
Közel egymilliárd forintért újulhat meg Vác belvárosa, vagyis, folytatódhat a Főtér-Főutca Prog-
ram megvalósítása. Ezt dr. Bóth János polgármester jelentette be a városházán pénteken megtartott 
sajtótájékoztatóján, miután az önkormányzat pályázata a második fordulón is sikeresen túljutott. A 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntése értelmében – a főtér revitalizációja után – 
a Március 15. térhez csatlakozó utcák, elsősorban a főutca, a Széchenyi utca és környéke megújítására 
700 millió forint uniós támogatást kap a város. 

Ma még talán kevesen tudják, pedig 
– sajnos – bárkinek bármikor szüksé-
ge lehet az ő gyors és profi  szolgáltatá-
sukra. Életet menthetnek. A Dunakeszi 
Mentők Alapítvány alig egy hónapja, 
november 9-én elindította a Nappali 
sürgősségi orvosi ügyeletet. Az új egész-
ségügyi team tevékenységét támogatja 
az önkormányzat is.

A váci főtér után megújul a város belvárosa is
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Mikóczy Zoltán:
 „Tisztességemért a legvégsőkig küzdök”

Nappali 
életmentők

Főtér után főutca
Továbbfejlődik Vác belvárosa
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(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

A magyar közvéleményt valósággal sokkolta az a 
képsor, amelyben a román kommandósok a Nagy-
várad melletti országúton rajtaütésszerűen, a kocsi-
ból kirángatva megbilincselték a világhírű magyar 
csodaló, Overdose tulajdonosát, Mikóczy Zoltánt 
és üzlettársát. A román bíróság csődbüntett vádjá-
val első fokon 19 hónap letöltendő börtönbüntetésre 
ítélte, amit másodfokon felfüggesztett. A nem min-
dennapi megpróbáltatások után Mikóczy Zoltán 
újra Alagon irányítja a lábadozó Overdose jövő évi 
felkészülését. 

„Tőrbecsaltak Romániában, beszennyezték a be-
csületemet. Tisztességemért a legvégsőkig küzdök” 
– nyilatkozta szerkesztőségünknek Mikóczy Zoltán, 
aki beszélt Overdose jövőjéről is. A világhírű ló tu-
lajdonosával készült exkluzív interjú alábbi interne-
tes portálunkon olvasható: 

www.dunakanyarregio.hu



Mint a polgármester elmond-
ta, a projekt előkészítése a ciklus 
elejétől folyik, a végleges kiviteli 

tervek pedig az év végére elké-
szülnek. A támogatási szerződés 
aláírása után 18 hónap áll rendel-
kezésre a beruházás megvalósí-
tására, amelyben az önkormány-
zat mellett – amely mintegy 200 
millió forintos önrészt vállal – a 
közműcégek is részt vesznek.

Közel hároméves munka ered-
ményeként született meg a terv 
a már megújult főtérhez kapcso-
lódó területek korszerűsítésére, 

és az előkészítésre már 39 millió 
forintot ki is fi zetett a város. A 
második fordulóban jóváhagyott 
összeg a Széchenyi utcának a 

főtér és a 2-es út közötti szaka-
sza, illetve a Görgey utcának a 
Postapark és a Széchenyi utca 
közötti szakasza, a mélygarázs 
felé a két átjáró, a Testvérvárosi 
köz és a Diák köz – az OTP és 
a Match áruház melletti átjárók 
– átépítését és felújítását fedezi. 
Ezen kívül az Eszterházy utca a 
főtértől a Duna-parti sétányig, 
a Duna-parton a Liszt Ferenc 
sétány egy kisebb szakasza – a 

korlátokkal – újítható fel. 
Mint a településfejlesztéssel, 

projekt-menedzsmenttel foglal-
kozó, a pályázatot gondozó TeTT 

Consult ügyvezetője, Berczeli Pé-
ter elmondta, a rekonstrukcióba a 
Katona Lajos utca egy szakasza 
is bekerül, és a teljes területen 
megvalósul a közműcsere. Az 
átépítendő, felújítandó utcák, te-
rek díszburkolatot kapnak és új 
utcabútorok is segítik, hogy – a 
főtérhez hasonlóan – élettel te-
libb, élhetőbb legyen Vác egész 
belvárosa.

BORGÓ JÁNOS
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Egyhangú döntéssel fogadta el a Pest Megyei Közgyűlés Dr. Szűcs Lajos elnök előterjesztését „Pest 
megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezéséről”.  A 
határozattal a közgyűlés kezdeményezi, hogy a 2013-as Európai Uniós költségvetésben Pest megye 
már önálló régiót alkosson elszakadva a fővárostól.

Számítások szerint 2013-ig 275 milliárd forinttól esnek el a Pest megyei települések. Ez évekre le-
bontva közel 40 milliárd forint kiesést jelent, vagyis ennyivel több uniós támogatáshoz jutna a megye 
187 települése, ha önálló régiót alkotna Pest megye. Jelenleg Budapest és a megyei megvalósuló pro-
jekttámogatások százalékos összehasonlításánál az eredmény 75-25 a főváros javára.

Ezt a logikus, érvek alapján megálló döntést a megye 187 település önkormányzatának több mint 
95%-a, a megye lakosságának közel 60%-a támogatja – olvasható abban a levélben, melyet Dr. Szűcs 
Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke írt szerkesztőségünknek.

