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Dunakeszin újulnak meg  
a Norvég Vasutak kocsijai

(Cikkünk a 4. oldalon)

(Írásunk a 2. oldalon)

A tragédia után bezárták
kosdi szénbányát

1931. szeptember 28-ig sok embernek adott munkát és megélhetést a Na-
szály-hegy oldalában működő kosdi szénbánya, melyet a hét bányász halá-
lát követelő tragédia végleg bezártak a francia tulajdonosok. Az áldozatok-
ra emlékeztek vasárnap. KépünK illusztráció

A világ vezető vasúti járműgyártó cége, a Bombardier Transportation meghatározó 
szerepet tölt be a mozdonyok, repülőgépek gyártásában is. Az érdekeltségébe tartozó 
vállalatok az új kocsigyártás mellett – mint pl. a Bombardier MÁV Kft. – sikeresen újít-
ják fel a régi kocsikat. A Norvég Vasutak megbízásából 56 Class5 típusú másodosztá-
lyú kocsit építenek újjá a dunakeszi üzemben. 



2 XIlI. évfolyam 19. számDunakanyar Régió

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

A kosdi szénterület 1770-től ismert. Az 
1800-as évek legvégén a Váci Püspö-
ki Hivatal felkérésére kezdődtek el a 
felmérések. Az első fúrásokat a Na-

szály-hegy Kosd felőli oldalán 1899 tavaszán 
kezdték mélyíteni, amit a következő évben 
újakkal folytattak. Már a legelső fúrások sike-
resek voltak, 130-132 méter mélyen 1-1,5 mé-
ter vastagságú, jó minőségű szenet találtak. 
A korabeli leírások arról szólnak, hogy jelen-
tős, mintegy félmillió tonna szénvagyon volt a 
hegy mélyében. 

A kosdi szénbánya rövid megszakítással a 
francia tulajdonú Váczi Kőszénbánya Társa-
ság kezelésében működött. A tulajdonos ta-
nácsot vezető Louis Loucher francia minisz-
ter, európai politikus, Magyarország jóváté-
teli tárgyalásainak egyik vezetője volt, aki 
ismerve a magyarországi helyzetet sok min-
denben nem értett egyet a hazánkra kivetett 
Trianoni Békediktátummal – adja hírül a ko-
rabeli krónika.  

Az Anna-akna mélyéből feltörő karsztvíz 
folyamatos veszélyt jelentett a bányászokra. 
1907-ben még emberáldozatok nélkül öntötte 
el a bányajáratokat a víz, ezért más mezőkben 
újra lehetett indítani a termelést – idézi fel az 
egy évszázada történt eseményt Kosd polgár-
mestere. A korábbi leírásokból és az egykori 
bányászok leszármazottainak elbeszéléseiből 
tudjuk, hogy a tulajdonosok nem ruháztak be 
a veszteségesen termelő bányába, s ezért a 
biztonsági berendezések és a járatok víztele-
nítése elégtelen volt – mondja László Zoltán. 

 A bánya vezetői ilyen körülmények között 

indították el a fokozott vízveszélynek kitett, 
mélyen fekvő szénmező kitermelését...  S a 
tragédia 1931. szeptember 28-án az esti órák-
ban bekövetkezett.

Egy kilencfős csoport a robbantás anyagát 
termelte ki, melynek helyszínét egy szűk, lej-
tős járat kötötte össze a néhány méterrel ma-
gasabban húzódó vágattal – idézi fel a tragé-

dia körülményeit László Zoltán polgármes-
ter. – A hirtelen, nagy robajjal és erővel betö-
rő víz ezen a szűk ereszkén keresztül öntöt-
te el a munkaterületet, aminek következtében 
hat vájár a föld mélyében lelte halálát. A kötél-
be kapaszkodva menekülő három csillés kö-
zül egyikük később belehalt sérüléseibe. Rá-
juk emlékezik meg minden évben a falu kö-
zössége – mondta Kosd vezetője.  

A 80 éve történt tragédia áldozatainak – 
Dóczi István, Dóczi József, Farkas Jenő, Fe-
hér Pál, ifj. Kovács János, Nerpl Mihály, 
Toman Ferenc – tiszteletére csendült fel va-
sárnap délután a bányász himnusz. A negyven 
éve emelt emlékművet a helyiek és váci vállal-
kozók támogatásával felújították, melyet öku-
menikus áldás keretében szenteltek fel. A tra-
gédia áldozataira emlékezett László Zoltán 
polgármester és Dr. Izsó István, a Magyar Bá-
nyászati Hivatal miskolci bányakapitánya. 

A nyolc évtizede történt eseményre négy 
programból álló rendezvény-sorozattal emlé-
kezik meg Kosd Önkormányzata, melyek ma-
gába ölelik a bányászat múltját, történetét be-
mutató ismeretterjesztő előadásokat is.  

A polgármester jó érzéssel beszélt arról, 
hogy a kultúrájában és vallásában sokszí-
nű település lakóiban erős a közösségi ösz-
szetartás igénye. Az 1931-ig működő bánya a 
tragédiát megelőző 27 év alatt a kosdiak és a 
szomszédos települések lakói mellett nagyon 
sok lengyel, német, olasz ajkú szakembernek 
adott munkát és otthont, akiknek leszárma-
zottai immár magyar állampolgárként élnek a 
faluban, akik a tősgyökeres kosdiakkal együtt 
ápolják történelmüket, hagyományaikat. 

(Vetési)

Örök mementó a kosdi bányászok tiszteletére

Hét áldozatot követelt a 80 éve 
történt bányaszerencsétlenség

A nyolcvan éve történt bányász-tragédiára emlékezett Kosd lakóközössége a vasárnap 
rendezett ökumenikus áldással. 1931. szeptember 28-án a késő esti órákban hirtelen 
és nagy erővel árasztotta el a víz a Naszály-hegy mélyében lévő munkaterületet, mely-
nek következtében hat vájár lelte halálát. Ők ma is a föld mélyében nyugszanak. Hete-
dik társuk a menekülés során szerzett sérülésekben vesztette életét. A négy évtizede 
emelt emlékmű körül vasárnap óta hét kopjafa is tiszteleg örök mementóként a tragé-
diában elhunyt hét bányász emléke előtt.  

E tizenhárom hős, akik utolsó szavaikkal 
sem a kegyelmet keresték, hanem a kis 
hazájukat éltették, és Istennek ajánlot-
ták fel a lelküket. Volt abban a mozdu-

latban valami fenséges és az utókornak feled-
hetetlen, amikor az utoljára hagyott Vécsey 
Károly odalépett a már élettelen Damjanich 
Jánoshoz, és kézcsókkal búcsúzott tőle.

Mert mit is üzent az utolsó szó jogán 
Leiningen-Westerburg Károly? „A világ felesz-
mél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Milyen igaza lett a legifjabb vértanúnak. A 
világ valóban feleszmélt, és ma már őszintén 
merünk emlékezni a Nemzet Halottaira, és ta-
lán sosem kell attól rettegnünk, hogy a törté-
nelem valaha is megismétli önmagát.

Igazi mementó az emberiség, a magyarság 
számára az aradi tizenhármak sorsa. Sose fe-
ledje el az, aki a Kárpát-medence szülöttje a 
drága hősök nevét, és gyermekeinek, unokái-
nak vésse jól az eszébe, hogy amikor október 
6-án az ég felé tör az Emlékezés Lángja, egy 
percre álljanak meg, és hajtsanak főt mártír 
tábornokaink emléke előtt

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szol-
gáltam. És halálommal is szolgálni fogok. For-
rón szeretett magyar népem és hazám, tudom, 
megértik ezt a szolgálatot” – fogalmazott a bi-
tófa árnyékában Aulich Lajos.

