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A CONTINENTAL ÉS A KORMÁNY
STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT

2013. április 6.

Regionális holokauszt
központ épül Vácon
Cikkünk a 4. oldalon

Dunakeszi:
városi kitüntetés
a legjobbaknak
Cikkünk a 3. oldalon

Közmeghallgatás Fóton
Cikkünk az 5. oldalon

ERDEI ZSOLT:
„Csak a pontozóknál nem
nyertem!”
Cikkünk a 8. oldalon

Fotó: MTI

Vasárnap indul
a galopp szezon
Cikkünk a 8. oldalon

Ünnepélyes pillanat. 3300m -el bővült a cég váci üzemcsarnoka
2
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Tudósításunk a 2. oldalon

2013. április 21-én, vasárnap nyílt nap és háziverseny várja a lovak iránt érdeklődőket.

T!
IDŐPON

Rendezvényünk háziasszonya Csomor Csilla színművésznő.

Versenyeink:

10.00 Western nyitótánc – Polgármester úr köszöntője

Ügyességi kezdő, haladó
Ugró kezdő, haladó
Gyorsasági
Fogathajtó

Bemutatóink:

Karüsszel
Kincsem lovastanulók
Fogathajtók

Western:

RC RANCH Szlovákia
Gór Mária és Lévai Ramóna bemutatója
Fríz, Kaszkadőr

Egész napos programjaink:

Country tánc, Állatsimogató, Bohóc,
Gyereksátor, Lovashintózás,
Sétalovaglás, Pónilovaglás

Elérhetőségünk: Sződliget, Szeszgyár utca az Ilka patak mentén.
További információ a http://kincsemlovarda.hu webcímen.
Támogatóink:

Tombola-Fődíj:
Sportpóni
Büfé:

bogrács,
kolbász,
szendvicsek…

Németh Ildikó tel.: 06-70-617-8481
Zádeczky Zsolt tel.: 06-70-615-7842

2

Dunakanyar Régió

XV. évfolyam 7. szám

A Continental és a magyar kormány
stratégiai együttműködési megállapodást írt alá
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Heinz-Gerhard Wente, a Continental igazgatóságának tagja, a ContiTech divízió elnöke és Nagy Mihály,
a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. vezérigazgatója írta alá a kormány és az autóipari termékeket előállító német Continental AG között megkötött együttműködési megállapodást a cég új, váci üzemcsarnokában 2013. április 3-án. A megállapodás aláírásánál jelen volt Petra Beckmann szegmensvezető, Fördős Attila, Vác polgármestere is, akik a nemzetiszínű szalag átvágásával felavatták a ContiTech Fluid Automotive Kft. új, 3300 négyzetméteres csarnokát a váci telephelyen.

A

nemzetközi autóipari beszállító, gumiabroncsgyártó és iparági partner Continental és a magyar kormány szeretné a jövőben tovább mélyíteni
az együttműködést, ezért a két fél úgy döntött, hogy erről megállapodást köt. A szerződést egy új termelési csarnok megnyitása

alkalmával írták alá Vácon. A megállapodás
részeként, a partnerek stratégiai együttműködésben egyeznek meg a termék innováció, a képzés és a beszállítói kör fejlesztésének területén.
A Continental - többek között - nagyobb
szerepet szán a magyar képzési és kutatá-

si lehetőségeknek a termékfejlesztés területén, továbbá elkötelezte magát új munkahelyek teremtésére, valamint olyan képzés
biztosítására, amellyel az új munkavállalói
növelni tudják esélyeiket a munkaerőpiacon. A Continental emellett növelni kívánja a hazai beszállítók számát is. Az együttműködés egyik központi eleme a magyar
Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával megszervezett félévenkénti ülés lesz.
Ezeken az üléseken a szerződő felek megvitatják a tervezett projekteket és együtt keresnek új lehetőségeket egymás kölcsönös
támogatására.
„Cégünk és a magyar kormány közötti kapcsolat nagyon előnyösen fejlődött az
utóbbi időben.”- nyilatkozta Wente a megállapodásról, aki hozzátette: „Ez a szerződés
jól illeszkedik a növekedési terveinkbe és
erősíti a folyamatos jelenlétünket a magyar
gazdaságban.”
A szerződést a ContiTech Fluid
Automotive Kft. új 3300 m 2 -es üzemanyagtömlő gyártási csarnokának megnyitásának alkalmával írták alá a cég váci telephelyén. A ContiTech, a Continental
Corporation egyik ágazataként, több millió eurót fektetett be a szükséges gyártósorokba és laboratóriumi felszerelésekbe. Az
Üzemanyag-ellátási & Kipufogógáz-kezelési ágazat, jelenleg 1100 m 2 területű össze-

szerelő-csarnokát ezzel az új csarnokkal
nyárra 3300 m 2 -esre készül bővíteni, hogy
ott összpontosítsa a teljes üzemanyagtömlő-összeszerelési tevékenységét.
A beruházások egy 5 millió euró értékű
beruházási program részei, amelynek keretein belül már épült egy új raktárépület
Vácon, és üzembe helyeztek egy magas fokon automatizált üzemanyag-acélcső megmunkáló központot. Ezekkel a fejlesztésekkel körülbelül 10%-kal bővült a foglalkoztatottak száma a váci telephelyen, amely így
mára 671-re duzzadt.
Tavaly a ContiTech Fluid Automotive Hungária központjában, a délkeleten fekvő Makón, egy termékfejlesztési épület átadására
is sor került, ahol hűtő- és fűtőcsövek, valamint azok gyártásához szükséges eszközök
tervezése készül. Ezen a telephelyen is történtek beruházások a termelési kapacitás
bővítésére és megkezdték a műanyag termékek sorozatgyártását is.
A Continental közel 6200 embert foglalkoztat Magyarországon és a 7 különböző telephelyén található 5 cégén keresztül sok
régióban a legnagyobb foglalkoztatók közé
sorolható. 2005 és 2012 között a Continental
AG hozzávetőlegesen 334 millió eurót fektetett be Magyarországon.
MTI Fotó: Kovács Attila

Forró Katalin lett a múzeumigazgató
Mint ismeretes, ez évtől váci fenntartás alá került a Tragor Ignác Múzeum. Az intézmény vezetői posztjára korábban a képviselő-testület pályázatot írt ki. A pályázat értékelése a márciusi ülésen megtörtént és a döntés értelmében Forró Katalint bízták meg a feladatkör ellátásával.

A

közzétett pályázatra három személy adta be jelentkezését. Ők a MűvelődésiOktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság előtt vázolták elképzelésüket, majd a szakbizottság

javasolta mindhármuk plenáris ülésen történő meghallgatását is. A testület előtt két jelölt
jelent meg és nyílt ülésen elmondta terveit, majd válaszolt
a felmerülő kérdésekre. Ezt kö-

vetően a képviselők titkos gépi
szavazáson nagy többséggel
a múzeum igazgatói posztjára
2013. április 1-től ötéves időtartamra Forró Katalint választották meg.