December 10-én megszületett a 
megállapodás a General Electric 
fényforrás-üzletágának átalakí-
tásáról. Mint arról már többször 
beszámoltunk, a fényforrásokra 
vonatkozó új energiahatékony-
sági előírások miatt a GE csök-
kenti magyarországi dolgozóinak 
létszámát, és megszünteti váci 
fényforrásgyárát. 2011-ig 2570 
munkahely szűnik meg a cégnél, 
amely – a megállapodás szerint 
– a kollektív szerződésben foglal-
taknál magasabb végkielégítést 
fi zet dolgozóinak, a kormányzat 
pedig uniós források igénybevé-
telével munkába állási támogatást 
biztosít. Az elbocsátottak maguk 
választhatják ki az elhelyezkedé-
süket támogató szolgáltatásokat, 
amely lehet munkakereséshez 
nyújtott támogatás, pályaválasz-

tási tanácsadás, képzési, átképzé-
si vagy mobilitási támogatás is. 

Ismert, hogy a GE Consumer 
& Industrial üzletága október 28-
án jelentette be a Magyarországot 
érintő terveit, amelyek szerint a 
következő két év során leállítják 
a hagyományos izzólámpák és 
egyes lineáris fénycsövek gyártá-
sát. A váci gyár 2011-ben zár be.

– A General Electric a váci gyár 
bezárásáról már a sajtóbejelentés 
előtt tájékoztatott bennünket – 
mondta el lapunk kérdésére dr. 
Sabacz Róbert, a Közép-Magyar-
országi Regionális Munkaügyi 
Központ váci kirendeltségének 
vezetője. – Az akkori tájékozta-
tás szerint több ütemben történik 
meg a leépítés, az első ütem 2010 
márciusa környékén várható, az 
év végéig összesen hatszáz fő 

elbocsátása történik meg. 2011. 
első felében pedig a maradék kö-
rülbelül száz fő elbocsátása lesz 
esedékes. 

Az elbocsátás, illetve gyárbe-
zárás összesen 713 főt érint majd. 
Mint dr. Sabacz Róbert elmondta, 
a helyzetre próbálnak felkészülni, 
ez ügyben a központtal folyama-
tos a kapcsolat a megfelelő straté-
gia kialakítása érdekében. Ennek 
része természetesen az is, hogy a 
szóba jöhető cégeket megkeresik 
a dolgozók átvétele érdekében. A 
kirendeltség-vezető szerint azon-
ban egyelőre sajnos nincs a ko-
rábbihoz hasonló igény nagyobb 
létszámú dolgozó foglalkoztatá-
sára, ám ez addig, amíg a leépítés 
elkezdődik, még változhat.

BORGÓ JÁNOS

Pest megye önálló régióvá válna

2011-ben bezár a váci fényforrásgyár
A munkaügyi központ felkészül a leépítésre
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Sajtótájékoztató keretében jelentették be: folytatódik Vác belvárosának felújítása

Főtér után főutca
Továbbfejlődik Vác belvárosa

(Folytatás az 1. oldalról)



Amikor ünnepelünk, felidézzük a múlt ese-
ményeit és át is éljük azokat. Ilyen az adventi 
időszak és a karácsony.

2009. az egymást követő különleges kihí-
vások éve volt, amilyet csak egy mélyreható 
válság okozhat. Városunk ennek ellenére azon 
kevés települések egyike, melynek sikerült 
megőriznie stabilitását, fejlődőképességét, egy 
stagnáló leépülő társadalmi-gazdasági környe-
zetben. Folytatódtak a nagy önkormányzati és 
nem önkormányzati projektek, és sikeres pénz-
ügyi évet zárunk. Képesek voltunk az itt élők 
biztonságát megóvni. Köszönet mindenkinek, 
aki ebben partner volt.

2010 küszöbén kívánjunk megtisztulást mind-

azoknak, akik hisznek a jó próbatételekben.
Közösen, vagy külön-külön, de karácsonykor 

lépjünk nyitott szívvel a jászol elé és ígérjük 
meg egymásnak, hogy kiállunk még újabb pró-
bákat.

Nem létezik nagyobb távolság közöttünk, 
– bármilyen közel éljünk is egymáshoz - mint 
amikor nem ismerjük egymás gondolatait, s 
nem beszéljük egymás nyelvét! Különösen fájó, 
ha mindezt szándékosan tesszük. Ma minden 
korábbinál időszerűbb, hogy elkezdjük végre el-
sajátítani közös ábécénket: az együttműködést, 
a közös alkotás képességét. Ide illenek Arnold 
Oren karácsonyi ajándékötletei: 

„Ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,

a barátoknak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,

minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.”

A szeretet ünnepén ki-ki a maga hitvallása 
és világfelfogása alapján fohászkodjon egy bol-
dogabb jövőért, egy együttműködőbb világért, 
hogy 2010-ben is eredményes városfejlődésről 
számolhassunk be.

Boldog karácsonyt a város minden polgárá-
nak és békét, szeretetet valamennyi váci család-
nak 2010-re.

DR. BÓTH JÁNOS 

A Pest megyei 1. számú – Szob 
központú – választókerületben 
Harrach Péter, a KDNP alelnö-
ke, országgyűlési képviselő, a 
Magyar Országgyűlés alelnöke 
szállhat újra ringbe, hogy 2010-
ben ismét elnyerje a választópol-
gárok bizalmát.

