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N agy többséggel elfogadta Vác Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete Kriksz István (KDNP) képvise-

lő azon egyéni indítványát, mely szerint a 
városban található fizető várakozóhelye-
ken 2011. december 24. 0:00 órától 
2012. január 2. 24:00 óráig térítés-
mentesen lehessen parkolni. 

A várakozóhelyeket igénybe vevők a fizetős 
automatáknál egy tájékoztatón fognak erről 
felvilágosítást kapni. Mint azt Kriksz István 
indoklásában hangsúlyozta, az év végi ünne-
pek időszakában számos polgár megfordul a 
Belvárosban a szervezett rendezvényeken és 
a környező üzletekben, vendéglátóhelyeken, 
és őket segíti ily módon Vác városa.

Ingyenesen parkolhatunk 
Vácott az év végén

Hétszáznál is több
cipősdoboznyi ajándékot

rejtett Takács Nikolas zsákja
Több száz hátrányos helyzetű kisgyermek karácsonyát varázsolja idén szebbé Takács 
Nikolas, a Víz Jószolgálati Nagykövete. Az énekes a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
(DMRV Zrt.) által adományozott cím tulajdonosaként, a váci székhelyű vízmű dolgozói 
által összegyűjtött több mint hétszáz, ajándékot rejtő cipősdobozt adott át a Baptista 
Szeretet Szolgálat Nemzetközi Igazgatója számára, december 16-án. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: KesziPress
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A Bombardier MÁV Kft. vezetése
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendõt kíván 
a társaság valamennyi üzleti 
partnerének, dolgozójának, 
nyugdíjasának és kedves 
családjuknak! 

Schwartzné Lovász Beáta
ügyvezetõ igazgató

Bombardier_újság hirdetés.indd   1 2011.12.11.   9:08:24

hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtés!

2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
KonténereS SzállítáS, egyéb fuvar  

(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045

e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.
VeVőszolgálaTi iroda: 

Tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
tel.: 06-27-342-942

e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia 

a lakosság szolgálatában! 

A Lehet Más a Politika 
szerint a kormány új 
munkahelyeket, adó-
csökkenést, gazda-

sági növekedést ígért, ehe-
lyett azonban az elmúlt 20 
év egyik legdurvább megszo-
rítását akarja végrehajtani. 
Schiffer András frakcióve-
zető erről Vácon egy lakos-
sági fórum keretében beszélt, 
ahol kifejtette: a megszorí-
tásokkal szemben az LMP a 
„zöld fordulat költségvetési 
alternatíváját” ajánlja, amely 
megoldást jelent a gazdasági 
problémákra. 

„Van alternatívája a meg-
szorításoknak, van alternatí-
vája az egykulcsos adórend-
szernek. Úgy látjuk, hogy 
amennyiben Magyarország 
áttér egy többkulcsos igaz-
ságos adórendszerre, ha a tő-
kejövedelmeket az állam fo-

kozottabban adóztatja, és ha 
végrehajtunk egy ökológiai 
adóreformot, akkor van lehe-
tőség arra, hogy egyrészt egy 
helyi gazdaságfejlesztési alap 
életre hívásával a helyi gazda-
ságot segítsük, másrészt egy 
zöld beruházási alappal új, 
válságálló munkahelyek léte-

sítést segítsük elő. Van forrás 
egyrészt arra is, hogy a járu-
lékcsökkentési programmal 
ösztönözzük a munkahelyte-
remtést, másrészt pedig meg-
szorítások helyett plusz 200 
milliárd forint többletforrást 
biztosítsunk az iskoláknak 
és kórházaknak.”- mondta a 
frakcióvezető. Schiffer And-
rás kifejtette, hogy az LMP 
– csatlakozva a többi euró-
pai zöld párthoz – az európai 
alapszerződés átgondolását 
szorgalmazza. 

Schiffer András bírálta Or-
bán Viktor legutóbbi brüssze-
li szereplését, követhetetlen-
nek tartja azt a cikk-cakk po-
litizálást, amely a frakcióve-
zető szerint „súlyos károkat 
okoz az országnak.” 

Schiffer András a napot egy 
baráti hangulatú beszélgetés-
sel zárta Dunakeszin.

Schiffer András körútja
Az LMP frakcióvezetője országjáró körútja során ellátogatott régiónkba is. Az egész 
napos rendezvénysorozat alatt beszélgetett nagymamákkal, diákokkal, polgármeste-
rekkel. A veresegyházi piac meglátogatása után a térségi Tavirózsa rádiónak adott in-
terjút. A délutáni programban Gödön, Vácott és Dunakeszin tartott lakossági fórumot, 
ahol az érdeklődőket főleg aktuálpolitikai kérdések foglalkoztatták.

T écső küldöttségét Kle
bán Iván első alpolgár-
mester és Mészáros Ti

bor alpolgármester vezette, 
melynek tagja volt Mikulyák 
László képviselő, Técső dísz-
polgára, Marolá Péter képvi-
selő és Takács Béla. A vendé-
geket Fördős Attila polgár-
mester, Mokánszky Zoltán 
és Pető Tibor alpolgármes-
terek, valamint a képviselő-
testület több tagja fogadta.

A vendégeket és a tisztele-
tükre megjelent helyi köz – 
és társadalmi élet jeles sze-
mélyiségeit köszöntő Fördős 
Attila polgármester érzelem-
mel teli hangon beszélt a ha-
táron túli magyarokkal való 
együttműködés jelentőségé-
ről. Ünnepi beszédében java-
solta; mindkét fél segítse elő, 
hogy a keret megállapodást 

minél sokrétűbb tartalom-
mal tölthessék meg. Fördős 
Attila kedves szavakkal kérte 
a 11 ezres város küldöttségét, 
hogy a técsői polgárokkal is-
mertessék meg Vác turiszti-
kai látványosságait, a város 
adottságait, melynek bemu-
tatása hozzájárulhat a két vá-
ros széles körű együttműkö-
désének gazdagításához.

Válaszában Klebán Iván, 
Técső első alpolgármestere 
tolmácsolta Kovács Iván pol-
gármester üdvözletét és kife-
jezte reményét, hogy a két vá-
ros fejlesztéseket elősegítő 
forrásokhoz juthat a szoros 
együttműködés révén.

A Tisza partján fekvő ukraj-
nai város a koronavárosok so-
rához tartozik és lakosai kö-
zül mintegy háromezren tar-
toznak a magyar ajkúak közé.

Az ünnepi köszöntőket kö-
vető fogadáson a Váci Nap-
lónak és szerkesztőségünk-
nek nyilatkozó Mészáros Ti-
bor elmondta: Técsőn erős 
és összetartó magyar közös-
ség él, arányuk a teljes lakos-
ságon belül eléri a 23 százalé-
kot. A magyar nyelvet hivata-
los ügyek intézésére is hasz-
nálhatják, annál is inkább, 

mert külön magyar alapis-
kola, szakiskola és líceum is 
működik a városban.

Az alpolgármester hozzá-
tette: Técső Kár pátalja egyik 
legnagyobb városa 11 ezer 
lakosával, Ukrajnában pe-
dig a técsői központú régió 
a legnagyobb területű. Ami-
óta Kovács Iván a település 
polgármestere, felgyorsult 

a fejlődés, s ez megmutatko-
zik a testvérvárosi kapcso-
latokban is, hiszen Vác mel-
lett Magyarországról még 
Jászberény, Nagykálló és 
Baktalórántháza, valamint 
egy szlovák és egy román vá-
ros ápol szoros kapcsolato-
kat Técsővel.