Együttműködést kötött
Pest megye és Budapest
Együttműködési keret megállapodást kötött Budapest és Pest Megye Önkormányzata területfejlesztési elképzeléseik összehangolására.

A

dokumentum
aláírói,
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke az eseményt követően elmondták: az együttműködés célja, hogy a Budapest és
Pest megye alkotta térség Közép-Európa egyik legversenyképesebb, élhető központjává váljon. A térségnek jelenleg is meghatározó a szerepe az országban,
mert az itt élő emberek termelik
meg a nemzeti jövedelem csaknem felét, és a társadalmi, gazdasági folyamatok összefonódása szükségessé teszi a fejlesztések összehangolását.
A politikusok kitértek arra,
hogy korábban a főváros és Pest

megye gyakran keveredtek valóságos harcba egymással a EU-s
pénzek elnyeréséért, eközben a
közigazgatási határt a felek egyfajta áthatolhatatlan betonfalként értelmezték, de ez a fajta területfejlesztési gyakorlat kudarcot vallott. Most viszont a stratégiai együttműködés, a jó partneri viszony nyomán lehetővé
válik, hogy a 2014 és 2020 közötti
időszakban hozzáférhetővé váló,
hozzávetően összesen 7300 milliárd eurós uniós forrásból a térség minél nagyobb arányban részesüljön, és ez által a fejlődése
felgyorsulhasson.
A következő hónapokban szakmai egyeztetésekkel készítik elő
többi között az utak felújítását, a

közművezetékek korszerűsítését
célzó feladatok összhangjának
megteremtését, a gazdasági fejlesztéseket. Külön hangsúlyt kap
az újabb munkahelyek létesítése
is, mert - ahogy szó volt róla - Budapesten és az agglomerációban
az országos átlagnál ugyan jobbak a foglalkoztatási mutatók,
de Pest megye egyes távolabbi
kistérségében kevés a munkaalkalom, nehezebb a megélhetés.
Szűcs Lajos kiemelte, hogy a
megyei közgyűlés azért támogatta a megállapodás megkötését,
hogy a 2014-2020-as fejlesztési
időszakban ne versengő ellenfélként, hanem partnerként tudjon
együtt dolgozni Pest megye és a
főváros.
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Kitüntetés a legjobbaknak Párbeszéd a világörökségi
cím elnyeréséért

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i ünnepi ülésén városi kitüntetéseket adott át hat dunakeszi polgárnak és egy együttesnek Dióssi
Csaba polgármester, országgyűlési képviselő és Erdész Zoltán alpolgármester.

Összefogással milliárdokat nyerhetnek a települések

Hirschberg Attilának, a dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Múzeum tulajdonosának határozott véleménye, hogy közös erőfeszítéssel és összefogással a magyarországi Duna menti római kori határszakaszt az UNESCO Világörökség cím
nyertesei közé lehet emelni.

Fotó: Hohner Miklós

Á

Kitüntetettek: Temesvári István, Tuzson Berceli Péter, Szalai Ilona, Dr. Tordasi Éva, Fodor Sándor (aki
felesége posztumusz elismerését vette át), Nagy Attila (Duna Gyöngye), Dr. Kisida Elek
Dunakeszi Város Képviselő-testülete Dr. Kisida
Elek részére „Dunakeszi Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.
Dr. Kisida Elek 1936. július 22-én született Viszlón.
Felsőfokú tanulmányait a SOTE Általános Orvosi Karán szerezte, majd 1976-tól az orvostudományok kandidátusa cím birtokosa.
1986-tól az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet – Budai Irgalmasrend Kórháza sebészeti
osztályvezető főorvosa. 1997-től kinevezték egyetemi
magántanárnak. 1980-tól a Magyar Sebésztársaság
vezetőségi tagja. 1990-98-ig a Sebész szakmai Kollégium tagja. 1998-tól a Százak Tanácsának aktív tagja,
szervezője. Dr. Kisida Elek orvosprofesszor szakmájában országosan elismert szaktekintély, aki tudományos munkája mellett személyes példamutatásával a
jövő nemzedéknek is meghatározó egyéniség.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete Fodor
Sándorné részére, a képviselő-testület 2013. december 22-én elhunyt tagjának posztumusz
„Dunakeszi Városért” kitüntető címet adományozta.
Fodor Sándorné 1948-ban született Karcagon. Hos�szan tartó betegség után, tavaly bekövetkezett haláláig, 46 évet élt férjével Dunakeszin, két gyermeket nevelt, három unoka boldog nagyszülője volt. Képviselőként három cikluson szolgálta a körzetét, lakóközösségét. Minden alkalommal egyéni képviselőként jutott
be a képviselő-testületbe. Kitartó munkája, a polgárokkal való törődése példaértékű volt. Lelkiismeretességét igazolja, hogy az utolsó pillanatig betegsége ellenére a felsorakozó feladatokat mindvégig nyomon követte és képviselte. Mindig a tenni akarás sugárzott róla,
odaadó munkáját mindenki elismerte.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Dunakeszi
Duna Gyöngye Néptáncegyüttes részére „Dunakeszi
Városért” plakett kitüntető címet adományozta.
A Duna Gyöngye Néptáncegyüttes tagjai 1993 óta
öregbítik Dunakeszi Város hírnevét itthon és külföldön. Az együttes eredete a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban létrejött Rokka Néptánc együttes
megalapításáig vezethető vissza. A Néptáncegyüttes
jelenleg 26 főből áll, tagjait továbbra is a gimnázium
öregdiákjai alkotják, a mai napig utánpótlást biztosítva ezzel az egyesület működéséhez.
Az együttes minden évben részt vesz Dunakeszi
Város, illetve intézményei rendezvényein, valamint a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, továbbá minden évben képviseli Dunakeszi városát és Magyarországot nemzetközi táncfesztiválokon is.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete Temesvári István részére „Dunakeszi Város Sport Díj” kitüntető címet adományozta.
Temesvári István 2010-óta a Dunakeszi Kinizsi nőiés férfi kézilabda szakosztály vezetője, de már a 1996ban másodszor megalakult Dunakeszi Női kézilabda csapatánál is tevékenyen részt vett. A szakosztály
csapatai jelenleg a megyei és a Budapesti bajnokságban szerepelnek. Az ifjúsági csapat 2007-08 és 2009-10ben megyei bajnokságot nyert. Kiemelkedő sportsiker,

hogy a 2009-ben megrendezett Olaszországi Tricolore
Olimpián csapatával az arany érmet sikerült nyerni,
Olaszország, Spanyolország, Horvátország ellen. A serdülő csapatok évről-évre az Erima bajnokságban országos elődöntőben szerepelnek. Temesvári István
szakosztályvezető vitathatatlan érdeme, hogy a sportág városi népszerűsége folyamatosan növekszik.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete Tuzson
Berceli Péter részére „Dunakeszi Városi Közművelődési Díj” kitüntető címet adományozta.
1966. augusztus 1-jén született Marosvásárhelyen.
1976-84 között a „Vásárhelyi Művészeti” iskolában
tanult. 1993-ban diplomát szerzett a Szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán, majd ezt követően a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi
Karának menedzserképző szakán. 1988-2001 között
tagja volt a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. 1989ben települt át Magyarországra, ezt követően a Budapest Film grafikusaként dolgozott. 1991-től szabadfoglalkozású művész. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Képző és Iparművészek Országos Szövetségének, a Magyar Grafikusok
Szövetségének, valamint a Magyar Festők Társaságának. Munkái fellelhetők Hollandia, Belgium, Franciaország, Románia, Horvátország, Németország, Olaszország és USA festészeti gyűjteményeiben valamint
magángyűjteményekben.