A váci központú 2. számú kerü-
letben a három gyermekes édes-
anya, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó, Sződliget polgármes-
tere, Bábiné Szottfried Gabriella 
kapott bizalmat az országos vá-
lasztmánytól. – Nagy örömmel 
tölt el az országos választmány 
döntése – mondta e tisztségében 
elsőként szerkesztőségünknek 
nyilatkozó Bábiné Szottfried 
Gabriella, aki a rendkívüli meg-
tiszteltetést és bizalmat válasz-
tókerületi tevékenysége elisme-
résének tekinti. – Bízom benne, 
hogy a nagy történelmi, gazda-
sági, kulturális hagyományokkal 
rendelkező három településen 
élő választópolgárok bizalmát 
és támogatását is elnyerem 2010 
tavaszán. Sződliget polgármes-
tereként továbbra is a község 
fejlődéséért, az itt élők lakóhelyi 
komfortérzetének javításáért dol-
gozom nap mint nap. 
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tarta-
lom lényegi megváltoztatása nélkül 
– szerkesztett formában közölje. 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szer-
ző felel. A hirdetések valódiságát 
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!

Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!
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A Fidesz döntött
 országgyűlési 

képviselő jelöltjeiről

Pedagógus Önsegélyező 
Védegylet alakult

Bábiné Szottfried Gabriella

A Fidesz Országos Választmánya december 14-én bu-
dapesti ülésén döntött arról, hogy a Fidesz-KDNP szí-
neiben kik indulnak a 2010-es országgyűlési képviselő 
választásokon az egyéni választókerületekben. A Du-
nakanyar régióban Harrach Péter, Bábiné Szottfried 
Gabriella és Dióssi Csaba szállhat ringbe a képviselő 
mandátumok elnyeréséért.   

(Folytatás a 4. oldalon)
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fi gyelem!

40.000 Ft/m3-től 
 

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ

FŰRÉSZÁRÚ 
(padló, gerenda,
léc és lambéria 

fózolt hajópadló)
FATELEPI ÁRON!

Szállítás megoldható!
 

NASA
Tel.: 00421 905 48 3357
Fax: 00421 47 4884 149

Kedves Váci Polgárok!Kedves Váci Polgárok!
A november 18-27. között 

Dunakeszin lezajlott XV. Közok-
tatási Konferencia és Pedagógiai 
Módszertani Napok keretében, hi-
vatalos programon kívüli spontán 
összejövetelen jelentette be Varga 
Tibor, a Radnóti Miklós Gimná-
zium igazgatója, hogy megalakult 
a Pedagógus Önsegélyző Védegy-
let. Kezdeményezője a dunakeszi 
intézményvezetők köre, s céljuk 
az volt, hogy azokat a kollégákat 
segítsék, akik önhibájukon kívül 
krízishelyzetbe kerültek, veszély-
ben a lakásuk, az egzisztenciá-
juk. A kiváltó ok az volt, hogy az 
interneten megjelent egy város-
unkban tanító pedagógus segít-
ségkérő levele, aki olyan helyzet-
be került betegsége miatt, hogy 
elveszítheti a lakását s gyermekét 
is  állami gondozásba veszik. 

A védegylettel az ilyen és ha-
sonló esetekben kívánnak segít-
séget nyújtani, mondta Varga Ti-
bor. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy minden tanintézményben 
választottak megbízottat, akihez 
bizalommal fordulhat a segítséget 
kérő kolléga, természetesen teljes 
diszkréció mellett. Mindenhol ki-
helyeznek egy gyűjtőládát, amibe 
önként elhelyezhetik a segítségre 
szánt összeget. Az igazgató el-
mondta, hogy azt szeretnék, ha a 
munkatársak fi zetésük fél száza-
lékát, az intézményvezetők egy 
százalékot szánnának e célra, de 

természetesen ez csupán kérés.
Havonta egy alkalommal a 

megbízottak találkoznak, a tervek 
szerint a gimnáziumban, összead-
ják az adományokat s hozzák az 
információkat a rászorultakról. 
Ekkor döntenek arról, hogy egy 
vagy több személynek tudnak 
átadni az összegyűlt pénzből. Az 
összeg nagyságáról és elosztásá-
ról a megbízottak tájékoztatást 
adnak munkahelyi közössége-
iknek, természetesen az elvárt 
diszkréciónak megfelelően.  

A védegylet létrehozásakor 
úgy döntöttek, hogy civil ösz-
szefogásként működnek, nem 
akarják, hogy az adományokat 
adó terhelje. Dunakeszin mintegy 
hatszáz közalkalmazott dolgozik, 
ha közülük csak hatvanan szán-
nak kisebb-nagyobb összeget 
adománynak, máris volt értelme 
a kezdeményezésnek. 

Elmondta még Varga Tibor, 
hogy a pedagógus sok egyéb 
mellett összefogásra, szeretetre 
is neveli tanítványait, ezért sem 
teheti meg, hogy tétlenül nézze 
kollégája tönkremenetelét. Ha ez 
megtörténik, már nincs értelme 
a szolidaritáson gondolkodni. Az 
igazgató hisz az emberek szerete-
tében és adakozási készségében, 
még a mostani, nagyon nehéz 
gazdasági környezetben is.

