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Váci kitüntetettek

20 éves  
a Vác- és Vidéke 

Ipartestület
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TESCO

ÁTNÉZETI HELYSZÍRAJZ

KIADÓK ÉS
ELADÓK

A VÁCI TESCO ÁRUHÁZ MELLETT
ÉPÜLİ 1400 M²  ÖSSZTERÜLETŐ

MODERN
ACÉLSZERKEZETES

CSARNOKÉPÜLETBEN

LOGISZTIKAI,
KERESKEDELMI,

IPARI ÉS
GAZDASÁGI

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
EGYARÁNT ALKALMAS

RUGALMASAN LEVÁLASZTHATÓ
TERÜLETEK AKÁR 00 mtl!

AZ EGYES EGYSÉGEK KÜLÖNÁLLÓ
KÖZMŐ ÉS ENERGIAELLÁTÁSSAL

RENDELKEZNEK ÉS EGYEDI
IGÉNYEKHEZ SZABHATÓAK.

TELEFON:

3/30/4

KERESKEDİK HÁZA VÁLLALKOZÓK HÁZA

TESCO

VÁLLALKOZÓK HÁZAKERESKEDİK HÁZA

KIADÓK ÉS
ELADÓK

A VÁCI TESCO ÁRUHÁZ MELLETT
ÉPÜLİ   1300 M²  ÖSSZTERÜLETŐ

ÜZLETHÁZBAN
EGYEDI IGÉNY SZERINT ALAKÍTHATÓ

40 M²  400 M² ALAPTERÜLETŐ

ÜZLETHELYISÉGEK!
AZ EGYES EGYSÉGEK KÜLÖNÁLLÓ
KÖZMŐ ÉS ENERGIAELLÁTÁSSAL

RENDELKEZNEK.

BÉRLETI DÍJ:  €/M² tl
ELADÁSI ÁR: 900 €/M²

TELEFON:

3/30/09
3/30/449

TESCO
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A lapunknak nyilatkozó Dióssi Csa-
ba polgármester példaértékűnek nevez-
te, hogy a kétharmados többséget alkotó 
Fidesz-KDNP szövetség képviselői mel-
lett kivétel nélkül támogatja a város hosz-
szú távú koncepcióját és annak megva-
lósítását a két MSZP-s, a Jobbik-os és az 
LMP-s, illetve a független városatya is. 

A konstruktív, a város érdekét szolgáló 
megállapodás eredményeként megterem-
tődtek a közös munka, a hatékony, átlát-
ható és tervszerű fejlődés alapjai.

Átadták az idén is a Demján Sándor által alapított Príma Primissima díjakat. A Budapesten 
megtartott, a Magyar Televízió által is élőben közvetített gálán vette át az Év Vállalkozója 
díjat Kissné Kászon Gabriella, a váci Duna Presszó tulajdonos vezetője, a Vállalkozók Or-
szágos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális Szervezetének társelnöke. Pár napja a 
szintén a fővárosban megtartott régiós díjátadón Farkas Bertalan, Sasvári Sándor, Somodi 
Jánosné, St. Martin és Horváth Gyula mellett a Vácott alkotó képzőművész, Garay Nagy 
Norbert vehette át a Príma-díjat. Mellette a szintén váci Fónagy István, a Fónagy & Walter 
Vendég- és Borház tulajdonos vezetője és Nyári Sándor, a váci piac népszerű lángossütője 
kapta meg a régiós Év Vállalkozója elismerést.

Fölényes, egyhangú pontozásos győzelmet 
aratott Erdei Zsolt (32-0, 17 KO) az Atlantic 
Cityben rendezett bokszgálán a kenyai 
Samson Onyango (20-7, 13 KO) ellen. Veret-
len klasszisunk azóta már újra a családja kö-
rében pihenheti ki a meccs fáradalmait, és 
arra is jut ideje, hogy jótékonykodjon: egy-
millió forintot adományozott a vörösiszap 
károsultjainak. Nagy álma, hogy Bernard 
Hopkins ellen léphessen ringbe, akár telje-
sülhet is, hisz a 45 éves legenda nem zárkóz-
na el egy Erdei ellen vívandó találkozótól.

Erdei Zsolt: 
Remélem, 

legközelebb 
nagyobb kihívás 
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(Írásunk a 4. oldalon)

(Írásunk a 3. oldalon)

Hárman az Év Vállalkozója, egy fő a Príma-díjat vehette át

Dunakeszi  
érdeke felülírta  
a pártpolitikai 

ambíciókat



 

Makita GA5030KSP3 Sarokcsiszológép 125 mm/720 W Kofferben, ajándék
Sapka, gyémánt tárcsa, tisztítókorongok, falhoronyvágó feltét, fém-alu kofferben!
Kitűnő ajándéK a Karácsonyfa alá!
28.625.- Ft helyett most csak 21.900.- ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel! 

Makita Ga9020rfK sarokcsiszológép 230 mm/2.200 W Kofferben, szuperperemes
alátét, újraindítás gátló, lágyindítás, praktikus kofferben!
Most a papírdobozos árán adjuk a kofferest!
45.500.- Ft helyett most csak 39.900.- ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita GB602 Köszörűgép 2 db 150 mm tárcsa, 250 W, 9,2 kg
A legkedvezőbb ajánlat Ipari köszörűgépre!
26.400.-Ft helyett most csak 21.900.- ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita MEU041 Szett GA9020 Sarokcsiszológép  
230 mm/2.200 W + 9558 HN Sarokcsiszológép 125 mm/840 W egyben!
Két kitűnő, erős Ipari sarokcsiszoló praktikus kofferben, hogy mindig rendben legyen!
60.900.-Ft helyett most csak 56.900.- ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita lct303X (td090d+df330d) akkus ütvecsavarbehajtó 90 NM!  
+ Akkus fúrógép 10,8 V/1,3 Ah Praktikus alukoffer! Töltő, lámpa, szerszámkészlettel!
84.900.- Ft helyett 69.900.- ft Bruttó!
Használt,üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita 6261dWPlE akkus fúró-csavarbehajtógép Ni-Cd 9,6 V 1,3 Ah 2 db
akkumulátor, lámpa, koffer!
Minden háztartásba kötelező, már csak a lámpa miatt is!
27.900.- Ft helyett 23.900.- ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

www.timarvasker.hu

VASKERESKEDELMI KFT
Központi telep: 

FÓT, GALAMB J. U. 1.
Tel./fax: (27) 359-902, 359-347

PILISVÖRÖSVÁR, IPARI PARK
 SZENT L.  U.  6.

Tel./fax: (26) 363-900
SZADA, DÓZSA GY. U. 151.

Tel.: (28) 503-111, fax: (28) 503-110
ÉRD, VELENCEI ÚT 18.

Tel.: (23) 365-634, fax: (23) 369-929
BUDAKESZI, KERT U. 29.

Tel.: (23) 451-280, 451-307, 450-721
VECSÉS, DÓZSA GY. ÚT 22.

Tel.: (29) 355-501, fax: (29) 552-220

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

2 XII. évfolyam 24. számDunakanyar Régió

Karácsonyi vásár !

Tisztelt Olvasóink! A Dunakanyar Régió 2010-es 
utolsó lapszáma december 17-én jelenik meg.  

Karácsonyi jókívánságaikat, hirdetéseiket  
2010. december 14-ig adhatják fel.

A Megyenap attól külön-
leges, hogy ilyenkor adják át 
az elismerést és megbecsülést 
kifejező díjakat, amelyekkel 
a Pest Megye Önkormányza-
ta a megyében élő, és a megye 
életében kiemelkedő munkát 
végző embereket és közössé-
get megtiszteli. 

A kialakult hagyományok-
nak megfelelően elsőként a 
Díszpolgári címet – 2010-ben 
dr. Hámori József részesült 
e megtiszteltetésben – adta 
át a megye elnöke, Dr. Szűcs 
Lajos. A Pest Megyéért Em-
lékérem elismerésben idén is 
többen részesültek, mint mi-
ként olyan díjakban, melyek 
mindegyike a hivatás, az ér-
tékteremtő képesség, és sze-
mélyes emberi teljesítmény 
előtt tiszteleg, amely túl-
mutat a mindennapokon. A 
Muharay Elemér Népmű-
vészeti Együttes, Erdei Zsolt 
bokszoló, Erőss Zsolt hegy-
mászó, Palya Bea a legtöbb 
ember számára ismert nevek 
abból a közel 60 fős listából, 
amely a kulturált települése-
ket, az Építészeti Nívódíjban 
részesült épületeket, továbbá 
a közművelődési szakembe-
rek, művészek, pedagógusok, 
orvosok, szociális területen 
és a katasztrófavédelemben 
dolgozók, valamint a környe-
zet, a kisebbségek, a népmű-
vészet és hagyományok meg-
őrzéséért küzdő emberek so-
kaságából állt össze. 