m ehhez rengeteg munkára és ös�szefogásra van szükség, melynek sikere páratlan idegenforgalmi bevételt jelentene Magyarország számára. Példaként érdemes megemlíteni, hogy az angliai Carlisle és Newcastle között húzódó
római határszakasz, a Hadrianus-fal mindössze 120 kilométer, amely 1987 óta a világörökség része. A területen igazából nincs
más látnivaló, melynek körzetében 2010ben 1,2 millió látogatót és 3,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, s mindez 880
millió font, vagyis közel 300 milliárd forint
bevételt hozott – a Piac&Profit információ
szerint.
„A magyarországi helyszín, a Római Birodalom pannóniai folyami határszakasza
417 kilométer hosszú, Európa egyik legfontosabb főközlekedési és turisztikai útvonala. Összesen 3 millió embert érintet több
mint 64 településen. 2010 első tíz hónapjában Budapestre több mint 200 ezer turista
érkezett a Dunán, összesen mintegy 10 milliárd forintot költöttek.”
Hirschberg Attila másokkal együttműködve létrehozta a Késő-római Kikötőerőd
Alapítványt, majd a Magyar Limes Szövetséget, melynek ügyvezető elnöke. Az előkészületek jelentőségét jól mutatja, hogy
az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott turisztikai és gazdasági program

Hirschberg Attila

alapján a kultúráért felelős államtitkár ez
év januárjában a Magyar Limes Szövetséget jelölte ki a projektgazdai teendők ellátására.
Hirschberg Attila legközelebb Gödön tart
előadást: Ripa Pannonica UNESCO Világörökségi nevezésének gazdasági hatásáról
– címmel, amelyben feltárja az érdeklődők
számára, hogy Göd, Dunakeszi, Szob, Verőce és a többi település számára milyen
előnyökkel jár, ha sikerül elnyerni a világörökségi címet.
Az előadásra 2013. április 19-én 18 órakor
kerül sor az alsógödi József Attila Művelődési Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
(Vetési)

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Szalai Ilona részére „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj” kitüntető címet adományozta.
Szalai Ilona 1960. december 05-én született Szeghalmon. Tanulmányait Dunakeszin a 2. sz. Általános Iskolában kezdte, később óvónőnek tanult Fóton,
a Gyermekvárosban, majd 3 évig dolgozott óvónőként Dunakeszin illetve Fóton. Tanítói képesítését a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerezte meg munka
mellett, a mai Széchenyi István Általános Iskola napközis nevelőjeként. Szalai Ilona alsós tanítóként dolgozik
jelenleg is volt általános iskolájában. Munkáját lelkiismeretesen, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva végzi. Mindennapjait a zene szeretete, a tanítás iránti elkötelezettsége hatja át. 2003-ban iskolai elismerésként
megkapta a Széchenyi emlékplakett kiváló pedagógusi
munkáért kitüntetetést, városi elismerésként főtanácsosi címmel rendelkezik, címpótlékban részesül.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete Dr. Tordasi
Éva részére „Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr.
Bayer Emil Díj” kitüntető címet adományozta.
Dr. Tordasi Éva 1956-ban született Barcson, ott végezte általános és középiskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel. 1981-ben szerzett általános orvosi diplomát a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd 1981-1986-ig a
szekszárdi Balassa János megyei Kórház Kardiológiai
profilú I. Belgyógyászatán dolgozott. 1986-ban költözött
Dunakeszire családjával. 1987-ben szakvizsgázott jeles
eredménnyel belgyógyászatból, ezt követően
1987-től háziorvos Dunakeszi VII. körzetében. 1996ban szakvizsgázott háziorvostanból. 25 éve dolgozik
folyamatosan a körzetben betegei javára és a lakosság megelégedésére.
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REGIONÁLIS HOLOKAUSZT

– EMLÉKPARK–OKTATÁSI–VALLÁS TURISZTIKAI – KÖZPONT ÉPÜL VÁCON
Az utóbbi időben több esetben foglalkozott a sajtó azzal a hírrel, hogy holokauszt emlékmű illetve emlékpark építését tervezik a városban. A hír rövid
és nehezen értelmezhető, mert konkrétan nem jelent meg magyarázat arról, hogy hol és mikor készül el a létesítmény. Most szeretnék némi ismertető magyarázattal szolgálni.

R

egionális Holokauszt Emlékpark Oktatási – Vallás
Turisztikai Központ épül
Vácott az Óberlander téren 2014ben, az alábbi történelmi múltra
alapozva:
A Holokauszt- emlékpark, a történelmi múlt reális megismerésének egyik fő helyszíne lehet abban
az esetben, ha az adott történelmi korszak bemutatását reálisan
tükrözi.
Sajnos több generáció nőtt fel
hazánkban úgy, hogy a 20. század valós történelmét nem tanították meg vele, vagy annak bizonyos periódusait egyenesen meghamisították. Tabu témák voltak
az intézményes népirtások, köztük a holokauszt is. Nem volt ildomos beszélni a zsidóságot ért tragédiáról sem, több mint fél évszázadon keresztül. Ami nincs oktatva, nincs tisztázva, nincs lekutatva, nincs kibeszélve az történelmi
szellemi fekélyesedést okoz. Ennek a jelenben is szemtanúi lehetünk, ez nem más, mint a tények
félremagyarázása, az antiszemitizmus és a rasszizmus gerjedése,
ami különösen a felnövekvő nemzedék tudatát mérgezi meg.
Azt tapasztaljuk, hogy kormány
szinten is vannak törekvések
arra, hogy ne menjenek feledésbe
a múlt században elkövetett bűnök, tisztázzuk a történteket és
méltóképpen emlékezzünk az áldozatokra, emlékezzünk azokra
is, akik életüket kockáztatva embereket mentettek meg.

