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Vác, a Dunakanyar szíve
Történelmi városkalauz két nyelven
Reprezentatív, 336 oldalas, színes nyomású, közel 1300 fotót és
illusztrációt tartalmazó történelmi városkalauzt jelentetett meg
Vác önkormányzata. A két nyelven – magyarul és angolul – kiadott
kötet szerkesztője dr. Horváth M. Ferenc, a Vác Városi Levéltár
igazgatója, a várostörténeti összefoglalót és a városnéző fejezetet
neves történészek és helyi szakemberek írták, a fényképeket helybeli fotóművészek készítették. A kötet nyomdai előkészítését az
Arcus.hu Kft. végezte.
A Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak
című kiadványt a levéltárban mutatta be – nagy érdeklődés mellett – szerkesztője, hangsúlyozva,
hogy nem hagyományos útikalauzt készítettek. Mint mondta, a
korábbi hasonlóktól eltérően, ebben a könyvben nagy hangsúlyt
kapott a város történelmi múltja,
minden történelmi emléke. Kö-
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A víz- és strandimádók már
ellepték a gödi strandot!
Száraz, meleg nyár lehet az idei

ingyenes

Ünnepi Gála
Húsz éves
a dunakeszi
Fazekas Iskola
(Írásunk a 4. oldalon)

szöntőjében dr. Bóth János polgármester is azt emelte ki, hogy
a kiadó célja egy útikalauznál
többet nyújtó kötet megjelentetése volt. Hogy mindazokat az értékeket, amelyeket az írások, fotók
bemutatnak, sikerül-e a turizmus
számára vonzóvá tenni, már rajtunk múlik.

Nemzetközi
Akkusztikusgitár
Koncert Körút
a gitárvilág
nagymestereivel

(Folytatás a 2. oldalon)

(Írásunk a 7. oldalon)

Emlékezés a holokausztra
Kiállítás a váci vasútállomáson
Május 4-e és 8-a között a váci
vasútállomáson volt látható az
a vagon, amelyet az Élet Menete Alapítvány eddig több mint
harminc helyszínen mutatott
be. A korabeli marhavagonban
berendezett kiállítás emlékezés
és emlékeztetés a holokausztra,
hogy – mint az alapítvány elnöke, Gordon Gábor a megnyitón
mondta –, az új generáció is tudja, mi történt a múlt század legsötétebb időszakában. A Vácon
történteket dr. Molnár Lajos al-

polgármester idézte fel, kezdve a
gettó felállítását 1944 májusában
elrendelő utasítástól, a gettó felszámolásáig, a zsidóság bevagonírozásáig és a marhavagonokból
álló szerelvények Auschwitzba
indításáig. A két és fél ezer váci
és környékbeli zsidó származású
magyar polgár kiirtására - és saját családja tragédiájára - emlékezett Turai János, a Váci Zsidó
Hitközség elnöke is.
(Folytatás a 2. oldalon)

FOTÓ: K ESZIPRESS

Néhány kiemelt, piros betűs ünnepet leszámítva – hosszú évek óta – egész évben fogadja vendégeit a
gödi termálfürdő. A melegvizes medence mellett, május elsejétől már működik a nagymedence is. Sőt,
időjárás és érdeklődés esetén a gyermek medencékben is lubickolhatnak a legkisebbek. Nyári József
az intézmény vezetője, a főszezon előtti előkészületekről és egyéb érdekességekről kaptunk tájékoztatást.

Ballagás
az
Érettségi
felé
(Írásunk a 3. oldalon)
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Vác, a Dunakanyar szíve

Emlékezés a holokausztra

Történelmi városkalauz két nyelven

Kiállítás a váci vasútállomáson

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester szerint, ha
valaki elolvassa ezt a könyvet,
elhiszi a város szlogenjét: Vác a
Dunakanyar szíve…
A kötet bemutatására dr. Katona Tamás (képünkön) történészt
kérték fel, aki Vác sokszínűségéről, gazdag történelmi múltjáról beszélt, amelyben nemcsak a
katolikus, hanem a református,
evangélikus egyház és a zsidó
közösségek is nagy szerepet játszottak. A harmonikus, jellegzetes kisváros nem csupán falakból,
épületekből áll, több mint ezer év
történelme is jelen van, ha nem is
maradt meg minden emléke.
A könyvbemutatón a Bartók
Béla Zeneiskola és a Boronkay
György Műszaki Középiskola és
Gimnázium növendékei működtek közre.

(Folytatás az 1. oldalról)
Elvesztett,
meggyilkolt
családjáról beszélt egy gödöllői túlélő, Forgács János.

De ez a tragédia, mondta dr.
Molnár Lajos, még egyszer
nem történhet meg sem Vácon, sem az országban, sem a

világon, és ez valamennyiünk
felelőssége.
B. J.

BORGÓ JÁNOS

Középiskolás közlekedésbiztonsági kupa Délben felfüggesztették a vasutassztrájkot
Április utolsó napjaiban Vác
adott otthont a VII. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa
kétnapos országos döntőjének,
amelyben kerékpáros, segédmotoros és személygépkocsi-vezető
járműkategóriában vetélkedtek
a középiskolások. A főtéri ünnepélyes megnyitón dr. Komáromi
Endre rendőr ezredes, az ORFK
Közlekedésrendészeti Főosztályának – akkor még hivatalban
lévő – vezetője beszélt a rendezvény céljáról, annak fontosságáról, hogy a ﬁatalok kellő ismere-

tekkel, a szabályok betartásával
vegyenek részt a közlekedésben,
és ezzel javuljon a közlekedésbiztonság a közutakon. A város nevében dr. Molnár Lajos alpolgármester, a házigazda Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság nevében
a közlekedésrendészeti osztály
vezetője, Török Csaba alezredes
köszöntötte a résztvevőket, akik
az ország megyéit képviselték a
döntőben. Az első napon az elméleti tudásukról adtak számot
a diákok, a második napon a Duna-parton kiépített rutinpályán,

illetve Vác belvárosában bizonyíthatták gyakorlati tudásukat.
A záróünnepségen a díjakat a
legeredményesebb versenyzőknek dr. Bóth János polgármester,
Palágyi István az ORFK-OBB
vezető főtanácsosa és Török
Csaba rendőr alezredes adta át a
Heves, a Komárom-Esztergom és
Csongrád megyei győzteseknek,
illetve az összesítésben legjobb
eredményt elért Békés megyei
csapatnak. A házigazda Pest megye nem vett részt a döntőn.

Részleges késéssel, egyes vonatok kimaradásával, de óránként közlekedtek Budapest Nyugati Pályaudvar és Szob között a személyszállító vonatok május 8-án, amikorra általános,
országos, ágazatokra kiterjedő sztrájkot hirdettek a LIGA szakszervezetek. Hat ágazatból
15-20 szakszervezet jelezte, hogy csatlakozik a sztrájkhoz, de komoly fennakadás csak a
vonatközlekedésben volt. Az éjfélkor megkezdett vasutassztrájkot – mely este 6-ig tartott
volna – délben felfüggesztette a VDSZSZ sztrájkbizottsága, miután a testület úgy ítélte meg,
hogy a sztrájk elérte célját: a vasutasok részt vettek a munkabeszüntetésben, támogatva a
többi ágazatban sztrájkolókat. (A fotó 13 óra után készült, amikor már menetrend szerint
közlekedtek a vonatok Szob-és Budapest Nyugati Pályaudvar között.)