Az elmúlt években kifej-
tett, a Pest megyei esemé-
nyek és hírek rádióban és te-

levízióban történő bemuta-
tásához nyújtott segítségéért 
Pest Megyei Médiadíjban ré-
szesült Ókovács Szilveszter, 
a Duna Televízió újonnan 
megválasztott vezérigazga-
tója.

A Megyenap, a kialakult 
hagyományoknak megfelelő-
en Kossuth Lajos emléktáb-
lájánál vette kezdetét, ahol 
a megemlékezés koszorút a 
Pest Megye Önkormányza-
ta képviseletében Dr. Szűcs 
Lajos, a Közgyűlés elnöke, és 
Dr. Szép Tibor főjegyző, va-
lamint a Kossuth Szövetség 
részéről Szénási Istvánné el-
nök, Gavlik István örökös 
tiszteletbeli elnök és Bányai 
János választmányi tag he-
lyezték el.  

***
Az alábbiakban azon dí-

jazottak névsorát közöljük, 
akik a régiókban végzik al-
kotó munkájukat vagy itt él-
nek. A kitüntetetteknek sok 
szeretettel gratulál, továb-
bi sikerekben gazdag alko-

tó munkát és eredményeket 
kíván a Dunakanyar Régió 
Szerkesztősége! 

Szegényekért és Elesettekért 
Díj
- Dr. Pitzné Heinczinger Mó-
nika (Vác)

Testnevelési és Sport Díj
– Erdei Zsolt (Fót)
– Erőss Zsolt (Mogyoród)

„Kisebbségekért” Díj
– Varga Orsolya (Kismaros)

Fekete Dió Díj
– Iványi Károlyné, Madách 
Imre Művelődési Központ 
(Vác)

Média Díj
– Jónás Szabolcs, a Veresegy-
ház TV főszerkesztője
– Ókovács Szilveszter, a Duna 
TV vezérigazgatója, a Hír TV 
volt szerkesztő-műsorveze-
tője
– Varga Mihály, a Galga TV 
szerkesztője

A mai Pest megye jogelődje, Pest-Pilis-Solt vármegye 351 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én 
jött létre. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az évfordulót Megyenappá nyilvání-
totta, és ez alkalomból minden évben ünnepséget tart, és kitüntetéseket ad át a Megyeházán.

Új nemzedék - Megalakult  
az IKSZ váci szervezete

Erdei Zsolt, Ókovács Szilveszter, Iványi Károlyné 
a kitüntetettek között

Születésnapját ünnepelte  
Pest megye 

A keresztény szellemisé-
gű közösség életében mér-
földkőnek számító esemé-
nyen megjelent Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő, 
a KDNP parlamenti frakció 
vezetője, Fördős Attila, Vác 
Város polgármestere, akik-

nek támogató segítségü-
kért külön köszönetet mon-
dott Hirling Zsolt. Elismerés-
sel szólt Gyombolai Péter váci 
önkormányzati képviselő te-
vékenységéről, aki – a csa-
pat mentoraként – segítette 
a polgári, jobboldali, keresz-
tény értékrendet képviselő 12 
fős alapszervezet létrejöttét. 

Az ifjúsági keresztény kö-

zösség rendszeres progra-
mokkal, az ifjúságnak szóló 
versenyképes rendezvények-
kel szeretné az élhető várost, 
még élhetőbbé formálni – 
sorolta céljaik között Hirling 
Zsolt. Tevékenységük során a 
közéleti, karitatív és politika 

szerepvállalásra koncentrál-
nak. – Legfontosabb célunk, 
hogy a jelenlegi és majdani 
tagjaink saját tehetségük ka-
matoztatásával segítsék a he-
lyi közösséget – fogalmazott 
a politikusi pályára lépő vi-
lágbajnok evezős. Hirling 
Zsolt aláhúzta: – Mi nem 
egyénekben, hanem közössé-
gekben gondolkodunk, ami 

ismeretlen a mai politikai 
közéletben. Mi adunk a csa-
patnak és a városnak.

Hirling Zsolt szerint a szer-
vezet megítélését, közösség-
építő sikerét tetteik igazolják, 
aki bejelentette, hogy kará-
csonyi ajándékgyűjtést szer-
veznek az erdélyi Kovásznán 
élő árva gyerekek számára a 
városi plébániákon és isko-
lákban. 

A kereszténydemokrata csa-
ládnak, Vác városának öröm-
ünnep ez a mai nap – mond-
ta Harrach Péter, a KDNP ve-
zető politikusa. – A keresz-
ténydemokratáknak szüksé-
ge van arra, hogy legyenek 
fiatal, elkötelezett, és hiteles 
tagjai, akik megvalósítják leg-
főbb célunkat, a keresztény 
értékrend társadalmi képvi-
seletét. Fontos a városnak is, 
hogy legyenek közéleti szere-
pet vállaló, a közösségért dol-
gozó fiataljaink – fogalmazott 
Harrach Péter, aki befejezésül 
örömét fejezte ki, hogy a ke-
reszténydemokrata családnak 

"
új gyermeke" született. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Tizenkét keresztény szellemiségű fiatal megalakította az Ifjúsági Kereszténydemokra-
ta Szövetség váci szervezetét, amely a KDNP és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
(KKDSZ) ifjúsági társszervezete – jelentette Hirling Zsolt az új szervezet elnöke a Madách 
Imre Művelődési Központban a minap tartott sajtótájékoztatón. 

Ókovács Szilveszter Iványi Károlyné
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– Négy év háttérmunka 
után polgármesterként tért 
vissza a szobi politikai élet-
be. Miért vonult vissza a 
képviselőségtől 2006 után? – 
kérdeztük Szőke Istvántól.

– Noha azt megelőzően há-
rom cikluson keresztül szin-
te valamennyi pozíciót betöl-
töttem a szobi képviselő-tes-
tületben – képviselő, bizott-
sági tag és elnök, majd alpol-
gármester –, 2006-ban már 
egyértelmű volt számomra, 
hogy a kialakult egyszemé-
lyes irányításhoz nem aka-
rok bábként asszisztálni. 
Noha nem indultam el a vá-
lasztásokon, a kapcsolatom 
megmaradt az emberekkel, 
és a négy év alatt sikerült ez 
olyan programot összeállí-
tanom, melyet megismertet-
tem velük, és egy alternatívát 
tudtam kínálni a számukra a 
hatalomban lévők program-
jával szemben.

– Mit tart a legnagyobb kü-

lönbségnek a saját és elődje 
programja között?

– Amíg Remitzky Zoltán 
csak felületi kezelést nyújtott 
a problémákra, addig én in-
kább mindenki számára a le-
hetőséget nyújtom, hogy a sa-
ját erejéből megtalálja a bol-
dogulása útját. Én nem halat 
osztogatok, hanem horgász-
botot adok mindenkinek, és 
megtanítom a halakat kifog-
ni őket.

– Milyen lehetőségeket kí-
nál a különböző rétegeknek?

– Nagyon sok mindenben 
számítok a helyi vállalko-
zókra, éppen ezért összehív-
tam a Vállalkozók Fórumát, 
ahol sikerült egyeztetni az el-
várásainkat egymással. Ők 
munkahelyeket teremtenek 
a városban, míg az önkor-
mányzat kinevezett egy vál-
lalkozói referenst, aki a pá-
lyázatok figyeli, illetve meg-
írja azokat, ha a vállalkozó 
ezt igényli. De ingyenes pá-

lyázatíró tanfolyamot is in-
dítottunk a számukra. Ha-
sonló módon segítjük a civil 
és nyugdíjas szervezeteinket. 
Egyre több fiatalt szeretnénk 
Szobra csalogatni és letele-
píteni, éppen ezért számuk-
ra kedvezményes áron bérla-
kás-programot, illetve telek 
kimérést hirdettünk meg. A 
bérlakásokban tíz évig élhet-
nek, ezzel segítenénk az elin-
dulásukat. Ha ők maradnak, 
megtelnek az óvodák és az 
iskolák is, munkahelyek te-
remtődnek a városban. Leg-
hőbb vágyam, hogy vissza-
hozzuk azt a lendületet Szob-
ra, ami régen jellemző volt a 
városra.