A kétnapos váci tartózko-
dás alatt a vendéglátók igye-
keztek megmutatni a vá-
ros szépségeit és értékeit. A 
vendégek felkeresték egye-
bek között a kiállítóterme-
ket, sétát tettek a belváros-
ban. Több kulturális rendez-
vényen is részt vettek, köztük 
pl. azon a nagysikerű ének-ze-
nei programon, melyet Far
kas Pál, a Bartók Béla Zene-
iskola igazgatója szervezett a 
técsői delegáció tiszteletére.

A szerK.

Október elején a Técsői Na-
pok keretében került sor Vác 
legújabb testvérvárosával, 
Técsővel kötött szerződés 
aláírására az ukrajnai város-
ban. A váci önkormányzati 
küldöttség őszi látogatását 
viszonozva érkezett a Duna-
kanyar Szívébe a kárpátaljai 
település delegációja, mely-
nek tagjait az igényes kivi-
telű Althann Vendégház és 
Konferencia Központban fo-
gadták december 6-án este a 
váci önkormányzat vezetői.

Sződliget polgármestere 
kibővítené az építmény-
adót azokra is, akik ál-
landó lakcímüket nem a 
településre jelentették 
be, azonban mégis élet-
vitelszerűen ott élnek. 
Az önkormányzat sze-
rint mintegy 300 család 
lehet, amely Sződligeten 
ingatlannal rendelkezik 
és ott is él, azonban más 
településre jelentkezett 
be például azért, hogy a 
gyermekük váci iskolába 
kaphasson felvételt. Ju-
hász Béla polgármester 
álláspontja szerint ezek 
a családok ugyanúgy 
használják a település 
szolgáltatásait, miköz-
ben nem járulnak hozzá 
a közös kiadásokhoz, rá-
adásul az önkormányzat 
elesik az utánuk járó ál-
lami juttatásoktól – nyi-
latkozta a településve-
zető az ESTV hírműso-
rának. 

A sződligeti önkor-
mányzat év végéig ad le-
hetőséget a státuszuk 
rendezésére azoknak a 
polgároknak, akik élet-
vitelszerűen laknak ott, 
de nem a községbe je-
lentkeztek be, ellenke-
ző esetben január 1-től, 
ingatlanjaik 100 négy-
zetméter alatti része 
után is adózniuk kell. 
Sződligeten 10 éve van 
ingatlanadó, mely alap-
ján a lakosság évente a 
100 m2 feletti ingatlanrész 
után fizet négyzetméte-
renként 200 forintot.

Szigorítások 
Sződligeten

Testvérvárosi együttműködés Técső és Vác között

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket
Takarékszövetkezetünk  

ünnepek körüli nyitvatartásáról

Kérjük szíveskedjenek megbízásaik tervezésénél erre tekintettel lenni.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén kicsit az álmokban hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

Köszönjük egész éves megtisztelő bizalmukat.

Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezet

Minden kedves ÜgyfelÜnknek békés,  
MeghiTT karácsonyi ÜnnepekeT  

és boldog Új eszTendőT kíVánunk!

2011. december 26. hétfő karácsony záRVA
2012. január 2. hétfő bankszünnap záRVA



A Duna Menti Re-
gionális Vízmű 
Zrt. ebben az esz-
tendőben is telje-
síti a kitűzött cé-

lokat. A cég jelentős beru-
házásokkal növelte a víz– és 
csatornaszolgáltatás bizton-
ságát – Dunakeszin például 
uniós támogatással zajlott a 
szennyvíztisztító rekonstruk-
ciója –, s az egyes területeken 
újonnan megjelenő igények 
kielégítésére is elindultak a 
munkálatok. Az állami több-
ségi tulajdonban lévő társa-
ság emellett jelentős erőfe-
szítéseket tett a hatékonyság 
növelésére, ennek keretében 
sor került több részlegnél is a 
vezetők cseréjére és számos 
más intézkedés is született 
a takarékosság érdekében. 
Vogel Csaba vezérigazgató 
azt mondta: a DMRV számá-
ra elsőrendű fontossággal bír 
a szolgáltatási területen lévő 
önkormányzatokkal kialakí-
tott jó kapcsolat, ennek érde-
kében például az idén elvég-
zett elégedettség mérés ke-
retében megkérdezték a pol-
gármestereket is, hogyan 
ítélik meg a cég tevékenysé-
gét, mely területeken lehetne 
esetleg javítani az együttmű-
ködést. A visszaérkező jelzé-
sek azt mutatták, hogy az el-
múlt évtizedekben kialakult 
kapcsolatok alapvetően jól 
működnek.

Ezt a felszólaló polgármes-
terek többsége is megerősí-
tette. Szinte mindannyian je-
lezték, hogy meglátásuk sze-
rint a víziközmű vagyonnak 
továbbra is állami kézben kell 
maradnia és meg kell tartani 
az önkormányzatok befolyá-
sát a víz- és csatornaszolgál-
tatással kapcsolatos dönté-
sekre. Javaslatok is elhang-
zottak, például a közkifolyók 
ügyében, hiszen ezek eseté-
ben a számlát az önkormány-
zatok fizetik. Volt olyan pol-
gármester, aki kérte, hogy a 
területeket érintő döntések-
ről – beleértve az esetleges 
vezetőváltásokat is  – gyor-
sabban és első kézből kapja-
nak információkat.

A fórum második részé-
ben Vogel Csaba a parlament 
előtt lévő víziközmű törvény 
tervezetéről adott tájékozta-

tást. A vezérigazgató is tag-
ja volt annak a szakmai tes-
tületnek, amely részt vett az 
előkészítésben. Mint elmond-
ta, számos javaslatuk be-
került a tervezetbe, de van-
nak olyan alapvető kérdések, 
amelyekben vitatható a jelen-
legi szándék. Ilyen például, 
hogy felmerült: az egész or-
szág területére egységes víz- 
és csatornadíjakat vezetnek 
be. Vogel Csaba szerint jelen-
tős különbségek vannak az 
egyes régiókban működő cé-
gek között, ezért ez eltorzíta-
ná az árszabályozást. 

Szó volt arról is, hogy a tör-

vénytervezet szerint az álla-
mi tulajdonban lévő regioná-
lis vízművekre építve meg-
kezdenék a kisebb víziközmű 
társaságok összevonását, 
hogy ezzel is kiegyensúlyo-
zottabbá és kiegyenlítetteb-
bé tegyék a szolgáltatás szín-
vonalát. A vezérigazgató ezt 
jó elgondolásnak tartja, csak 
úgy, mint a fórumon felszóla-
ló polgármesterek többsége.

 ***

Recognised for excellence 
4* azaz „elismerés a  

kiválóságért 4 csillag” díj  
nyertese a DMRV zrt.

A Társaság a folyamatos fej-
lődésre való törekvéséért ez-
úttal az EFQM Kiválóság Eu-
rópai Modell R4E kitünteté-
sével gazdagodott. Erre az el-
ismerésére azon szervezetek 
pályázhattak, amelyek műkö-
désére az önértékelésen ala-
puló szisztematikus fejlesz-
tés, a Kiválóság Kultúra el-

terjesztése jellemző és ered-
ményeik is igazolják.