Megértettük.

Álljon itt örök emlékül a Tizenhármak név-
sora, mégpedig kivégzésük sorrendjében: Lá-
zár Vilmos főtiszt (ezredes), Gróf Dessewffy 
Arisztid tábornok, Schweidel József tábor-
nok, Kiss Ernő tábornok, Lovag Poeltenberg 
Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner 

György tábornok, Knezi Károly tábornok, 
Nagysándor József tábornok, Gróf Leiningen-
Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tá-
bornok, Damjanich János tábornok és Gróf 
Vécsey Károly tábornok.

Persze igaztalanok lennénk, ha azokról 
megfeledkeznénk, akik úgyszintén az életük-
kel fizettek szeretett hazájuk szabadságáért. 
Ugyancsak Aradon, ugyancsak Haynau véres 
parancsára végezték ki 1849. augusztus 22-
én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd 
vadászezredek parancsnokát, akit az első ara-
di vértanúnak is neveznek. 

Október 6-án, amikor Aradon javában dol-
gozott már a hóhér, Pest-Budán golyó által vé-
gezték ki gróf Batthyány Lajost, hazánk első 
felelős miniszterelnökét.

Majd 1849. október 25-én Kazinczy La-
jos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, a 
15. aradi vértanút, illetve az 1850. február 19-
én halálba küldött Ludwig Hauk alezredest, 
Bem tábornok hadsegédét.

Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az 
aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem vé-
gezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

A mártírok névsora azonban folytatható len-
ne a sok magyarral, lengyellel és ki tudja még 
milyen nemzetiségű emberrel, akik 1848/49-
ben egy jobb, egy szebb jövő érdekében áldoz-
ták fel legdrágább kincsüket. Az életüket.

A mi és utódaink jövőjéért.
- molnár-

Tegnap hősök kellettek, 
ma mártírok...

Ezekkel a szavakkal a száján állt a kivég-
zői előtt Dessewffy Arisztid, az aradi ti-
zenhármak egyike. Ők azok, akik a haza 
szolgálatát előbbre tartották a maguk 
életénél, ezzel is példát, örök példát állí-
tottak a magyarság elé.

(Folytatás az 1. oldalról)
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– Vác város polgárai is sikeres
nek ítélhetik ezt az évet? – kér-
deztük először a polgármestertől.

– Lehetséges, hogy kívülről jó né-
hányan másképp ítélkeznek, mert a 
szükséges információ nem minden-
ki számára adott. Én viszont tud-
tam, hogy mit vettem át, és hogy mi-
lyen nehéz helyzetbe került a város. 
Saját bevételeink ötven százalékra 
redukálódtak, milliárdos nagyság-
rendű a bevételi kiesés, miközben 
a kiadási oldalon 4-500 millió forin-
tos megtakarítást tudtunk megva-
lósítani. Vagyis, a kiadási oldalon is 
1,5 milliárdot kellett volna húzni, de 
ez működési zavarokat okozna a vá-
rosban. Az adott intézményi struk-
túrán nem kívántunk változtatni, 
mert intézményeink nehezebb hely-
zetbe kerültek volna megyei fenn-
tartásban. Ezt támasztja alá az is, 
hogy a legfrissebb információk sze-
rint nyolcmilliárdos veszteséggel 
fogja a 2011-es évet zárni Pest me-
gye. Amennyiben a működtetést át-
adtuk volna, az rövid vagy középtá-
von az intézmény átalakítását vagy 
bezárását okozná. Inkább vállaltuk 
a feszültségeket a költségvetésben. 

– Mi okozza a feszültséget?
– A város tradicionális értékeit 

képviselő intézmények személyi ki-
adásaira, járulékaira, és dologi ki-
adásaira meg van a biztos fedezet. A 
beruházási önrészeket és az aktuá-
lis adósságállomány törlesztését el-
sősorban ingatlanértékesítésből kí-
vántuk biztosítani. Közismert, hogy 
az ingatlanpiac (is) sajnos hosszabb 
ideje mélyponton van, a korábban 
kedvezőnek tűnő értékesítéseket 
nem tudtuk realizálni. Ezért a költ-
ségvetésben korrekciókat hajtot-
tunk végre. A finanszírozhatóság-
hoz meg kellett emelni a likviditási 
hitelünk nagyságát, ami az én javas-
latomra meg is történt. Így sikerült 
biztosítani, hogy a legnehezebb idő-
szakban is működjön a város. 

– Vagyis, működjenek intézmé
nyei…

– Köztük egy 4,5 milliárdos monst-
re intézmény, a Jávorszky Ödön 
Kórház, amely működési kiadása-
inak biztosításán túl, menedzsel-
ni tudtunk egy 2,2 milliárd össze-
gű adósságállományt. Ennek csak 
a valorizált értéken tartása is 200 
millió forint többletkiadást jelent 
évente. Vác városa, a maga 35 ezer 
fős lakosságával, fenntart egy 150-
160 ezer ember ellátására létrejött, 
mintegy nyolcszáz dolgozót foglal-
koztató hatalmas intézményt. Rá-
adásul párhuzamosan zajlanak 

nagy projektek, a főtér után elké-
szül a város főutcája, egészen a 2-es 
főútig. Újabb egymilliárd forintér-
tékben gazdagodik a város, melyből 
750 millió forint a vissza nem térí-
tendő támogatás. A kórház felújítá-
sának negyedik üteméhez meg kel-
lett emelnünk az önrészünket 200 
millióról 350 millióra. Döntenünk 
kellett: vagy azt mondjuk, hogy nem 
kell a beruházás, és akkor ki tudja, 
hogy mikor lehet két milliárddal nö-
velni a kórház értékét, vagy pedig 
azt mondjuk, hogy még olyan áron 
is kell, hogy hitelt veszünk fel. Mi az 
utóbbit választottuk, hogy Vác pol-
gárai a XXI. század igényeinek meg-
felelő egészségügyi ellátásban ré-
szesülhessenek.

– Azzal a tudattal is, hogy az 
állam esetleg magához vonja az 
intézményt? 

– Igen, hiszen egyet lehet csinálni: 
ha megjelenik a jogszabály, le kell 
ülni, és kemény tárgyalásokat kell 
az állammal folytatni, hogy a befize-
tett pályázati önrészekből visszaté-
rítsenek. De lehetséges, hogy az ál-

talános iskolák is állami tulajdonba 
kerülnek. Lesz-e lehetőségünk bizo-
nyos feltételek mellett megtartani 
az intézményeket, vagy egyszerűen 
kényszerpályára kerül az egész, ma 
még nem tudni.

– Változások lesznek a köz
igazgatásban is. Hogyan ké
szülnek erre? 

– Nem tudom, hogy például, azok 
a feladatok megmaradnak-e kötele-
zően az önkormányzatnál, amelye-
ket mi az elmúlt fél évben kiszer-
veztünk az Elismert vállalatcso-
port tevékenységébe. Lehet, hogy 
az egészet vissza kell szervezni. Lét-
rejönnek a járások, a járási hivatal-
ba nagy valószínűséggel be fog ke-
rülni az építési hatóság, okmányiro-
da, gyámhatóság, ezek felügyeletét 
a kormányhivatalok fogják ellátni. 
Ebben az esetben kisebb apparátus, 
kisebb költségvetés, kisebb feladat-
mennyiség lesz. Az biztos, olyan 
helyzetet teremtettünk, hogy ké-
szen állunk erre az átalakításra. Va-
lószínűsíthetően az évet 5-600 mil-
lió forintos hiánnyal fogjuk zárni, a 

beruházási indukció következtében, 
és nem működési zavarok miatt. 