– Nagyon szépek ezek a 
tervek, de vajon megvan-e 
mindehhez a szükséges 
anyagi fedezet?

Szőke István, Szob új polgármestere szeretné  
visszahozni a város régi lendületét

„Lehetőséget akarok biztosítani 
valamennyi rétegnek”

Az október 3-i önkormányzati választásokon Szob polgárai a válto-
zás mellett tették le a voksaikat. Szőke István független jelöltet válasz-
tották meg a város polgármesterének, aki hatalmas lendülettel vágott 
bele a település életének újbóli fellendítésébe. Egyik elsőszámú fel-
adatának a város költségvetésének rendbe tételét tartja.

(Folytatás az 5. oldalon)

A váci ipartestület Köztársa-
ság úti székházában Buchwald 
Imre elnök köszöntőjében el-
mondta, hogy a jeles ünne-
pi esemény jó alkalmat kínál 
arra, hogy a város új vezetői 
és az ipartestület elnöksége a 
szakmai megnyilatkozásokon, 
az együttműködés jövőbeni 
lehetőségének felvázolásán túl 
fehér asztal mellett is megis-
merjék egymást. 

Késhegyi László, az ipartes-
tület ügyvezető elnöke – aki 
20 éve, az újjáalakulás óta vesz 
részt az ipartestület munkájá-
ban – szakmai alapossággal ér-
tékelte a váci iparos társadalom 
két évtizedes munkáját, Vác és 
a környező települések gazda-
sági, társadalmi életében be-
töltött meghatározó szerepét. 
A visszaemlékezést 1989-től 
kezdte, amikor megszületett 
az önkéntes tagság fogalma az 

iparostársadalomban, melynek 
eredményeként 1990-ben 84 fő 
újraalakította a Vác- és Vidé-
ke Ipartestületet. A régi név fel-
vételével elődeink előtt is tisz-
telegtünk, akik 1886-ban hoz-
ták létre az ipartestületet, hogy 
megalakítsák szakmai és ér-
dekvédelmi szervezetüket – 
mondta Késhegyi László.

A váci testületet, akárcsak 
az ország többi szervezetét 
– 1948-ban – egy kormány-
rendelet megszüntette, és lét-
rehozta helyettük a KIOSZ-
okat. A kötelező KIOSZ tagság 
1990. április 1-jén szűnt meg, s 
ezt követően szervezték újjá a 
Vác– és Vidéke Ipartestületet.

A város polgármestere szorosabbra kívánja fűzni 
az önkormányzat és a vállalkozók együttműködését 

Újraalakulásának  
20. évfordulóját ünnepelte  

a Vác- és Vidéke Ipartestület
Újraalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a 124 éves Vác- és Vidéke Ipartestület. A nap-
jainkban 278 főt számláló ipartestület két évtizedes eredményes munkájáról adhatott szá-
mot az elnökség. 1990-ben az elődök nyomdokaiba lépő utódok az ezredfordulóra modern, 
a szervezet eredményes működésének biztos gazdasági alapot jelentő székházat építettek. 
Érdekképviseleti munkájukat aktivitás és hatékonyság jellemzi. Az ünnepi rendezvényre 
ellátogató Fördős Attila polgármester a jövőben szorosabbra kívánja fűzni az önkormány-
zat és a vállalkozók együttműködését.

(Folytatás a 6. oldalon)

Buchwald Imre az Ipartestület elnöke ünnepi megnyitójában tartalmasnak 
és hatékonynak nevezte az önkormányzattal való együttműködést



Két modern Mercedes típu-
sú autó járta az utakat. A fő-
útvonalakat, buszjáratokat – 
ha eláll a hóesés – hat órán 
belül teszik teljesen járható-
vá, tudtuk meg Bauer Már-
ton szállításvezetőtől. Folya-
matos hóesés esetén újra és 
újra ezekre az utakra kon-
centrálnak, a mellékutakra 
csak ezt követően kerülhet 
sor. Ha már nincs csapadék, 
a keskenyebb utcákat traktor 
vontatta utánfutóra szerelt 
szóróval járják végig. 

Ezzel kapcsolatban azt is 

megtudtuk, hogy megfele-
lő készlet áll rendelkezésre a 
csúszásmentesítő anyagból, s 

a folyamatos pótlásról is gon-
doskodnak. 

Katona M. István 

Tudósítások Dunakesziről
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A lapunknak nyilatko-
zó Dióssi Csaba polgármes-
ter példaértékűnek nevezte, 
hogy a kétharmados többsé-
get alkotó Fidesz-KDNP szö-
vetség képviselői mellett ki-
vétel nélkül támogatja a vá-
ros hosszú távú koncepció-
ját és annak megvalósítását 
a két MSZP-s, a Jobbik-os, az 
LMP-s, valamint a független 
városatya is. 

– Munkaterven kívüli, egy 
napos szakmai konzultációt 
tartottunk, melyen minden-
ki kötetlenül fejthette ki véle-
ményét, ötletét, javaslatait. A 
képviselők körében rendkí-

vül kedvező fogadtatása volt 
a munkaértekezletnek, jól ér-
zékelhető volt lelkesedésük, a 
közös cselekvés igénye. Túl-
zás nélkül mondhatom, hogy 
mindannyian „lázba jöttek”, 
volt, aki kijelentette: „Ha az 
egyeztetett elképzeléseknek 
csak a töredékét tudjuk meg-
valósítani, akkor már nagyon 
sokat tettünk Dunakeszi-
ért.” Külön öröm számom-
ra, hogy ezt nem a mi frak-
ciónk tagja mondta. Ez az al-
kotó szellemű légkör, a város 
érdekét mindenek fölé eme-
lő képviselői politizálás lehet 
a garancia arra – amit Erdész 

Zoltán alpolgármester úrral 
a konzultáció kezdetén meg-
fogalmaztunk – , hogy az ön-
kormányzat átlátható, terve-
zett és hatékony munkát vé-
gezzen az előttünk álló négy 
esztendőben. Célunk, hogy a 
parttalan viták helyett konst-
ruktív, Dunakeszi érdekét 
szolgáló szellemiség jelle-
mezze az önkormányzat te-
vékenységét, melynek meg-
valósításához mind a 14 kép-
viselő nevét és aláírását adta 
– tájékoztatott a példaértékű 
megállapodásról Dióssi Csa-
ba polgármester.

(Vetési)

December 9. csütörtök 17 óra: 
Karácsonyváró zenés délután a József 
Attila Művelődési Központban.
Közreműködnek: Regős Anna Júlia és 
Regősné Kustra Melinda zongo-
ra, a Piros Óvoda óvónői ének-
kara, a gödi Búzaszem Iskola 
diákjai, és a Dunakeszi Kon-
certfúvósok.
December 10. péntek 16 
óra: 
Ünnepváró adventi ünnepség 
a Kőrösi Csoma Sándor előtti té-
ren. Fellépnek a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola és a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola diákjai és tanárai. A ked-
ves érdeklődőket kirakodóvásár és forró 
tea várja.
December 11. szombat 10 óra:
Ünnepváró kézműves foglalkozás a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth u. 

6.) gyermekrészlegében. Az alapanyago-
kat a könyvtár biztosítja, a foglalkozás in-
gyenes.

December 15., 16., 19., 20. és 21-én 19 
óra:
A Radnóti Diákszínpad bemutat-

ja Bertold Brecht, A szecsuáni 
jólélek című drámáját. Hely-
szín: Radnóti Miklós Gimnázi-
um, Bazsanth Vince u. 10.

December 17. péntek 16 óra: 
Betlehemi játék a Városháza 

előtti téren. Fellépnek a Radnó-
ti gimnázium és a Szent István iskola 

diákjai, tanárai és a Servite Ökumenikus 
Kórus. A téren karácsonyi kézműves kira-
kodóvásár is várja a látogatókat.
December 29. szerda 20 óra:
Kárpáti koncert a József Attila Művelődési 
Központban (Állomás sétány 17.) 
Elővételi belépő 2000 Ft.