Nem egy termék vagy szol-
gáltatás, hanem az egész 
szervezet működésére jellem-
ző kiválóságról van tehát szó. 
A Társaság egy „átvilágító” 
jellegű, az EFQM Kiválóság 
Modell kritériumai alapján 
végzett önértékelés eredmé-
nyeként azonosította az erős-
ségeit és a fejlesztendő terü-
leteket, amely alapján külön-
böző – mintegy 10 – fejlesz-
tési projektet indítottak el. 
A benyújtott pályázat, az ér-
tékelés, valamint a helyszíni 
szemle alapján a DMRV Zrt. 

2011. decemberében elnyerte 
a címben jelzett díjat.

Nagyon büszkék vagyunk 
erre az elismerésre. Ez is iga-
zolja, munkatársaink elköte-
lezettségét és elhivatottsá-
gát, hogy mindennapi tevé-
kenységükben a kiválóságra 
törekednek. Az elismerés ál-
tal bizonyított kiválóság azt 
is jelenti, hogy jövőképpel 
rendelkező, elkötelezett, ösz-
tönző vezetéssel bíró cég va-
gyunk.

A Díjat elnyerő szervezetek-
re jellemző, hogy az állandó 
változások közepette is képe-
sek teljesíteni kitűzött célja-
ikat, és az így biztosított fo-
lyamatosság növeli a partne-
reik, fogyasztóik, munkavál-
lalóik bizalmát. Társaságun-
kat a nyitottság jellemzi, a 
partnereink, a munkavállaló-
ink ötleteinek, javaslatainak 
befogadására és megvalósí-
tására is – mondta el Vogel 
Csaba vezérigazgató
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Nyílt nap a beremendi  
és váci cementgyárban

E lőadásában Szarkándi 
János, elnök-vezérigaz-
gató kiemelte a cégcso-

port hatékonyságot javító lé-
péseit, valamint versenyké-
pességet erősítő kezdemé-
nyezéseit. 

A rendezvények keretében 
sor került a panoráma fotóso-
rozat bemutatására is, amely 
segítségével virtuálisan jár-
hatóak be a beremendi és 
váci cementgyár üzemei.

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázat nyertesei, az Együtt 
Beremendért Alapítvány, a 
harkányi önkormányzat, va-

lamint a váci Egészséges If-
júságért Alapítvány, Naszály-
ért Alapítvány és Zrínyi utcai 
Bölcsőde munkatársai okle-
velet vehették át és röviden 
ismertették pályázati prog-
ramjaikat.

Az előadásokat buszos 
gyárlátogatás követte. 

A két eseményen a kör-
nyékbeli önkormányza-
tok vezetői mellett, a kör-
nyezetvédelmi hatóságok 
szakértői, és helyi kulturá-
lis, egészségügyi és oktatá-
si intézmények képviselői is 
megjelentek.

A hazai építőipar helyzetéről, a vállalat legújabb fejlesztéseiről, valamint az alkalma-
zott környezettudatos ipari technológiákról kaptak tájékoztatást a meghívottak a de-
cember 6-án Beremenden, december 7-én Vácott rendezett nyílt napon. 

Fórum a készülő 
új víziközmű 

törvénytervezetről
A polgármestereknek tartott tájékoztatót szerdán Vácott a Duna Menti Regionális Víz-
mű Zrt. vezetése. Vogel Csaba vezérigazgató beszélt a társaság idei eredményeiről, a 
következő időszak terveiről és szólt a készülő új víziközmű törvényről is.

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

Ledvilágítás technika

Kis Dávid fotóművész egyedülálló felvételeiből válogatott képanyaggal.
2012-ES VÁCI NAPTÁRAK AZ ARCUS STÚDIÓTÓL

arcusgalér ia
2600 Vác, Köztársaság út 7.
Telefon:  06 27 300-764

VÁCI PANORÁMÁK – FALINAPTÁR (480 X 330 mm)  – 1800 Ft/db
VÁCI KÉPEK – FALINAPTÁR (300 X 250 mm) – 1500 Ft/db

MEGRENDELHETŐ LOGÓVAL ÉS ELÉRHETŐSÉGGEL
ELLÁTOTT EGYEDI CÉGES HÁTLAPPAL IS!

Nézzen bele: www.arcusstudio.hu
Rendelje meg: arcus@arcusstudio.hu

www.facebook.com/arcusgaleria Nyerhet is: facebook.com/arcusvip

A jeles évforduló tiszte-
letére szervezett ün-
nepség a jubiláló Ipar-
testület elnökének, 

Buch wald Imrének megnyi-
tó gondolataival vette kezde-
tét. Az elnök a történelmi lép-
tékű időszak eseményeit és 
az elődök kitartó munkássá-
gát hangsúlyozta. Emlékeztet-
te az ünneplőket, hogy felgyor-
sult világunkban, a nem éppen 
a legkellemesebb időszakban 
is fejet kell hajtani az elődök 
előtt, akik talán a jelenleginél 
is rosszabb gazdasági körül-
mények között, rosszabb po-
litikai helyzetben, a világhá-
ború viszontagságai között 
működtették az ipartestüle-
tet. Munkájukkal hozzájárul-
tak nem csak a saját, hanem 
a szervezet létéhez, fejlődésé-
hez és fennmaradásához.

A megnyitót követően Késhe
gyi László ügyvezető elnök, az 
Ipartestületek Országos Szö-
vetségének (IPOSZ) Felügye-
lő Bizottsági elnöke idézte fel 
a négy emberöltőt meghaladó, 
125 éves testületbe tömörült 
helyi iparosok tevékenységét, 
akik minden korszakban jelen-
tős hatással voltak Vác fejlődé-
sére. Az ügyvezető elnök a Vá-
cott és a környező települése-
ken egykoron és napjainkban 
szakmáját űző iparosság tár-
sadalmi és gazdasági súlyához 
méltó szakmai alázattal mél-
tatta az 1886-os megalakulás-
tól és a rendszerváltozáskor, 
1990-ben újjá szervezett Vác 
és Vidéke Ipartestület és tag-
jainak tevékenységét. – Re-
méljük, elődeink is elégedettek 
lennének munkánkkal, hiszen 
újralapítottuk az ipartestüle-
tet, felépítettük az új székhá-
zat és a Váci Udvart. Működ-
tetjük testületünket, igaz egy-
re nehezebb gazdasági körül-
mények között. Azt szeretnénk 
az elkövetkező időben – és 
azon vagyunk –, hogy az ipar-
testületnek ne csak múltja és 
jelene, hanem jövőbeli történe-
te is legyen – mondta az ügyve-
zető elnök.

Késhegyi László megemlé-
kezése végén szólt azokról a 
tervekről is, amelyek meg-
valósítása segíti a hagyomá-

nyok továbbápolását, a váci 
és környékbeli szakemberek 
jövőbeni boldogulását, a szak-
munkás-utánpótlást.