– A város nagy gondja a sok 
feszültséggel terhelt mélyga
rázs. Látszik már a kiút?

– Saját szerepem túldimenzionálá-
sa nélkül mondhatom, hogy tavaly 
januártól kezdve a város képvise-
letét ellátó ügyvédi irodával együtt 
minden egyes tárgyaláson részt vet-
tem. Aktív szerepet vállaltam az ér-
demi eredmények elérése érdeké-
ben, melyek kezdenek beteljesülni. 
Ezúttal is szeretném hangsúlyozni: 
megértjük a vállalkozók és a beru-
házás környezetében élők türelmet-
lenségét, de nekik is be kell látniuk, 
hogy a város érdekében tett erőfe-
szítéseink őket is szolgálják. A ki-
tartó és mindvégig a város érdekeit 
szem előtt tartó erőfeszítéseinknek 
köszönhetően a végösszeg a koráb-
bihoz képest 250-300 millió forint-
tal lesz kevesebb. A képviselő-testü-
let a beruházás főösszegét – amely 
tartalmazza a felszín, valamint a kö-
szönőház elkészítését is – nettó egy-
milliárd 950 millió forintban hagy-

ta jóvá. Bízom benne, hogy a Főut-
cával együtt a mélygarázst és a fel-
színt januárban, februárban birtok-
ba vehetik a váciak. 

– A várost irányító önkor
mányzat képviselőtestületében 
négy politikai párt képviselői 
foglalnak helyet. Az ismert poli
tikai konstellációban a képvise
lők mennyire partnerek egyegy 
döntés meghozatalában? 

– Azokkal kell együttműködnöm, 
akik szintén a polgármesteri szé-
kért küzdöttek, de azt gondolom, 
hogy egy év alatt a pozícióm jelen-
tősen erősödött mind a bal-, mind a 
jobboldal irányába. Sajnos Vácon a 
Fidesz és a KDNP között komoly fe-
szültségek voltak, és ez részben át-

húzódik a jelenre is. Ez tagadhatat-
lan. Alapvetően én együttműködő 
csapatjátékos vagyok, ám a válasz-
tóktól kapott bizalom és felhatal-
mazás alapján, büszkén vállalom, 
hogy ebben a csapatban én vagyok 
a kapitány. Éppen ezért nehezen tu-
dok magam mellett olyan embert el-
viselni, aki megpróbálna más ütem-
ben diktálni, ami nem is lenne sze-
rencsés. Az, hogy a városban a pénz-
ügyi, gazdasági folyamatok hogyan 
alakulnak, annak az egyszemélyi fe-
lelőse én vagyok. Minden döntésem-
ben kizárólag a város érdekeit kép-
viselem a jog keretei között.  

– És hogyan gondolkodik a to
vábbiakról Vác első embere? 

– A nagyberuházások mellett ki-
sebb, közepes beruházásokat is kez-
deményeztünk, ezek a költségvetést 
kiegészítő forrásokat hoznak a vá-
rosba. Meggyőződésem, hogy a Vá-
con élők hangulata jelentős mérték-
ben változni fog, ha a folyamatban 
lévő projektek átadásra kerülnek. 
Elkészül a Széchenyi utca felújítá-
sa, megújul, megszépül a belváros, 
s megnyílik a mélygarázs is. Azon 
munkálkodtunk, hogy a város érté-
keit a turizmus, az idegenforgalom 
számára még vonzóbbá tegyük. Ér-
tékeinket közkinccsé tesszük, olyan 
egyedülálló anyagot tudunk bemu-
tatni, amely országos érdeklődést 
kelt. Örömmel látom a belváros hét-
végi nyüzsgő, pezsgő életét, s ami 

különösen örvendetes, hogy nagyon 
sok fiatal tölti szabadidejét ebben a 
szép környezetben. Célom egy mű-
ködőképes, boldog város kialakítá-
sa, melyben valamennyi váci polgár 
otthon érzi magát. Polgármester-
ként minden eszközt megragadok, 
hogy sikerüljön valóra váltanunk 
közös elképzeléseinket. Rendkívü-
li feladat a választóknak megfelelni 
úgy, hogy az embert ne a megfelelé-
si kényszer motiválja. Az építő kri-
tikákat elfogadom, bírálatokat meg-
hallgatom, de helyi értékén keze-
lem, hiszen a város érdekében meg 
kell tenni népszerűtlen intézkedése-
ket is. És én ezt is, miként a kihívást 
vállalom változatlanul!

Vetési imre

„A kiHíVásT VállAloM,  
VálTozATlANul!”

interjú FÖRDős ATTiláVAl, Vác polgármesterével

Küzdelmes, ám rendkívül sikeresnek ítéli meg az elmúlt egy évet Fördős Attila polgármester, akit a tavaly októberi megválasztása óta 
eltelt időszak mérlegének elkészítésére kértünk. Véleményét bevezetőben meg is indokolta: az elmúlt időszakban sikerült olyan helyze-
tig vinni Vác Város Önkormányzatát, a polgármesteri hivatalt és intézményrendszerét, hogy készen áll a tervezett átalakításokra. A je-
lentős adóbevételek kiesése ellenére sem omlott össze a költségvetés, nem kellett újat készíteni, finanszírozhatóak voltak az intézmé-
nyek és a nagy projektek is, melyek hamarosan átadásra kerülnek. 

Fördős Attila:
„Boldog várost szeretnék építeni 

a váci polgárokkal karöltve”

2-300 milliót hoznak 
a kitartó tárgyalások...



H éjjas Gábor elmondta, 
hogy Pest-megye és kü-
lönösen a dunakanyari 
régió, kiemelten fontos 

az Invitel számára, ide koncent-
rálódik a vállalat több fejleszté-
se is. Talán ezért sem véletlen, 
hogy itt a régióban, Gödön ta-
lálkozott először az új lakossá-
gi vezérigazgató-helyettes a mé-
dia képviselőivel. Az új vezető 
rengeteg tervvel érkezett és el-
tökélt szándéka, hogy tovább ja-
vítsanak az Invitel szolgáltatá-
sain, s így minden előfizető még 
elégedettebb lehessen majd a 
vállalattal. Ahogyan ő fogalma-
zott „750 ezer elégedett ügyfelet 

szeretnénk” – ennyi lakossági és 
kisüzleti előfizetője van ország-
szerte az Invitelnek.

A rendezvényen az újságírók 
mellett az Invitel több vezető-
je is részt vett. Bakos Bélától, 
az Invitel műszaki igazgatójá-
tól tudósítónk megtudta, hogy 
a kábellopások rengeteg gondot 
okoznak. Emiatt az utóbbi idő-
ben egyre gyakrabban marad-
tak telefon-, internet- vagy IPTV 
szolgáltatás nélkül az előfizetők, 
a kábelek pótlásával járó kár pe-
dig több tízmillió forintot (tavaly 
csaknem 70 milliót) jelentett az 
Invitelnek. Mindez nagymérték-
ben hátráltatja hálózatfejleszté-

si törekvéseket, mert az elavult 
hálózatok felújítására szánt ösz-
szegeket az Invitelnek sok eset-
ben helyreállításra kell költe-
nie – de ez csak az egyik ténye-
ző. Arra már kevesebben gon-
dolunk, hogy mekkora károkat 
okoz mindez azoknak a cégek-
nek, gyáraknak, akik az internet 
vagy telefon hiányában nem tud-
nak dolgozni. A budapesti agglo-
merációban a nyár folyamán az 
Invitelnél jelentkezett szolgálta-
tás problémák több mint 40 szá-
zaléka ilyen kábellopásból, illet-
ve rongálásból származott. Ez 
a terület ezért különösen „fer-
tőzöttnek” tekinthető ebből a 
szempontból.