KATONA M. ISTVÁN



– Örömmel értesítjük Dunake-
szi lakosságát, a városban műkö-
dő cégeket, vállalkozásokat, hogy 
a Dunakesziért Mentők Alapít-

vány elindította a Nappali sürgős-
ségi orvosi ügyeletet. Kizárólag 
csak a hirtelen kialakuló, életve-
széllyel járó esetekhez vonulunk 
ki, mint pl. a hirtelen rosszullét, 
eszméletvesztés, szívinfarktus 
gyanú, hirtelen meginduló szü-

lés, baleset, stroke! Tehát olyan 
eseteket látunk el, ahol másod-
perceken múlhat egy ember élete! 
Az egyéb egészségügyi ellátást, 
a gyógyszer felírást továbbra is a 

háziorvosok végzik – tájékoztatta 
lapunkat Kristóf László, a nappa-
li sürgösségi ügyeletet beindító 
egészségügyi team vezéregyéni-
sége. 

A hétköznapokon reggel 8 órá-
tól este 6 óráig működő sürgőssé-

gi szolgálat ellátásához szükséges 
járművet a Készenléti Mentők 
Kft. biztosítja. A példaértékű 
szolgáltatást végző csapat mun-
káját a városi önkormányzat is 

támogatja. A Készenléti Mentők 
Kft. által létrehozott Dunakeszi-
ért Mentők Alapítványt a képvi-
selő-testület döntése alapján havi 
600 ezer forinttal támogatja a vá-
ros. Ezt az összeget az orvosok és 
diplomás ápolók bére mellett az 

üzemanyagköltségre fordítja az 
alapítvány. A nappali sürgősségi 
szolgálatot ellátó „életmentő csa-
patot” az Országos Mentőszolgá-
latnál főállásban dolgozó mentő-
sök alapították, akik jelenleg is 
aktívan dolgoznak a sikeres mű-
ködésért. Kristóf László beszá-
molt arról is, hogy a Készenléti 
Mentőknél szakképzett mentő-
ápolók, mentőtisztek, mentőor-
vosok dolgoznak, akik nap mint 
nap ezt a munkát végzik. 

A kezdeményezés létjogosult-
ságát jól mutatja, hogy az SZTK 
vezetője díjmenetesen biztosítja 
a szolgálat ellátásához szükséges 
helyiségeket az intézményben. 
Az orvosi és mentős társadalom is 
üdvözli a kezdeményezést, amely 
sok-sok terhet vesz le a vállukról. 

– Örülünk a szakma és az ön-
kormányzat támogatásának, de 
azt hiszen – remélem senki sem 
érti félre – nincs annál nagysze-
rűbb érzés, ha egy bajbajutott em-
ber életét mentjük meg a gyors és 
szakszerű jelenlétünkkel – jegyzi 
meg csendesen Kristóf László, 
aki jó néhány esetről számol be. 

A Dunakeszi Készenléti Men-
tőket hétköznapokon a 06-27-341-
902-es vagy a 06-20-443-1178-as 
telefonszámon érhetik el. 

A közösség egészségügyi ellá-
tását végző Dunakesziért Mentők 
Alapítvány tevékenységét eddig 
a Dunakeszi Polgármesteri Hi-
vatal, a Készenléti Mentők Kft. 
a Junimed Eü. Bt., a Juno-Bala 
2006 Kkt. támogatta. 

Ha tehetjük segítsük öket, mert 
értünk vannak…

(VETÉSI)
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Egyik legfontosabb politikusi 
célomnak tartom, hogy a válasz-
tókerület településeinek (Vác, 
Sződliget, Göd) fejlődését egység-
ben, de az egyéni sajátosságokkal 
és igényekkel összhangban segít-
sem – mondta Bábiné Szottfried 
Gabriella, a Fidesz-KDNP or-
szággyűlési képviselő-jelöltje. 
A politikus asszony kiemelte: A 
választópolgárok bizalmát élve-
ző országgyűlési képviselőként 
mindhárom település érdekeit, és 
igényeit szem előtt tartva lobbizik 

majd az Országgyűlésben. 
Pest megye 3. számú válasz-

tókerületének központja, a közel 
800 éves Dunakeszi. Az intenzí-
ven fejlődő agglomerációs város 
mellett még hat település tartozik 
a kerülethez. A Fidesz itt Dióssi 
Csabának, a választókerület elnö-
kének, Dunakeszi alpolgármes-
terének szavazott bizalmat. A 40 
éves politikus nős, négy gyermek 
édesapja, 2000-től tagja a városi 
képviselő-testületnek, 2007 óta 
alpolgármester. A mérnök vég-
zettségű Dióssi Csaba is nagy 
megtiszteltetésnek tartja, hogy 
ő nyerte el Fidesz választmányá-
nak bizalmát. Reményei szerint 
tavasszal a választópolgárok is őt 
bízzák meg érdekeit parlamenti 
képviseletével. – Mélyen átérzem 
az előttem álló feladat nagyságát, 
a hét településen élő több tízezer 
ember szolgálatának felelősségét. 
Igyekszem méltóképpen felké-
szülni, és a legjobb tudásommal 
megoldani a majdani feladatok 
sorát. Úgy érzem eljött a változás 
korszaka, össze kell fognunk a 
város és az ország érdekében. Én 
minden erőmmel és tehetségem-
mel ezen munkálkodom a jövő-
ben is – mondta Dióssi Csaba.

VETÉSI IMRE

November óta működik a városban a nappali sürgősségi ügyelet

Dióssi Csaba

Nappali életmentők

FO
T

Ó
: K

E
SZ

IP
R

E
SS

A Fidesz döntött ország-
gyűlési képviselő jelöltjeiről

A szeretet ünnepe előtt

Tizenkét tonna élelmiszert 
osztott a Vöröskereszt

Az élet utazás

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 3. oldalról)

VÁLTOZÁS
Ügyfélfogadási Időben

2009. december 18-án
 a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában

az ügyfélfogadás 17 óra 30 percig tart!