BORGÓ JÁNOS

A MÁV szerint a reggeli műszakban csökkent a sztrájk támogatottsága, a személyszállítást végző
MÁV-Start dolgozóinak mindössze
10 százaléka nem vette fel a munkát. A budapesti főpályaudvarok
közül a Keleti nem fogadott és nem
indított vonatokat, a nemzetközi járatok sem közlekedtek. Hegyesha-

lom-Győr irányából a szerelvények
csak a Kelenföldi pályaudvarig jártak. A Déli és a Nyugati pályaudvarok indítottak és fogadtak vonatokat, de nem menetrend szerint.
Az ezen a napon érettségiző diákok ígéretet kaptak az oktatási minisztériumtól arra, hogy ha a sztrájk
miatt, önhibájukon kívül késnek el,

vagy maradnak le az írásbeliről,
akkor pótló vizsgát tehetnek. A LIGA szakszervezetek most a munkabeszüntetéssel a Bajnai-csomag
ellen tiltakoztak, mert szerintük a
kormányprogram nem teremt új
munkahelyeket, és nem indítja be a
gazdaságot.

FISCHER ERZSÉBET

www.dunakanyarregio.hu
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A kompetenciamérés:
jók a váci iskolák
Vácon stabil a közoktatás, az
iskolák minden paraméterben
meghaladják az országos átlagot,
mondta Laczi István, az oktatási
bizottság elnöke, miután nyilvánosságra kerültek a 2008. évi
kompetenciamérés eredményei.
Az évente végzett országos felmérés tavalyi adatai szerint, a
város önkormányzati fenntartású
iskolái az országos átlagot meszsze meghaladóan eredményesek
voltak. Saját kategóriájukban a
Földváry Károly Általános Iskola, illetve a Boronkay György

Ballagás 2009 Ballagás az Érettségi felé
„Nemrég születtél gyermekem, s’ most ifjú emberként lépsz ki a világba,
Csak nézek utánad párás szemmel, s el sem hiszem, hogy Ez az élet rendje,
Pedig tudom, hogy elballagsz hirtelen, s hogy könnyem ne lásd,
Zsebkendőért nyúlok a zsebembe”

Műszaki Középiskola és Gimnázium bizonyult a legjobbnak. A
6. évfolyamon például, szövegértésből a Földváry iskola diákjai
574 pontot értek el, az országos
átlag 519 volt, a 8. évfolyamon
matematikából 66 ponttal haladták meg az országos átlagot. A
Boronkay középiskola 10. évfolyamos diákjai matematikából a
490 pontos országos átlagnál több
mint száz ponttal értek el többet,
szövegértésben pedig mintegy
kilencven ponttal múlták felül az
országos átlagszintet.

Amerre nézek, ballagó diákok, mint nyíló bokréták oly színesen
szépek. A legtöbben, fekete-fehérben vonulnak, a trendi iskolákban kötetlenül csinosak, míg a jó öreg klasszikus internátusokban
az egyenruha a lelke mindennek, ám mindenhol azonos az ünnepélyesség, megrendítő a lüktető ﬁatalság, az őszintén piruló, könnyes
szemmel nevető diáksereg.

FOTÓ: BÁNYAVÁRI PÁL

SZESZÉBÁKŐFA avagy vetélkedni pedig jó
Amíg a kedves olvasó eltöpreng azon, mit jelenthet a címben szereplő betűszó, szólunk arról, hogy a vállalkozó kedvű diákok számára
a tanulmányi versenyek, vetélkedők egyebek mellett azért is hasznosak, mert lehetőséget nyújtanak az önértékelésre, saját mennyiségi és
minőségi tudásuk felmérésére és nem utolsósorban izgalmas, érdekes élményeket is szerezhetnek.
Többek között ezek a pozitív indíttatások vezérelték a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógus közösségét, hogy immár vagy tíz esztendeje, néhány tantárgyban a házi versenyeket kibővítve, területi megmérettetéseket rendeznek.
– Nem csupán a diákok számára fontos próbatétel egy tanulmányi verseny – jegyezte meg
Horváthné Szentléleki Katalin
igazgatónő. – A pedagógusok is
lemérhetik munkájuk eredményét,
ugyanakkor lehetőség számukra a
kötetlen, baráti találkozás, problémáik, eredményeik megbeszélése,
tapasztalataik átadása.
Gondos, körültekintő előkészítő
munka után került sor április 21-2223-án a történelem és kémia területi versenyre, valamint a városi iskolák negyedikes diákjainak komplex
versenyére. Ez utóbbit nevezték el
a címben található betűszóval, amit
az iskolák neveiből alkottak.
A területi megmérettetés április
21-i történelmi versennyel vette
kezdetét, – melyről külön írásban
tudósítunk –, melyet másnap a
látványban szerényebb, nehézségi fokában annál izgalmasabb
kémia verseny követett, melyre a
korábbi évekhez viszonyítva többen jelentkeztek. A városi iskolák
mellett a gödi Huzella Tivadar és
Németh László Általános Iskolákból is eljöttek, hogy számot

adjanak tudásukról. Tesztlapot és
papíron megoldandó gyakorlati
feladatokat állított össze számuk-

ra Tóthné Selmeczi Zsuzsa kémia
szakos tanárnő. A hetedik évfolyamosok közül a gödiek bizonyultak
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a legjobbaknak. A Németh László iskolából Oláh Gergely első,
Sosovicska Bernadett harmadik,

a Huzella iskolából Kovács Kinga második lett. A nyolcadikosok
közül Bérczes Virág a Huzella is-

kolából első, Sándi Zita a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolából
második, Pethő Zsóﬁa a Fazekas

Mihály Általános Iskolából harmadik helyen végzett.
(Folytatás a 4. oldalon)

Amióta világ a világ, elballagnak a végzősök, rendre sírnak a
szülők és a tanárok, ez nem változik. Leginkább, a szokások,
amik mások lettek. Míg régebben
össznépi nagyebéd dívott a népes családi körben, főként anyagi
megfontolásból ma már szűk létszámú az asztali teríték. Luﬁk és
virágkompozíciók, csokoládés és
plüss állatos fantáziacsokrok kíséretében vonulnak, ballagnak a diákok az utcákon. Többek, éttermi
vacsorával teszik feledhetetlenné
a mámorító ballagást, s mintegy
lezárásképpen, ﬁnom lakomával
ünnepelnek. Vannak bankettek,
melyek nívós vendéglátóhelyeken,
míg társaik, művelődési házakban
zajlanak le, s önfeledt vígalomban
érnek végett, ám minden esetben
az élmény a fontos és nem a pénztárca vastagsága. Napjainkban
valóban nem olcsó mulatság elballagni, s beülni az osztállyal egy
bankettre, ám mégis van aranyközépút, amely némi leleményességgel mindenkinek választható. A
legtöbb diák azonban, még több
mint egy hónapon át lázas betegségben szenved és ezt a fajta kórt,
tudományosan érettséginek nevezik. - Jaj de rég is volt, amikor feszengve ültem az iskolapadban és
azon gondolkoztam, mire is gondolhatott Katona József a Bánk
bán papírra vetése közben.
Az írásbeli érettségi vizsgák
rendben lezajlottak, Mikszáth Kálmánt kapták kötelező feladatként,
majd Spiró György, Lázár Ervin,
illetve Vörösmarty Mihály és Pe-