Az off-road túrával egybekö-
tött sajtórendezvényen tudósí-
tónk saját szemével is látta a ká-

bel tolvajok nyomait: a rézveze-
tékekről leégetett műanyag szi-
getelésből hátramaradt szemét-
halom több helyen is elcsúfítja a 
gödöllői dombságot. Zsembery 
György, az Invitel üzleti és vál-
lalati szolgáltatásokért fele-
lős vezérigazgató-helyettese el-
mondta, hogy szeretnének vál-
toztatni a helyzeten, de nagyon 
nehéz tetten érni az elkövetőket. 
Erre is van példa természete-
sen, de a rendvédelmi szervek és 
a szolgáltató is számítanak a la-
kosság támogatására, a civil be-
jelentésekre is. 

Ahogyan fogalmazott a kábel-
lopások emelkedő száma sajnos 
ma már tendencia, de talán a jö-
vőben javulhat a helyzet, ha si-
kerül több ilyen esetben tetten 
érni a tolvajokat.
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A Bombardier Trans por-
tation (BT) első mind 
piaci részesedését, 
mind az innovatív tech-

nológiák fejlesztése és alkalma-
zása, valamint gyártott vasúti 
jármű portfóliója tekintetében 
a világ vasúti járműgyártásá-
ban. Az óriás cég 59 gyártóüze-
me világszerte 35 ezer fő szak-
képzett munkaerővel eddig több 
mint 100 ezer járművet juttatott 
a világ kötött pályás közlekedési 
vérkeringésébe, amelynek csak-
nem teljes egészében a karban-
tartását is ellátja. A BT Magyar-
országon működő két – mintegy 
1200 magyar munkaerőt foglal-
koztató – gyárával a jelen lévő 
nemzetközi járműgyártók közül 
messze a legnagyobb hazai mun-
káltató.

A dunakeszi telephelyű 
Bombardier MÁV Kft. 620 fős 
szakképzett magyar munkaerő-
vel és mérnöki tudással szerves 
része a magyar járműgyártás-
nak, az egyetlen számottevő ex-
portot felmutatni képes magyar 
vasúti járműgyártó.

1952 óta közel 3500 új vasúti 
kocsi került forgalomba Duna-
kesziről; a saját fejlesztésű ko-
csi átépítési technológia fel-
használásával több, mint 34 ezer 
kocsit újított fel az üzem. Az el-
múlt években tovább bővült a te-
vékenység a flottakarbantartás-
sal, valamint motorvonatok és 
villamosok főegységeinek gyár-
tásával. 

A hazai piac egyik legfonto-
sabb termékévé a teljes körűen 
felújított légkondicionált, belső-
formatervezett, új műszaki be-
rendezésekkel ellátott harmadik 

generációs IC kocsik (IC3) vál-
tak, melyek a dunakeszi üzem-
ben készültek – tudtuk meg a 

Bombardier MÁV Kft. szakem-
bereitől. Még 2007-ben 10+50 
InterCity kocsi teljes körű felújí-

tására kötött megállapodást a 
MÁV, melyből tízet a következő 
évben átadott a megrendelőnek 
a Bombardier MÁV Kft. Az utas-
forgalmat 25-30 évig kifogásta-
nul kiszolgáló kocsik újabb, 50 
darabját az elmúlt évek során 
nem „hívta le” a MÁV, miközben 
a szerződés lejárt. 

A Class5 kocsik átadása alkal-
mával rendezett ünnepség jól de-
monstrálta, hogy a Norvég Vasút 
(NSB) számára fontos a minő-
ség és a kedvező ár. A megren-
delő egyszerű másodosztályú 
vasúti kocsikat alakíttat át első 
osztályú, másodosztályú, étke-
zőkocsit és családi típusú kocsit 
tartalmazó szerelvényekké. A 
vasúti kocsik a Bombardier MÁV 
Kft. által (együttműködésben 
a Bombardier Transportation 
Norvégiával) végzett teljes körű 
modernizációt követően leg-

alább 30 évig szolgálják a mi-
nőségközpontú norvég utazókö-
zönséget. A modernizáció érint 
minden szerkezeti elemet, ezen 
felül új fűtési, világítási és lég-
kondicionáló, valamint utas tá-
jékoztató rendszer, formaterve-
zett belső, külön tolószékes sza-
kasz, gyerekjátszó kerül beépí-
tésre: az eredeti forgóvázakat 
BT5004 típusú Bombardier for-
góvázakra cserélik. Az 56 Class5 
kocsik modernizációjára 2007-
ben aláírt szerződés alapján a 
harmadik teljes szerelvény ke-
rült átadásra szeptember 29-én 
Dunakeszin.

A világ legmagasabb életszín-
vonalat nyújtó országának vas-
úttársasága a korszerű mozdony 
vontatta modernizált kocsi csa-
ládból álló szerelvény modellt 
választotta a személyszállítás 
meghatározó megoldásaként.

A Bombardier MÁV Kft. látványos műsor keretében adta át a megrendelő 
Norvég Vasutak (NSB) részére a 8 darab – a Bombardier Norvégiával szoros 
együttműködésben – teljesen felújított és modernizált, Class 5 típusú sze-
mélyszállító vasúti kocsiból álló mozdony vontatta szerelvényt dunakeszi te-
lephelyén szeptember 29-én. Az eseményen részt vett, és a vasúti járműgyár-
tásban világelső Bombardier Transportation magyarországi terveiről érdemi 
tájékoztatást nyújtott Laurent Troger, a Bombardier Transportation Szerviz 
üzletágának elnöke, Schwartzné Lovász Beáta, a Bombardier MÁV Kft. ügy-
vezető igazgatója. Az átadó ünnepségen megjelent Fónagy János, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedé-
si Központ vezérigazgatója, Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 
és Dióssi Csaba országgyűlési képviselő, Dunakeszi polgármestere.

Dunakeszin újulnak meg  
a Norvég Vasutak kocsijai
A felújított szerelvények 25–30 évig szolgálják az utazóközönséget

(Folytatás az 1. oldalról)

Héjjas Gábor, az Invitel új vezérigazgató helyettese (jobbra) 
és Vetési Imre, a Dunakanyar Régió főszerkesztője az off-road túrán

„750 ezer elégedett ügyfelet szeretnénk”
Az                       lakossági üzletágának új vezérigazga-
tó-helyettese, Héjjas Gábor egy gödi rendezvényen mu-
tatkozott be a sajtó képviselőinek.
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a lakosság szolgálatában! 

A z Életút Alapítvány HÁLÓ komp-
lex programjának megvalósulá-
sa során monitoring ellenőrzés-

re került sor 2011. szeptember 28-án. 
A támogató hatóság munkatársa az 
egész programot átfogó szakmai vizs-
gálatot tartott. A kiindulópontot a to-
borzási rendezvények jelentették, ahol több 
száz embert sikerült megszólítanunk – tájé-
koztatott Verner Ildikó, az Életút Alapítvány 
munkatársa. – Négy helyszínen végeztünk to-
borzási tevékenységet: Vácott, Fóton, Nagyma-
roson és Csörögben. A településeken bevonha-
tók köréből végül mintegy 90 főre szűkült azok-
nak a száma, akik részt vesznek a programban 
– tette hozzá a szakember. 

Az Életút Alapítvány szakemberei a leendő 
résztvevők beleegyezésével diagnózist készí-
tettek, melynek ismeretében határozták meg a 
továbblépés irányait. – Projektünk a hátrányos 
helyzetűek számára ötféle képzés közül kínált 
lehetőséget a szakmatanulásra, amely megköny-
nyíti a munkaerő-piacra való visszajutás esé-
lyét. 