IGAZGATÁSI SZÜNET
2009. december 24-31-ig 

a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában
az ügyfélfogadás szünetel

IGAZGATÁSI ÜGYELET:
2009. december 28-31-ig (27/542 809)

08.00 órától 16.00 óráig

ANYAKÖNYVI ÜGYELET:
2009. december 28-31-ig (27/542 857)

08.00 órától 16.00 óráig
Az ügyelet helye: 

Dunakeszi Város Polgármeste-
ri Hivatal Okmányiroda 

2120 Dunakeszi, Szent István u. 19.
(kizárólag sürgős/halaszthatatlan ügyek esetén)

Dunakeszi Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2120 Dunakeszi Fő út 25.
Tel.: 06/27-542-821, Fax: 06/27-341-182

A Magyar Élelmiszer Bank Egyesület 5600 kg lisztet, 2880 kg 
cukrot, 2590 liter tejet, 734 kg tésztát, 151 kg kekszet adott át a 
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Városi Szervezetének, hogy a ne-
hézsorsú családokon segítsen a közelgő karácsonyi ünnepek előtt. 
Mint Molnár Sándorné, a szervezet városi titkára elmondta, az 
élelmiszer adományokkal 560 család gondjain sikerült enyhíteni. 
A városi önkormányzat a 12 tonna élelmiszer adomány szállítási 
és raktározási díjának fi nanszírozásával támogatta a karácsonyi 
adakozást. 

A szakmunkásképző intézet 
egykori kollégiumának épüle-
tében kialakított vöröskeresztes 
„főhadiszálláson” nagy volt a sür-
gés-forgás az elmúlt napokban. 
A hideg, fűtetlen helyiségben 
Molnár Sándorné és munkatársai 
napokon át töretlen lelkesedéssel 
állították össze a 10 kg lisztet, 5 
kg cukrot, 4 liter tejet, 12 csomag 
tésztát és 2 csomag kekszet tar-
talmazó élelmiszer csomagokat.  

- A segélyezettek többsége sze-
mélyesen jött el az adományért, 
de sok családnak mi szállítottuk 
ki a csomagot. Az 560 családot 
rendkívül nagy körültekintéssel 
választottuk ki, hiszen az volt a 
célunk, hogy azokon segítsünk, 
akik valóban rászorulnak a kö-
zösség támogatására - oszlat el 
minden kétkedést a városi titkár.

A városi szervezet tevékenysé-
gét több évtizede közmegelége-
déssel irányító Molnár Sándorné 

köszönetet mondott a rászorulók 
körének kiválasztásában orosz-
lánrészt vállaló Családsegítő Szol-
gálat munkatársainak, az iskolák 
ifjúságvédelmi felelőseinek, és a 
vöröskereszt alapszervezeteiben 
tevékenykedő aktivistáknak, s 
mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a karácsonyi ada-
kozás sikeréhez.   

A Vöröskereszt Dunakeszi Vá-
rosi Szervezete idén is tartalmas 
évet tudhat maga mögött, melyet 
a kedd délután rendezett Idősek 
karácsonya ünnepséggel és a de-
cember 21-én sorra kerülő Hajlék-
talanok karácsonya programjával 
zár. – Finom, meleg ebéddel, ked-
ves szóval és a Radnóti Miklós 
Gimnázium tanulóinak kulturális 
műsorával ajándékozzuk meg a 
család és fedél nélkül maradt du-
nakeszieket – tájékoztatott Mol-
nár Sándorné. 

(VETÉSI)

„A mai nap tehát igazi beava-
tás. Semmihez sem hasonlítható 
ünnep, annak a visszavonhatatlan 
ténynek a tudatosítása, hogy éle-
tetek új szakaszához érkeztetek, 

ráléptek a felnőttek világának 
szigetére, ahonnan majd új kö-
zösségeket választva új utazásba 
kezdhettek.” 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Az élet utazás

A zene a lélek építőköve

Varga Tibor igazgató úr e sza-
vakkal búcsúzott a két végzős 
osztálytól a dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium szalagavató-
ján. 

Az ünnepség a hagyományok 
szerint zajlott: a végzős osztályo-
kat az iskola zászlajának beho-

zatalával, a Himnusz és a Szózat 
közös eléneklésével, a 12. évfo-
lyamosok virágaival és versével, 
és a „Nagy Rokka” néptánccso-
port előadásával köszöntötték. 

Minden a megszokott, de mégis 
minden évben más. Mert idén Ők 
állnak ott, készülve a nagybetűs 
ÉLET-re. De előbb még egy kicsit 

mókáznak, énekelnek, megkö-
szönve ezzel tanáraik munkáját 
és szüleik támogatását.  A 13. b 
„kalapelhajítós” Moulin Rouge 
showtánccal, a 13. d pedig a retro 
és a hip – hop stílusát ötvöző 
táncpárbajjal szórakoztatták a 
közönséget (másodszori előadás-
kor az osztályfőnökök, Ábrahám 
Hedvig és Szűcsné Stadler Lilla is 
„bedobták magukat”), és persze a 
keringővel… 

A zene első taktusainak hal-
latán a közönség elcsendesedett. 
Ki – ki megilletődve fi gyelte 
gyermekét, unokáját, testvérét, 
barátját vagy barátnőjét. Elegáns, 
fekete frakkos fi úk és gyönyörű, 
fehér – habos ruhában pompázó 
lányok lejtettek végig a termen. 
Fiatalok, gondtalanok, boldogok, 
akik izgatott várakozással tekin-
tenek a jövőbe. A zene elhalkul, a 
tánc véget ért. Az emlék azonban 
utunkon elkísér. 