Dunakeszin decemberben és januárban  
olvassák le a fő és mellékvízmérőket

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) tájékoztatja fogyasztóit, hogy 2010. 
december 10. és 2011. január 31.-e között végzi a fő és mellékvízmérők év végi leol-
vasását.

„Tisztelt Fogyasztóink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszin 2010. december 15. – 2011. január 

16. között kerül sor a vízórák leolvasására. 
A munkát végző kollégáink, valamint cégünk megbízottjai arcképes névkitűzővel 

rendelkeznek, mely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy lehetővé teszik a leolvasások végrehaj-

tását.
Egyben kívánunk Önöknek boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket.

DMRV Zrt.”

Ennek egyik formája lesz a 
negyedévente – első alkalom-
mal márciusban – megjelenő 
programfüzet, amelyben napi 
részletességgel közlik a város-
ban sorra kerülő eseményeket, 
rendezvényeket. 

A Programiroda munkatár-
sai az intézményekkel, sport-
egyesületekkel, civil közös-
ségekkel közösen kialakítan-
dó műsor– és rendezvényterv 
rendszeres megjelentetésével 
a város lakóit szeretnék elér-
ni, és megelőzni a programok, 
rendezvények „ütközését”. 

A Programiroda felada-

tai között szerepel városi ren-
dezvények szervezése is, me-
lyekről – a kiadványban sze-
replő programokhoz hason-
lóan – a helyi újság és televí-
zió nyújtotta nyilvánosságon 
túl az önkormányzat honlap-
ján, a www.dunakeszi.hu/
programok, és a programiro-
da facebookos és iwiw-es pro-
filján is értesülhetnek Duna-
keszi lakói. Terveik között sze-
repel rövid – 15-20 másodper-
ces – filmek készítése, melyek 
az aktuális programokat hiva-
tottak beharangozni, és tudó-
sítani egy-egy rendezvényről.

Az iroda munkatársaira vár 
az a feladat is, hogy megál-
modják és megalkossák Duna-
keszi arculatát, imázsát, mely-
től a város vezetői azt remélik, 
hogy bárhol is hangzik el a te-
lepülés neve, akkor minden-
ki számára olyan kifinomult, 
és egyértelmű üzenete legyen, 
mint Szentendrének, Sopron-
nak, vagy Tokajnak...

A Programiroda elérhető-
ségei: Polgármesteri Hiva-
tal, 119 szoba. Telefon: (27) 
542-800/169-es mellék, email: 
programiroda@dunakeszi.hu

V. I.

Felhívjuk a Tisztelt La-
kosok és az adakozni szán-
dékozó vállalkozók figyel-
mét, hogy akinek lehetősége 
van rá feleslegessé vált ruhá-
it, játékait, takarító eszköze-
it, műszaki cikkeit, könyv- 
és tankönyveit, élelmiszereit, 

valamint egyéb hasznos ado-
mányait mielőbb – lehetőség 
szerint a karácsonyi ünne-
pek előtt – juttasson el a Du-
nakeszi, Szent István utca 
48. alatt (Kispostával szem-
ben, a régi Földhivatal épü-
letében) található irodánkba 

vagy esetenként akár házhoz 
is megyünk érte.

Segítségüket a rászorulók 
nevében is előre is köszönöm:

Ábri Ferenc elnök
Cigány Önkormányzat 

Irodai tel.: 27/540-276
Mobil: 06-20-417-5358

A képviselők egyhangúlag elfogadták a város 2010-2014-ig 
tartó városüzemeltetési és városfejlesztési elképzeléseit

Dunakeszi érdeke felülírta 
a pártpolitikai ambíciókat

Dunakeszi Város Önkormányzati képviselői november végén, egész napos munkaértekez-
leten elfogadták a 2014-ig tartó településfejlesztési terveket. Dióssi Csaba polgármester és 
Erdész Zoltán alpolgármester ismertette a várost érintő elképzeléseiket, melyek részleteit a 
testületi tagok témák szerint vitattak meg. A konstruktív, a város érdekében végzett közös 
munka eredményeképpen megteremtődtek a hatékony, átlátható és tervszerű fejlődés alap-
jai. Az elképzelésekkel kivétel nélkül, minden képviselő egyetértett, melyet egy nyilatkozat 
aláírásával megerősítettek.

Felkészült a télre a Dunakeszi 
Közüzemi és Komplex Kft. 

Az első hó legfeljebb a lakosságot és a téli gumival még nem rendelkező autósokat lepte 
meg. A Dunakeszi Közüzemi és Komplex Kft. illetékesei azonban felkészültek az időjárás 
télire fordulására és a telephelyről szinte azonnal elindultak a hótoló és só-homokszóró be-
rendezéssel ellátott gépjárművek.

Felhívás adománygyűjtésre
A rászoruló dunakeszi lakosok részére adománygyűjtést szervez  
a Cigány Önkormányzat

Dunakeszi arculatának kialakítása mellett legfontosabb cél  
a városi rendezvények koordinálása, a lakosság széleskörű tájékoztatása 

Programiroda alakult  
a Városházán

December elsejével, a polgármesteri hivatalon belül megalakult a Dunakeszi Programiro-
da, amelynek vezetőjéül Csoma Attilát, a városi könyvtár igazgatóhelyettesét nevezték ki. A 
Programiroda legfontosabb célja, hogy a város sokszínű, rendkívül gazdag kulturális, mű-
vészeti, sport, intézményi és civil közösségeinek rendezvényeit koordinálja, egységes, jól át-
tekinthető formában juttassa el Dunakeszi valamennyi polgárához. 

A Dunakeszi Programiroda 
decemberi ajánlata
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•  Dunakeszin, Barátság utcában, VIII. emeleti 36m2-es, 1,5 szobás, világos konyhás, öröklakás  
7,2 M Ft-ért eladó. T.: +36 30 95-04-551

•  Eszter az Ön Asszisztense: Virtuális Irodai szolgáltatás! Ha engem választ egy irodai asszisz-
tens helyett, csak a tényleges munkát fizeti ki, nem kell járulékokat, villanyszámlát Önnek fi-
zetnie! Nézze meg honlapomat, ismerkedjen meg ezzel az  internet adta lehetőséggel! Hiszen 
ugyan azt csinálom, mintha ott dolgoznék Ön mellett egy légtérben, csak olcsobban teszem!  
www.eszterva.hu, e-mail: eszter@eszterva.hu Telefon: +36-30/525-0157

•  KARÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK vásárolhatók Váchartyánban a termelőtől. Előre kivágott: 
1,20 m-ig 1.500 Ft/db; 1,30 m-től 1.250 Ft/m ártól (december 13-ától) Földlabdás: 3.500 Ft/
db ártól. (A fenyőket kiválasztás után ásom ki!) Tel.: +36-20-577-2189 vagy 06-27-367-107 (este)  
Cím: Váchartyán, József Attila u. 40. (Rud nay-kert, MÁV megállótól 300 m)

•  Eladó egy tökéletes ál-
lapotban  lévő (egyszer 
használt) Salon Drill csi-
szológép: be szo rí tógyűrűs, 
fémházas fejjel, digitális 
fordulatszámfokozat kijel-
zővel, oda-vissza 3.000-
20.000 fordulatszámmal, 
lábpedál kapcsolóval + 6 
fejes fejkészlet. Tel.: +36-
30/498-4748

•   Eladó Dunakeszi alagi 
kertvárosi területén, a 
Víztorony közelében 35 
nm-es – szoba, konyha, 
fürdőszoba, gázfűtéses 
– összkomfortos lakás, 
melyben kandalló is van. 
Részben bútorozott. Ára: 
6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-
321-5752, +36-20-968-
3216

Évekkel ezelőtt a Duna-
Dráva Cement Kft. létreho-
zott egy olyan alapítványt, 
amelynek célja a Vácon ta-
nuló tehetséges diákok er-
kölcsi és anyagi támogatása. 
Immáron hat éve ismerik el a 
város legjobb tanulóit, akik a 
kimagasló tanulmányi ered-
ményeiken kívül másban is 
– sport, zene, irodalom – va-
lami kiemelkedőt nyújtanak. 
Minden általános és közép-
iskola 10 tanulót delegálhat, 
akiknek a pályázatát az ala-
pítvány kuratóriuma bírál-
ja el. Az általános iskolások 
tíz hónapon keresztül havi 

6.000, míg a középiskolások 
havi 8.000 Ft-ot kapnak.