Az év elején megalakult a
Holokauszt 2014 Emlékbizottság,
amely többek között arról döntött, hogy előkészíti és segíti országszerte és a határokon túl is
a magyar ajkú zsidóság körében
a megemlékező rendezvényeket.
A lehetőségek határain belül, besegít néhány nemzeti ereklyének
minősülő épület, síremlék, emlékhely, imaterem helyreállításában, megmentésében, ami a magyar zsidóság vallási és történelmi múltjának, illetve jelenének
szerves részét képezi.
Érdemes kiválasztani olyan régió centrumokat, ahol gazdag zsidó
emlékek vannak és jelenleg is folyik hitélet, illetve zsidó tradicionális kulturális élet, amely kihat több
településre, átnyúlik az ország határokon is. Elfogadja mindkét ország lakossága azt a tényt, hogy valamikor összefüggő területként éltek ott zsidók és nem zsidók békességben egymással, amíg mesterséges határvonalat húztak közéjük.
Ilyen zsidó regionális központ Vác
városa, ahova már a török időktől bejártak a zsidó kereskedők,
noha még csak a nagyobb vásárokra, de a 19. század elejétől már fokozatosan le is telepedtek és rövid
időn belül kiépítették vallási - kulturális, oktatási és jóléti intézményeiket. A 20. század elején a város lakosságának 10%-a vallotta
magát izraelita felekezethez tartozónak. A város kedvező földrajzi fekvését kihasználva a zsidó kereskedők kialakították a Vác-Pest

Turai János (balról a második) az elképzelésről a váci városházán tájékoztatta
Fördős Attila polgármestert és a szaktárca képviselőit

és Vác-Pozsony-Bécs kereskedelmi
tengelyt, ahol főleg vízi úton szállítottak árut a három nagyvárosba
és onnan az északi országrészbe.
Meghatározó szerepük volt a bor,
gabona, liszt, fűszer, textil kis- és
nagykereskedelemben. Vácon és a
régióban több mint tíz jelentősebb
gyárat építettek, köztük kiemelkednek az Óberlander-Reiser tégla
és építőanyag elemgyárak ezek termékeiből épült Pesten, Pozsonyban
és Bécsben a monarchia több jelentős épületei, többek között a pesti
sugárút is. Ullmann Móric a Rothschild-bankház bevonásával, magántőkéből megépítette az ország
első vasútvonalát, Pest és Vác között 1846-ban. A városban és annak közelebbi-távolabbi környékén
sorra nyitottak ki a szatócsboltok,
mészárszékek és szolgáltató egységek, akik kiszolgálták a mezőgaz-

dasági munkát végző lakosság igényeit, csak a városban több száz
vállalkozás működött. A váci zsidó
iparosok és kereskedők a történelmi Magyarország északi régióiban
kereskedtek, kapcsolataik voltak
Nógrád, Hont, Nyitra, Gömör, Zólyom és Liptó vármegyében. Hitéleti, baráti, rokoni kapcsolataik is ott
alakultak ki, amit ketté szakított a
trianoni határrendezés. Az Európai Unióba való belépés után elhárultak az akadályok a kapcsolatok

újra felvétele elől. Azóta kialakult
egy határokon átnyúló regionális
együttműködés.
Úgy
döntöttünk,
hogy
a
holokauszt pusztításának 70. évfordulója emlékére a váci hitközség sírkertjében Regionális
Holokauszt Emlékpark Oktatási –
Vallás Turisztikai központot alakítunk ki, ahol megőrizzük az utókor
számára mindazokat az évszázados emlékeket, amiket összegyűjtöttünk. Tanösvényeket építünk a
híres emberek nyughelyéhez, helytörténeti, történelmi, oktatási és
idegenforgalmi céllal: 1848/49-es
szabadságharc hősei, munkaszolgálatosok emlékhelye, gyáriparosok-földbirtokosok parcellája, téglagyárosok - Óberlander emlékek,
híres rabbik nyughelye, hitközségi elöljárók nyughelyei, stb. Az emlékhelyhez csatlakozik egy bemutató – oktatói kabinet, ahol vizuálisan is megtekinthetők lesznek az
észak-közép magyar és dél-keletszlovák régió zsidó emlékei.
T urai János
Váci Z sidó H itközség elnöke,
M agyar Z sidó Kongresszus
Külügyi bizottság tagja

Csökkent
Vác lakossága
A Központi Statisztika Hivatal közzétette a 2011-es népszámlálás adatait. Ezekből válogattunk néhány érdekességet Vácról.

„Józan Húsvét”: közel kétezer
járművezetőt ellenőriztek a megyében V
A Pest megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint 2013. március 30. és 2013. április
1. (szombat- hétfő) közötti időszakban 1969 főt ellenőrizték a megye útjain, akik közül 17
járművezető (0, 86%) szervezetében mutattak ki alkoholt. Személygépkocsi vezetők közül
10, kerékpárosok 6, segédmotor kerékpárosok közül pedig 1 fő vezetett ittasan, egy személy vezetői engedélyét elvették.

A

korábbi évekhez mérten az
idei húsvéti ünnepek időszakában jelentősen megemelkedett a Pest megye útjain
közlekedő járművek száma.
Mivel a húsvéti időszakra jellemző, hogy az átlagosnál többen
hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit, ezért a kampány
ideje alatt kiemelten fontos szempont volt az ittas járművezetők
forgalomból történő kiszűrése,
az agresszív, szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása, valamint a demonstratív rendőri jelenlét biztosítása – tájékoztatott a Pest megyei Rendőr-főkapitányság.
A húsvéti ünnepek alatt tartott
koncentrált ellenőrzés célja a közlekedési balesetek megelőzése, a
közlekedők biztonságérzetének
növelése és a zavartalan közlekedés biztosítása volt.
A rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a közúti közleke-

dés biztonságának fenntartására, melynek során feladataikat az
alábbiakra figyelemmel hajtották
végre: ittas vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők,
kerékpárosok kiszűrése; agres�szív, szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása; pas�-

szív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése.
A Pest megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint 2013.
március 30. és 2013. április 1.
(szombat- hétfő) közötti időszakban 1969 főt ellenőrizték a megye
útjain, akik közül 17 járművezető

(0, 86%) szervezetében mutattak
ki alkoholt. Személygépkocsi vezetők közül 10, kerékpárosok 6, segédmotor kerékpárosok közül pedig 1 fő vezetett ittasan, egy személy vezetői engedélyét elvették.
Két személlyel szemben intézkedtek, akik ittas, vagy bódult állapotban vezették járművüket, ellenük büntetőeljárás indult. Szintén két esetben tettek szabálysértési feljelentést olyan személyek
ellen, akik alkohol hatása alatt
vezették járműveiket.
Hatósági engedély elvételére 17
esetben került sor (műszaki érvényesség hiánya miatt 10 esetben).
Helyszíni bírságot összesen 390
esetben szabtak ki a rendőrök,
szabálysértési eljárást 44 esetben,
közigazgatási eljárást 508 esetben
kezdeményeztek.
Három nap alatt a Pest megyei
rendőrök 17 személyt fogtak el,
közülük 11 főt körözés alapján.
Előállításra 22 esetben került sor.