Ezt követően Szűcs György, 
az IPOSZ elnöke üdvözölte a 
jubileumi ünnepség résztve-
vőit, a jeles évfordulóra mél-
tán büszke tagságot. Ünnepi 
beszédében rövid áttekintést 
adott a magyar iparosság tör-
ténetéből. A múlt és a jelen ér-
tékeinek megbecsülése mellett 
külön hangsúllyal szólt a kis-
iparosok jelenlegi helyzetéről, 
működésükre érdemi hatással 
bíró gazdasági környezetről. 
Szűcs György kiemelte: az or-
szág mind a 223 ipartestülete a 

jövőbe vetett hittel munkálko-
dik és készül arra, hogy ami jó 
volt régen is az ország gazdasá-
gának, azt tovább folytathassa. 
Köszöntője végén dicsérőleg 
szólt hazánk egyik legelismer-
tebb ipartestületéről, a tagság 
helytállásáról, akiknek továb-
bi sok sikert kívánt.

Fördős Attila polgármes-
ter szívből gratulált az ünnep-
lő tagságnak az elmúlt 125 év-

hez, akiknek azt kívánta, hogy 
találják meg számításaikat a 
testületben és magánember-
ként egyaránt. – Találkozunk 
125 év múlva – fejezte ki a je-
lenlévők óhaját is a polgármes-
ter. Bábiné Szottfried Gabri
ella országgyűlési képviselő 
köszöntőjében nagyon fontos-
nak nevezte, hogy a városban 
tovább éljenek az iparos gene-
rációk és hagyományaik, akik 
a „szocializmusnak nevezett” 
évtizedek nehéz időszakában 
is helytálltak kisiparosként.

A beszédek után került sor 
a kitüntetések átadására. 
Az IPOSZ országos elnöksé-
ge a Vác és Vidéke Ipartestü-
let javaslatára kiemelkedő és 
eredményes, példaértékű te-
vékenysége elismeréseként a 
Magyar Kézművességért Díj 
arany fokozatát adományoz-
ta Buchwald Imrének, az Imta 
Építőipariés Szolgáltató Kft. 
tulajdonosának, az ipartestü-
let elnökének. Kucsák Gábor 
könyvkötő és nyomdász vállal-
kozó kiemelkedő és eredmé-
nyes, példaértékű tevékenysé-
ge elismeréseként a Magyar 
Kézművességért Díj ezüst fo
kozatát vehette át, aki az el-
ismerésért mondott köszönő 
szavaiba beleszőtte hétközna-
pi tapasztalatait, melynek ta-
nulságaként a helyi iparosság 
gazdasági versenyhelyzetének 
javítását és fokozottabb meg-
becsülését szorgalmazta. A 
Vác és Vidéke Ipartestület ju-
bileumi megemlékezése állófo-
gadással ért véget.

A z épület nem kaphatott 
végleges használatba-
vételi engedélyt, mert 

a – már akkor is kötelező – 
akadálymentesítés nem volt 
megoldva.

Azért, hogy a működése biz-
tosítva legyen, évente meg kel-
lett hosszabbítani az épület 
ideiglenes használatbavételi 
engedélyét – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Juhász Béla.

A település polgármestere 
elmondta: 2011 elején a Köz-
ség Önkormányzata lehető-
séget kapott a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségtől, hogy 
egy pályázat keretében meg-
oldja a Polgármesteri Hiva-
tal komplex akadálymentesí-
tését. A kivitelezésre bruttó 
13.437.560.- Ft támogatást ka-
pott, melyből – 1.493.241.- Ft 
önerő biztosítása mellett – ez 
év októberében elkezdődhe-
tett a fejlesztés.

A munkák során a telken 
belül kialakításra került egy 
mozgássérült parkoló és egy 
rámpa, melyet mind a mozgá-
sukban korlátozottak, mind 

pedig a kisgyermekes anyu-
kák igénybe tudnak venni. A 
területen új térkő burkolat 
került kialakításra, melyen 
belül a kaputól az épület be-
járatáig – színeiben és felüle-
tében eltérő – kontrasztos ve-
zető sáv segíti a látássérültek 
bejutását.

Az épületen belül a föld-
szinti területek kerültek át-
alakításra, annak érdekében, 
hogy az épületen belül is biz-
tosítva legyen a komplex aka-
dálymentes közlekedés. En-
nek érdekében az aulába és 
az irodákba is csúszásmen-
tes burkolat került, valamint 
olyan új nyílászárók és író-
asztalok, melyek lehetővé te-
szik a kerekesszékkel közle-
kedők irodákba való bejutá-
sát és asztalnál történő ügy-
intézését is.

A látás- és hallássérültek 
ügyintézésének segítésére 
az aulában kontrasztos színű 
taktilis vezető sáv és induk-
ciós hurok került beépítés-
re. Az előírásoknak megfele-
lően a régi női mosdók helyén 

mozgáskorlátozott WC került 
kialakításra, melyet az emlí-
tett taktilis sáv segítségével a 
látássérültek is elérhetnek.

Az emelet akadálymentesí-
tése (pl. lift elhelyezésével) 
fenti összegből nem megold-
ható, ezért a lépcső előtti ügy-
félszolgálati pult elhelyezésé-
vel – az egyablakos ügyinté-
zés kialakításával – az emele-
ten dolgozó kollégáknál is el-
érhetővé válik az ügyintézés 
a mozgáskorlátozott ügyfelek 
részére is.

Az átalakításoknak köszön-
hetően nemcsak egy komp-
lex akadálymentes épületet, 
de egy új és szép Polgármes-
teri Hivatalt is kaptunk, me-
lyen belül kellemes környe-
zetben régi ügyfeleinken túl 
már a mozgáskorlátozottak, 
látás- és hallássérültek, va-
lamint a kisgyermekes anyu-
kák előtt is elérhetővé váltak 
a közigazgatási hatósági eljá-
rások és szolgáltatások – nyi-
latkozta lapunknak a decem-
ber 16-i avató ünnepség előtt 
Juhász Béla polgármester.

Bensőséges hangulatú ünnepség keretében emlékeztek meg a Vác és Vidéke Ipartes-
tület megalakulásnak 125. évfordulójáról az iparosok impozáns váci székházában. A 
közmegbecsülésnek örvendő szervezet jubileumi rendezvényén megjelent az IPOSZ 
elnöke, a város országgyűlési képviselője mellett Vác polgármestere és két alpolgár-
mestere is. 

125 éves a Vác és 
Vidéke Ipartestület

Komplex akadálymentesítés  
valósult meg a sződligeti  
polgármesteri hivatalban

Sződliget Község Polgármesteri Hivatala 2003-ig a jelenlegi Közösségi házban műkö-
dött, melynek helyiségei azonban szűknek bizonyultak a feladatok ellátásához, ezért 
a Hivatal több lépésben átköltözött az akkor még Művelődési Házként működő épület-
be, a Szent István u. 34-36. szám alá. 

TájékozoTT szereTne lenni?
– OlvassOn, 
   – hirdessen, 
      – klikkeljen ránk!

.dunakanyarregio.hu
A kitüntetettek
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A téli időszak beköszön-
tével fel kell készülni 
a jeges, csúszós, ha-
vas, latyakos utak-

ra. A vezetési tapasztalat 
és az elővigyázatosság nem 
elég: ha az autó megcsúszik, 
a legtapasztaltabb autós is el-
vesztheti uralmát a kocsi fö-
lött. Az irányíthatatlanná vált 
jármű pedig életveszélyt je-
lent a benne ülőkre és a kör-
nyezetében lévőkre egyaránt. 
A közlekedést nagyon sok té-
nyező befolyásolja, és nem le-
het a külső környezet jelentő-
ségét kellőképpen felbecsül-
ni. A téli csúszós utak jelen-
tősen megnövelik a balesetek 
esélyét.