Idén nem kevesebb, mint 
68 pályamunka érkezett, és 
ahogy azt Bászler Mária, a 
Duna-Dráva Ifjúsági és In-
novációs Alapítvány kura-
tóriumának elnöke, a válla-
lat HR igazgatója lapunknak 
elmondta, tizennégy általá-
nos iskolás, nyolc zeneiskolás 
és 46 középiskolás jelentke-
zett a 2010-es kiírásra. Vala-
mennyi pályamű megfelelt a 
kiírásnak, így nagyon nehéz 
volt közülük kiválasztani a 
40 győztes munkát. „Az ösz-
töndíj célkitűzése nem válto-
zott, a vállalat továbbra is el-
sősorban azoknak a fiatalok-
nak kíván támogatást nyújta-
ni, akik kiemelkedően teljesí-
tenek, kitűnnek társaik közül 
és ígéretes tehetségnek bizo-
nyulnak egy, vagy több terü-
leten, valamint iskolai telje-
sítményük is kiegyensúlyo-
zottan jó” – mondta el a ku-
ratórium elnöke. 

A november 26-i ünnepé-
lyes díjátadón Sövér Ferenc, a 
DDC gazdasági vezérigazga-

tója szerint még az időjárás is 
kedvezett az ünnepi pillanat-
nak, hisz ragyogó napsütés 
mellett került sor a 40 díja-
zott nevének kihirdetésére. A 
cégvezető elmondta, ugyan a 
gazdasági válság a vállalatot 
is megviselte, ám a tehetsé-
gek támogatásának megszün-
tetése sosem jutott eszükbe. 
Sőt, jövőre már Beremenden 
is hasonló pályázatot írnak ki 
az ottani tehetségek számára. 
„A DDC Cégcsoport ugyan 
jelentős költségcsökkentésre 
és átszervezésekre kénysze-
rült. Mindezzel együtt, to-
vábbra is szerepet vállalunk 
a környezetünkben élő fiata-
lok ösztönzésében és támo-

gatásában” – hangsúlyozta 
Sövér Ferenc.

A kuratórium tagja, Bódisné 
Elek Ilona az elismerések át-
adása előtt kifejtette, nagy 
öröm számukra, hogy az ere-
deti célkitűzésüket, miszerint 
támogatják a helyi tehetsége-
ket, sikerült megvalósítaniuk. 
Eddig 240 ösztöndíjasa van a 
cégnek, és valamennyi pályá-

zó a kiemel-
kedő telje-
s í t m é n y e 
mel lett még aktív közösségi 
ember is. „Külön öröm szá-
munkra, hogy idén hét olyan 
tanulónak is elfogadhattuk a 
pályázatát, akik tavaly is az 
ösztöndíjasunknak vallhatta 
magát” – tette hozzá Bódisné 
Elek Ilona.

A november 26-i ünnepsé-
gen negyven díjazott vehette 
át a DDC Kft. elismerését. Az 
ünnepélyes ösztöndíj átadó 
eseményt színesítette a váci 
fiatalok verses, zenés műsora.

– molnár –  
Fotó: KesziPress

Idén is negyven váci diák részesül „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjban

Anyagi támogatás az erkölcsi elismerés mellé
A Duna-Dráva Cement Kft. alapítványa immáron hatodik éve 3 millió forinttal támogatja a tehetséges váci 
diákokat. Az ösztöndíj-pályázaton a helyi általános és középiskolák diákjai indulhattak, a nyertesek 2010. 
november 26-án vehették át okleveleiket a cementgyár irodaházában.  Az alapítvány kuratóriuma külön 
örömére idén hét olyan díjazott is akadt, aki 2009-ben is elnyerte a támogatásukat.

Szőke István, Szob új polgármestere szeretné  
visszahozni a város régi lendületét

„Lehetőséget akarok biztosítani 
valamennyi rétegnek”

 – Sajnos, úgy kell ter-
veznünk a szép jövőt, hogy 
közben szinte elviselhetet-
len terhet ró ránk az örök-
ség. Többszáz milliós mí-
nuszban van a város kasszá-
ja, mert hirtelen olyan pénz-
ügyi tranzakciókat kellett az 
előző városvezetés miatt vég-
rehajtanunk, amire csak fi-
zetési ígéret volt, ám fedezet 
semmi. Ezeket áthidaló hite-
lek segítségével mára teljesí-
tettük, és úgy vélem, a ciklus 
végére ugyanennyi plusszal 
zárhatjuk a pénzügyi mérle-
günket.

– Feltéve, ha sikerül közös 
nevezőre jutnia a hat, füg-
getlen képviselőtársával…

 – Sikerülnie kell. Igaz, egy-
előre nehezen boldogulunk 
egymással, mert minden-
ki ugyan jó szándékkal áll 
az előttünk tornyosuló fel-
adatok elé, ám mindenki-
nek megvan a maga elkép-
zelése a megoldásokról. Biz-
tos vagyok abban, hogy si-
kerül egységet kovácsolnom 
a testületből, és ehhez a kö-

zös kezdő lépéseket már meg 
is tettük.

– A tervek szépek, de ah-
hoz, hogy végre tudják haj-
tani, a lakosság támogatá-
sára is szükség van. Miként 
oldják meg a szobiakkal való 
folyamatos konzultációt?

– Mindenekelőtt a helyi saj-
tóval igyekszünk jó kapcso-
latot kialakítani, mint pél-
dául az Önök lapja, illetve a 
szobi újság, a Helyi Hírnök, 
melyekben tájékoztatjuk a 
lakosságot az elképzelése-
inkről. Rendszeresen tartunk 
hétfő délutánonként a he-
lyi művelődési házban foga-
dónapot. Már most kiderült, 
nagy igény van erre, hisz ed-
dig minden alkalommal zsú-
folásig telt az előtér.

– Mennyire tartja fontos-
nak, hogy a régió más telepü-
lésvezetőivel szoros együtt-
működést építsen ki a Duna-
kanyar érdekében?

– Tisztában vagyok azzal, 
hogy csak közösen dolgoz-
va aknázhatjuk ki a Duna-
kanyarban rejlő lehetősége-
inket. Amióta elfoglaltam a 
hivatalomat, folyamatosan 
tartom a kapcsolatot a ré-
gió polgármestereivel, akik-
kel számos közös programot 
szeretnénk megvalósítani. Az 
egyik ilyen a kerékpárút befe-
jezése, amire mindenképpen 
előteremtsük a pénzt, és még 
a tavasszal szeretnénk átadni 
a kirándulók számára.

– molnár -

(Folytatás a 3. oldalról)
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A tanulmányút során a 
résztvevők két különböző 
helyzetben lévő oktatási in-
tézményben, a Greensward 
Academy-n, valamint a Town 
Campus-on, s a Colchester 
Institute-n vendégeskedtek, 
ahol iskola– és óralátogatá-
sok, ill. prezentációk kereté-
ben nyílt mód tapasztalatcse-
rére. Míg az angol mérés-érté-
kelési rendszer alapján kima-
gasló színvonalú Greensward 
Academy elit iskolaként mű-
ködik, melybe a környező te-
lepülések jobb módú család-
jainak gyermekei járnak, ad-
dig az utóbbi, két campusból 
álló szervezetet két, előző-
leg már bezárt intézmény új-
raindításával hozták létre. 
A jelenlegi vezetés legfon-
tosabb és talán legnehezebb 
feladata, hogy működőké-
pessé és szakmai szempont-
ból is minőségivé tegye az in-
tézményt. A diákok jelentős 
hányada hátrányos helyzetű, 
sokan bevándorló családok 
gyermekei. Érdekes azonban, 
hogy e különböző helyzet az 
oktatás színvonalában vagy 
akár az iskola felszereltségé-
ben kevés minőségi különb-
séget eredményez. Az angli-

ai szakképzés helyzetét alap-
vetően meghatározza a sta-
bil gazdasági háttér: az állam 
megfelelő mértékű támoga-
tást nyújt a szakképző isko-

lák működtetéséhez; az intéz-
mények tárgyi felszereltsége 
pedig – úgy tűnik – minden 
igényt kielégít. A tantermek-
ben a legmodernebb audio-
vizuális eszközök, interak-
tív táblák biztosítják az ok-
tatás minőségi színvonalát. 
Az intézmények tevékenysé-
gét nagyfokú szervezettség és 
rend hatja át, melynek egyik 
külső „megnyilvánulása” a 

16 éves korig kötelező egyen-
ruha. Az egyenruha viselését 
ugyanakkor a diákok – saját 
elmondásuk szerint – maguk 
is fontosnak tartják, mint az 

adott iskolához, közösséghez 
való tartozás jelképét.  