ác 6160 hektár területen fekszik, népsűrűsége közel 550
fő négyzetkilométerenként. A
2011-es adatok szerint 33831 lakosú volt a város. Ez a tíz évvel
korábbi népszámlálás hasonló
számához képest 1120 fő csökkenést jelent.
Az első – 1870-es - felmérés során 12 894 vácit számláltak meg,
míg a város történetében legtöbben éppen az évtizeddel 2001-es
adatfelvétel idején vallották magukat vácinak: 34951-en.
A városban a legmagasabb iskolai - egyetemi, főiskolai – vég-

zettséggel 5746-an rendelkeztek.
Vácott 17720 nőt és 16111 férfit
számláltak össze 2011-ben. Közülük 444-en már betöltöttek a
85. életévüket. A nemzetiségek
közül a legtöbben (390-en) cigánynak vallották magukat, míg
a németek hét fővel voltak kevesebben. Érdekesség, hogy a szlovén nemzetiséghez hárman tartoztak, ők képezték a legkisebb
váci kisebbséget.
További Vácra vonatkozó adatok a www.ksh.hu/nepszamlalas
címen elérhető weboldalon tekinthetők meg.

Fehér csekkel érkeznek
a Tigáz számlák
A Magyar Posta Zrt. és a Tigáz komplex megállapodásának eredményeként az energiaszolgáltató 1.2 millió ügyfele kapja kézhez április hónapban gázszámlája mellé a Magyar Posta Zrt. által bevezetett fehér csekket.
A Tigáz és a Magyar Posta Zrt. által aláírt megállapodás alapján a
fogyasztók az eddigi sárga csekkek
helyett befizetéseiket a jövőben fehér csekken (Postai számla befizetési megbízás) teljesíthetik. A fehér
csekken történő befizetés közvet-

len kapcsolaton alapuló szolgáltatás a Posta és a Tigáz között.
A fehér csekkek használata a befizetőknek nem jelent változást, a
postahelyek felkészültek az új megbízás kezelésére – olvasható a Tigáz
honlapján.
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Az éves munkatervnek megfelelően Fót Város Önkormányzata április 4-ére közmeghallhatást írt ki. Az eseménynek még a felújítására váró Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
adott otthont. Délután 5 órára jelentős számban érkeztek is a település lakói.

N

em csak kíváncsisággal jöttek, hanem többen terjedelmes jegyzetekkel érkeztek, nehogy kifelejtsenek valamit a sok elmondani szándékozott téma
közül. Az eseményen vendégként volt jelen Tóth Csaba rendőr alezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője, valamint a Fóti Rendőrőrs parancsnoka, Novák
Gábor Zsolt alezredes.
Az ülést Cselőtei Erzsébet
polgármester asszony nyitotta meg, s éves összefoglaló beszámoló és a város idei
tervei helyett azonnal lehetőséget adott a kérdések, vélemények, észrevételek elmondásához. Éltek is vele a megjelentek, igen sok kérdést vetettek föl, amelyek mind fontosak a város életében. Nem
meglepő, hogy a legtöbbször

elhangzó kifogás az utak állapotával volt összefüggésben – hasonlóan más településekhez -, hiszen az idei tél
igen sokat ártott az utaknak.
Az utakon és a közlekedési
állapotokon túl számos más
lényeges témában mondtak
véleményt a lakosok, például, a forráskúttal, egészségügyi ellátással, a kistérséggel közös orvosi ügyelettel,
a vízzel elöntött telkekkel, a
tervezett termelői piaccal és
annak költségvetési és tulajdonviszonyaival, stb. kapcsolatban. Szóba került az
előző ciklus képviselőinek
elszámoltatása, felelősségre vonása több tekintetben,
a kötvény egykori kibocsátásának szükségessége, illetve
felesleges volta, stb. Sarkalatos ügyként még mindig szóba került a korábban lehető-

ségként felmerült salaklerakó ügye.
A képviselő-testület tagjai
közül elsősorban Pozderka
Gábor alpolgármester úr
igyekezett válaszolni a felvetésekre, kiigazítani, helyre
tenni a nem valós vagy csak
feltételezett állításokat, de
ugyancsak érvelt Gráf Mihály, Szabó Mihály, Fábry
Béla, Földi Pál, valamint
Bartos Sándor alpolgármester is.
A hosszan elhúzódó, de
végig érdekes eszmecserét
polgármester asszony este
nyolc óra körül bezárta. A
képviselők azonban még ott
maradtak, mert ezen az estén egy rendkívüli ülés keretében még egy közbeszerzési ügyben is döntést kellett
hozniuk.
Windhager K ároly

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fót Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant
- a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban -

bérbe kívánja adni.
A bérbe adni kívánt ingatlan:

Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti volt
Pizzéria épülete
A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:
főépületének alapterülete: br. 66+21 m 2
a főépülethez tartozó földterület br. 345 m 2
A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott
(víz, gáz, villany).
Az ingatlan korábban melegkonyhás éttermi
vendéglátóhelyként üzemelt.

Ajánlattételi határidő: április 30. 10.00 óra

A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen beszerezhető a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztályán, Bódi Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőnél
(Fót, Vörösmarty tér 1.), hivatali félfogadási időben.

Elérhetőségek:
0627/535-365/131 • 0670/374-8494

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC,
2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629

www.citroenvac.hu

Készüljünk autónkkal együtt a tavaszra!
21 pontos Tavaszi akció a váci Citroen szervizben
A téli időszakban az időjárási viszonyokból adódóan gépkocsink nagyobb igénybevételnek van kitéve. Úgy tűnik, hamarosan búcsút int a tél, úgyhogy itt az idő, hogy átvizsgáltassuk autónkat, melyen bizonyára nyomot hagyott a fagy és a felsózott utak állapota is. Nagy Ferencet kérdeztük a váci Citroen márkakereskedés szervizvezetőjét, hogy
milyen átvizsgálási folyamatokat javasol számunkra a tavasz közeledtével.
- A legfontosabb a biztonság,
ezért az átvizsgálás során külön oda kell figyelni a gépkocsi
gumiabroncsaira, melyet a téliről, nyári garnitúrára kell cserélni. Amennyiben a már meglévő,
tavalyi évről áthozott gumikról
van szó, annak szerkezetét, felületét, bordázatát ellenőrizni kell.
Csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelyen a mintázat mélysége a futófelület teljes
kerületén eléri a 2 mm-t.
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a csere időpontjának eldöntése előtt érdemes végiggondolni autózási szokásainkat. Ha
leginkább éjszaka vagy hajnalban
használjuk az autót, vagy olyan
külföldi helyszínre készülünk,
ahol lehet még hó, akkor célszerű
várni a cserével. De ha valaki nappal autózik, akkor a tartós nappali 7 fokos hőmérséklet beálltával
időszerű a gumiabroncsok cseréje – mondta a szakember.
- Az idei hosszú tél következményében igencsak kátyússá váltak
útjaink. Bizonyára már Ön is futott bele nagyobb sebesség mellett kátyúba, vagy ütközött a csúszós utakon járdaszegélynek. Ez
a futómű elállítódását okozhatja.
Ha a futómű-beállítás nem megfelelő, a gumiabroncsok szélei gyors
kopásnak indulnak, ami befolyásolhatja a gépjármű vezethetőségét és befolyásolja az üzemanyag
fogyasztást, ezért javaslom a futómű ellenőrzését.