Az öt szakirány az emelőgép-kezelő és targon-
cavezető, élelmiszer- és vegyiáru eladó, a 9–10. 
osztályos felzárkóztató képzést, szakács, szoci-

ális gondozó- és ápoló tanfolyamot fog-
lalja magába. 

A program felvázolásával minden 
résztvevő számára egyéni fejlesztési 
terv készült, amelyben megfogalma-

zódtak az ügyfél rövid és hosszú távú 
tervei és céljai. – Az említett tanfolya-

mokba 80 főt tudtunk bevonni, akik a jövő-
beni célok között a képzés eredményes befe-

jezését jelölték meg. 
Verner Ildikó elmondta azt is, hogy a tanfo-

lyam megkezdése előtt ráhangoló és felkészítő 
tréningeket tartottak, hogy növeljék a hallgatók 
motivációját. Csak ezután következett a konk-
rét szakmai képzés. A három végzett csoport 
tagjai álláskereső klub csoportfoglalkozáson 
is részt vettek.  – Térségünkben megkezdtük a 
szabad álláshelyek feltárását is, hogy segítsük a 
képzésben résztvevők elhelyezkedését. A prog-
ram 6 hónapig tartó utánkövetéssel ér véget. Az 
ellenőrzés során a megvalósítás folyamatát és a 
hozzá kapcsolódó dokumentumokat is rendben 
találta a támogató hatóság munkatársa – tud-
tuk meg Verner Ildikótól.

Öt tanfolyam – 80 fő  
vett részt a képzésben

Új vezető a Naszály-Galga 
Tiszk élén

2011. október 1-től megváltozott a váci 
Naszály-Galga Szakképzés Szervezési 
Társaság menedzsmentjének szemé-
lyi összetétele. A Taggyűlés döntése 
alapján 2011. október 1-től Valló Péter 
látja a cég ügyvezetői feladatait.

A VILÁGTAKARÉKOSSÁGI NAP
alkalmából a VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

2011. október 28-án pénteken 8–15.30 óráig
az évek folyamán megismert betéti fajtákkal, kiemelt kamatozású  
Takarékszelvény betét konstrukcióval várja Tisztelt Ügyfeleit.

A nap folyamán minden betétet vagy folyószámla betétet  
elhelyező Ügyfelünknek Ajándékot adunk.

TAKARÉKSZÖVETKEZETÜNK
2011. október 28-án forgalmazott kiemelt kamatozású 

Takarékszelvény betétének elérhető hozama:
1 hónapra 2,0 %
2 hónapra 5,0 %
3 hónapra 8,0 %

A három hónap alatt elérhető hozam (EBKM) 5,03%
BővEBB inforMációérT forduljAnAK KirEndElTségEinKBE:

VÁc, Zichy H. u. 23. Őrbottyán, Rákóczi út 115. 
FóT, dózsa gy. út 54. ErdŐkErtEs, Nemes u. 2.
DuNAKESZI, fő út 66. MOGYORóD, gödöllői út 18/a. 
VErŐcE, árpád u 27. VÁcRÁTóT, Petőfi tér 4. 
NAGYMAROS, Király u. 1/a. VÁcHARTYÁN, fő út 23.
SZOKOLYA, fő út 63. LETKÉS, dózsa gy. u.16.
KOSD, Eőszy l. tér 1. VERESEGYHÁZ, fő út 53.

Imre Zsolt ügyvezető augusztustól vet-
te át a Pest Megyei Önkormányzat által 
fenntartott váci Király Endre Ipari Szak-
középiskola és Szakiskola vezetését, 
egyúttal Dr. Kékesi Tibor is távozott a 
Társaság ügyvezetői tisztségéből. A cég 
ügyvezetésével a Társaság Taggyűlése 
október 1-jével Valló Pétert bízta meg, 
aki 2006-óta a Naszály-Galga TISZK szak-
mai vezetője.
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A z ünnephez méltó környe-
zet, a váci és a környező te-
lepülések vállalkozóinak 
színpompás gasztronómiai 

bemutatója köszöntötte a vendége-
ket a Madách Imre Művelődési Köz-
pont aulájában. A sajtótájékozta-
tót megnyitó Fónagy István elnök 
szeretettel köszöntötte a jeles ese-
ményen megjelenő két országgyű-
lési képviselőt, a helyi és regioná-
lis médiumok képviselőit. Bábiné 
Szottfried Gabriella, Pest megye 2. 
számú választókerületének ország-
gyűlési képviselője elismeréssel 
szólt az egyesület, sokak által nagy-
ra becsült tevékenységéről. Örömét 
fejezte ki, hogy Vácon üdvözölhette 
a rendezvény egyik díszvendégét, V. 
Németh Zsoltot, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkárát, aki sze-
mélyes jelenlétével is kifejezte a vi-
dékfejlesztés jelentőségét. A képvi-
selő asszony a jövő szempontjából 

– többek között - fontosnak tartja, 
hogy olyan őstermelői tevékenysé-
get, mint a korábbi években sokak 
számára munkát és megélhetést je-
lentő nagymarosi és kosdi málna 
termesztést és életformát újraélesz-
szék és fejlesszék. 

V. Németh Zsolt államtitkár be-
vezetőjében kiemelte: a minisztéri-
um tevékenységében és koncepció-

jában bekövetkezett jelentős para-
digmaváltást a nevében is kifejezés-
re juttatták. Az eddig, szinte kizá-
rólagosságot élvező agrárium mellé 
emelték a vidékfejlesztést. Erősítik 
a vidék és a városok kapcsolatát, 
együttműködnek a vidéki egyesüle-
tekkel. Újjászervezik a falu és a vá-
ros között megbomlott feladatrend-
szert, melyet igyekeznek megtölteni 
tartalommal. A minisztérium törek-
vése, hogy megmaradjon a sokszí-
nűség, a vidék ízeit megtartsuk, me-
lyet elősegít a készülő Hungarikum 
törvény is. 

Az államtitkár szerint egyszerűsí-
teni kell a pályázati rendszereket, és 
a helyi piacok megnyitásának felté-
telrendszerét is. 

Örömét fejezte ki, hogy a váci 
egyesület születésnapi rendezvé-
nyén a magas művészeti kultúra 
mellett a gasztronómiai különleges-
ségeket is élvezhette a közönség. – 
Szívből gratulálok a 10 éves egyesü-
letnek! Kívánom, hogy újabb tíz év 
múlva is találkozhassanak, együtt 
ünnepelhessenek – fejezte ki jókí-
vánságait V. Németh Zsolt államtit-
kár.

A művelődési központ színházter-
mében folytatódott az ünnepi prog-
ram, ahol V. Németh Zsolt államtit-
kár és Fördős Attila polgármester 

kedves szavakkal méltatta a Váci 
Vendégvárok Egyesület tagságának 
egy évtizedes kiemelkedő tevékeny-
ségét. Az ünneplők a Váci Szimfoni-
kus Zenekar nagysikerű koncertjét 
élvezhették Farkas Pál karnagy ve-
zényletével. 

A születésnapi rendezvény kere-
tében a meghívott vendégek megte-
kinthették a váci és a környező tele-
pülések gasztronómiai, turisztikai, 
idegenforgalmi kínálatát, s koccint-
hattak az ünnepeltekre…

Gálaműsorral és kiállítással  
ünnepelt a tíz éves  

Váci Vendégvárók Egyesülete
Nagyszabású gálaműsorral és kiállítással-termékbemutatóval ünnepelte 10. születésnapját a Váci Ven-
dégvárók Egyesülete. A város egyik legismertebb és elismertebb egyesületének ünnepi programját a ci-
vil közösség vezetőinek és Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelős államtitkár sajtótájékoztatója vezette fel. Az ünneplő egyesületet köszöntötte Fördős 
Attila polgármester.