A meglátogatott intézmé-
nyekben ugyanakkor számos 
módszertani, szakmai hason-
lóság volt megfigyelhető. Az 
elméleti oktatásban a fron-
tális oktatási módszer mel-
lett nagy hangsúlyt kapnak a 
„tréningszerű” megoldások: a 
körbe rendezett tanulói mun-
kaasztaloknál a diákok egyé-

ni és team munkában dolgoz-
nak. Jellemző a gyakorlatias 
megközelítésmód. A szakta-
nárok mellett ún. „pedagógus 
rezidensek” vesznek részt az 
órákon, akik egyrészt a szer-
vezési, lebonyolítási felada-
tokban nyújtanak segítséget, 
másrészről pedig megkönnyí-
tik a pedagógiai tevékenysé-
get is. Ezen felül, az SNI-s ta-
nulók integrált nevelését fej-
lesztő pedagógus segíti elő, 
aki szükség esetén a tanu-
ló mellett részt vesz a tanórai 
munkában. A munkanap-
lók kiemelik az angol pedagó-
gus kollégák motiváltságát és 
energikus stílusú óravezeté-
sét, melyre a diákok hasonló 
motiváltsággal és aktivitással 
válaszolnak.

A szakképzés számára a leg-
nagyobb kihívás – Angliában 
is, csakúgy, mint a hazai vi-
szonyok között – a változó 
munkaerő-piaci igényekhez 
való alkalmazkodás, mely – a 
kinti tapasztalatok tükrében 
úgy tűnik – csak a szakkép-
zésben részt vevő szakembe-
rek és a munkaerő-piaci sze-
replők folyamatos párbeszé-
dével oldható meg.  

A szerk.

A váci oktatók szerint az angol diákok büszkék iskolájukra

Angliában minden feltétel adott 
a szakképzők működéséhez

Az angliai szakképzés helyzetével, gyakorlatával ismerkedhettek meg azok az oktatásügyi, illetve ifjúságvédelmi területen 
tevékenykedő szakemberek, akik a közelmúltban, a Naszály – Galga Térségi Integrált Szakképző Központ csoportjának 
tagjaként vettek részt egy nyolcnapos angliai tanulmányúton. A szakmai konzultáció és az utazás a Leonardo Mobilitás c. 
pályázaton elnyert forrásból valósult meg. Az ott készített, és szerkesztőségünkhöz eljuttatott munkanaplók tapasztalata-
iból készítettük alábbi összeállításunkat.

Mit szóljunk ezekhez az opusokhoz? Mint általában az 
avantgárd költészet darabjai, nem könnyen érthetők. Szokat-
lan képekkel szembesül az olvasó, a hallgató. A valóság képei 
olykor teljesen elvont fogalmakra vonatkoznak, néha szokat-
lan képzésű szavakkal is találkozunk. Már maga a kötet címe 
is ezt sugallja: Visszasejtesít. Nem könnyű felfedezni, hogy eb-
ben a szóalakban a sejt főnév rejlik mint tőmorféma, amely-
hez előbb melléknév- majd pedig igeképző járul, az így létre-
jött ige jelentését aztán a vissza igekötő módosítja. Én valami 
olyasmit érzek, hogy a költő az apró parányi testhez, a sejt-
hez akar visszamenni.(vö. József Attila: „Az őssejtig vagyok 
minden ős.”). De ugyancsak meghökkentő a „holtomiglan”, 
„csontomiglan”, „voltomiglan” felsorolás. Különösen ez utób-
bi szó jelentését nehéz megfejteni.

Ezekre a megértésbeli nehézségekre mutatott rá Jelenits ta-
nár úr értő elemzése, amikor a versek bemutatása után szót 
kapott. Azt mondta, hogy a magyarban van egy szólás: Csu-
pa fül vagyok. Erre a „csupa fül”-re van szükség egy-egy köl-
temény befogadásakor. Többről van szó tehát, mint egyetlen 
érzékszervünk működtetésére. Úgy vélte, hogy Németh Pé-
ter Mikola a modern költészet útját keresi, amelyen itt-ott ki-
sebb-nagyobb buktatók vannak. Próbáljunk csupa fülek len-
ni, hogy kiolvassuk a versekből a költői üzenetet!

Talán még annyit a bemutatóról, hogy időben aránytala-
nul sok volt a költőnek és családjának a szereplése. Időt kel-
lett volna hagyni a beszélgetésre, arra, hogy a közönség 
megnyilatkozhassék. Akkor talán közvetlenebb lett volna a 
szerző és a közönség találkozója

Dóra Zoltán

A napjainkban 278 főt soraiban 
tudó testület tevékenyen vesz részt 
az érdek-képviseleti munkában. Pest 
megye 29 helyi szervezete Késhegyi 
Lászlót választotta az Ipartestületek 
Országos Szövetségének elnökségébe. 
Az IPOSZ a váci ügyvezető elnököt 
delegálta a Közép-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Központ Mun-
kaügyi Tanács munkaadói oldalába. 
Késhegyi László elismerően nyilatko-
zott az országos szövetség érdek-kép-
viseleti tevékenységéről, amely min-
dig következetesen képviselte a vál-
lalkozók érdekeit. Tényként rögzíteni 
kell, hogy javaslatait sajnos nem min-
dig vette a törvényalkotó figyelembe 
– húzta alá az ügyvezető elnök. 

Késhegyi László értékelésében fel-
idézte az iparosság példaértékű össze-
fogását, melynek köszönhetően egy 
modern, megújult székházban képvi-
selhetik a Vác– és Vidéke Ipartestület-
be tömörült mesteremberek érdekeit. 
Az elmúlt két évtizedben a mindenko-
ri elnökség mindvégig vállalta a kihí-
vásokat, nagyon kemény munkát vég-
zett, melynek nem maradt el az ered-
ménye. A testület gazdálkodásának 
eredményessége folyamatosan javult. 

Az iparosok életében jelentős ál-
lomásnak számít az 1994-es eszten-
dő, amikor együttműködési megál-
lapodást kötöttek Vác Város Önkor-
mányzatával. Az azóta is fennálló 
együttműködést hatékony, a kétolda-

lú konstruktivitás jellemzi – jelen-
tette ki Késhegyi László. Az ipartes-
tület belső életéről szólva elmond-
ta, hogy rendezvényeik sikeresek, jó 
hangulatúak. Örömmel beszélt ar-

ról, hogy az évek során heten vehet-
ték át az Év Vállalkozója kitüntető cí-
met. 40 éves tagsága elismeréseként a 
közelmúltban két főt, Urbán Julian-
nát és Ormándi Józsefet aranygyűrű-
vel ajándékozott meg az ipartestület. 

Késhegyi László értékelő beszámoló-
ját reménykeltő mondatokkal zárva 
kijelentette, hogy az ipartestület bi-
zakodással tekint a kormány által ki-
dolgozott, 2011-ben induló Széchenyi 

Hitel felé. Az önkormányzattal való 
együttműködés szorosabbra fűzésé-
től pedig a kis– és mikro vállalkozók 
piaci helyzetének javulását várja.

Buchwald Imre szerint az önkor-
mányzattal való tartalmas együtt-
működés folytatására garanciát ad-
nak az általuk szervezett polgármes-
ter-jelöltek vitája során tett nyilatko-
zatok. Örömmel jelentette be, hogy 
Fördős Attila megválasztott polgár-
mesterként megerősítette korábbi 
együttműködési szándékát, aki al-
polgármesterével, Mokánszky Zol-
tánnal, és Dr. Dora Péter jegyzővel 
együtt személyesen is megtisztelte a 
váci iparosság ünnepi rendezvényét. 
Az eseményen megjelent Kászonyi 
Károly önkormányzati képviselő, a 

pénzügyi és ellenőrzési bizottság el-
nöke, Kökény Szabolcs, a polgármes-
teri hivatal költségvetési és adóosz-
tály vezetője. 