A Maros Autóháznál most egy
komplett tavaszi átvizsgálás +
kerék- vagy gumicsere már 6.900
Ft-tól elérhető Citroen gépkocsikra most akár AJÁNDÉK 6 hónap Assistance szolgáltatással.
Érdemes a téli, fagyálló ablakmosó folyadékot nyári, bogáreltávolító hatásúra cserélni, illetve az
ablaktörlők téli fagykárosodását
ellenőrizni a tökéletes kilátás érdekében. Indokolt esetben, amen�nyiben a kilátás már nem megfelelő, a lapátokat cserélni kell.
Az átvizsgálás alkalmával ellenőrizni kell a lengéscsillapítók,
az első és hátsó fékek állapotát,
az izzók, illetve fényszórók beállítását, az ékszíjak megfelelőségét,
a folyadékszinteket, a kormánymű, és a futómű állapotát, a kipufogórendszert, az akkumulátor
töltöttségét, és a töltőrendszer állapotát, az alváz és a karosszéria
korrodálódását, illetve a már fent
említett gumik és láthatósági eszközök állapotát – sorolja a tennivalókat Nagy Ferenc.
- A környezeti hatások elsősorban a karosszériát érintik, annak
is eldugottabb pontjait. A só maró
hatása árthat a futómű alkatrészeinek, a tömítéseknek és elősegíti a korróziót is. Javasolom ezért
megnézetni a karosszéria eldugott
pontjait, ahol könnyebben meg
tud ülni a víz és a sáros lé, valamint a futómű gumiharangjait.
Ajánlom szervizünkben végeztethető, 21 pontból álló Tavaszi

átvizsgálás csomagunkat, melyet előzetes időpont egyeztetés
után most akciós 2990 Ft-ért
kínálunk Citroen gépkocsi tulajdonos ügyfeleink részére.
Amennyiben klímával felszerelt
a gépkocsink, úgy tavasszal érdemes azt átvizsgáltatni, szellőző
rendszerét kitisztíttatni, fertőtleníteni, utastér pollenszűrőjét cserélni. A klímarendszer a hűtési üzem
közben a folyamatos páralecsapódás miatt nedves, ami kedvez a betegségeket okozó baktériumok, vírusok és gombák elszaporodásának. Ezek a kórokozók okozhatnak légúti megbetegedéseket is, általánosságban pedig kellemetlen
szagot áraszthatnak, ezért célszerű a klíma tisztántartása.
Hogyan ismerhető fel, ha a klíma nem működik megfelelően?
Lassabb a páramentesítés, lassabb a hideg levegő kialakulása
vagy nem egyenletes a befúvása,
zajos a klímarendszer.
A MAROS AUTÓHÁZ KFTnél Tavaszi akciónk keretében
a klímatisztítás most 2 990 Ft.
A biztonságos üzemeltetést garantáló tavaszi felkészítéshez érdemes felkeresni szervizünket, ahol
tapasztalattal rendelkező, hozzáértő szakemberekkel fogadjuk
ügyfeleinket, hogy a márkaszervizünkben átvizsgált gépkocsikat
továbbra is biztonságosan üzemeltethessék a Citroen gépkocsi tulajdonosok a mindennapokban.
(X)
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Nagyobb fényerő, kisebb fogyasztás
A LED új világítástechnikát hoz az otthonokba

Kétségtelenül új fényt hoz az otthonokba a LED (Light Emitting Diode), a fénykibocsátó dióda, amely – a hagyományos világítótestekkel szemben – változó színekkel, fehér fény esetében, színhőmérsékletekkel, beszerezhető, alkalmazható. Néhány új fényforrás, és megváltozik az egész lakás hangulata. Nem kell sajnálkoznunk a hagyományos izzók eltűnésén, a LED nagyobb fényerőt ad, mégpedig kisebb fogyasztás mellett. Egy 12-14 wattos LED
egy 100 wattos hagyományos izzót vált ki, de az alacsony teljesítményfelvétel és a jobb hatásfok mellett más előnyei is vannak: kisebb méretű, mutatósabb, bekapcsolás után azonnal világít, biztonságosabb a használata és lényegesen hosszabb az élettartama.

A

LED lámpáknak már
létezik egy új fejlesztése is, amelyet az
Incomp Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. dolgozott ki
Dunakeszin. A cég Taiwanról és Koreából származó
LED diódákat használ, melyeket - működési körülményeit nem szokványos megoldásokkal - úgy állítanak
be (képünkön), hogy ugyanolyan teljesítményfelvétel
mellett nagyobb fényhatásfokkal működnek, mint a piacon fellelhető LED-es világítástechnikai termékek.
Amerikából és Kínából importált gyártó berendezésekkel - a felhasznált alkatrészek megfelelő beállításával -, úgy valósítják meg,
hogy a kész termékek jelentősen jobb fényhatásfokkal
működnek, ugyanolyan teljesítmény felvétele mellett,
mint az összehasonlításban
részt vevő hasonló termékek.
A jelenleg legkorszerűbb-

nek tartott lámpát fél éve
kezdték gyártani, és már igen
nagy az érdeklődés iránta.
Mintegy 20 féle világítótest
között válogathatnak a vásárlók, kiválasztva a megfelelő színhőmérsékletű LEDes lámpát. Dunakeszi üzletében az Incomp 3 év garanciát ad a felhasznált ledekre,
és 2 év garanciát a tápegységekre. Természetesen, a garancia lejárta után is javítják
vagy cserélik a tápegységeket, melynek költsége egyébként nem okoz jelentős kiadást a felhasználónak.
- A LED-es technologia
persze drágább, mint a hagyományos izzó, ám ára –
amely 1800 és 4000 forint között mozog – tulajdonképpen
még a garanciális időn belül
megtérülhet a használati idő
függvényében. A gyakorlat
az, hogy a vásárló több féle
LED-es világító eszközt vihet el kipróbálni, hogy otthoni körülmények között kiválaszthassa a legmegfele-

lőbbet, és amelyik nem
tetszik, azt visszahozza,
és visszakapja a kifizetett összeget – tájékoztatott Halmágyi József,
az Incomp Kft. ügyvezető igazgatója.
E sorok írója is az új
technológiával készült
LED-es
fényforrások
felhasználói közé tartozik. A tapasztalat rendkívül kedvező. De hasonlóképpen
vélekedik Borbála is, aki családjával nemrég költözött
új gödi családi házukba,
melynek világítását már az
Incomp Áruházban vásárolt
LED lámpák ragyogó fényei
teszik igazán otthonossá.
– Megvallom, én igencsak
fenntartásukkal fogadtam
férjem ötletét, hogy házunk
minden zeg-zúgát ezekkel
a korszerű lámpákkal szereljük fel. Most már örülök,
hogy engedtem Laci „rábeszélésének”, hiszen valóban
harmonikusan illeszkednek

a szobák berendezéseihez, s
ráadásul tényleg jóval kevesebb energiát fogyasztanak,
amit érzékelünk a villany-

számlában is. Jó döntés volt!
– mondja elégedetten…
A LED termékek választékát az Incomp oldalain