A police.hu portál összefog-
lalta, hogy a járművek féktá-
volsága miként változik az út-
viszonyok tekintetében. Egy 
50 km/óra sebességgel haladó 
gépjármű féktávolsága, ide-
ális környezetben és száraz 
úton kb. 8 méter. Azonos kö-
rülmények között vizes út ese-
tén ez a távolság megkétszere-
ződik, 16 méter lesz. Havas ta-
lajon ez a táv 32 méter, illetve 
jeges úton akár, a száraz úton 
történő megálláshoz szüksé-
ges távolság nyolcszorosa is 
lehet, vagyis 64 méter.

„Nem kerülhetjük el, de fel-
készülhetünk a téli időszak 
kiszámíthatatlan útviszonya-
ira. A nyári gumik összetéte-

lük és kiképzésük szerint más 
körülményekre valók, ezért 
10°C fok alatt csak téli gumi-
val szabad nedves, csúszós 
utakon közlekedni. A téli gu-
mik beszerzése meglehetős 
költséggel járhat, de adott 
esetben megmenthetik saját 
és utasaink életét vagy a kö-
rülöttünk közlekedőkét. Min-
den évben találkozunk olyan 
autósokkal, akik bejelentik 
nálunk a kárukat, majd hoz-
záteszik, hogy bár időben le-
cserélték volna az abroncsa-
ikat.”– mondta el Kaszab At
tila, a K&H Biztosító vezér-
igazgató-helyettese.

A tévhitekkel ellentétben a 
téli gumik nemcsak a jeges, 
havas utakon jelentenek na-
gyobb biztonságot, hanem a 
száraz, de hideg napokon is, 
amikor a hőmérséklet stabi-
lan 10°C fok alá esik. A nyá-
ri gumik a hideg beálltával 
sokat vesztenek tapadásuk-
ból és ez balesethez vezethet. 
A téli- és a nyári gumik ösz-
szetétele nagymértékben kü-
lönbözik egymástól, a téli ab-
roncsok puhábbak, jobban 
tapadnak és inkább ellenáll-
nak a hidegnek. Téli külföl-
di utazás tervezésekor pedig 
feltétlenül érdemes előre tá-
jékozódni, hiszen több uniós 
országban, például Ausztriá-
ban kötelező a téli gumi hasz-
nálata.

Ne induljunk 
útnak téli gumi 
nélkül 
Egyre gyakrabban jegesednek be az ország útjai, ahogy végérvényesen el-
kezdődik a tél. Sajnos az elmúlt napokban már több baleset is történt amiatt, 
hogy a sofőrök a megszokott rutin szerint vezettek és nem vették figyelembe 
a megváltozott útviszonyokat. Nem lehet elég alkalommal felhívni a figyelmet, 
hogy mennyire fontos a téli gumiabroncsok használata. A téli hónapokban a 
megnövekedett csúszásveszély a legtapasztaltabb vezetőkön is kifoghat, mi-
vel csúszás esetén irányíthatatlanná válhat a jármű. Nem érdemes spórolni a 
téli garnitúrán, mert nemcsak az autó, de családunk és saját testi épségünk 
is veszélybe kerülhet. 
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A DMRV Zrt. szolgál-
tatási területén évek 
óta különösen nagy 
figyelmet fordít a 

társadalmi felelősségválla-
lásra. A vállalat dolgozói idén 
második alkalommal csat-
lakoztak a Baptista Szeretet 
Szolgálat Cipősdoboz kampá-
nyához, és több mint hétszáz 
doboznyi ajándékot gyűjtöt-
tek össze a Szeretet Szolgálat 
számára, akik hátrányos hely-
zetű gyermekek részére jut-
tatják majd el az adományo-
kat. Az ajándékokat Takács 

A Magyar zeneművé-
szet kategóriában a 
Dunakanyarban élő, 
a szobi Zeneisko-

la igazgatója, a Kossuth-díjas 
Bogányi Gergellyel együtt a 
világhírű karmestert, Fischer 
Ivánt, a Budapesti Fesztivál-
zenekar igazgatóját és Takács 
Klára operaénekesnőt jelöl-
ték a Prima Primissima díjra. 
A kategória győztese Fischer 
Iván lett. Prima díjat vehetett 
át Bogányi Gergely és Takács 
Klára. 

Bogányi Gergely négyéves 
kora óta zongorázik. Hatéve-
sen különdíjasa volt a nyír-
egyházi Országos Zongora-
versenynek, melyet kilenc-
évesen meg is nyert. A Liszt 
Ferenc Zeneakadémián, az 
amerikai Indiana Egyetemen 
és a finn Sibelius Akadémi-
án tanult. 1996-ban a buda-
pesti Liszt Ferenc Nemzet-
közi Zongoraverseny győz-
tese lett. 1999-ben fivérével, 
Tiborral és Kelemen Bar
nabás hegedűművésszel első 
díjat nyert a kuhmoi nemzet-
közi trióversenyen. Mozart, 
Chopin, Liszt, Rachmaninov 
darabjait adja elő. Nemzetkö-
zileg elismert művész. Hét le-
meze jelent meg. Kossuth-dí-
jas művész. 

Mára a világ hangverseny-
termeinek egyik legkedvel-
tebb művésze. Sikerrel kon-
certezett a Carnegie Hall-ban 
is. Repertoárján több mint 
harminc zongoraverseny és a 
zongorairodalom jelentős ré-
sze szerepel, beleértve Cho-
pin összes szólózongorára 
írt kompozícióját is. Bogányi 
Gergely rendkívül fiatalon, 
22 éves korában, 1996-ban 
elnyerte szülővárosa legna-
gyobb kitüntetését, a „Vác vá-
ros díszpolgára” címet, majd 
2000-ben a Magyar Köztársa-
ság Liszt-díját. 2002-ben itt-
hon és Finnországban egy 
grandiózus hangversenysoro-
zat keretében Liszt 12 transz-
cendens etűdjét és Chopin 
összes szólózongorára írt 
művét adta elő. 

2002-ben a „Fehér Rózsa 
Lovagrend Érdemkereszt-
je” kitüntetést adományoz-
ta neki a finn köztársasá-
gi elnök, 2003-ban Pest Me-
gye Közgyűlése egyhangúlag 
neki ítélte a „Pest Megye Kul-
túrájáért” kitüntetést.

Bogányi Gergelyt 2004. 
március 15-én Kossuth-díj-
jal tüntette ki Mádl Ferenc, 
a Magyar Köztársaság akko-
ri elnöke. 2007. augusztus 20-
án Zebegény díszpolgárává 

avatták. 2010 őszén, a Fővá-
ros napján, Tarlós István fő-
polgármestertől a Pro Urbe 
Budapest díjat vehette át.