A Dunakeszin élő Weiszlovics 
Magdolna szeptember 22-
én ünnepelte századik szü-
letésnapját. Ő legszíveseb-

ben arra emlékezik, hogy mennyit 
szeretett kirándulni, hegyet mászni, 
és kedvenc időtöltése volt a kereszt-
rejtvényfejtés. Most Benkő Péter, fe-
lesége Margit és leányuk Rita sze-
rető gondoskodása nyújt számára 
örömteli, nyugodt mindennapokat. 
S ez azért különleges, mert nem ro-
koni kapcsolat, hanem gyermekkor-
ra visszanyúló barátság font életre 
szóló köteléket. Margit asszony ki-
lenc éves gyermekként ismerte meg 
a kőbányai lakásuk szomszédságá-
ba költőző Magdolnát, aki az ő édes-
anyjával nagyon jó barátságba ke-
rült. Együtt jártak kirándulni, szám-
talan esztendőben közös volt a nya-
ralás is és idővel már második ma-
májának tekintette Magdi nénit.

A kapcsolat szoros és erős ma-
radt. A Benkő család 1993-ban Du-
nakeszire költözött, ám Magdi néni 
nem maradt egyedül pesti laká-

sában. Hétközben gondozónő járt 
hozzá naponta, hétvégén ők vit-
ték az ennivalót s a szeretet mon-
datait. Aztán elérkezett 2006, ami-
kor arról döntött a család, hogy az 
idős hölgy hozzájuk költözik, mert 
bár az egészségével nem volt külö-
nösebb probléma, de életkorára te-
kintettel már szükség volt az állan-
dó figyelemre. És ettől kezdve való-
ságos családtagként éli mindennap-
jait nyugalomban, biztonságban.

A századik születésnapját ünnep-
lő Magdi nénit Dióssi Csaba polgár-
mester és Cs. Bíró Attila, a Polgár-
mesteri Hivatal szociális- és egész-
ségügyi osztályának vezetője kü-
lönlegesen szép virágcsokorral, a 
képviselő-testület nevében íródott, 
valamint Orbán Viktor miniszter-
elnök által aláírt emléklapokkal s 
nem utolsósorban szívélyes köszön-
tő mondatokkal gratuláltak az ün-
nepeltnek. 

Katona m. istVán

a szerző felVétele

100 éves néni 
köszöntése 
Dunakeszin

Az emberi élet kiemelkedő eseményei között is különlegesnek szá-
mít a századik születésnap. Aki megéli, annak nem kis megpróbálta-
tást jelentett átélni háborúkat, gazdasági válságokat, barátságtalan 
politikai rendszereket. Mégis, a tapasztalat az, hogy a szépko rúak 
derűs nyugalommal élik mindennapjaikat, emlékeikből eltűnnek a 
megpróbáltatások, maradnak azok, amelyekre jó visszagondolni.

A z érdeklődő közönség így 
hat művész – Dusza Tibor, 
Magyar Miklós, Peti Sán-
dor, Tuzson-Berczeli Pé-

ter, Vándor Gábor és Vincze József 
– alkotásait tekinthette meg a Du-
na-parti városban. Annak ellenére, 
hogy a művészek közül többen tag-
jai a Nagymarosi Képzőművészeti 
Egyesületnek is, a kiállított képek, 

szobrok nagyobb része még isme-
retlen volt a helyi közönségnek.

Langmayer Katalin, a Dunake-
szi Polgármesteri Hivatal főtaná-
csosa megnyitó beszédében min-
den művész alkotásait külön-külön 
is méltatott. A szinte műelemző ér-
tékelésben azt a közös motívumot 
emelte ki, amely lehetővé teszi a 
művészek számára az alkotás örö-

mét, vagyis maga a mű keletkezé-
sének belső útját. 

A DunArt alkotócsoport képvise-
letében Peti Sándor azt emelte ki, 
hogy mennyire fontos a különböző 
térségek alkotó közösségei számá-
ra a partneri kapcsolatok kialakí-
tása. Ezért egy-egy ilyen közös ki-
állítás is nagyszerű alkalom arra, 
hogy az alkotóműhelyek között el-

mélyüljön az a kulturális kapcso-
lat, amely elősegítheti a művészek 
értékteremtését. A meghívottak 
között jelen volt családjával László 
Zoltán, Kosd polgármestere is, aki 
a kiállítás színvonalának elismeré-
sét azzal is kifejezte, hogy meghív-

ta a művészeket településének kiál-
lítótermébe is.

A nagymarosi művészek is kiállítást 
terveznek idén ősszel Dunakeszin, 
eleget téve a VOKE József Attila Mű-
velődési Központ meghívásának. 

(spr)

DunArt kiállítás 
NAGyMARosoN

A dunakeszi DunArt Képzőművészeti Egyesület több művésze mutatkozott be szeptemberben a nagyma-
rosi Művelődési Házban. A „Négyek” néven ismert alkotócsoport ezúttal két kortárs művészt hívott meg 
további kiállítóként, akik szintén tagjai a DunArt alkotóműhelynek.

Dióssi Csaba  
polgármester
köszönti a 100 éves 
Magdi nénit

A születésnapi gálaműsor sajtótájékoztatóval vette kezdetét:
Fónagy István, Bábiné Szottfried Gabriella, V. Németh Zsolt, Csepregi Ildikó
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Dunakeszi műhelymunkára keresünk fiatal laka
tosokat, fémipari szakmunkásokat, betanított 

munkásokat légtechnikai termékek gyártására.
érdeklődni lehet személyesen Dunakeszin, a berek u. 7. 

szám alatt, munkanapokon reggel 8tól délután 16 óráig.

telefon: 061/6961219

LAKATOS ÁLLÁS!

EladÓ egy lEXus Is 220d 
típusú személygépkocsi, 37 000 km-t futott, 
folyamatosan szervizelt, garázsban tartott, 
2007 december 29-én üzembe helyezett, jó 

állapotban lévő, karcmentes személygépkocsi. 
Érdeklődni lehet:  

06-30-591-5616

90 éves a váci születésű
JANcsó Miklós

É rettségi után a pécsi jogi egye-
temre iratkozott be, de diplo-
mát Kolozsvárott szerzett 1944-
ben. Bejelentkezett az ügyvé-

di kamarába, de jogi munkát már nem 
végzett. 1946-ban Budapestre költözött. 
1949. december 21-én házasságot kötött 
Wowesznyi Katalinnal. A házasságból 
két gyermek született: 1952-ben Jancsó 
Nyika (ifj. Jancsó Miklós) és 1955-ben 
Jancsó Babus (Jancsó Katalin).

1950-ben a budapesti Színház- és Film-
művészeti Főiskola rendező szakán 
szerzett diplomát. 1958-ban elkészítet-
te első nagyjátékfilmjét A harangok Ró-
mába mentek címen. A filmet Somló Ta-
más fényképezte, akivel 1969-ig dolgo-
zott együtt, legutolsó közös munkájuk a 
Fényes szelek című film volt. Somló Ta-
mást Kende János operatőr váltotta fel. 
A Szegénylegények című filmje volt az 
első, amire felfigyeltek a külföldi kriti-
kusok. 

Wowesznyi Katalintól elvált, majd 1958-
ban feleségül vette Mészáros Márta film-
rendezőnőt. Jancsó adoptálta Mészáros 
Márta előző házasságából született fiát, 
Zoltánt. Együtt nevelték három gyerme-
küket, de közös gyerekük nem született. 