Sok sikert kívánunk a végző-
söknek az érettségihez, további 
tanulmányaikhoz, az élethez.

ARADI REBEKA

(Folytatás a 4. oldalról)

„Mélyebb zenei műveltség 
mindig csak ott fejlődött, ahol 
ének volt az alapja. A hangszer 
a kevesek, kiváltságosak dolga. 
Az emberi hang, a mindenkinek 
hozzáférhető, ingyenes és mégis 
legszebb hangszer lehet csak az 
általános, sokakra kiterjedő zene-
kultúra termő talaja.” Kodály Zol-
tán alapos megfontolásra érdemes 

gondolatai olvashatók a róla elne-
vezett V. magyar kórusverseny 
programfüzetében. A versengő 
harminchét énekkar között ott iz-
gult a dunakeszi Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola kicsinyek kórusa, 
élén Altsach Gergely énektanár 
karnaggyal.

A november 26-29 között a bu-
dai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-

umban lezajló nemes vetélkedés-
re már bejutni is nagy tisztesség 
volt. A háromévente lezajló ze-
nei eseményen előzetes pályázat 
nyomán, meghívás alapján lehe-
tett részt venni a rendező KÓTA 
(Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége) 
szervezésében. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Dunakanyar Régió

A zene a lélek építőköve
Zeneakadémiai koncerttel kez-

dődött el a verseny, majd novem-
ber 27-dikén, a kicsinyek kategó-
riában négy kórus mutatkozott be 
a rangos zsűri előtt. Közülük első 
volt a Bárdos iskola énekkara. A 
kötelező mű – Szőnyi Erzsébet 
Kossuth-díjas zeneszerző és kar-
nagy szerzeményének előadása 
után – a szigorúan megszabott 
nyolc percben egy-egy Liszt 
Ferenc, Bárdos Lajos, Kodály 
Zoltán és Karai József énekkari 
darabot adtak elő a tőlük megszo-
kott magas színvonalon. Az első 

versenynapon első bemutatkozó-
nak lenni nem kis megpróbálta-
tás, ám a gyerekek énekében ez 
egy cseppet sem érződött. És az a 
plusz felelősségérzet is áthatotta a 
hibátlan előadást, hogy Dunake-
sziről gyermekkórus ilyen rangos 
versenyen eleddig még nem vett 
részt. Így azt is megmutatták, 
hogy Dunakeszi és a Bárdos is-

kola egyaránt jelen van a zenei 
életben, hiszen minősíttethető 
színvonalon énekelni csak olyan 
iskolai és családi háttérrel lehet, 
ahol hagyománya, nemkülönben 
pedig szeretete van a zenének, az 
éneklésnek. 

Az eredményhirdetéskor nagy 
örömmel vették át a kórusnak 
megítélt ezüstdiplomát, ami azért 
is értékes, mert a 90 ponttól járó 
aranydiplomától alig maradtak 
le hat ponttal. Az összességében 
megítélt három karnagyi különdíj 
egyikét Altsach Gergely kapta, 
ami egyúttal részvételi lehető-
séget nyújt jövő év áprilisában 
a Pécsi Kulturális Központban 
megrendezendő Bartók-Kodály 
karnagyi műhely két napos kur-
zusán. Ugyancsak különdíjat 
vehettek át a Kontrapunkt Zene-
műkiadótól, amelyet beválthat-
nak a kiadó kínálatában szereplő 
bármely kottára a kórus létszámá-
nak megfelelő példányszámban. 
A verseny „utóéleteként” Szőnyi 
Erzsébet, mint a Kodály Társaság 
elnöke, elismerő Emléklapot kül-
dött a kórusnak a kötelező mű ki-
tűnő előadásáért és dedikált kot-
tákat is mellékelt a gratulációhoz.

Hosszan beszélgettünk sikerük 
titkáról Altsach Gergellyel, aki a 
Bárdos iskolában zenei tagoza-
ton tanult, majd a Szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-
iskola magyar-ének szakán dip-
lomázott 2004-ben s az egykori 
alma materbe jött vissza tanítani. 
Munkája egyik vezérfonala a ze-
nei tagozat közel négy évtizedes, 
Szakáll Lászlóné egykori igaz-
gató munkásságával fémjelzett 
gazdag hagyománya. Emellett azt 

vallja és tanítja, hogy az éneklés, 
a zene, a művészet szeretete ak-
kor is kiegyensúlyozottá formálja 
lelkünket, ha csupán befogadói 
vagyunk az értékeknek. Törek-
vésében, pedagógusi és karmes-
teri munkásságában egyöntetű 
támogatást kap az iskola vezeté-
sétől, élén Horváthné Szentléle-
ki Katalin igazgató asszonytól. 
Mert mindannyian tudják, hiszik, 
hogy a zene a lélek építőköve. S 
a gyermekek emberré formálásá-
ban ezek a „kövek” adnak szilárd 
alapot. 