tőﬁ Sándor között választhattak a
diákok. Műelemzési feladatként
Lázár Ervin egyik novellája szerepelt a középszintű írásbeli érettségi
magyar tételei között, emelt szinten egy Babits-esszé és Tóth Árpád egyik verse volt a megoldandó
tétel. Napközben, kevesebb ﬁatalt
látni az utcákon, hiszen az otthonokban, könyveket bújva begubózódnak szobájuk szegleteiben, ám
este, mint duruzsoló méhraj ellepik a kávézókat, kiskocsmákat a
jövő mérnökei, tanárai, művészei.
Mi, akik már rég elballagtunk az
iskolákból, nem tehetünk mást,
mint szoríthatunk nekik, hogy sikerüljön minél jobban megérniük

a nagybetűs ÉLETRE, ami vár
reájuk ebben a nem mindennapi
világban.

„Párás szemmel nézek utánuk, el sem hiszem, hogy én is ilyen voltam egyszer,
Mentem előre céllal, nagy tervekkel, mentem én is a többiekkel,
S az érettségi lázban égve, én is majd belebetegedtem a kórba,
S most az ablakból nézve utánuk hallom, ahogy szívük ver zakatolva. „

FRENYÓ K RISZTINA
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A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány
2009. június 10-én 18 órai kezdettel
kuratóriumi ülést tart.
Helyszín: Göd Város Polgármesteri Hivatala,
2131 Göd Pesti út 81.

Közéleti újság
Kiadja: KesziPress Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székháza)

SCHÜTTNÉ BALÁZSOVITS MÓNIKA
KURATÓRIUMI ELNÖK

Tel.: 06-27-502-390,
Fax: 06-27-502-391,
Mobil: 06-30-342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés: Front Graﬁka Kft.
Nyomda: Garmond Press
Nyomdaipari Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

VÁC:
a Szerkesztőségben vagy a
FRONT GRAFIKA Stúdiójában
GÖD:
Brumár György - 06-27-332-859
06-70/574-5530
hydroprint@invitel.hu
DUNAKESZI:
UNO Reklám - Fóti út 45.
Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül
– szerkesztett formában közölje.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Tudósítások Dunakesziről
Húsz év

kolája. Beszédét e szavakkal zárta:
„Ma már húsz éves múlttal, sok jó
hagyománnyal, szép eredményekkel
a tarsolyunkban – elmondhatjuk, az

iskolaformálás nehéz feladatát legjobb tudásunk szerint eredményesen elvégeztük.”
Köszöntötte az ünneplőket Dióssi
Csaba alpolgármester, aki többek
között hangsúlyozta, hogy Dunakeszi fejlett oktatási rendszere is hozzásegítette a települést ahhoz, hogy
megkapja a második legfejlettebb
kistérség elismerést. S mindebben
a Fazekas iskolának is jelentős érde-

SZESZÉBÁKŐFA
avagy vetélkedni pedig jó
(Folytatás a 3. oldalról)
A harmadik nap a játékos tudásfelmérésé volt. Három éve
megállapodtak a város alsó tagozatos munkaközösségei, hogy
a kisdiákoknak igazából nem
való még a komoly tanulmányi
verseny. Helyette olyan komplex
vetélkedőt szerveznek, amelyen
inkább a képességeket teszik
próbára. A mostani versenyre
Fekete István Koppányi aga testamentuma című regényét kellett elolvasni. A vetélkedőre időzítve rajzversenyt is hirdettek,
melynek témája a regény illetve
a Balaton volt, s a beérkezett képeket ki is állították. Érdekessége volt még a versenynek, hogy
az iskolánkénti öt-öt negyedikes
tanulóból úgy állították össze a
csapatokat, hogy mindegyikbe
egy-egy iskola diákja kapott helyet. Így vegyes csapatok mérhették össze tudásukat, ötletességüket, ügyességüket többek
között keresztrejtvényfejtéssel,
matematikából, helyesírásból,

mei vannak. Beszéde végén átadta
az igazgató asszonynak a városvezetés által adományozott díszoklevelet.

FOTÓ: KATONA M. ISTVÁN

Húsz éve 5. számúként vált önállóvá a köznyelvben Zöld iskolaként
emlegetett tanintézmény s kezdte
meg a tanári kar az oktatást 1989
szeptemberében. Május 11-én ünnepi gálaműsorral emlékeztek az
elmúlt két évtizedre a 2005 óta
immár Fazekas Mihály Általános
Iskolában.
A május 8-án kezdődő jubileumi
rendezvények csúcspontja kétségkívül a gálaműsor volt, melyre volt és
jelenlegi pedagógusokkal, egykori
és mai tanítványokkal, valamint
szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal telt meg az aula.
A programot Horti Réka küküllő
menti népdalok nagyszerű előadása
nyitotta meg, majd Kovács Gáborné
igazgató asszony ünnepi beszéde
hangzott el. Felidézte, hogy az önállóvá vált iskola 34 pedagógussal és
422 diákkal kezdte meg az 1989es tanévet. Kiemelten szólt Szőke
Kálmánnéról, az első igazgatóról,
aki határozottan, céltudatosan vette
kezébe az irányítást. Ezt követően
hosszan sorolta azokat az egykor itt
tevékenykedő pedagógusokat és érdemeiket, akik rangot, elismertséget
hoztak az iskolának, amely jelenleg
545 diákkal a város legnagyobb is-

környezetismeretből. Valamenynyi feladatot Petneházy Zsuzsa
tanítónő, és az általa vezetett
alsós munkaközösség a regény
alapján állított össze. Utoljára
maradt a nagy vidámságot kiváltó ügyességi próba: tandem
síléccel kellett a csapatoknak
néhány métert megtenni. Volt
csetlés-botlás, nagy nevetés.
Végül mindenki nyert, hiszen
mind az öt városi iskola vihetett
haza első, második, harmadik,
negyedik illetve ötödik helyezést.
– Sikeres volt a három napos
sorozat – összegezte az igazgatónő, majd hozzátette: – Az élet
nem áll meg, hiszen hamarosan
megtartjuk az idei angol tanulmányi versenyt. Ezt is több mint
tíz éve kezdtük el, mára megyei
szintűre fejlődött, így most
mintegy kilencven tanulót várunk a nagy megmérettetésre.

K ATONA M. I STVÁN

A beszédeket követően volt és
jelenlegi diákok adtak színvonalas
műsort, melynek csúcspontjaként
részletet mutattak be a felső tagozatos színjátszók a Ludas Matyi című
elbeszélő költeményből. Záró mozzanatként pedig két diák, Juhász
Előd és Kovács Szabolcs, felavatta a
Fazekas Mihályt ábrázoló domborművet, Lengyel István alkotását.