Fördős Attila polgármester ünne-
pi köszöntőjében a vállalkozók mun-
káját, társadalmi felelősség vállalá-
sának jelentőségét méltatta. A gaz-
dasági és pénzügyi recesszió az ön-
kormányzatokat és a vállalkozáso-
kat egyaránt sújtja – mondta. Ezért 
ennek tompítása érdekében még szo-
rosabb együttműködést javasolt az 
ipartestülettel. Támogatta, hogy a he-
lyi vállalkozók meghatározó szere-
pet kapjanak a város üzemeltetésé-
ben. Vác polgármestere bejelentette, 
hogy a közös célok megvalósítása ér-
dekében az önkormányzati munkála-
tok várható pályázati kiírását átadják 
az ipartestület elnökségének, hogy az 
iparosok és vállalkozók időben érte-
süljenek a lehetőségekről. – Ugyanígy 
gondolkodom a nagy beruházásokról 
is – mondta Fördős Attila, aki megje-
gyezte, hogy az ilyen jellegű beruhá-
zások menedzseléséhez már koráb-
ban is az ipartestület környezetéből 
kértek fel szakembereket, amely egy 
újszerű gondolkodás és együttműkö-
dés irányába mutat.

Szűcs György, az IPOSZ elnöke a 
váci vállalkozók tevékenységének el-
ismerését követően a szövetség húsz 
éves életét reprezentáló könyvet aján-
dékozott a város polgármesterének. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Visszasejtesít
(Németh Péter Mikola könyvbemutatója 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán)
November 26-án az Apor Vilmos Katolikus Főiskola könyv-
tára adott helyet Németh Péter Mikola könyvbemutatójá-
nak. A barátokból, ismerősökből álló hallgatóság előtt első-
ként a szerző szólt költészetéről, az avantgárd művészetről. 
Ezt követően dr. Varga Lajos segédpüspök atya tartott beve-
zetőt, méltatva a költő munkásságát is. Majd ismét a szerző, 
illetve gyermekei szerepeltek. Verseket mondtak, illetve ze-
nei kísérettel festették alá az egyes költeményeket.

MuLTIREKLáM  TábLáK 
béRbEADóK  

Az  M2 úT  MELLETT!
Tel.: +36-30/342-8032

(Folytatás a 3. oldalról)

Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt vezetésével a váci pedagógusok  
az angol szakképzési rendszert tanulmányozták Londonban

Újraalakulásának 20. évfordulóját  
ünnepelte a Vác- és Vidéke Ipartestület

Késhegyi László ügyvezető elnök értékelte az elmúlt két évtized munkáját

Urbán Julianna négy évtizedes szakmai  
tevékenységéhez gratulált Fördős Attila
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Hogy is történt? A klubo-
zást a 40-es korosztály kezd-
te, majd az 50-es derékhad 
folytatta és utánuk még né-
hány 60-as is.  A másfél év-
tizedes működés alatt több 
száz felsőgödi és környékbe-
li fiatal töltötte estéit az Ady 
Klub(könyvtár)ban és az 
Iparos körben. Több helybé-
li társaság: a Csomádi-rét, a 
Kőfal, a Bástyák, a Fenyves, 
a Focisták és az Alsógödiek 
többé-kevésbé zárt, évről-év-
re megújuló nemzedéke for-
dult meg itt és keveredett, ba-
rátkozott össze.

A magnós klubestek közé 
öntevékeny irodalmi és is-
meret-terjesztő programokat 
iktattunk, diavetítéssel és 16-
os „népszerű-tudományos” 
kisfilmekkel fűszerezve. Ki-
emelkedő volt a Dalárdával 
közös „Lengyel-Magyar Ba-
ráti Est” és egy saját Képző-
művészeti Kiállítás is. 

Csoportosan néztük a TV 
„Halló Fiúk! Halló lányok”, 
a „Táncdalfesztivál”, a „Ki 
Mit Tud?”műsorait, az aktu-
ális korcsolyabajnokságok és 

más sportesemények közve-
títéseit.

A teltház miatt kezdemé-
nyeztük az Ady Klub régi, 
tornyos épületének bővíté-
sét. A mai könyvtári szárny 
alapozását vidám kalákában 
csináltuk. Az Iparoskörben 
elődeink hagyományait foly-
tatva mi is bálokat rendez-
tünk, majd áttértünk a na-
gyobb klubestekre, szereplési 
lehetőséget adva a helyi beat-
felállású zenekaroknak.

Az egykori vidám, néha 
csínytevő fiatalok felnőttek, 
többen híres emberek lettek, 
néhányan ütköztek a tör-
vénnyel. 

A többség átlagosan élt, 
szakmunkás, alkalmazott, 
vezető, vagy vállalkozó lett, 
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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

Azok a felsőgödi 60-as évek
Filmvetítésre megtelt az Ady Klub 

Az 1962-ben alapított Ady Endre Körön belül indult be szombat esténként az önálló Ifjúsági Klub. Az egykori tagok, kor-
társaik, családtagok és érdeklődő mai fiatalok mintegy 75-80-an jöttek el november 21-én, hogy megnézzék a korabeli 8 
mm-es filmrészleteket, a Felsőgödi társasági élet megőrzött mozgó dokumentumát.

részt vett a közéletben, gye-
reket nevelt, istápolta szüle-
it, egyik-másik ma már maga 
szorul gondozásra.

Az elmúlt 20 év különösen 
szétzilálta a mi társaságun-
kat is, többnyire különböző 
nézeteket vallunk, de ez min-
denki magánügye. 

Az összejövetelen a közös 
múltra emlékeztünk, tiszte-
lettel gondoltunk a néhai ala-
pítókra és elhunyt társaink-
ra.

Először Reményi József 
idézte fel gyerekkorunkat 
az 50-es évekből, ecsetelve a 
természeti környezetet, ahol 
szabadidőnket töltöttük.

Ezután diaképek következ-
tek a Gödi Almanachból és 
saját fotóinkból, majd leve-

2010. december 1–2011. január 31.
December 18. szombat 10-12 óráig  

és 16-18 óráig 

Helyszín: Vác, Március 15. tér
BET L E h E M I M ű S OR 

10 óra Váczi Néptáncegyüttes, 
10.30 óra Sajtkukacz együttes, 

11.15 óra Omikron Színpad zenés karácsonyi gyermekműsora
16 óra Váczi Néptáncegyüttes

16.30 óra Fülemüle hagyományőrző Énekkar – Kismarosról
17 óra Rockfolk Blues Band.

Hagyományos karácsonyi műsorokkal, süteménnyel  
és forró teával várjuk az érdeklődőket.

JÁS Z OL É L ő Á L L ATOK KA L !

2010. december 27. 19 óra

Ray Cooney: A miniszter félrelép 
Vígjáték a Pannon Várszínház előadásban.

A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ft. 

December 11. szombat 16 óra 

Téli  tárlat  2010 -  Kiál l ítás
A kiállítás fővédnöke: Fördős Attila Vác Város polgármestere

Köszöntőt mond: Mokánszky Zoltán Vác város alpolgármestere
Megnyitja: Szemadám György festőművész, író

Közreműködik: Szabó Sándor gitárművész
Megtekinthető: január 17-ig

Költöztetés, mindennemű 
árufuvarozás, 

autószállítás és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig
KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

(Folytatás a 2. oldalról)

– Nagy öröm számomra, 
hogy egy ifjú nemzedék ak-
tív közéleti szerepet vállal – 
kezdte köszöntőjét Fördős At-
tila, aki elismeréssel szólt a fi-
atalokról, akik sokat tettek 
azért, hogy Vácnak ismét ke-
reszténydemokrata polgár-
mestere legyen. Az ő lelkese-
désük, felkészültségük, tárgyi 
ismerete új fejezetet indított el 
a váci politikában – mondta a 

polgármester, majd felidézte a 
közelmúlt rendkívül kedve-
ző tapasztalatait. – A fiatalok 
felismerték és megérezték az 
összefogás felelősségét, mely-
nek hatása egy püspöki város 
életében hosszú távon is meg-
mutatkozik. Az én szerény 
eszközeimmel segítem a szer-
vezet működését – nyújtott 
segítő jobbot Fördős Attila, 
aki szerint a politikai és köz-
életi együttműködésük ön-
magáért beszél. – Együtt kell 

gondolkodnunk Vác működ-
tetésében, építésében, jövőjé-
nek formálásában – mondta a 
polgármester, aki nagyon sze-
retné, ha ez az együttműkö-
dés példaértékű lenne mások 
számára is. – Szeretném, ha 
minél többen lennénk, akik 
ezt az értékrendet képviselve 
politizálnánk, mert ez szol-
gálja a magyarság valódi ér-
dekeit – zárta beszédét a vá-
ros kereszténydemokrata pol-
gármestere.

