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Pattanj motorra,
FUTSAL-GÁLA
lesz püspöki áldás ÉS SHOWMŰSOR
Dunakeszin

Első alkalommal rendeznek szombaton motoros találkozót és családi napot Vácon.
A látványos sport és kulturális programokban bővelkedő motoros találkozó résztvevőit
Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök áldja meg, aki korábban szívesen hódolt ennek a
szép sportnak.
(Beharangozó írásunk a 6. oldalon)

A Dunakeszi Kinizsi futsal szakosztálya tavaly nyáron nevezett be az NB II-es bajnokságba,
melyet Fehér Zsolt játékosedző „fiai” közönségcsalogató és rendkívül eredményes játékuknak köszönhetően a 2. helyen zártak. Az ezüstérmet pénteken látványos showműsorral ünnepelték a játékosok és a lelkes szurkolók.
(Tudósításunk a 8. oldalon)
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* Az ingyenes akció csak a nálunk vásárolt
8 mm-es umbria tölgy laminált padlóhoz tartozó
CL-305 típusú szegélyléc mennyiségére vonatkozik! Az ingyen
szegélyléc akció csak a laminált padló vásárlással egyidejðleg érvényesíthetÜ!

L A MINÁLT

PADLÓ

Ajánlataink 2012. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Az akciók további részleteirÜl érdeklÜdjön áruházainkban!

ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B Telefon: 370-91-00 Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17
www.diego.hu
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Gazdasági kényszerből felfüggesztett
támogatások, zárolt képviselői keret
Fördős Attila: 700 milliós hitel érdekében
fájdalmasan nehéz döntést hoztunk
Rendkívüli ülésen döntött Vác képviselő-testülete arról, hogy a finanszírozhatóság érdekében csökkenti a működési, fejlesztési és felújítási kiadásokat, felfüggeszti az egyéni választókerületi keretek felhasználását, illetve a sportszervezetek, kulturális egyesületek és alapítványok önkormányzati támogatásának kifizetését. A város költségvetése
ugyanis nem nyújt fedezetet a már folyó beruházások önrészére, költségeire, ezek finanszírozására külső forrásokat kell igénybe vennie, azonban mind a kormányengedélyhez
kötött, mind a nem engedélyköteles hitel felvételének feltétele, hogy a nem kötelező települési feladatokra nem nyújt támogatást az önkormányzat. A város életét jelentősen
befolyásoló döntésről, annak várható hatásáról Fördős Attila polgármestert kérdeztük.
– Polgármester úr, mi vezetett odáig, hogy elkerülhetetlenné vált ez a megszorítás?
– A városban megvalósított milliárdos értékű beruházások pályázati önrészét
kell biztosítani, de elfogyott a
pénz. Elapadtak a forrásaink,
elsősorban azért, mert a gazdasági recesszió hatásaként
több nagy befizető vállalkozás távozott Vácról, az iparűzési adóból származó bevétel
a felére csökkent. Korábban a
rendelkezésre álló hitelfelvételt elmulasztotta az önkormányzat, amit napjainkban
lényegesen rosszabb feltételek mellett kénytelen megtenni. A beruházások önrészére
idén 700 millió forintot hitelből kellett betervezni, amivel
viszont három milliárd forint
értéktöbbletet tudunk előállítani. A két nagy beruházásnál – a Főutca és a Jávorszky
Ödön Kórház - összességében
mintegy négy milliárddal lenne gazdagabb a város.
– A felújított kórház
azonban állami irányítás
alá került…
– Valóban a közigazgatási reform következményeként
a kórház állami kézbe került,
ám az önkormányzatnak abban még mindig fennáll a felelőssége, hogy az általa megkezdett közel 2,5 milliárdos
projektet sikeresen fejezzék
be. A jogszabály abban is rendelkezik, hogy a május 1-je
utáni állapotban a pályázati
önrészeket a tulajdonosnak
kell biztosítania. Mint ismert
2012. május 1-je óta a Magyar Állam a kórház tulajdonosa, a beruházó pedig maga
a Jávorszky Ödön Kórház,
amelynek a támogató, a Nem-

zeti Fejlesztési Ügynökséghez
kell fordulnia, hogy a támogatást más forrásokból biztosítsa. Az önkormányzat – a város polgárai miatt is – felelősséget érzett és érez ma is projekt sikere iránt, ezért már
áprilisban elindítottuk a hitelfelvétel előkészületeit, amit
végig kell vinnünk. Az előfordulhat, hogy a 700 millióból
csak 500 millióra lesz szükség, mert 200 millió forintot
az állam biztosítja a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségen keresztül. Amennyiben mi nem
visszük végig ezt a folyamatot, és a finanszírozásban forrás hiány keletkezik, nem tudjuk a kivitelezőt finanszírozni, akkor az egész beruházás,
a 2,5 milliárdos projekt határidő túllépés miatt elbukhat.
– Ez mivel járhat?
– Visszafizetési kötelezettséget ró – akkor már – az államra, ám hogy ennek még a
lehetőségét is kizárjuk, elindítottuk a hitelfelvételeket.
Úgy számolunk, hogy hitelből
és kötvénykibocsátásból legfeljebb ötszáz milliót kell nekünk állni, kétszázat pedig az
államnak. A rendkívüli ülés
után, testületi felhatalmazással, két banktól már kértünk
ajánlatot. Sajnos, a Főtér-főutca projektre már nem tudunk
kedvezményes MFB-hitelt felvenni, mert a műszaki átadás
megtörtént. A lényeg, hogy két
bankkal tárgyaltunk, mindkettő határozottan kijelentette: a hitelfelvétel mellett nem
támogathat olyan tevékenységet az önkormányzat – legyen
az sport vagy kultúra –, amely
nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé. De ezt
követeli meg – az önkormányzati hitelfelvételt engedélye-

a fontosnak tartott munkákat a holding végzi, melyekről a megvalósítás érdekében
egyeztettem az önkormányzati tulajdonú cég vezetőjével. A
700 millió forintos városüzemeltetési keret megmaradt,
melynek jelentős részét vagyonhasznosítás révén a holding biztosítja, a különbözetet pedig a város.