KATONA M. ISTVÁN

Két jelentős beruházás Dunakeszi északi peremén
Az országban érzékelhető gazdasági válság ellenére sem álltak
le az ipari ingatlanfejlesztések
Dunakeszin. Reményeink szerint a beruházás üteme nem torpan meg, mely esélyt teremt arra,
hogy a város északi területén ipari
és szolgáltató területet alakítsunk ki – nyilatkozta lapunknak
Kecskeméthy Géza polgármester. A Malomárokban megnyíló
TESCO építése jelentős lendületet
adhat az északi városrész fejlődésének – tette hozzá a polgármester,
aki szerint emellett újabb kitörési
pontot kínál Dunakeszinek a két
kettes utat összekötő út mellett létesülő ipari park kialakítása.
Az elfogadott tervek szerint
2x2 sávossá építik át az M2-es
autóutat (korábban 2/A), melynek
munkálati várhatóan 2010-ben
kezdődnek el – erősítette meg a
korábbi bejelentést Kecskeméthy

F i g y e l e m !

Jubileumi gálaműsor a Fazekas
Mihály Általános Iskolában

Újabb kitörési pontok

négy tanára – Bárányné Bucsi
Ilona, Hoványné Martikán Erika,
Mihály Gyuláné és Szentessy Ida
– idén is töretlen lelkesedéssel,
elmélyült szakmai körültekintéssel készültek a területi megmérettetésre. Hoványné Martikán
Erikától megtudtam, hogy a verseny „lázában égő” lelkes Bárdos
diákok számára házi elődöntőt
rendeztek, hogy a két legfelkészültebb csapatot küldhessék az
„éles mérkőzésre”.
A versenyzők a közel háromórás programot követően értékes
könyvjutalmakkal és sok-sok tu-

ba. A beruházás eredményeként
jelentősen csökken a Dunakeszin
áthaladó közúti forgalom nagysága mellett a település környezeti
szennyezettsége is. – A beruházás
környezetében élők, és az átutazók
számára kényelmesebbé, gyorsabbá válik a közlekedés, miközben
jelentősen csökken Dunakeszi
zsúfoltsága,
tehermentesülnek
belsőútjaink.
A polgármester kiemelte, hogy
az összekötőút mellé tervezett ipari terület kialakítását a képviselőtestület a lehető legnagyobb körültekintéssel kívánja előkészíteni.
– A TESCO építése megosztotta a
lakosságot, ezért az új ipari övezet
kialakításakor a korábbinál is jobban szem előtt tartják a lakosság
érdekeit – állítja Kecskeméthy Géza polgármester.

VETÉSI IMRE

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre
A jelentkezés feltétele: betöltött 6. életév
Jelentkezni lehet: • Zeneművészeti szakokra • Képzőművészeti szakokra (graﬁ ka, textil)
• Táncművészeti szakokra (balett, néptánc) • Színművészeti szakra
Felvételi meghallgatás zeneművészeti ágra jelentkezők számára: 2009. június 10-11. 14 órától,
előzetes időpont egyeztetés alapján. Egyéb művészeti ágakra a jelentkezéssel automatikus a felvétel.
Abban az esetben, ha a jelentkezők létszáma meghaladja az indítható csoportlétszámot,
készségfelmérés alapján vesszük fel a jelentkezőket. A csoportok 15 fő jelentkező esetén indulnak.

A felvételi helyszíne: Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Dunakeszi, Bem u. 17.
Telefon: 0627/341-896 vagy 0627/342-889

Bevállalja? Igen vagy nem?

IRODALMI PÁLYÁZAT

Csernus doktor előadása Dunakeszin
A fenti mondat már számtalanszor elhangzott dr. Csernus Imre szájából
különböző műsorai illetve televíziós szereplései során. Ugyan ez így nem
hangzott el szó szerint, mégis sok érdekességnek lehettek fültanúi azok,
akik április 16-án a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába látogattak.

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT
HIRDET
Pályázhat minden Dunakeszin élő 14 év feletti lakos.
Pályázni lehet minden, kötetben még nem publikált verssel, novellával, elbeszéléssel. Egy pályázó legfeljebb 5
verset és/vagy 2 novellát nyújthat be elbírálásra.
A pályázat jeligés. A jelige feloldását (név, lakcím, telefonszám) egy lezárt borítékban a pályázathoz kell mellékelni!
Beküldési határidő:

2009. szeptember 18.

Díjak: a vers és a novella kategóriában is:
I. díj:
II. díj:
III. díj:
IV. díj:

30.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft

A beküldött írásokat nívós szakmai zsűri bírálja el.
Az eredményhirdetésre 2009 októberében kerül sor.
Csernus Imre neve és személye
általában nagyon megosztja az
embereket. Vannak, akik kedvelik, viszont sokan akadnak olyanok is, akik nem. Az iskola igazgatónőjétől, Kárpáti Zoltánnétól
megtudtam, hogy a meghívás a
Drogprevenciós Program keretein
belül zajlott. Ez egy olyan rendez-

vénysorozat részét képezi minden
tanévben, mely során szakavatott
meghívott előadók által olyan témakörök kerülnek feldolgozásra,
mint a káros szenvedélyek és a
szexualitás, valamint önismereti
és énképfejlesztési témák is szóba
kerülnek.
(Folytatás az 5. oldalon)

Területi történelem vetélkedő
Idén tizedik alkalommal került
megrendezésre a Bárdos Lajos
Általános iskolában a területi történelem vetélkedő, melyen Fót,
Göd és Dunakeszi iskoláinak diákjai mérhették össze tudásukat.
Az idei verseny vezérfonala
az Árpádok-kora volt, a verseny
szervezői az összes feladatot ehhez a témához igazították. Az
iskolák előre megkaptak a kijelölt szakirodalmat, melyből a
felkészülés időtartama alatt gyarapíthatták tudásukat a versenyen
induló csapatok.
A Bárdos iskola tantestületének

Géza. Az autóút szélesítésével
egyidejűleg megépül a régi kettest
és az M2-est összekötő út is. – A
város észak-keleti szélétől, az M2es mellett lévő Shell benzinkút
térségéből kiinduló összekötőút
Dunakeszi és Göd határvonalánál
halad nyugat felé. A vasút fölött
átívelő felüljáró a gödi Shell benzinkút mellett, a Fészek bejárónál
épülő körforgalmi csomópontba
csatlakozik be. Itt lehet majd felés lehajtani az összekötő útra és a
régi kettesre. A közeli lakóterület
védelme érdekében ragaszkodunk
hozzá, hogy a felüljáró híd ívét 40
km/h sebességre tervezzék – húzta alá a városvezető.
Kecskeméthy Géza elmondta,
hogy az új összekötőút elsősorban
a város északi területén és Göd
nyugati részén élő lakosoknak
biztosít majd gyors összeköttetést
az M2-essel, bejutást a főváros-

dással gazdagodva távozhattak a
vendéglátó iskola falai közül. Idén
a győzelmi pálmát a Bárdos iskola Serviensek nevű csapat tagjai
– Varga Péter, Kurucz Barnabás
és Borvendégh Ábrahám – vitték
el. Az előkelő második helyen
holtversenyben a Radnóti Miklós
Gimnázium Bolotin, illetve Gesta
hungarorum nevű csapatai végeztek, melynek tagjai Markó Eszter,
Béres Borbála és Tóth Adrián,
valamint Halász Fanni, Wagner
Nóra és Bárdfalvi Tamás voltak.
A dobogó harmadik fokára a fóti Garay János Általános Iskola

Anonymus - Babiczki Mercédesz,
Weber Áron és Herr Dominika alkotta triumvirátus állhatott.
A téma elgondolkodtató és
szakszerű
összefoglalásaként
beszélgetésünket
Hoványné
Martikán Erika a következőkkel
zárta: „A történelemtanulásnak
rendkívüli jelentőssége van a
gyerekek életében, hiszen ha a
múltat nem ismerjük, akkor a jelent sem értjük, a jövőnket pedig
nem tudjuk tervezni.”