KATONA M. ISTVÁN   
FOTÓ: BÁRDOS ISKOLA ARCHÍV

(Folytatás az 5. oldalról)

Altsach Gergely
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• Parkettás vállal hagyományos-, sza-
lag-, laminált padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. T.: 06-70-505-1177. 
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, bel-
ső dekorációs munkák, gipszkarton 
falak és álmennyezetek építése, stb. 
T.: 06-30-386-4456. • Akció! Sző-
nyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszál-
lítással. Telefon:06-30/296-1771. • Du-
gulás elhárítás hétvégén is kiszállási 
díj nélkül. Telefon: 06-70/626-5709 • 

Őrzött kamion parkoló Vácon 8000 
Ft/hótól. Tel: 30/270-8365 • 5 fi ókos 
mélyhűtő sürgősen eladó. Irány ár: 
30.000 Ft. Tel.: 06-30-238-6254 •KA-
RÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK 
vásárolhatók Váchartyánban a terme-
lőtől. Előre kivágott: 1,20 m-ig 1.500 
Ft/db; 1,30 m-től 1.250 Ft/m ártól (de-
cember 14-étől) Földlabdás: 3.000 Ft/
db ártól.(A fenyőket kiválasztás után 
ásom ki!) Tel.:06-20-577-2189 vagy 
06-27-367-107 (este) Cím: Váchartyán, 
József Attila u. 40. (Rudnay kert MÁV 
megállótól 300m)

A P R Ó H I R D E T É S E K

A váci I. Géza Király Közgaz-
dasági Szakközépiskola a 2009-
2012 közötti tanévekre elnyerte 
a „Pénziránytű iskola” címet egy 
pályázat keretében, amelyet az 
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium és a Magyar Nemzeti Bank 
közösen adományozott. A Pénz-
iránytű iskolahálózat tagjai ki-
emelkedően magas színvonalon 
képviselik a gazdasági nevelés, 
valamint a pénzügyekkel kapcso-
latos ismeretterjesztés értékeit. 

Pest megyében összesen két 
iskola pályázatát ítélte megfele-
lőnek a Magyar Nemzeti Bank 
kezdeményezésére létrejött ala-
pítvány az intézmények eddigi 
munkájának elismeréseként. 
A sikeres pályázat összeállítói 
Erőss Sándorné és Ujhelyiné 

Rátóti Szilvia voltak.
A pénzügyi kultúra mind széle-

sebb körben való megismertetése, 
az alapvető pénzügyi ismeretek 
továbbadása a gazdasági válság 
kapcsán még aktuálisabb feladattá 
vált. A pénzzel kapcsolatos helyes 
döntések meghozatala nem is olyan 
egyszerű, hiszen gyakran egymás-
nak teljesen ellentmondó informá-
ciók özöne áraszt el bennünket. 

Az I. Géza király Közgazdasá-
gi Szakközépiskola a 2009-2012. 
közötti tanévekben az eddigi prog-
ramok mellett további érdekes 
rendezvényeket, versenyeket, is-
meretterjesztő és tájékoztató elő-
adásokat szervez a pénzügyi kul-
túra terjesztésére a saját diákjain 
túl a váci és környékbeli általános 
és középiskolás diákoknak is.

„Iskolánk immár évek óta tö-
rekszik arra, hogy a saját diákjain 
túl az általános iskolás tanulókat 
is felkészítse a tudatos pénzügyi 
döntésekre. Hogyan és melyik 
banknál igényeljünk bankkár-
tyát? Felvegyünk-e diákhitelt? 
Mikor lesz Magyarországon eu-
ró? Már három éve megrendezzük 
népszerű gazdasági és pénzügyi 
internetes versenyünket, amellyel 
az alapvető pénzügyi ismereteket 
igyekszünk elterjeszteni már ál-
talános iskolás kortól kezdve. A 
„Pénziránytű iskola” cím elnye-
rése eddigi munkánk elismerését 
jelenti, és tovább erősíti iskolánk 
vezető szerepét a gyakorlati gaz-
dasági ismeretek továbbadásá-
ban” – tájékoztatott Dr. Ősi Já-
nos, az intézmény igazgatója.

„Pénziránytű iskola” címet nyert 
a váci Közgazdasági Szakközépiskola 

Segítség a sikeres életkezdéshez
Míg néhány évtizeddel ezelőtt az volt a jellemző, hogy az iskolapadból kikerülő fi atalok jelentős része akár a kezdő munkahelyéről 

ment nyugdíjba, addig ma az álláskeresés és a munkahely megtartása, a folyamatos tanulás szükségessége új kihívások elé állítja mind a 
pályakezdőket, mind az oktatási rendszert. Az Életút Alapítvány ezekre a kihívásokra segít felkészíteni Vác és a régió fi ataljait. A tavasz-
szal beindított programokról és a jövő évi terveikről dr. Bóthné Wágner Aranka szakmai igazgató tájékoztatta lapunk munkatársát.

– Márciusban lapunk is be-
számolt az akkor induló TÁMOP 
programokról. Milyen eredmé-
nyeket értek el az elmúlt tíz hó-
napban?

