, és az előbb 
említett példákból is érezhe-
tő, hogy nem a kor számít, 

hanem adott esetben a film 
szeretete. 

– Ha már Anti Valentin 
Nap, akkor a filmek is 

anti romantikusak 
igaz?

– Ahogy telt az 
idő és közeledett a 
Valentin Nap, arra 

gondoltunk, miért 
ne kedveskedhetnénk 

valamilyen újdonsággal 
azoknak, akik épp nincsenek 
párkapcsolatban ezen a feb-
ruári napon. Kinéztünk egy 
szombat délutánt és három 
olyan filmet próbáltunk ösz-
szeválogatni, amelyek  témá-
jukban, és jellegükben sem 
mondhatóak romantikus-
nak. A dekorációban is igye-
keztünk  „antivalentinosak” 
lenni, hogy senki se érezze 

magát rosszul, hiszen ez itt 
nem a párok, és szivecskék 
éjszakája. A mozi arról szól, 
hogy mindenki jól érezze 
magát, és ha egyedül van, ak-
kor egyedül is jókedvvel néz-
ze az általunk kínált filme-
ket. A filmcsokorban meg-
található a Rózsák háborúja 
nagy klasszikus éppúgy, mint 
a már-már nosztalgikus han-
gulatot idéző  Eastwick-i bo-
szorkányok, valamint a köz-
elmúltban bemutatott Más-
naposok című vidám film is.

Reméljük ezzel a kezdemé-
nyezéssel sikerül egy jó han-
gulatú hagyományt teremte-
nünk.

– Sok sikert kívánunk, a 
szerkesztőség nevében is!

Frenyó Krisztina

Anti Valentin Nap
Különös kezdeményezésként Anti Valentin Nap néven filmvetítéses programcsokrot kaphattak azok az érdeklődők, akik ellá-
togattak a Váci Művelődési Központba február 12-én, szombaton. Az érdekfeszítő esemény részleteiről, Plentner Katalin mű-
velődésszervezőt kérdeztem.

Az országos szinten is egye-
dülálló társadalmi összefo-
gással és önkéntes munkával 
épülő Búzaszem Iskola szü-
lői közössége, a sikeres Búza-
szem Futófesztivál, az Épü-
letlátogató Hétvége, majd az 
Adventi Vásár után, a far-
sangi időszakban jótékony-
sági bált szervez az alsó-gö-
di Huzella Tornacsarnokba 

(Göd, Petőfi u. 49.). A már-
cius ötödikei esemény célja 
– mint a korábbiakban is –, 
hogy a Búzaszem Alapítvá-
nyon keresztül az iskola to-
vábbépítését és az eddig lét-
rehozott értékek megőrzését 
támogassa. 

A vacsora mellett hagyo-
mányőrző műsor, szakértő-
vel vezetett borárverés, fel-

nőtt mese került a program-
ba; a talpalávalót az Esni fog 
zenekar biztosítja. 

A vacsorás belépőjegy ára 
3500 Ft; a nyugdíjasé 2000 Ft; 
a támogatói jegy, 21.00 utáni 
belépéssel – vacsora nélkül – 
1000 Ft személyenként. 

Az este hét órakor kezdő-
dő bál védnöke Markó József 
gödi polgármester mellett 

Ókovács Szilveszter, a Duna 
TV vezérigazgatója.

A jótékonysági bállal kap-
csolatosan érdeklődni és 
belépőt igényelni a bal@
buzaszem.hu e-mailcímen 
lehet, bővebb információk a 
www.buzaszem.hu oldalain 
olvashatóak.

B. A.

Búzaszem Jótékonysági Bál

– Az ember azt hihetné, hogy abban az 
iskolában, ahol egy világhírű zongora-
művész az igazgató, minden rendben van. 
Tényleg minden rendben van Szobon?

Bogányi Gergely: – Bárhol járok az or-
szágban, bármelyik kollégával beszélek, 
mindenhol ugyanaz a helyzet: baj van az 
oktatásban. Azonban Szobon tapaszta-
lok valamit, ami minden gondon átse-
gít minket, és ez az összefogás. Közösen 
keressük a megoldást a problémáink-
ra, és biztos vagyok abban, hogy győz-
tesen kerülünk ki ebből a küzdelemből. 
És nem csak mi, hanem a város is.

– A tavalyi önkormányzati választások 
eredményeképpen megváltozott a város-
vezetés összetétele. Érez valamit emiatt 
az Ön által irányított zeneiskola?

Bogányi Gergely: – Példaértékű min-
denki számára, ahogy az előző és a je-
lenlegi városvezetés segíti a szobi isko-
lák, köztük a zeneiskola működését. Ab-
szolút érezni minden cselekedetükből, 
hogy fontos számukra valamennyi ok-
tatási intézmény.