A Prima Primissima Ala-
pítvány évről évre 30 jelöl-
tet jutalmaz 10 kategóriában, 
ezenkívül minden évben gaz-
dára talál egy közönségdíj 
is, így összesen 750 ezer eu-
rót osztanak szét ezen az es-
tén. A kategória győztesek, 
azaz a Prima Primissima dí-
jasok fejenként 50 ezer, a töb-
bi jelölt, vagyis a Prima díja-
sok 10-10 ezer eurót kapnak. 
A közönségdíjasnak járó 50 
ezer eurót Csányi Sándor 
ajánlotta fel magánvagyoná-
ból. A díjat 2003-ban három-
milliárd forintból megalapí-
tó Demján Sándor nem vett 
részt sem a jelölés, sem a sza-
vazás folyamatában. A vég-
ső döntést a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szö-
vetségének kibővített elnök-
sége, valamint a kuratórium 
hozta meg titkos szavazással. 
Csányi Sándor bejelentet-
te: mivel Demján Sándor tíz 
évre szóló vállalása jövőre le-
jár, 2013-tól az OTP Bank vál-
lalja a Prima Primissima Díj 
szponzorálását, Demján Sán-
dor pedig átveszi a közönség-
díj finanszírozását.

Bogányi Gergely  
Prima Díjat vehetett át

A magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és 
a sport tizenkét jeles képviselője vehetett át Prima 
Primissima Díjat a Művészetek Palotájában. A díjazot-
tak: Fischer Iván, Mága Zoltán, Weiner Konzi, Tordy 
Géza, Honvéd Együttes, Al Ghaui Hesna, Kaján Kalász Ti-
bor, Kroó Norbert, Csukás István, Vadász György, Kiss 
László, valamint Kiss Imre. A Dunakanyarban élő, Kos-
suth-díjas zongoraművész, Bogányi Gergely a Magyar ze-
neművészet kategóriában Prima Díjat vehetett át.

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Ne legyen 
a pénze 

ellensége!

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

Telefon: (06-27) 344-175

Ha nálunk vásárolja a motorolajat, a 
szűrőbetét árából 20% kedvezményt adunk!

Hétszáznál is több
cipősdoboznyi ajándékot

rejtett Takács Nikolas zsákja
Az énekes a Víz Jószolgálati Nagyköveteként 
vett részt a DMRV Zrt. jótékonysági akciójában
A DMRV Zrt. dolgozói összefogásának köszönhetően a pénteki rendezvényen a 
cipősdobozok mellett, gazdára talált az a több zsáknyi műanyag kupak is, melyek ér-
tékével egy súlyosan beteg kisfiú fejlesztő terápiáját tudja finanszírozni majd az agy-
vérzéssel és oxigénhiánnyal született Papp Andris családja. 

éPÍTŐAnYAG– és VAsTeleP
2131 Göd, Pesti út 174.

telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig, 

Szombaton: 7.30-13.00-ig.
e-mail: ambitus@invitel.hu 
web: www.godiambitus.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak
a Gödi Ámbitus Kft. 
dolgozói nevében!

A csoportba 17 fő került be 
a támogatott forrásból, il-
letve egy hallgató a saját 
költségén finanszírozza a 
képzést. 

A tanfolyam december-
ben elérkezett a leg-
fontosabb pontjá-
hoz: véget értek az 
elméleti órák és a 
gyakorlati oktatás 
is befejeződött. 18 
hallgató került vizsgára 
bocsátásra, így 2011. de-
cember 7-én lezajlott az 
írásbeli vizsga. 

A csoport jó eredmény-
nyel teljesítette a közpon-
tilag előírt feladatsort. A 
következő megmérettetés 

2011. december 12-én volt, 
amikor gyakorlati és szó-
beli vizsgát tettek a hall-
gatók. A gyakorlati vizsga 
az Irgalmasrendi Kórház-
ban került megtartásra, a 

szóbeli rész pedig az 
Életút Alapítvány 
Zichy utcai épüle-
tében folytatódott. 
A hallgatók számot 

adtak tudásukról és 
felkészültségükről, és si-

keres feleletük után meg-
kapták bizonyítványukat.
A program azonban nem 

zárult le számukra, hiszen 
januárban álláskereső klub 
csoportfoglalkozással foly-
tatódik a közös munka.

SZOcIálIS GONDOZó 
ÉS áPOló KÉPZÉS

Az Életút Alapítvány TÁMOP 5.3.1-C-09/1-2010-
0001 jelű projektjének keretében szociális gondozó 
és ápoló képzés indult – mint arról már korábban 
beszámoltunk.

Nikolas, a Víz Jószolgálati 
Nagykövete és Vogel Csaba, 
a DMRV Zrt. vezérigazgató-
ja adta át a Szeretet Szolgálat 
képviselőjének, a vízmű szék-
helyének udvarán rendezett 
december 16-i ünnepségen.

A DMRV Zrt. dolgozói-
nak életében nem csak a 
cipősdobozok gyűjtése vált 
már hagyománnyá. A vízmű-
vesek évek óta gyűjtenek a 
térségben élő egy-egy súlyo-
san beteg kisgyermek számá-
ra is. Tavaly a több mint egy 
mázsa műanyagkupak átadá-
sával a súlyos balestet szen-

vedett gödi kislány, Sumina 
Annamária gyógyulásához 
járultak hozzá, idén pedig az 
agyvérzéssel és oxigénhiány-
nyal született Papp Andris 
Pető intézeti fejlesztő terápi-
áját támogatták a kupakok-

kal a DMRV Zrt. dolgozói. A 
család számára külön öröm 
volt, hogy az adományt Ta-
kács Nikolastól vehették át, 
aki a DMRV Zrt. által szintén 
támogatott Könyvtárfejlesz-
tési akció adományainak át-
nyújtása után csaknem egy 
órás koncerttel zárta az ün-
nepséget. 

Folytatás az 1. oldalról

Papp Andris édesapja (balról)
Vogel Csaba vezérigazgatótól
és Takács Nikolastól vette át
a DMRV dolgozói által  
összeállított ajándékcsomagot

A Baptista Szeretet Szolgálat képviselője  
kedves szavakkal köszönte meg az ajándékot
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– Azt kapta az X-Fak-
torban való szerepléstől, 
amit remélt azon a na-
pon, amikor belevágott 
élete eddigi legnagyobb 
kalandjába?

– Nem, annál sokkal, de 
sokkal többet kaptam. Még 
mindig hihetetlen számom-
ra, hogy meddig jutottam. 
Mindenkinek csak köszö-
nettel tartozom, aki segített 
abban, hogy idáig eljussak, 
mert egyedül erre nem let-
tem volna képes.

– Milyen célt tűzött ki 
maga elé, mielőtt először 
kiállt a négy mentor elé?

– Folyamatosan változtak 
a céljaim. Az első adások 
alatt mindig csak egy lépés-
sel szerettem volna tovább-
jutni. Amikor bekerültem a 
12-es döntőbe, akkor azt hit-
tem, nincs annál csodálato-
sabb. Aztán rájöttem, hogy 
van, és minél tovább marad-
tam versenyben, a végén már 
egyáltalán nem akartam ki-
esni. Amikor a legjobb hat 
tagja lettem, a célom a leg-
jobb három volt. Ha ez telje-
sült volna, akkor minden ál-
mom teljesült volna.