– Közel tíz programot indí-
tottunk el, mindet nagy siker-
rel. Az Iránytű pályaorientációs 
program Vác és vonzáskörzeté-
ből 520 gyermekhez jutott el. A 
VITA programban 65-en vesz-
nek részt. Egyik legnépszerűbb 
programunk a tánc- és illemóra, 
itt a résztvevők számának csak az 
anyagi lehetőségeink szabnak ha-
tárt. Az egyéni tanácsadást 200-
an vették igénybe. Három szériát 
bonyolítottunk le a „Job-klubból” 
melyen összesen kilencvenen 
vettek részt. Itt az álláskeresés-
hez,  elhelyezkedéshez szükséges 
technikákat tanultak. Nagy örö-
münkre több sikertörténetről is 
be tudunk számolni. Októberben 
került megrendezésre a 10. Pá-
lyaválasztási Kiállítás, de először 
fordult elő, hogy a regionális mun-

kaügyi központ nem tudta vállal-
ni a fi nanszírozását. Mivel ez egy 
kiemelten fontos rendezvény a 
továbbtanulás előtt álló fi atalok 
számára, ezért úgy gondoltuk, 
hogy a Naszály-Galga TISZK-
kel közösen magunkra vállaljuk 
a szervezést. Szerencsére igen 
jól sikerült, hiszen közel harminc 
kiállító – oktatási intézmények és 
diák munkaszövetkezetek – kb. 
1000 diák számára adtak szemé-
lyes tájékoztatást. Először jelent 
meg felsőoktatási intézmény a 
kiállításon, az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola. Néhány hete zá-
rult le a VITA Ifjúsági Iroda által 
szervezett Vác Vetélkedő, melyen 
6 iskola 10 csapat indult el. Ezen 
a vetélkedőn a gyerekek a felké-
szítő előadásoknak köszönhetően 
páratlanul gazdag helytörténeti 
ismeretanyag birtokába jutottak.  

– Miért fontosak ezek a prog-
ramok?

– Mert ma már teljesen átalakult 
a munkaerőpiac. Az oktatási intéz-

mények jóval lassabban reagálnak 
az új kihívásokra, ezért a fi atalo-
kat meg kell tanítani hatékonyan 
kommunikálni, önéletrajzot írni, 
felvételi elbeszélgetésen, vagy 
társas rendezvényeken viselkedni. 
Mi ezeken a területeken tudunk 
hatékony segítséget nyújtani.

– Hosszas felkészülés után ha-
marosan elindul az ifjúsági telefo-
nos lelki segély szolgálat. Mikortól 
vehetik igénybe a krízishelyzetben 
lévő fi atalok a szolgáltatást? 

– Közel egy éve folynak az elő-
készítő munkálatok. Harminc je-
lentkezőből 13-an kezdték meg a 
képzést, nyolcan maradtak a vizsga 
előtt. Megtaláltuk a szolgálat hely-
színét is, így hamarosan indulhat a 
tényleges munka. Az ügyeletesek 
valamennyien önkéntesek, akik 
szabadidejükből áldoznak erre a 
feladatra. Ők vállalták az ügyeleti 
órákon kívül a rendszeres tovább-
képzéseket és a szakmai konferen-
ciák látogatását is. 

– Miért fontos a telefonos lelki 

segély szolgálat?
– Mert az ország középső régi-

ója – nagyjából Veszprém és Ózd 
között – eddig lefedetlen volt. 
Budapesten ugyan működnek te-
lefonos szolgálatok, de azok más 
rendszerben, más tematika alap-
ján épülnek fel.  Mögöttünk egy 
több évtizedes, országos szakmai 
háttér áll. 

– Az eddig felsorolt programo-
kat két évig tudják fi nanszírozni 
a TÁMOP pályázat segítségével. 
Mi lesz az után?

– Mi a működésünk eddigi 10 
évében is pályázatokból fi nanszí-
roztuk a tevékenységünket. Soha 
nincs előre megtervezett, fi x költ-
ségvetésünk. Bízunk benne, hogy 
a segítségünkkel elinduló sikeres 
pályakezdő fi atalok és a munkál-
tatók visszajelzései alapján má-
sok is úgy látják, szükség van a 
munkánkra.

SELYMES NÓRA



Teltházas, nagyszabású ünnepsé-
gen emlékeztek meg a váci művelődé-
si központban a helyi sport 110 éves 
történetének, illetve a Vác Városi 
Labdarúgó SE tízéves fennállásának 
évfordulójáról. Az eseményen a klub 
különböző korosztályos focistái ve-
hettek át jutalmat, illetve mutatták 
be egyéb irányú tudásukat, a veze-
tőket és alkalmazottakat pedig mun-
kájuk elismeréseként köszöntötték. 

Még a legoptimistább várakozásokat 
is felülmúlóan szerepelt a férfi  kézilab-
dázók második vonalában a Váci KSE-
Taxi 2000 együttese. A Laurencz László 
mesteredző által irányított gárda a 13 
meccséből tízet nyert meg és mindössze 
egy alkalommal hagyta el vesztesen a 
pályát. A névszponzori támogatás mel-
lett jelentősen nőtt a szurkolók érdek-
lődése a csapat iránt és a klubvezetők 
remélik, hogy a tavaszra felépülő sérült 
kulcsemberek segítségével folytatni 
tudják az őszi diadakmenetet.

KERESZTÚRI GYULA

December 16-án a Parlament 
Munkácsy termében, Erdei 
Zsoltnak, a két súlycsoportban 
is profi  ökölvívó világbajnoki 
címet nyert kiváló sportem-
bernek, Sólyom László köz-
társasági elnök, a folyamatos 
magas színvonalú sportpálya-
futása elismeréseként:

„A Magyar Köztársasági 
Éremrend középkeresztje pol-
gári tagozatát” adományozta, 
melyet Bajnai Gordon minisz-
terelnök adott át.   
  KÉP, SZÖVEG: 
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