LEGINDI TÍMEA

A beküldött verseket, novellákat a későbbiekben a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár tetszés szerint felhasználhatja.
A legjobb verseket, novellákat kötetben tervezzük megjelentetni.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.
A borítékra kérjük ráírni: IRODALMI PÁLYÁZAT

Felhívás!
Az alagi hősök emlékére a Dunakeszi Civilek és a Dunakeszi Lokálpatrióta Kör kopjafát állítanak az alagi Szent Imre templom kertjében. A
rendezvény tervezett időpontja 2009. augusztus vége-szeptember eleje.
Ezúton fordulunk felhívással Dunakeszi város lakosai felé, hogy aki
bármilyen információval rendelkezik a hazáért hősi halált halt vagy a diktatúrák során meghurcolt alagiakról, jelentkezzen a 06/20 56-417-56-os
telefonszámon, vagy személyesen a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
(Kossuth u. 6.) Csoma Attila helytörténésznél.
Csoma Attila
helytörténész
a Kölcsey F. Városi Könyvtár
igazgató-helyettese

Kollár Albin
ny. iskola igazgató
Dunakeszi Város Díszpolgára
Dunakeszi Lokálpatrióta Kör

Skripeczky István
ny.gimnáziumi tanár
Dunakeszi Civilek
Baráti Köre

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

Dunakanyar Régió
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A víz- és strandimádók már Az ütőhangszerek kismesterei
ellepték a gödi strandot!

Háromévente rendezi meg Győrben, a Liszt Ferenc Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló- és duóversenyt. Április elején hatodik alkalommal került sor erre a rangos, legmagasabb szintű szakmai megmérettetésre, melyen negyvenkét
zeneiskola százöt növendéke mutatkozott be.

Száraz, meleg nyár lehet az idei
borítása, a balesetek megelőzése
miatt volt fontos. A mélyebb gyermek medence, vadonatúj burkolatot kapott. Az új szivattyú üzembe
állításától azt várjuk, hogy zavar
mentesebb legyen a működés. A

helyeztük a fő hangsúlyt. A javításokon túl, a nagymedence lépcsőinek csúszásgátló csempékkel való

nagymedence csúszdával bővült,
s a zöld terület ápolásával szebb
lett a környezet. Ugyancsak szeb-

FOTÓ: K ESZIPRESS

(Folytatás az 1. oldalról)
A szokásos leállási időszakban
sokat tettünk azért, hogy megfelelő körülmények között fogadhassuk visszatérő, s új vendégeinket.
Idén is a csempézési munkálatokra

bé varázsoltuk a főépület auláját.
A vendégbarát jelzőt talán azzal
is kiérdemelhetjük, hogy a belépőket változatlan árakon kínáljuk. Újdonság, hogy a belépésnél
a bérletesek és a jegyet váltók, a
csuklójukra szalagot kapnak, így
kiszűrhetők a bliccelők. A büfék
a már hagyományos gazdag kínálattal várják az éhüket, szomjukat
csillapítókat. A masszőri szolgáltatás továbbra is magas színvonalú, s az ajándékokat kínálók sora,
könyves standdal bővült. Naponta
reggel 6 órától este 8 – ig felkészülten állunk a kikapcsolódásra,
pihenésre vágyók rendelkezésére.
Tisztelettel kívánjuk kedves vendégeinknek, hogy egymásra és a
környezetre ﬁgyelve, vigyázva, s
az előírások betartásával tegyék
felhőtlenné az itt töltött órákat.
Ha hinni lehet az időjósoknak,
felhőtlen napokban nem lesz hiány.
A kérdésre, hogy milyen nyarunk
lesz, egy régi ﬁlm és dal címével
válaszoltak: ” Hosszú forró nyár.”
Ennek elviselésében maximális
partner a gödi strand és személyzete.

SIMÁK ATTILA

Bevállalja? Igen vagy nem?
Csernus doktor előadása Dunakeszin
(Folytatás a 4. oldalról)
A híres pszichiáter drogról és
annak káros hatásairól szóló előadásának igen nagy sikere volt
városi szinten is, hiszen több mint
120 érdeklődő érkezett a kétórás
műsorra, melyet nem neveznék
sem könnyed szórakozásnak, sem
pedig felhőtlen derűs perceknek,
viszont annál felkavaróbbnak és
érdekesebbnek. A legelső dolog,
ami felkeltette érdeklődésemet az
volt, ahogyan a ﬁgyelmet végig
fenntartotta a közönség soraiban
ülők között. Már magában hatalmas teljesítmény egy közel kétórás
előadást egyedül végigcsinálni, de
annál nehezebb feladat a nézők ﬁgyelmének állandó szinten tartása,
melyet az előadó éles hangszín és
hangerőváltásokkal valósított meg
a műsor egész ideje alatt.
Doktor Csernus egyébként azt

tartja magáról, hogy ő nem megoldja a hozzá fordulók problémáját,
hanem csupán asszisztál a különböző szempontok megtalálását illetően. „Dönteni mindig Ön fog, nem
én. Ön fogja valójában megtanulni
a mérlegelést, a másképp döntést és
ezáltal felépíteni az önbizalmát, ami
a mai világunkban elengedhetetlen
a sikeres működéshez, mint ember,
mint társ, mint szülő, mint gyerek,
mint barát.” Éppen ezért soha nem
ő az, aki a páciensnek megmondja,
hogy mikor találkozzanak legközelebb, hanem elmondása szerint ezt
a „betegeinek” kell éreznie.
Lenyűgöző előadása azonban
nem csupán a drogokról szólt, hanem annál sokkal nagyobb témakört ölelt fel. Elmondása szerint
azok az emberek akik a kábítószerekhez nyúlnak, csupán elégedetlenségüket és feszültségüket sze-

retnék kompenzálni a szerekkel.
A realitásoktól való menekülés
egyéb módjaiként az alkoholt, a
gyógyszereket, a munkába való
menekülést, a játékszenvedélyt,
valamint a társfüggőséget és más
emberekre való túlzott támaszkodást említette. „Az alacsony érzelmi intelligencia az oka annak, hogy
sokan szenvednek függőségekben.
A drog alapjában véve nem rossz,
csupán a hatása és a következményei azok. Olyan ez, mintha a
pótszer hatására a negatív tulajdonságaink rakéták segítségével
emelkednének.” – hangzott el az
eladáson.
Az est méltó összefoglalásaként
azt a mondatot említeném, mely
már az előadás legelején elhangzott, vagyis hogy „mindenki anynyit kap vissza az élettől amennyit
beletesz.”