– Miért? Most csalódott?
– Nem, ugyanis nem azt saj-

nálom, hogy nem jutottam to-
vább, vagy nem kerültem be a 
legjobb háromba, hanem azt, 
hogy már nem énekelhetek el 
több dalt azon a színpadon, 
úgy, mint eddig. De egyálta-
lán nem úgy fogom fel, hogy 
kiestem, hanem úgy, hogy 
több ezer jelentkező közül vé-
gül az ötödik lettem.

– Nagyon nehéz volt az 
a bizonyos párbaj?

– Igen, és nemcsak énekes-
ként, hanem lelkileg is. Ger-
gő közel áll hozzám, ráadá-
sul egy nagyon jó énekes. 
Nem véletlen az, hogy ket-
tőnk között a mentorok sem 
tudtak dönteni.

– Ugyanaz a bájos kis 
16 éves tini maradt, mint 
amilyen az X-Faktor előtt 
volt?

– Nem, nem gondolnám. 
Úgy érzem, a műsor alatt fel-
nőttem. Jóval céltudatosabb 
vagyok a feladatok megol-
dásában, megkomolyodtam. 
Mindenképpen egy érett ti-
nédzsernek érzem magam, 
aki túllépett élete legutolsó 
szakaszán.

– Sokan már Önben lát-
ják az ország legújabb 
tinisztárját…

– Nem érzem magam sztár-
nak attól, hogy több héten 
keresztül a televízióban sze-
repelhettem. Nem tagadom, 
hogy nagyon jól esik az em-
berek szeretete, de tisztában 
vagyok azzal, rengeteget kell 
még ahhoz dolgoznom, hogy 
tinisztár váljon belőlem.

– Mit jelent a lelkének, 
hogy Dunakeszi abszolút 
Ön mellett áll?

– Dunakeszi a szülőváro som, 
és fantasztikus, hogy a telepü-

lésen ennyire szeretnek. A kö-
zösségi oldalamra is csak biz-
tató szavak érkeztek, sosem 
bántott vagy bírált senki.

– Mit tervez az elkövet-
kezendő hetekre?

 – Egyelőre megpróbálom 
kipihenni magam, majd visz-
szamegyek az iskolába, és 
három dolog lesz számomra 
a legfontosabb. A tanulás, a 
tanulás és a tanulás. Egy biz-
tos, az osztálytársaim már 
nagyon várnak.

- molnár -
Forrás: DunAKeszi Polgár 

városi mAgAzin

Egy komoly tinédzser vallomása
A Dunakanyar Hangja tehetségkutató megnyerését követően immár az ország legnépszerűbb műsorában, az 
X-Faktorban is meghódította bájával, mosolyával és csodálatos hangjával az embereket. Kováts Vera immár felnőtt, 
céltudatosabb lett, mint a műsorban való szereplése előtt. Hogy is hívta saját magát? Egy komoly tinédzsernek…

H agyománnyá vált a 
Dunakanyar Hangja 
tehetségkutató ver-
senyt, hiszen 2012-

ben immár harmadik alka-
lommal várják a bemutatkoz-
ni vágyó énekeseket. Vác Vá-
ros Önkormányzata idén is a 
szervezők mellé állt, a Város-
házán megtartott sajtótájé-
koztatón pedig a meghívot-
tak személyesen is gratulál-
tak Kováts Verának, a ver-
seny tavalyi győztesének, aki 
az X-Faktorban is bebizonyít-
hatta, hogy helye van az elő-
adói pályán. 

Az újabb sorozatot beha-
rangozó rendezvényen a váci 
polgármester a szervezőknek 
is köszönetet mondott az el-
múlt évek sikeres rendezvé-
nyeiért, melyből hagyományt 
teremtettek. 

Vác első embere reményét 
fejezte ki, hogy az immár or-
szágossá bővült rendezvény 
színvonala és nézettsége év-
ről évre emelkedik, ami meg-
mutatkozik a támogatottsá-
gában is. – Vác városának 
arra van szüksége most eb-
ben a nyugtalan világban, 

hogy legyen olyan rendez-
vénysorozat, amely sok-sok 
ember megelégedését, szóra-
koztatását szolgálja – fogal-
mazott Fördős Attila polgár-
mester.

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester és dr. Schmuczer 
Istvánné, a város Művelődé-
si Bizottságának elnöke is 
hangsúlyozta: mindenkép-
pen szükséges és hasznos, 
hogy felkarolják a tehetsége-
ket. A hamarosan induló ver-
seny újra alkalmat ad arra, 
hogy segítsék a fiatalok ki-
bontakozását. Vigh Mihály, 

a Váci Városimázs Kft. veze-
tője elmondta: a város jó hí-
rét a kiemelkedő emberi tel-
jesítmények viszik messzire, 
ezért is fontos szerepe van a 
tehetségkutatónak Vácon. 

A Dunakanyar Hangja ren-
dezvény-sorozat szervezői – 
Wernke Ádám és Loksa Le
vente – bejelentették, hogy az 
újabb tehetségkutatóra már 
nem csak a térségből várják 
a jelentkezőket, hanem az or-
szág minden régiójából. 

Mint az a sajtótájékoztatón 
megtudtuk, a szervezők nem-
csak az énekesek, hanem a 

szponzorok jelentkezését is 
várják. A zsűri tagjai között 
lesz várhatóan Kováts Vera 
és mentora, Nagy Feró is, va-
lamint Böszörményi Lilla. 
Szintén a bírálók között foglal 
majd helyet Várkonyi Attila, 
aki elmondta: mint dunaka-
nyari lakos erősen kötődik 
Váchoz, illetve pályafutása 
során mindig fontosnak érez-
te, hogy segítse a tehetséges 
emberek karrierjét, amelyre a 
most induló verseny is alkal-
mat ad majd számára.

Az ismert zenész, műsor-
vezető kedves szavakkal be-
szélt arról, hogy „egy picit 
tiszteletbeli vácinak érzi ma-
gát”. Nagyon sok szállal kö-
tődik a városhoz, melyben a 
legnagyobb bulik a Váci Vi-
lági Vigalomhoz kötődnek – 
hangzottak elismerő szavai. 

A III. Dunakanyar Hangja 
verseny válogatására február 
17-én kerül sor, a döntőt pedig 
március 10-én rendezik majd 
meg a váci Madách Imre Mű-
velődési Központban. Jelent-
kezni a verseny honlapján, a 
dunakanyarhangja.hu olda-
lon lehet.

Országossá bővül a Dunakanyar Hangja verseny

Újabb tehetségek kerestetnek
Újra indul a Dunakanyar Hangja tehetségkutató verseny Vácon. A megmérettetésre idén már nem csak a 
térségből, hanem az ország minden tájáról, sőt határon túlról is várják a jelentkezőket – ismertették a szer-
vezők december 8-i sajtótájékoztatójukon, ahol az is elhangzott, hogy a válogatást február 17-én rendezik 
meg, de már eddig is mintegy 80 dalolni vágyót regisztráltak a verseny honlapján.

A vendégek közül jó né-
hányan lovaskocsival 
érkeztek a Fő térről. 
Reggel 10-től délután 

4-ig tartott a kézműves por-
tékák vására. A gyerekeket 
egész nap játszóház várta, 
ahol egyedi ajándékokat, dí-
szeket is készíthettek. A bü-
fében a szülők által készített 
finomságok, a varázslatos 
hangulatú teaházban teakü-
lönlegességek várták a beté-
rőket.