– Ön két ember munkáját végzi: egy-
szer zongoraművészként kápráztatja 
el a világot, máskor diákjaiért aggódó 
igazgató…

B. G.: – Én akkor is iskolaigazgató va-
gyok, amikor a világ valamelyik pontján 
éppen Liszt Ferenc valamelyik művét 
adom elő egy koncertteremben. Sosem 
feledkezem meg a diákjaimról, és most 
lehet, hogy lehetőséget tudok biztosíta-
ni ahhoz, hogy a Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény anya-
gi háttere biztossá váljon. Ugyanis ami-
kor legutóbb Da maszkuszban jártam, 
felkértek arra, hogy építsem ki az otta-

ni zenei iskolai hálózatot. Most ismét ki-
utazom, hogy négy nap alatt megtekint-
sem a helyszíneket, illetve az ottani kol-
légákkal kidolgozzam a követendő stra-
tégiát. Remélem, képes leszek mindent 
elintézni a rendelkezésemre álló négy 
nap alatt. Sokszor direkt vagy indirekt 
módon koncertezem az iskola javára, 
legutóbb egy igen értékes iskolai zon-
gorát sikerült az intézményünk számá-
ra megszerezni.

– Iskolát irányít, zenét oktat, koncer-
teket ad szerte a nagyvilágban. Miként 
lehet ezt bírni?

B. G.: – Művészet, miként bírom eze-
ket a feladatokat, hisz napi 15 órát dol-
gozom minimum. Gyakorolni is csak a 
külföldi útjaimon van időm, legutóbb 
például két héten keresztül turnéztam, 
felléptem többek között Londonban, 
német városokban, Törökországban és 
Görögországban.

– Mikor láthatjuk, hallhatjuk újra 
itthon?

B. G.: – Márciusban Vácon lépek fel a 
Tavaszi Fesztiválon, ott találkozhat ve-
lem a közönség. Utána egy hosszabb 
dél-amerikai turnéra indulok.

– molnár -

Ugyanitt várja Önt

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

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

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, repsol, 

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

. gyertyák (ngK, Beru)

• vezérműszíjak, görgők (Q, lemfölder, skF)
• Motor– és karosszéria alkatrészek

Dunakeszi, Szent István u. 9. 
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig

Telefon: (06-27) 344-175

Február 25. péntek 19 óra 

Nagyon Ütősök kávézó koncert
Az együttes tagjai: Kovács Péter, Pödör Bálint, ifj. Fazekas László

A belépőjegy ára: 500 Ft

                        Március 19. szombat 19 óra

Drakula – musical két felvonásban a Sziget Színház 
előadásában

Szereplők: Pintér Tibor, Nagy Balázs,  
Mészáros László, Vörös Edit, Makrai Pál. 

Rendezte: Venyige Sándor, Pintér Tibor 
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, 

az előadás napján: 2200 Ft 

                    Március 23. szerda 19 óra

Ábrahám Márta hegedűestje Bartók Béla születésének 
130. évfordulóján.
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
Közreműködik: Mali Emese – zongora, Horváth Marcell 
– klarinét

A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az előadás napján: 1100 Ft 

Március 24. csütörtök 19 óra

Csíksomlyói Passió – misztériumjáték zenével az Evangélium 
Színház és a Forrás Színház közös előadásában. Színpadra írta: 
Katona Imre. Szereplők: Szarvas Attila, Dörner György érdemes-

művész, Mucsi Sándor, Farkas Tamás, Szőcs Erika, Lukács József Aase-
díjas, Krizsik Alfonz, Lénárt László, Horváth László, Rékai Nándor, 

Veres Előd, Czár László, Ács Tamás, Molnár Anikó, Papp Attila, Szlúka 
Brigitta, Dibusz Ferenc. Rendezte: Pataki András 

A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft 

Március 25. péntek 19 óra

Harcsa Veronika Quartet.
Tagok: Harcsa Veronika –ének, Blaho Attila  

– zongora, Majtényi Bálint – dob és Oláh Zoltán
 – nagybőgő. A belépőjegy ára elővételben:  

1000 Ft, az előadás napján: 1300 Ft

Bogányi Gergely példaértékűnek tartja Szobon, ahogy a volt és jelenlegi 
önkormányzat segíti a helyi zeneiskolát

„Az összefogás segíti a túlélést”
A gazdasági válság az oktatást, az oktatási intézményeinket sem kímélte, kíméli még most sem. Éppen ezért nagyon nehéz az 
iskolák igazgatóinak, hogy a fennmaradáshoz, működéshez szükséges és elégséges pénzt előteremtsék. Nincs ezzel másként a 
szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, a világhírű zongoraművész, Bogányi Gergely sem: kon-
certjei, fellépései alatt sem feledkezik meg egyetlen percre sem az iskolájáról és az ott tanuló diákok sokasságáról.
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Vác Város Önkormányza-
ta és a Váci Lakóterületi SE 
szervezésében immár 11. al-
kalommal, a megszokott ze-
nés, táncos produkciók kísér-
ték Schirlla György téli Duna-
úszását. A Silverstar Művész-
képző Iskola növendékeinek 
hip-hop tánc bemutatója után 
Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte az egész-
séges életmód hazai ikonját és 
jó egészséget kívánt közelgő 
50. születésnapja alkalmából. 
(Schirilla György március 28-
án ünnepli 50. születésnapját.)