(www.incompledlighting.eu
és www.incomp.hu) mutatja be.
A Szerk.
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Fantasztikus megnyitóval indul útjára ma este
a Váci Dunakanyar Színház legújabbkori története

Kis Domonkos Márk:
„Minden műfaj megtalálható
majd a repertoárunkban”
Ma, április 6-án este kezdi meg megnyitó gálaműsorával legújabbkori történetét a Váci
Dunakanyar Színház. Egy biztos, ha az idei szezonra tervezett 68 előadás színvonala hasonló lesz, garantáltan a megtelt tábla lóg majd a moziból kamaraszínházzá vált
épület ajtaján. Kis Domonkos Márk színművész-igazgató lapunknak elárulta, befogadó színházként fognak üzemelni, amely nyáron is remek kulturális programokat kínál
majd a nagyérdeműnek.
– Igazgató úr, immár Vác is feliratkozott arra a listára, amelyen a színházzal
rendelkező magyar városok neve található. Mire számíthat a publikum a 2013as nyitó szezonban?
– A Váci Dunakanyar Színház befogadó
színházként fog működni, az évadban összesen 68 előadást láthatnak az érdeklődők. A
befogadott előadásokon kívül, saját bemutatók is helyet kapnak a repertoárban. A játszóhely adottságaiból eredően elsősorban
kamaradarabokra, önálló estekre számíthat
a publikum. A műfajok tekintetében széles
választékot ígérhetek, egyaránt lesznek zenés és prózai előadások, vígjáték és dráma.
Működésünket a helyi önkormányzat támogatja, erre az évadra 8 millió forintot kapunk
a várostól.
– Hány saját premiert tervez?
– Összesen tíz saját előadás kerül színpadra. Az első premierjére szeptemberben kerül
sor, amikor Karinthy Frigyes és Nyitrai László kortárs musicaljét, az Emberke tragédiáját mutatjuk be, amiben én is játszom majd.
– Lesz-e saját stábja a színháznak?
– Nem, darabonként szerződtetünk színészeket.
– A megnyitót követően mikor népesül
be először a nézőtér?
– Pontosan egy héttel a megnyitót követően, április 12-én pénteken este héttől mutatjuk be a váci illetőségű Turek Miklós által
megálmodott József Attila versszínházi előadást. Majd ezt követi április 19-én a Szkallalányok prózai mű.
– Csak határon belülről választ darabot?
– Nem, szeretném, ha a határainkon kívüli magyar színházak repertoárjából is sikerülne egy-két darabot városunkban műsorra tűzni.
– Ebben a télies tavaszban indul útjára
a színház. Megszakítják a szezont nyáron, vagy akkor is kínálnak valamilyen
kulturális programot?
– Most folyik éppen a szervezése a nyári V4
Fesztivál és Színházi Találkozónak. Szeretnénk valamennyi korosztály számára meg-

felelő programot kínálni, éppen ezért a terveink szerint a július 3-i megnyitót követően
4-én, 5-én és 6-án a főként prózai színi előadásokat követően könnyű zenei koncerteket rendezünk, míg 7-én este héttől tartjuk
majd a zárógálát.
molnár -

Pazar bemutatkozás

Vác város első színházának az öt éve üresen
álló mozi épülete ad otthont. A több hónapot felölelő felújító munkálatok után 2013.
április 6-án 19 órakor kerül sor a színház ünnepélyes megnyitó gálaestjére, melynek házigazdája Kis Domonkos Márk, a teátrum
igazgatója lesz. A megnyitó gálát a város polgármesterének, Fördös Attilának a köszöntője vezeti be, majd a színvonalas programjáról többek között a Magyar Állami Operaház, a Madách Színház és Vác szülötteinek
művészei gondoskodnak, a műsort a színház művészeti igazgatója Pankotay Péter állította össze. Egy-egy műsorszámmal látható és hallható lesz a Madách Színházból Bajza Viktória, Bereczky G. Zoltán, Póka Éva,
Posta Victor, Várady Viktória, a Magyar Állami Operaház énekese, Gerdesits Ferenc, Balogh Tímea operaénekesnő, Bakos-Kiss Gábor a debreceni Csokonai Színházból, Váradi
Eszter Sára a Vörösmarty Színházból, Derzsi
György és Kecskeméti Róbert színművész, a
Váczi Néptáncegyüttes Karánsebessy Balázs
vezetésével, illetve a nyíregyházi Everdance
Táncszínház.
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PROGRAMAJÁNLÓ
2013. április 20. 18 óra

Április 14. vasárnap 16 óra.

Helyszín:
Vác Városi
Sportcsarnokban.
Mága Zoltán
hegedűművész
jótékonysági koncert
a váci Hősök
Emléktemploma javára,
Védnökök: Dr. Beer Miklós
megyéspüspök, Fördős Attila
Vác város polgármestere,
Bethlen Farkas Verőce
polgármestere.
Konferál: Fábián Nikolett és
Smál Gábor.
A belépőjegy ára: 2.500 Ft.
A helyfoglalás érkezési
sorrendben történik.
A jegyek kaphatóak: a
Madách Imre Művelődési
Központ, Tourinform Iroda.
Támogatók:
Vác Város Önkormányzata,
Madách Imre Művelődési
Központ, Vác Városi
Sportcsarnok, Vác
Alsóvárosi Református
Misszió Egyházközösség,
NBHSecurity, Sasad, www.
hangositas24.hu, Fónay –
HUMÁNIA – Társulat, Kucsák
Könyvkötészet és Nyomda.