A váci Waldorf Óvoda pe-
dagógusai és szülői báb-
színházat mutattak be; a 
Pesthidegkúti Waldorf Iskola 
gyerekművészeinek akroba-
tikus és zsonglőrbemutató-
ján pedig elámultak a gyere-
kek. A Waldorf-pedagógiának 
kulcsfontosságú részei a mű-
vészetek és a mozgás – az 
euritmia-bemutató révén a 
vendégek is ízelítőt kaphat-
tak ebből az élményből.

Ahogy nincs Waldorf-iskola 
varázslatos, meghitt hangu-
lat nélkül, úgy nincs Waldorf-

nap sem zene nélkül. Egészen 
Szlovéniából, Ljubljanából 
utazott ide egy testvérisko-
la kórusa. A váci ütősök és a 
Waldorf Iskola diákjai is meg-
mutatták, mit tudnak. Egy 
különleges népzenei koncer-
ten Kerényi Róbert és Benke 
Félix bemutatta, milyen sok-
féle furulya van, de tilinkón, 
szájharmonikán, sőt, falevé-
len is megszólaltak a nóták 
– ezt sok gyerek rögtön ki is 
próbálta…

Januárban négy héten át 
mutatkozik be a Waldorf Is-
kola: esténként rövid elő-
adás, kiállítás és beszélge-
tés várja az érdeklődő szü-
lőket. Január 13-án kiállítás 
nyílik az Arcus Galériában a 
gyerekek munkáiból. 20-án 
Vekerdy Tamás pszicholó-
gus lesz a vendég. 27-én Kul
csár Gábor, a Pesthidegkúti 
Waldorf Iskola osztálytaní-
tója tart előadást. Február 
4-én, szombaton családi nap, 
a Nyitva van a Waldorf-kapu 
várja az érdeklődőket.

Adventi Forgatag a váci 
Waldorf Tan-Tanyán

Rengeteg váci és környékbe-
li család számára jelentett rá-
hangolódást az ünnepi idő-
szakra a váci Waldorf Iskola 
családi rendezvénye, az Ad-
venti Forgatag, amelyet az is-
kola új helyén, a Híradó térhez 
közeli volt laktanya területén 
tartottak december 3-án.

December 18. vasárnap 
18 óra 
Karácsonyi hangulat  
és Koncert
Antonio Vivaldi Kamarazenekar  
Művészeti vezető: Csűry Lajos, 
Hortus Musicus Singers  
Művészeti vezető: Bogár Imre
Az előadáson neves zeneszerzők - Vivaldi, 
Mozart, Bach, Bizet művei mellett - karácsonyi 
énekek és jazz számok hangzanak el.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft,  
az előadás napján: 1300 Ft

December 29. csütörtök 18 óra 
csoDa ez az éj 

A Gyémánt Musical Stúdió műsora.
Művészeti vezető: Brenner Judit 

Vendég: Toldi Tamás, Szabó László énekesek;  
a váci Bartók Béla Zeneiskola fuvolaegyüttese.

Koreográfus: Mézes Judit, Szabados Júlia
A Stúdió a műsorváltozás jogát fenntartja!

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

január 3. kedd 19 óra, 
január 8. vasárnap 
15.30 és 19 óra

a Váci szimfonikus zenekar 
újévi operettgálája
XV. jubileumi előadás a 
legnépszerűbb operettek legszebb 
melódiáival.
Fellépnek: a Memory-Interoperett művészei és tánckara
Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegyek ára elővételben:  
2500 Ft, az előadás napján: 3000 Ft

  január 21. szombat 19 óra 
Jövőre veled ugyanitt!
Bernard Slade romantikus vígjátéka
Szereplők: Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre
A Budaörsi Játékszín és a Bánfalvy Ági International 
Stúdió közös produkciója
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft,,  
az előadás napján: 2200 Ft

Kováts Vera nem úgy érzi, hogy kiesett az       -Faktorból, 
hanem több ezer jelentkező közül az ötödik lett
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Legyen a Dunakanyar Régió
fotóRipoRteRe! 

Ha látott valami érdekeset,  
fotózza le, küldje be!

E-mail: keszipress@invitel.hu

Ingyenes hallásszűréssel
várjuk önt és családját!

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.

06-30/726-3970  
06-27/620-668

www.victofon.hu
a             -on is

KÉZIlABDA – Évzáró  
örömködés az éllovasnál

A sikerek és a ta-
bellán elfoglalt lis-
tavezető pozíció 
miatt érthetően és 
jogosan zárta re-
mek hangulatú év-
búcsúztatóval a 
2011-es esztendőt 
és az őszi szezont 
az IPG Hungary-Vá-
ci KSE-Taxi2000 NB 
I/B-s férfi kézilab-
da együttese – szá-
molt be a vac.hu.

A váci Aréna étterem-
ben megtartott ren-
dezvényen csupa mo-
soly, jókedv és biza-

kodó hangulat jellemzett ve-
zetőt, szponzort és játékost 
egyaránt. 

Dr. Schoffer Attila egye-
sületi elnök köszöntő szavai 
után Csík János vezetőedző 
értékelésében kiemelte, hogy 
a csapatépítés nehézségein 

túljutva az eredmények azt 
bizonyítják: a gárda egyre in-
kább meg tud felelni a foko-
zott elvárásoknak. 

Csereklye Károly, az önkor-
mányzat szakbizottsági elnö-
ke is dicsérően szólt a bajno-
ki menetelésről és hasonló 
folytatást kívánt a követke-
ző évre. 

A vacsora után a klubnál 
immár hagyományos köl-

csönös ajándékozás követke-
zett, amelyben bebizonyoso-
dott: az NB I/B éllovasa nagy-
szerű közösséggé, egymásért 
is harcoló csapattá forrt ösz-
sze, ahol a játékosok nagyon 
ismerik egymást, a társak 
szokásait, egyéniségét. 

Az ajándékok kibontása 
után Mórocz Zsolt csapatka-
pitány köszönte meg a játéko-
sok nevében mindazok segít-

ségét, akik hozzájárultak az 
eddigi sikerekhez.

Az IPG-Hungary-Váci KSE-
Taxi2000 2012 február köze-
pén folytatja a pontvadásza-
tot, ám az évzárón már most 
ott bujkálhatott sokak fejé-
ben: milyen jó is lenne ha-
sonló tabella pozícióban, 
ugyanilyen hangulatban fél 
év múlva a bajnoki évet le-
zárni.

Apróhirdetés

• Eladó ház Dunakeszin, 2+2 félszoba. Tel.: 30/266-7542

A szumósoknál a leg-
jobb férfi verseny-
ző a Váci Forma SE 
sportolója, Dencsik 

István lett. A Magyar Kézi-
labda Szövetség különböző 
kategóriákban odaítélt elis-
merései között pedig az esz-
tendő legjobb junior korú 
kézilabdázónője elisme-
rést a Váci NKSE játékosa, 
Klivinyi Kinga (képünkön) 
érdemelte ki.

Kágyé

Váciakat is
díjaztak a megyén
A hazai sportszövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, kik sportágukban 
az év legjobbjai. A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére idén 
sem volt ez másként. Örömteli, hogy két szakszövetség váci sportolót is díjra érde-
mesnek talált. 