Mielőtt Schirilla György 
megkezdte a bemelegítést és 
a szellemi ráhangolódást az 
úszásra, köszöntötte az össze-
gyűlt tömeget és örömmel je-
gyezte meg, hogy soha még 
ennyien nem jöttek el druk-
kolni neki, mint most. Azt 
is elmondta, hogy Vác min-
dig különleges helyet foglal el 
a szívében és még legalább 10 
évig szeretné nálunk folytatni 
a téli Duna-úszását.

Miután a búvárok és a vízi 
rendőrök kíséretében a 2,7 fo-
kos vízbe csobbant, lassú tem-
pózásba kezdett, majd közel 
12 perc után érkezett meg a sé-
tányhoz, ahol a tapsoló és él-
jenző tömeg fogadta. A szín-
padon elmondta, a víz ugyan 
nem volt hideg, de az erős 

északi szél megnehezítette a 
feladatot. Miután Gyuri elsza-
ladt az uszodába, hogy elgém-
beredett tagjait a zuhany alatt 
melegítse fel, a nagy számú 
nézőközönség a leányfalusi és 
tahitótfalusi amatőr jazz-tánc 
csoport tagjainak bemutató-
ja után a Kápolnai Jenő vezet-
te Váci Ifjúsági Fúvószenekar 

műsorát hallgat-
hatta meg. 

Pontosan egy hó-
nappal ezelőtt, Budapesten, 
az Orczy Parkban a jégtáblák 
között úszva olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett Schirilla 
György, hogy komolyabb or-
vosi ellátásra szorult. Hasonló 
eset néhány évvel ezelőtt Vá-
con is előfordult: A fogcsikor-
gató hidegben Gyuri megpró-
bált felmászni az egyik zajló 

jégtáblára, de ez nem sikerült 
és az éles jégdarabok több he-
lyen megvágták a testét. Ak-
kor ugyan nem szorult komo-
lyabb orvosi ellátásra, de a lát-
vány félelmetes volt. 2011-ben 
a váci úszást követően még két 
helyszínen, Kecskeméten és 
Mosonmagyaróváron tekint-
hetik meg a az egészséges élet-
mód eme extrém megnyilvá-
nulását az érdeklődők.

Selymes Nóra

50 éves a „Nemzet Rozmárja”
Február 12-én szombaton ismét a váci Duna hűvös habjaiba  merült Schirilla György, a Nemzet Rozmárja. A kellemes, nap-
sütéses, de hűvös széllel kísért délutánon eddig soha nem látott tömeg, közel ezer fő figyelte a partról a vérfagyasztó pro-
dukciót.

NehezeN tud beszélgetNi  
családtagjaival?

szeretNé tisztáN  
hallaNi a szavakat?

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

Jávorszky ÖdÖn kórház 
AudiológiA

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

06-30/605-2339

dunAkeszi szAkorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!

Peugeot 308 ESP-vel, tempomattal, kétzónás automata klímával és MP3-as rádió-CD-vel már 3.999.000 Ft-tól. 

Peugeot 3008 Crossover ESP-vel, függönylégzsákkal és lejtőn való elindulást segítő rendszerrel már 4.603.008 Ft-tól.

Az ajánlat a február 28-ig megkötött ügyfélszerződésekre érvényes. Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja. A kép illusztráció.

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

Fergeteges Farsangi ajánlat

www.peugeot.hu

Peugeot 308 már 3.999.000 Ft-tólPeugeot 3008 már 4.603.008 Ft-tól

Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-7,4 l/100 km, CO2-kibo csátás: 120-176 g/km.

Amennyiben a Kedves Olvasó nincs meg-
elégedve sorsával, egészségével, emberi kap-
csolataival, ne habozzon! Gyakorolja a „most” 
hatalmát! Nagy luxus halogatni a boldogság 
elérését. Aki csak álmodozik egy jobb élet-
ről, immunrendszere legyengül, beteges, bol-
dogtalan lesz. A cselekvő ember már az első 
pillanatokban boldognak és erősnek érzi ma-
gát. Belekerül az önmegvalósítás mámorí-
tó érzésébe, megtanul mosolyogni, este nyu-
godt szívvel tud elaludni. Aztán reggel tisz-
ta szívvel felébred, mert megtapasztalta, hogy 
a sikerélmény szárnyakat ad. Aki mégis elbi-
zonytalanodna út közben, erősítésként mond-
ja önmagának: boldogok, akik kitartanak, 
mert célba érnek.

Csináld meg most!
Schirilla György egészségmegőrző rovata

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel 

adunk MAGAS összegű 
AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

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

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!