Befejezésül Hirling Zsolt 
felolvasta Semjén Zsolt leve-
lét, melyben a Keresztényde-
mokrata Néppárt elnöke üd-
vözölte a váci szervezet meg-
alakulását, melynek tagjait 
kérte, hogy lelki és szellemi 
építőként munkálkodjanak 
tovább Szent István művén, 
a keresztény Magyarország 
megvalósításán.

Vetési Imre

Új nemzedék - Megalakult  
az IKSZ váci szervezete

títettem 2 tekercset vágatlan 
filmjeimből. Németh Gyula 
válogatott hozzá korhű dal-
lamokat archívumából.

Végül 35 perc digitalizált 
film következett DVD-ről, 
dj. Nández szinkron zenéjé-
vel.

A film a 60-as évek társa-
sági életének korhű kereszt-
metszetét mutatta.

A régi tagok közül több, 
mint 30-an fogadták el meg-
újító nyilatkozatunkat, re-
gisztráltak és befizettek havi 
1 Ft jogfenntartó tagdíjat 
40-egynéhány évre vissza-
menőleg (felmerült költsége-
ink csökkentésére).

Köszönet az előkészítésért 
és a technikai közreműkö-
désért a fentieken túlmenően 
a régi klubosoknak (Román 
János, Haraszti Alfréd, Jan-
kai László, Menyhárt László, 
Pohiba Nelli, Hohner Miklós, 
Deme Gyula…), Farkas Csa-
bának, a Bakelit Filmklubos 
Piros Gergelynek.

A vetítés után, a lámpa fel-
kapcsolásakor beindult a rá-
csodálkozás a 4 évtizedig 
nem látott arcokra. Többen 
egymásba borultak, a lábak-
ba szinte „beindult a bugi és a 
rock and roll”. Azóta jönnek 
a pozitív visszajelzések, foly-
tatni szeretnénk a bulizást.

December 18-án, szomba-
ton a Retro Ady Klub követ-
kező vetítésén ismét találko-
zunk!

Gallé Gábor 
egykori klubvezető

  +36-30/370 2491
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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 fazon -arany felvásárlás magas 

áron, beszámítás, csere!

Vizitorna és Úszásoktatás 
a felsőgödi Kékduna Üdülőben,  

hétfőn, szerdán és pénteken délután és 
este, 5 éves kortól, de nyugdíjasoknak is.  

EGYÉNI REHAbILITÁcIóS 
FOGLALKOZÁSOK!

Jelenkezés és információ:  
SÁNTHA TíMEA  

Telefon: +36-20-425-9792 
(timeasantha@gmail.com)

www.vizitorna.net

Amikor szinte nap-
ra pontosan egy éve 
Kielben Erdei Zsolt va-
lami földöntúli telje-
sítménnyel elhódítot-
ta a WBC cirkálósú-
lyú világbajnoki övét 
Giacobbe Frago me-
nitől, nem sokan gon-
dolták azt, hogy Ma-
dár következő csatájá-
ra 364 napot kell majd 
várni. Nos, veretlen 
klasszisunk november 
21-én Atlantic Cityben 
lépett ringbe a kenyai 
Samson Onyango ellen, 
és Madár sima ponto-
zással – 79-73, 80-72, 80-72 – 
abszolválta a meccset, és tel-
jesítményével remélhetőleg 
sikerült meggyőznie az ame-
rikai szakembereket, hogy 
érdemes egy igazán nagy 
mérkőzésre.

„Ha nem is tartom rossz be-
mutatkozásnak a teljesítmé-
nyemet, mégsem vagyok ma-
radéktalanul elégedett. Saj-
nos én is megéreztem, hogy 
egy éve nem bokszoltam éles 
meccset, ráadásul izgultam is 
egy kicsit” – nyilatkozta Er-
dei Zsolt nem sokkal a mecs-
csét követően.

Az azóta hazatért Erdei úgy 
véli, legközelebb áprilisban 
léphet majd szorítóba. „Most 
egy áprilisi meccsben gon-
dolkodunk elsősorban. A be-
mutatkozás úgy-ahogy sike-
rült, és azt remélem, legkö-
zelebb már nagyobb kihívás 
vár rám és olyan ellenfél, aki 
ellen megmutathatom, mit is 
tudok valójában” – osztotta 
meg vágyait Erdei.

Nos, könnyen lehet, hogy 
az álma valóra válhat, hisz a 
profi boksz egyik élő legendá-
ja, a szintén félnehézsúlyban 

Erdei Zsolt: „Remélem, legközelebb  
nagyobb kihívás vár rám!”

Fölényes, egyhangú pontozásos győzelmet aratott Erdei Zsolt (32-0, 17 KO) az Atlantic Cityben rendezett bokszgálán a ke-
nyai Samson Onyango (20-7, 13 KO) ellen. Veretlen klasszisunk azóta már újra a családja körében pihenheti ki a meccs fá-
radalmait, és arra is jut ideje, hogy jótékonykodjon: egymillió forintot adományozott a vörösiszap károsultjainak. Nagy 
álma, hogy Bernard Hopkins ellen léphessen ringbe, akár teljesülhet is, hisz a 45 éves legenda nem zárkózna el egy Erdei el-
len vívandó találkozótól.

Madár egymillió forintot adományozott a vörösiszap károsultaknak

barkacsbolt

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat. 
Szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

verőCe, Árpád út 49., Tel.: 06-27-350-087

másrészt olyan bok-
szolókat segített már a 
csúcsra, mint a korábbi 
WBC félnehézsúlyú baj-
nok Chad Dawson, vagy 
az ex-nehézsúlyú világ-
első Hasim Rahman.

Az „Arc az egészsé-
gért alapítvány” arca és 
egyik alapítója Madár 
azt szeretné, ha a nehéz-
ségek leküzdése érdeké-
ben mindig olyan ösz-
szefogás lenne a jellem-
ző hazánkra, mint amit 
a vörösiszap károsultja-
inak megsegítése érde-
kében történt Magyar-

országon. „Szörnyű tragédia 
ez, amely sajnos emberélete-
ket is követelt, családok ott-
hona semmisült meg. Szeret-
nék segíteni, ezért a nemrég 
kapott Prima Díjamból fel-
ajánlottam egymillió forin-
tot az iszapkatasztrófa áldo-
zatai számára” – jelentette ki 
Erdei Zsolt. 

- molnár -
Fotó: sportmenu.hu/ 

Erdei Zsolt Menedzsment

bunyózó Bernard Hopkins 
kijelentette, hogy szívesen 
bokszolna Erdei Zsolt el-
len, akit jól ismer, és nagyon 
technikásnak tartja. Ha a 45 
éves Hopkins december 18-
án megveri a WBC félne-
hézsúlyú világbajnokát, Jean 
Pascalt, akkor könnyen elő-

fordulhat, hogy Madár ellen 
védené meg először az övét. 
Ebben az esetben viszont 
nagyon jól jöhet, hogy a hí-
rek szerint klasszisunkat az a 
Eddie Mustafa Muhamad ké-
szítené fel a nagy derbire, akit 
egyrészt szinte mindenki is-
mer és elismer Amerikában, 

NehezeN tud beszélgetNi  
családtagjaival?

szeretNé tisztáN  
hallaNi a szavakat?

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!

06-30/605-2339

Dunakeszi szakorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

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

JávoRszky ÖdÖn kóRház 
AudiológiA

2600 vác, argenti Döme tér 1-3.

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