szeretne játszani.
A váci Piarista gimnázium hatodikos tanulója Ráth Béla, aki öt
esztendeje tanul Gödön s többféle
ütőhangszeren is játszik. Győrben
Pivarnyik Péterrel duóban lépett
színre.
Nos, az itt felsorolt növendékek
valamennyien első helyezést szereztek. Ezen kívül Vitkóczy Miklós átvehette a Talamba ütőegyüttes

A Széchenyi István Egyetem reprezentatív hangversenytermében
megrendezett versenyen a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolát
két, a gödi Németh László Általános Iskolát és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt három növendék képviselte. Valamennyiük
tanára Stefán Tivadar, aki immár öt
esztendeje oktatja ütőhangszerekre a két intézményben a ﬁatalokat.
Jelenleg húsz tanítványa van, s az
elmúlt öt évben számos sikert értek
el diákjai. Dunakeszin és Gödön
minden növendékkoncerten jeleskednek előadásukkal, emellett
hazai és külföldi kamarazenei és
hangszeres versenyeken is szép sikereket értek el. Stefán Tivadar gödi Drums ütőegyüttesét pedig már
határainkon túl is számon tartják.
A győri verseny az ütőhangszeresek legjelentősebb hazai versengése, az itt kapott elismerésekre
méltán lehetnek büszkék a résztvevők legjobbjai. Stefán Tivadar
növendékei a legszebb sikerrel
büszkélkedhetnek. Ugyanis hangszeres és életkor szerinti kategóriáikban mindannyian első helyezést értek el.
Vitkóczky Miklós harmadikos
gimnazista hat éve tanul marimbán
a dunakeszi zeneiskolában. Már
többször bizonyította, hogy hangszere tehetséges megszólaltatója.
Vácon, a Bartók Béla Zeneiskola
által rendezett országos kamarazenei versenyen harmadmagával első
helyezést értek el. A múlt év nyarán
pedig Bécsből, hét ország részvételével megrendezett nemzetközi hangszeres ifjúsági versenyről
aranydiplomával tért haza. Győr-

ben szólóprodukcióval jeleskedett.
Szendrei Tamás nyolcadikos diák elsős korától tanul ugyancsak
Dunakeszin. Hangszerei a dobok
mellett a vibrafon, de leginkább
marimbán szeret ő is játszani.
Győrben szólóprodukcióval, egy
négytételes művel mutatkozott be.
A gödi versenyzők – mindhárman hatodik osztályosok – közül
Pivarnyik Péter rövid ideig próbál-

kozott a gitárral és a zongorával,
ám végül négy éve már, hogy ütőhangszereken tanul, de közülük a
dob áll hozzá a legközelebb.
Muszakatal István ugyancsak
hat esztendeje tanul, hozzá is legközelebb a marimba áll s ő is ott
volt a váci kamarazenei verseny
legjobb szólistái között. Ha felnő,
legszívesebben rockzenekarban

által felajánlott különdíjat és Stefán
Tivadar pedig – aki külön köszönetet mondott a Németh László iskola
által a versenyen való részvételhez
nyújtott támogatásért – kiemelt tanári különdíjban is részesült. Talán
nem véletlenül…

Dunakeszin

APRÓHIRDETÉSEK

található cipôboltunkba
kereskedelmi végzettséggel rendelkezô

a rendőrség melletti
lakóparkban
33 négyzetméteres
garzonlakás kiadó...
Alacsony rezsivel!!!

A győztesek, balról Szendrei Tamás, Ráth Béla, Pivarnyik Péter,
Vitkóczy Miklós, Muszkata István, Stefán Tivadar

Vácott, a Zöldfa u. 7. sz. III. emeleti
62 m2-es 2 és félszobás, gázkonvektoros, zöldövezetre (Gombás-patak
és Kőszentes-hídja, Sportstadion,
Hétkápolna, stb.) nyíló nagy erkéllyel és ablakokkal rendelkező,
teljesen felújított lakás, igényesnek
eladó!
Érd.: 06-27-302-918

KATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: ARCHÍV

Dunakeszin

BOLTVEZETÔHELYETTEST
(PÉNZTÁROST)
keresünk.
Jelentkezni önéletrajzzal
az allas@sebastiano.hu
e-mail címen lehet.

Tel:06-30-900-6554

LEGINDI TÍMEA

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.
Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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VIII. Nemzetközi Akusztikusgitár
Koncert Körút
A gitárvilág nagymesterei Vácon és Gödön: Szabó Sándor, Walter
Lupi, Edoardo Bignozzi, Michael Young és Heidrich Roland
Az országos turné szervezője Szabó Sándor gitárművész, aki sajátos missziót indított útjára egykor
e fesztivál létrehozásával: céljaként a rétegzenének számító akusztikus gitárművészet honi népszerűsítését tűzte ki. Szabó Sándor a nemzetközi gitárművészet „nagymestereit” hozza el évről-évre,
mindamellett a ﬁatal művészek bemutatását és patronálását egyik legfontosabb feladatának tekinti.
Az idei gitárturné három állomásán (a váci, a gödi és a budapesti koncerteken) találkozhattunk a magyar gitárélet egyik ígéretes tehetségével, Szabó Sándor egykori tanítványával, Heidrich Rolanddal is,
aki – ﬁatal kora ellenére – kikristályosodó, önálló stílussal büszkélkedhet. Heidrich Rolanddal a váci
koncert előtt beszélgettünk.
– Gyerekkoromban pár évig
zongorázni tanultam; gitárt 14
évesen vettem először a kezembe.
Kezdetben főleg a jazz irányába
indultam el, olyan művészek hatottak rám, mint Mick Goodrick
vagy Joe Diorio. A középiskola
után – terveimmel ellentétben –
nem jutottam be a Jazztanszékre,
de ma már látom, hogy egészen
más irányba vezet az utam. Lassan eltávolodtam ugyanis attól
a világtól, és elkezdtem keresni
egy másfajta zeneiséget. A kísérletezgetés állomása volt például a
preparált gitár-zene, ami az addig
tanultak „lenullázását”, a zene
ősi alapformájához való visszatalálást jelentette. Végül rátaláltam az akusztikus gitárra. Szabó
Sándorral az Oktopus Multimédia Intézetben ismerkedtem meg,
ahol hangtechniksnak tanultam.
Sanyi nemcsak nagy művész, de
kiváló tanár is; szakmailag mindig
támaszkodhatok rá, ugyanakkor
támogatja a saját útkeresésemet.
Ekkoriban régóta kutattam már
egy olyan, alapigazságok mentén
való gondolkodás után, amiből
művészként építkezhetek. Ezt az
átfogó szemléletmódot őmellette,

általa sikerült kigömbölyíteni, s
ezzel egyidejűleg kezdtem rátalálni a saját stílusomra. A legizgalmasabb ihletforrás számomra az
improvizáció, amit a legfontosabb
zenei megnyilvánulásnak tartok.
Úgy vélem, a szabad játék a legtisztább és legőszintébb.
– Mit hallhatnak tőled a nézők a
mostani koncerteken?
– Sanyival két duót játszunk.
Mindkét darab az ő kompozíciója,
melyekre én írtam egy második
szólamot.
– Korábban is szerepeltetek már
együtt?
– Hogyne. A kisebb fellépések mellett például az Expanzión. Legközelebb – ha minden jól
megy – egy erdélyi koncerten fogunk játszani.
– Hogy látod, milyen ma az
akusztikus gitárművészet presztízse Magyarországon?
– Még mindig rétegművészetnek számít, bár az elmúlt években
– nagyrészt Sanyi missziójának
köszönhetően – jelentősen nőtt,
noha semmiképp sem hasonlítható amerikai vagy nyugat-európai
helyzetéhez. Remélem, hogy egyszer nálunk is méltó helyére kerül.