1959-ben Nemeskürty István közreműkö-
désével megismerkedett Hernádi Gyula 
íróval, aki attól az évtől állandó alkotó-
társa lett egészen az író 2005-ben bekö-
vetkezett haláláig. 1968-ban Budapesten 
megismerkedett Giovanna Gagliardo 
olasz újságíró és forgatókönyvírónővel, 
akivel együtt Rómába költözött közel 10 
évre kisebb nagyobb budapesti megsza-
kításokkal. Ebben az időben készítette A 
pacifista, a Technika és rítus és a Róma 
visszaköveteli Cézárt című alkotásait. 
1970-ben színházi rendezőként is debü-
tált a Huszonötödik Színház falain belül a 
Fényes szelek című darabjával. 1980-ban 
felbontotta kapcsolatát Gagliardóval, és 
1981-ben feleségül vette Csákány Zsu-
zsa vágót. A házasságból 1982-ben meg-
született Jancsó Dávid. 1988 óta címze-
tes egyetemi tanár a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemen. 1990 és 1992 között a 
Harvardon tanított.

V. zs.

A kétszeres Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró szeptember 27-én ünnepelte 90. születésnapját.
Jancsó Miklós művészetét több rangos díjjal is jutalmazták, 1980-ban kiváló művész lett, több rangos fesztivál 
(Cannes, Velence, Split) életműdíjasa, Budapest díszpolgára, a Magyar Mozgókép Mestere.

Ünnepi gála a MiMk-ben

A z ünnepség bevezetőjében Fördős 
Attila polgármester emlékezett 
vissza az 1976-os avatásra, fel-
idézve az azóta az intézmény élén 

tevékenykedő igazgatókat és a munkássá-
guk alatt történt fontosabb mérföldköve-
ket – adta hírül a vac.hu. Kifejezte azon 
véleményét, hogy a város kultúráért ra-
jongó lakossága megérdemelne 5–6 éven 
belül egy kamaraszínházat. Befejezés-
ként megköszönte mindazon munkatár-
sak, intézményi dolgozók felelősségteljes, 
áldozatos tevékenységét, akik révén mél-
tán büszkélkedhet hírnevével a váci mű-
velődés központja. 

Ünnepi beszédében dr. Németh János, 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kul-
túráért Felelős Államtitkárságának fő-
tanácsosa elismerését fejezte ki Vác gaz-
dag művelődési palettájáért, kiemelve a 
MIMK szerepét abban, hogy Vác elnyer-
hette a Kultúra Magyar Városa címet. 

A Pest Megyei Közművelődési Inté-
zet üdvözlő levelének felolvasása után, 
a kétrészes műsor első részében a Váci 
Harmónia Kórust hallhatta a telházas 
közönség. Ezt követte a Vox Humana 
Énekkar produkciója. A gála második 
részében szólisták és a két kórus közre-
működésével a Váci Szimfonikus Zene-

kar előadásában csendült fel Beethoven 
IX. Szimfóniája.

A „35 ÉVES A HÁZ” fotó és dokumen-
tum kiállítás szeptember 29-től október 
13-ig az intézmény nyitvatartási idejé-
ben tekinthető meg.

A születésnapi gála a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával valósult meg.

Átadásának 35. évfordulóján nagy sikerű jubileumi gálával ünnepelt szeptember 29-én a Madách Imre Művelődé-
si Központ (MIMK). Az ünnep alkalmából kiállítás nyílt az intézmény három és fél évtizedes történetéből, majd este 
héttől a színházteremben nagy sikerű, színvonalas gálaelőadás jelentette a születésnapi program fénypontját.

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,

Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

További jegyértékesítés: Tourinform 2600 Vác, Március 15. tér
Tel.: (27) 316-160 www.tourinformvac.hu

Ticketportál Home-Ticket szolgáltatással www.ticketportal.hu
 A rendezvény fő támogatói: Vác Város Önkormányzata,

Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement Kft.

„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”

2011. szeptember 17. – november 30.
Október 25. kedd 19 óra

OpereTT gálA a Magyar Operett Napja alkalmából
Fellépő művészek: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika,  

Galambos Lilla, Berkes János, Csere László
Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

November 10. csütörtök 18 óra
„régI NóTA, híres NóTA…”

Közreműködnek: Máté Ottilia, Barabás 
Sándor, Bányai Zsuzsa, Dudás János, Fabi 

Anikó, Fazekas József, Kisnémedi Varga Pál, 
Koráng Márta, Molnár László, Németh Károly, 

Péter Anna, Rábai Németh Ferenc énekesek, 
Bicskey Dániel nótaszerző, a váci  

László Imre Nótakör kórusa 
Kísér: Látó Imre és zenekara

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

November 12. szombat 19 óra
ÖrÖMzeNe - pINTér TIbOr és bAráTAI KONCerT

Vendégei: Gesztesi Károly, 
Janza Kata, Papadimitriu Athina, 

Oláh Sándor, valamint  
a Sziget Színház.

Kísér: a Váci Szimfonikus 
Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben:  

2.900 Ft, az előadás napján: 3.200 Ft. 

November 23. szerda 19 óra
KONCz zsuzsA KONCerT

A belépőjegy ára: 3400 Ft

Kombinált átlagfogyasztás: 4-7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104-171 g/km.

Az igazi egyéniség nem fél kiemelkedni a tömegből, akárcsak a megújult Peugeot 308. De mi is teszi ezt az autót igazi karak-
terré? Magával ragadó designja, valamint gazdaságos 1.6 l 112 LE e-HDi motorja, amely jelentősen csökkenti az autó 
fogyasz tását (országúti átlagfogyasztás: 3,6 l/100 km) és károsanyag-kibocsátását (109 g/km). Az alapfelszereltség része 
a tempomat és az ESP, melyek fokozott biztonságot és vezetési kényelmet biztosítanak. Takarékos autóhoz, takarékos ajánlat. 
Az új 308-ast most Peugeot Extra Finanszírozással 3 599 000 Ft-tól 4 év garanciával kínáljuk. Hagyja magát elcsábítani!
Részletek márkakereskedésünkben és a peugeot.hu-n.

* Az akció 2011.11.30-ig vagy visszavonásig érvényes, és az érvényesség ideje alatt megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. A feltüntetett vételár kizárólag Peugeot Extra Finanszírozás konstrukcióval 
megrendelt gépjárművek esetén érvényes. 4 év garancia: a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, az autó garan-
ciakezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó). A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a 
Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márka-
kereskedésünkben. A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására. A kép illusztráció. 

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

GARANCIA
ÉV4

új peugeot 308
a stílus kötelez

ÚJ PEUGEOT 308

már

3 599 000
forinttól*

Látogasson el a www.facebook.com/peugeotmagyarorszag 
rajongói oldalunkra, ahol első kézből értesülhet a Peugeot 
híreiről, újdonságairól.

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •
Vác, Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 Fax: 06-27/502-951
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu

ALMAVÁSÁR
Szerezze be téli tárolásra almáját az Ipoly 

2000 Fruct Kft. ipolydamásdi almáskertjéből 
szeptember 24-től!

Intenzív ültetvényen, integrált  
növényvédelmi technológiával

termesztett Idared, Gála, Golden, Jonagored, 
Pinova és más almafajták  

szerepelnek kínálatunkban.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN 
EGÉSZSÉGES ALMÁT KÍNÁLUNK 

TERMELŐI ÁRON!
ÉRdEKLŐdNI: 8–16 óráig lehet!

Telefon: +36-30/456-5678 
+36-30/984-9336, +36-30/385-0161
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www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!
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ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

GyönGyös, Kohári út 7.  
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig

Fót, Móricz Zsigmond u. 2.  
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.  

Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1. 
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226 

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

Készpénzre Van szüKséGe? 
A Záloglánc Kft. fiókja MEGEMELT összeggel 

KIMAGASLÓ azonnali hitelt nyújt arany ékszerekre, most 
AKÁR 6000 Ft/g árig.