Holdbeli
csónakos
Weöres
Sándor
élő zenés
kalandjátéka gyermekeknek
egy részben a Forrás Színház
előadásában.
A belépőjegy ára
elővételben: 1200 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft
Április 21. vasárnap 19 óra
M. West és L. Held,
Carl Zeller:
A Madarász
Operett két felvonásban.
M. West és L. Held könyve
alapján, Fái Jakab Béla
fordításában, részben Kalotai
László verseivel
Szereposztás: Egyházi Géza,
Szász Katalin, Németh Gábor,
Domoszlai Sándor,
Iván Ildikó, Kovács Róbert,
Koltai Róbert
Közreműködik: a Váci
Szimfonikus Zenekar,
Vezényel: Farkas Pál
Rendező és dramaturg:
Nemlaha György

A belépőjegy ára
elővételben: 2.200 Ft, az
előadás napján: 2.500 Ft
Május 9. csütörtök 19 óra
Warren Adler:
A Rózsák
háborúja
fekete komédia
Fordította: Sediánszky Nóra
és Tucker András
18 éven felülieknek!
Szereposztás:Détár Enikő,
Rékasi Károly, Zborovszky
Andrea, Végh Péter
Rendező: Sediánszky Nóra
Producer: Bán Teodóra
A belépőjegy ára
elővételben: 1.700 Ft, az
előadás napján: 2.200 Ft
Május 16. csütörtök 19 óra
Koncz Zsuzsa
koncert
Közreműködnek:
Závodi Gábor
billentyű, Tiba
Sándor –dob, Maróthy Zoltán
– gitár, Lengyelfy Miklós –
basszusgitár.
A belépőjegy ára: 3400 Ft

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
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
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!
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ERDEI ZSOLT:

Vasárnap indul
a galopp szezon

Albert herceg finanszírozza a magyar bunyós következő meccsét

Májusban három csillagos
military verseny Alagon

„Csak a pontozóknál nem nyertem!”

E

rdei Zsolt (33-1, 18 KO) szombat
este élete első vereségét szenvedte el a "Monte-Carlo Milliódolláros Szuper 4" elnevezésű torna első mérkőzésén, így nem jutott a
döntőbe. Legyőzője az orosz Gyenyisz
Gracsov (13-1-1, 8 KO), aki a találkozó
nagy részében - főleg az ötödiktől a kilencedik menetig - jött rendületlenül
előre, megpróbálta felőrölni a magyart,
ám vagy a levegőt, vagy Erdei kesztyűit
ütötte. Azonban általános elképedésre
Gracsovnak adták a bírák megosztott
pontozással a meccset - 96:94, 96:94,
94:96 -, annak ellenére, hogy szemmel
láthatóan a két bunyós tudása messze
nincs egy szinten.
„Úgy éreztem, hogy vezetek, ezért
nem is csináltam túlságosan sokat, én
biztosra mentem. Aztán amikor Fritz
azt mondta nekem a 9. menet után,
hogy döntetlen a mérkőzés eddig, akkor sem estem pánikba, és a 10. menetben beindítottam a rakétákat. Úgy érzem, ezt a menetet is hoztam. Megölik
a bokszot ezzel a bíráskodással, mert
igazából nem az értékelhető találatokat pontozzák, hanem azt is, amikor az
ellenfél szétveri a másik karját" - fogalmazott a meccset követően Erdei.
Döbbenetes
volt
végigélni
a
legújabbkori magyar hős vereségét,
amire nem sokan, így maga a szenvedő
fél sem talált magyarázatot.
„Mindent megtettem a győzelemért,
és látványos bokszot mutattam be. A

közönség felállva tapsolt, mindenki
úgy látta, hogy én voltam a jobb. Szerintem elég volt a győzelemhez, de a bírók ezt nem így látták. A szakma elismerése megvan, a szívem viszont fáj
egy kicsit" - vallotta be a 38 éves világklasszis, aki bejelentette, mindenképpen folytatja a pályafutását.
„Folytatom, nem adom fel. Egyrészt
egyre nagyobb bennem a dac, másrészt
az is a folytatás mellett szól, hogy nem
akarom így befejezni a pályafutásomat"
- közölte Erdei.

És hogy mikor lehet a következő
meccse? Nem kizárt, hogy a négyes torna július 13-i döntőjét magában foglaló,
szintén Monte-Carlóban megrendezésre kerülő gálán lép majd ringbe, ugyanis a szervező cég, a Golden Gloves főnöke kifejezett utalást tett erre, másrészt
a hercegség ura, Albert herceg bejelentette, ő finanszírozza Erdei következő
mérkőzését.
Mindenesetre, amíg a nemzetközi
bokszélet szakírói, prominens személyei nem csalásról, hanem szoros csatáról írnak, beszélnek, amelyet azért adták Gracsovnak, mert szerintük Erdei
a meccs második felében szinte semmit nem csinált, addig itthon Rácz Félix, a legsikeresebb hazai menedzser
elárulta, mi lehetett a számunkra oly
dühítő pontozás hátterében.
„Kiiktatták Zsoltot. A másik ágon
Rodriguez nyert, aki a mérkőzésszervező, Lou DiBella kedvence, és a veretlen amerikai Gracsovot könnyebben
fogja verni a fináléban. Ez taktika, sajnos. Rodriguez amerikai és fiatal, őt
akarja a menedzser futtatni" - jelentette ki Rácz Félix a totalsport.hu portálnak adott nyilatkozatában.
- molnár –
Fotó: zsolterdei.com

Az elmúlt hetekben tapasztalt extrém időjárás miatt az
április elsejére tervezett galopp nyitányt egy héttel későbbre halasztotta a Kincsem Nemzeti Kft. A rendkívül
zord időjárás nemcsak a versenylovak zavartalan felkészülését akadályozta, de minden bizonnyal hatással lett
volna az érdeklődők létszámára is.

Fotó: K esziPress

Egy egész ország kapott hihetetlen nagy pofont március 30-án este Monte-Carlóban: elszenvedte első vereségét Erdei Zsolt, a korábban két súlycsoportban is világbajnoki címet szerző profi ökölvívó. A pontozók végül
megosztott döntéssel a többet támadó orosz Gyenyisz Gracsovnak adták a meccset. A magyar bunyós a folytatás mellett döntött, sőt, híre jött, maga Albert herceg finanszírozza a következő összecsapását.

Több évtized után tavaly nagy sikerel indult újra
a military verseny Alagon

E

zért a Kincsem Nemzeti
Kft. vezérkara azt a bölcs
döntést hozta, hogy egy héttel később, április 7-én rajtol
el az idei galopp idény versenysorozata. A kiírás szerint vasárnap délután két
órától újból elrajtolnak a galopp hazai kiválóságai, hogy
remek versenyzéssel idén is
örömet szerezzenek e nagyszerű sportág rajongóinak.
Alig egy hónappal a galopp nyitánya után a honi lóversenyzés bölcsőjeként ismert és Európa-szerte elismert Alag ad otthont a három
csillagos military versenynek. Tavaly elnyerte a szakma és a közönség elismerését a nemzetközi színvonalú

alagi pálya, amely már várja a 2013. május 25-26-án hazánkban először sorra kerülő CIC***-os military verseny
résztvevőit.
A kétnapos rendezvény
csúcspontja a vasárnapi terepverseny lesz, amelyet Dunakeszi- Alagon a lóversenypályán történelmi környezetben tekinthetnek meg a nézők, akik a cross country után
hivatalos galopp versenyeket is láthatnak. A nagyszabású, ingyenes lovasfesztivál
élő koncerttel zárul, a részletekről folyamatosan beszámolnak – ígérik a szervezők
a Kincsem Nemzeti Kft. honlapján.
(Vetési)
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