– Mik a terveid, mit szeretnél
megvalósítani?
– Szeretnék jól gitározni, de
legfőképpen jól zenélni. Olyan
művésszé válni, akinek gitározás

közben eltűnik az egója, s ebben
az „én-nélküliségben” a zene teljesen tisztán áramlik át rajta.
– A zenész, mint egy modern
sámán?
– Olyasmi. A zene, a művészet
a legfontosabb közvetítő. Vertikálisan és horizontálisan is.

MACZKAY ZSAKLIN
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„Add Istenem, hogy tintám
ki ne fogyjon, amíg csak élek,
engedj színesen írnom!”
Kollegánk a Kismarosi Forrest Gump című
írással országos pályázatot nyert
Frenyó Krisztina, a Dunakanyar Régió újságírója, a Kismarosi Forrest Gump című, lapunkban
megjelent interjúval elindult egy országos pályázaton, ahonnan az első díjat hozta haza.
– Honnan jött az ötlet, hogy elindulj ezen a versenyen és milyen
érzés volt, amikor értesültél a
hírről, hogy nyertes vagy? – kérdeztem Krisztát, a mindannyiunk
által örömmel vett hír után.
– Amióta megtanultam írni,
azóta rímekbe szedem a gondolataimat, füzetekben gyűjtöm
verseimet, gondolataimat. Írás
nélkül, olyan lennék, mint egy
partra vetett hal, lételemem a
gondolat megfogalmazása, papírra vetve. Olvastam a Due és
az Önkormányzati Minisztérium
Talpra Magyar elnevezésű pályázatáról, ahol a sportot, a mozgást
kellett népszerűsíteni egy írással.
Kismaroson, adott volt Forrest,
azaz Schottner Ádám, akinél jobb
interjúalanyt nem is találhattam
volna, így elkészült az interjú,
Ádám segédletével. Beneveztem
a cikkel és napokkal később, egy
levél várt rám a postaﬁókomban,
azzal a tartalommal, hogy „Gratulálunk, helyezést értél el! ”
Örömömben elsírtam magam,
pedig akkor még nem is tudtam, hányadik lettem, ám nyerni
mindenképp jó érzés. Izgatottan
vártam a május nyolcadikát, az
ünnepélyes díjátadót.
– A sikerrel társuló örömön kívül mit jelent számodra a díj?
– A gyomrom görcsbe rándult,
ahányszor csak az órámra néztem, olyan izgatott voltam, mint
egy kisdiák. Amikor a színpadon
elhangzott a harmadik, majd a
második helyezett neve, akkor
már igazán nem láttam a könynyektől semmit. Hihetetlen, hogy
az ember ír valamit, elküld egy
levelet és ebben a mozdulatsorban benne van a lehetőség. A díj:
Százezer forint, aminek családon
belül már megvan a helye, ám
úgy gondolom, az eszmei értéke
sokkal több egy ilyen helyezés-

nek, hiszen írni jó, írni érdemes
és én örömöm lelem benne, ám
ha másoknak is sikerül örömteli
perceket okoznom egy-egy írásommal, akkor az már több mint
a saját magam szórakoztatása.
– Lapunkban rendszeresen
írsz, itt élsz a Dunakanyarban,
Kismaroson. Szeretném, ha olvasóinknak is mesélnél magadról,
honnan jöttél, merre tartasz?
– Nagycsaládból származom,
ahol az írás szinte mindennapos

koncertre, csak ámulunk és bámulunk Budapest után szabadon.
Amikor szomorúság ér, leülök a
gép elé és írok, akkor is pötyögök, amikor boldog vagyok. A
Dunakanyar Régióban írni örömteli időtöltés, hiszen olyan történéseket adhatok hírül az embereknek, amelyekben én is kicsit
benne vagyok, az itt élőkről írhatok, szép és nemes cselekedetekről. Van szerencsém találkozni nagy írókkal, művészekkel,

cselekedetnek számított. Pedagógus nagyszüleim megszerettették velem az irodalom szépségét.
Apai nagymamám verseskötete
örök dísze könyvespolcunknak
és eszembe jut nagybátyám szavalása, amikor Radnótit, József
Attilát, Petőﬁt és Vörösmartyt
hallgatva megértettem, mit jelent
nekem a költészet. Két éve élünk
kis családommal a kismarosi erdő közepén, ahol madárcsicsergés közepette, mókusbújócskát
lesve, szabadjeggyel a fülemüle

csodálatos emberekkel, akikről
beszámolhatok a lapban… Két
kamaszlányom büszke édesanyjaként, és egy mindenben támogató társsal még az olykor nehéz
percekben is kötelességem jól
érezni magam és így is van: Köszönöm Jól Vagyok! Amíg csak a
Jóisten engedi, írni szeretnék!
– Szeretettel gratulálunk! Olvasóink nevében is kívánjuk,
hogy teljesüljenek vágyaid.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Jó hangulatú majálisok a Dunakanyarban
Gyönyörű környezet-színes programok Sződligeten

való szórakozást: volt focibajnokság, lovaglás, lovas hintózás, kézműves foglalkozás, mini játszótér, de nagy sikere volt a Vácról
érkezett tűzoltó autónak, amiből
most nem tüzet oltottak, hanem
célba locsoltak, főleg a gyerekek.

Zebegényben a focipályán a hagyományokhoz híven a nyugdíjas
klub tartotta nagyon jó hangulatú
majálisát, ám új színfoltot jelen-

lepetés kiállítás a Renessaince
Ifjúsági Kávéház és a Galéria
Cukrászda szervezésében, fellépett az általános iskola néptánc

FOTÓ: ZEBEGÉNYI KÖZBESZÉD M AGAZIN

Nagymaroson, a hagyományokhoz híven idén is a focipályán rendezte meg a majálist
az Egyházközségi Karitász és
a Nagycsaládosok Nagymarosi
Egyesülete. Minden korosztály
megtalálta magának a kedvére

tett „…Tettekkel Zebegényért..”
Zebegényi Vállalkozói Egylet
szervezésében a főtéren délután
rendezett I. Zebegényi Majális
Fesztivál. Különböző programok
szórakoztatták az ide látogatókat
és a helybélieket. A Zebegényi
Majálist dr. Beer Miklós megyéspüspök nyitotta meg. Volt meg-

csoportja, játékos programokat
szerveztek a cserkészek, műsort adott Szvórák Katalin, Liszt
és Kodály díjas énekművész és
Csóka László, valamint egy latin
tánccsoport. A napot a Made In”
zenekar Latin-Funky koncertje
zárta.