Az Ön által felvett hitel összege meghaladja  
a 90 ezer Ft-ot, egy ARANY medál az ajándék.

eladná tört aranyát? 
Fiókunk a térségben a leGMaGasaBB árat kínálja  

Önnek. Érdeklődjön üzletünkben!

Ingyenes szOlGáltatás:  
Kérjen Ön is telefon vagy SMS értesítést  

záloghitelének lejárata előtt!

A z NB II-es futsal baj-
nokság második for-
dulójában szeptem-
ber 30-án idegenben, 

Monoron lépett pályára a Du-
nakeszi Kinizsi, ahol parázs 
hangulatú, fordulatos mérkő-
zésen 5:4-re nyert. A Duna-
parti futsal együttes játéko-
sainak teljesítményei közül ki 
kell emelni a három gólt szer-

ző Monspart László játékát, a 
pálya minden szegletén feltű-
nő, parádésan egy az egyező 
Bita László teljesítményét. 

Ezúttal is betalált a kapuba 
Horváth Ferenc, a góllövők 
között volt a játékosedző, Fe-
hér Zsolt is. 

A bemutatkozó hazai mér-
kőzéshez hasonlóan Monoron 
is kiválóan védett az 52-sze-

res futsal válogatott kapus, 
Tóth Gyula.

Dunakeszi új büszkeségének 
a következő fordulóban, október 
12-én szegeden kell helytállnia, 
hogy két nappal később, októ-
ber 14-én, pénteken 20:30-kor a 
Radnóti Miklós sportcsarnokban 
pontveszteség nélkül fogadhas-
sa a RAFc Hungaríz csapatát. 

V. i.V ác Város Önkormányzatának Ifjúsá-
gi és Sportbizottsága a helyi sport-
koncepcióban foglaltak szerint – 
Mokánszky Zoltán, sportért felelős 

alpolgármester előterjesztésében – Vác Vá-
ros Sportjáért kitüntető címet adományozott: 
(képünkön balról jobbra) Noé Milánnak, a 
2011-es kajak-kenu maratoni Európa-bajnok-
ságon elért bronzérméért, Noé Bálintnak, a 
tavalyi maratoni kajak-kenu világbajnoki cí-
méért, Ivanics Dórának, az ifjúsági strand-

kézilabda kontinesbajnoki aranyérméért és 
Noé Zsombornak, az idei ifjúsági kajak-kenu 
Európa-bajnokságon elért harmadik helyezé-
séért. A hölgy a Váci NKSE, a három fiatalem-
ber a Váci Hajó SE versenyzője. A kajakosok 
edzője a kép jobb szélén álló Babella László 
mesteredző.

Az elismeréseket a szeptember 22-i testületi 
ülésen Fördős Attila polgármester és Cserek-
lye Károly szakbizottsági elnök adta át. 

Kereszturi Gyula

„   papa most már hallja, amit olvasok. 
Elment hallásvizsgálatra, és segítettek neki.”

V-

www.victofon.hu

Ön is szeretné tisztán hallani a fontos dolgokat?

JöJJön el ingyenes 
hallásvizsgálatra!

Dunakeszi szakorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
06-30/605-2339

JávoRszky ÖdÖn kóRház, AudiológiA 
2600 Vác, argenti Döme tér 1-3.
06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék

Váci sportolók elismerése

Újabb győzelmet aratott a  
Dunakeszi kinizsi futsal csapata

Az NB II. Keleti csoportjában induló újonc első hazai mérkőzését óriá-
si érdeklődés övezte. Az RFC Csömör ellen debütáló csapat remek já-
tékkal rukkolt ki, látványos akciókkal, pazar gólokkal hálálta meg a 
lelkes publikum biztatását. A nagypályán 32-szeres válogatottságig el-
jutó Horváth Ferenc és a magyar futsal egyik legnagyobb csillagának 
tartott Bita László vezérletével, fölényes, 6:2-es győzelmet aratott a 
szép reményeket tápláló együttes. A folytatás is jól sikerült Fehér Zsolt 
játékosedző csapatának.

Az Ipoly Erdő Zrt. az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) révén közel félmil-
liárd forint uniós támogatást nyert ökoturisztikai fejlesztésekre. Ennek köszönhetően 
az állami erdészeti vállalat bő egy éve, négy helyszínen kezdte meg a munkát. Ezek 
közül a legjelentősebb beruházás a Váchoz közeli Katalinpusztán valósult meg, melyet 
szeptember 30-án ünnepélyes keretek között adtak át.

A z állami erdészeti 
vállalat uniós és sa-
ját forrásból a Vác 
közeli Szendehely 

határában, a nagy népsze-
rűségnek örvendő Gyadai-
tanösvény szomszédságában 
építette fel a Katalinpusztai 
Kirándulóközpont és Erdei 
Iskolát. Diósjenő mellett, a 
Börzsöny kapujában, az egy-
kori erdőgondnoki háznál 
Erdei Szabadidőparkot ala-
kított ki négyhektáros te-
rületen. Balassagyarmat-
Nyírjesben közelében meglé-
vő füvészkert vadasparkkal, 
túraútvonalakkal, játszóte-
rekkel bővült. Hollókő köze-
lében pedig a Cserhát legna-
gyobb fahídján átvezető tan-
ösvény épült.

A minap felavatott beru-
házás területén játszóterek, 
sportpályák, régi erdei mes-
terségek bemutatóhelyei, ki-
állító és foglalkoztató terek és 
közösségi helyiségek épültek.

A Katalinpusztai Kiránduló-
központ területén pl. a Tölgy-
fa élete című kiállítás egy fa 
életén keresztül enged bepil-
lantani a naszályi gyertyá-
nos-tölgyesek életébe. 

Egy hatalmas modell is 
áll a parkban, amibe belép-
ve egy fa belsejében érezheti 
magát a látogató, aki így meg-
értheti a növény működését. 
Szendehely-Katalinpusztán 
elkészült egy komplex kirán-
dulóközpont szálláshelyek-

kel, interaktív bemutatóanya-
gokkal, játszótérrel, sportpá-
lyákkal és oktató termekkel. 

A létesítmény a Naszály ol-
dalában húzódó három tan-
ösvény kiindulópontjánál 
kapott helyet. A Vác köz-
pontjától busszal és autó-

val is néhány percre lévő 
Katalinpusztai Kiránduló-
központ és Erdei Iskola kitű-
nő helyszíne lehet – akár több 
napos – iskolai kirándulások-
nak, csoportos természetjá-
rásnak vagy családi progra-
moknak is. 

kirándulóközpont és Erdei 
iskola épült katalinpusztán
uniós forrásból fejlesztett az ipoly Erdő zrt.

urbán Réka viselheti a Vosz koronáját

O któber első hétvé-
géjén került meg-
rendezésre a Vác 
Online Szépségver-

seny 2011 – Év Szépe Gálá-
ja, melynek keretében tizen-
négy gyönyörű lány versen-
gett az Év Szépe címért és az 
azzal járó díjakért. A hat tagú 
zsűriben helyet foglalt Boros 

István ismert és elismert fo-
tográfus, Dj Dominique, ali-
as Várkonyi Attila, Kovács 
Zsófia modell, Serdült Orso-
lya Miss World Hungary 2009, 
Kollár Miklós a Madison 
Land rendezvény & hostess 
vezetője, Földes Zoltán ze-

nei producer. A zsűri döntése 
alapján az Év Szépe kategó-
ria harmadik helyezettje, Ju-
hász Zsófia, második helye-
zettje, Kiszelák Adrienn lett, 
míg az Év Szépének Urbán 
Rékát választották.

a szerK.