FISCHER ERZSÉBET

A vendégsereggel már kora délelőtt megtelt a gyönyörű ligetes
Duna-part. Vidám, jó hangulatú
ünneplők sokasága majálisozott a
község rendezvényen. A nemzetközivé kerekedett „Rúgd a labdát
Sződliget” kispályás amatőr foci
bajnokságra idén tíz csapat nevezett. Az izgalmakban bővelkedő

A pezsgőélettel teli Duna-parton egész nap kirakodóvásár, arcfestés, szalma ugrálóvár, motorcsónakázás, sárkányhajózás várta
a családokat, az ünneplő közönség
apraját-nagyját. A szórakozásról a
Dancer Shadows tánc stúdió, valamint Imé és tanítványai hastánc
bemutatója gondoskodott.

torna trófeáját a 14 év feletti korcsoportban a helyi VTK csapata
nyerte. A szép gólokban bővelkedő, látványos játékot hozó tornán remekül helyt állt Sződliget
szlovákiai testvértelepüléséről,
Jólészről érkezett futballcsapat
is.
A sződligeti majális nagysikerű
rendezvénye volt a hagyományteremtő halászléfőző verseny. Hat
csapat „mesterszakácsainak” különleges ízvilágú remekeit elismeréssel díjazták a szakértő zsűri
tagjai – Ambrus Tibor, dr. Nagy
Magdolna és Demény Magdolna
–, akik a „ gasztronómiai trófeát”
a Civilek Sződligetért Egyesület
szakácsainak ítélték.
A ﬁ nomabbnál ﬁ nomabb ételspecialitások elfogyasztása után
sokan tértek be egy pohár ﬁ nom
italért a borkóstoló standhoz. A
majálisozók a vidám beszélgetések közepette a Gourmandnet
Kft. különleges zamatú, élvezeti „termékét” kóstolgatták, ízlelgették…

A programot az Ismerős Arcok
együttes koncertje zárta.
A hagyományteremtő rendezvény sikerének ékes bizonysága,
hogy egész nap jó hangulatban
szórakozott a Duna-partra szép
számban kilátogató sződligetiek
mellett a kerékpárral érkező kirándulók sokasága is.

B. G.-V. I.
FOTÓ: K ESZIPRESS

BÉRBEADÓ
Dunakeszinél, az M2-es mellett reklámtáblák
bérelhetők:

06-30/342-8032

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. T.: 0670-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése,
stb. T.: 06-30-386-4456
•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval.
Elszállítás megoldható.
Tel.:06-27-337-353,
06-30-4634070
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás, igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• A Dunakanyar régiójának Cronos
TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon
és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20-566-5047-es
számon 14 órától.
• Bérlőtársat keresek Dunakeszi
Barátság út 35. földszinti irodámba.
06-20/566-5047
• Eladó Dunakeszin a Malomárok
Dűlő „Epres”-ben, külterületei
1200 m2-es telek. Érd.: 06-30/2148368
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a
négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050
iletve: www.hotel-m.hu
• Vácon, a Földvári téren 90 m2-es
gázfűtéses lakás eladó. Tel.: 06-209520-602, 30-481-9994
• Pilismaróton ártér-mentes üdülőövezetben 1200 m2-es telken faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169

Vendégünk: LÁZÁR VILMOS hétszeres fogathajtó világbajnok
a MAGYAR LOVASSZÖVETSÉG ELNÖKE
Helyszín:
Váci Madách Imre Mveldési Központ kamaraterme
(2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 63)
Idpont:
2009. május 15, péntek, 19 - óra

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Megunt,
kidobásra szánt
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könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.
Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084
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Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
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Az ország legeredményesebb
utánpótlás nevelő egyesület
A Dunakeszi Diák Szabadidő Kajak Club ﬁatal versenyzői a Duna-parton találkoznak, edzésre készülnek. A Club elnöke ifj Bauer Márton. A Duna magas vízállása sem zavarja őket, szorgalmasan
és céltudatosan készülnek az idei esztendőre. A bemelegítés után, fogják a kajakot és vízre szállnak.
Rasztotzky János és felesége Gizike 1998 óta irányítja a Dunakeszi Kajak Club életét.
– Hogyan sikerült az elmúlt
év?
– Sikerült a szintet tartani,
évek óta nemzetközi szinten
jegyzik szakosztályunkat – tájékoztat Rasztotzky János. – Női
vonalon az ország legeredményesebb utánpótlás nevelő egyesület
vagyunk, azt hiszem ez mindent

Kovács Márton, Mártyán Zsolt,
mind országos bajnokok. A Kulturális Minisztériumtól egyesületünkből Lucz Dóra és Szabó Lili a
Jó tanuló - jó sportoló kitüntetésben részesült. Az elmúlt évben,
Simon Rebeka, Lucz Dóri, Szabó
Lili, Lucz Mimi vehette át e szép
kitüntetést. 2008-ban a serdülő

hogy minél több gyerek tudja
elsajátítani ezt a szép sportágat,
mi ebben segítünk az érkező,
jelentkező ﬁataloknak. Március
5-én kezdtük a vízre szállást. A
haladóknak, hétfőtől-szombatig,
a kezdőknek hétfő, szerda, pénteken tartjuk az edzéseket, általában hatvan-hetven fő jár le. Az

elmond. Tavaly nyolc magyar bajnokságot nyertek a ﬁatalok, nyolc
válogatott kerettag kapott jogot
a nemzetközi versenyekre, most
edzőtáborban vannak Szolnokon
és Szarvason. Nyolc versenyzőnk:
Szabó Lili, – a legidősebb válogatott versenyzőnk 15 éves –, Lucz
Dóra, Lucz Noémi, Miskó Noémi, Simon Rebeka, Simon Soma,

EB-n szerepelt Szabó Lili és Lucz
Dóra. Decemberben a Duna-parti
Gyermektáborban ünnepeltük a
club tíz éves évfordulóját.
– Az idei esztendőben mikor
kezdtétek a felkészülést és mik a
terveitek?
– Az önkormányzat és a sportbizottság támogatásával működő egyesületünk arra törekszik,

edzések 15 órakor kezdődnek,
szombaton 9 órakor. Májusban és
júliusban két hétre edzőtáborba
megyünk Taksonyba, átlag 30-40
fővel.
Az előttünk álló versenyekre
készülünk, s majd arról is szívesen számolunk be.

Telefon:
06-30-22-49350
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MASSZŐR KÉPZÉS
indul
Vácon, Hatvanban, Gödöllőn

2009. május elején.
FRISSÍTŐ TEST+TALP
(Indiai olajos, relaxáló arc,
Thai,fogyasztó-cellulit,)

Részletﬁzetés!
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TREND-ENERGY Oktatási Bt.
Képz.Eng.szám: 04-0122-06

K ÉP, SZÖVEG:
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Érdeklődni: (20) 9762 111

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