ző – Államkincstár, Kormányhivatal és Magyar Állam Kormánya is.
– Ez elsősorban a civil
szervezeteket, sportegyesületeket érinti. Hogyan
fogadták a döntést?
– Bízom benne, hogy az
érintettek is belátják – még
ha érzelmileg nehezen tudják
feldolgozni – hogy a sportot,
a kultúrát és az oktatást kiemeltem támogató képviselő-testület a város nehéz gazdasági helyzete miatt hozta
meg ezt a döntést. Reményeink szerint átmeneti időszakról van, ami bármennyire is
fájdalmas, be kellett látnunk,
hogy Vác hosszú távú érdeke
erre kötelez bennünket. Nehéz, de felelős döntést hoztunk mindannyian, ugyanis ki kellett venni azt a költségsort, ami az egyesületek
támogatását tartalmazta, és
egy ideig nem is lesz lehetőség erre. Vagyis, a 180 millió forint még ki nem fize-

tett kétharmadának átutalását felfüggesztettük. Felelősen gondolkodva, mást nem
is tehettünk, bár érzem, látom a problémát, hogy van
olyan egyesület, amelyiknek
a működése veszélybe került.
Nem szeretnék visszafelé mutogatni, de én már a költségvetés tárgyalásakor elmondtam, hogy ezt a támogatási
rendszert nem lehet fenntartani. Az öröm az ürömben,
hogy az öt látványsport viszont jelentős többletbevételhez juthat a társasági adóból,
bár ehhez is valamennyi önrészt kell biztosítani. Tudjuk,
hogy mindenkit érzékenyen
érint a döntés, de azt meg tudom ígérni, hogy visszapótoljuk az elvont forrásokat,
ahogy saját bevételeink bővülnek. A legnagyobb esélyt
erre a laktanya értékesítése
révén látok, melyre már van
ajánlat, de érdemben csak
a pályázaton nyertes értékbecslő szakvéleményének ismeretében tudunk tárgyalni.

– Mennyire tekinthető komolynak a vételi szándék?
– Az ajánlatot szárazpecséttel jegyzett ellen egy ügyvédi
iroda. Az ajánlat a laktanya teljes, 28 hektárára kiterjed, melyet, ha sikerül realizálnunk,
akkor Vác pénzügyi nehézségei több évre megoldódnak.
Természetesen ez is, mint an�nyi más ajánlat, akkor tekinthető komolynak, ha a teljes vételár kifizetésre került.
– Mennyire volt egységes
a helyzet megítélésében és
a döntésben a testület?
– A szokásos retorika érvényesült mindkét oldalon, de a
döntést a felelősségtudat diktálta. Gyakorlatilag a képviselők egységesen álltak a hitelfelvétel mellé, a város működőképességének megőrzése érdekében. Azzal együtt,
hogy az egyéni választókerületi keretet is meghúztuk, tehát, a képviselők csak javaslatot tehetnek egyes munkák
elvégzésére a körzetükben,

– Egy nagyberuházásról, a mélygarázs befejezéséről még nem esett szó,
amit érthetően türelmetlenül várnak a belváros vállalkozói és lakói. Vannak
biztató jelek?
– Jelentős változás jelei
mutatkoznak, a finanszírozó bank bécsi központja nagyobb műszaki tartalommal
fogadta el a költségvetési főösszeget, mint amiben korábban megállapodtunk. Az igazán nagy eredmény, hogy elkészítik a térfelszínt és a Köszönőházat, és a befejezéshez
további „frisspénzt” raknak
be a rendszerbe. Ez a többlet kiadás euró milliókat jelent a finanszírozó számára,
úgy hogy a beruházási főös�szeg, ha szerződést kötünk,
nem változik. Az eredeti költségvetéshez képest 500 millió
forint megtakarítást jelenthet
a városnak. Az pedig egy külön eredmény, hogy a szinte
100 százalékban elkészült és
finanszírozott beruházás befejezése érdekében a régit új
beruházóval szeretné felváltani a finanszírozó bank. De,
kérem, annyit engedjem meg,
hogy a további részletekről a
május 17-ei képviselő-testületi ülés után nyilatkozzam, melyen jelen lesznek a bank képviselői is.
Vetési Imre

Az MSZP tiltakozott az elvonások miatt
A képviselő-testület ülését követő napon az MSZP önkormányzati frakciója sajtótájékoztatót tartott, melyen tiltakozását fejezte ki a költségvetés „durva” átalakítása miatt. Szerintük bekövetkezett az, amit előre prognosztizáltak. Dr. Bóth János frakcióvezető kijelentette; úgy látják, hogy a város költségvetése durván átalakult, a büdzsé jelentősen zsugorodott azzal, hogy a főösszegek 336 millió forinttal csökkentek.

K

ifogásolták: a városvezetés úgy
változtatott bizonyos tételeken,
hogy az érintetteket előzetesen
nem készítették fel a döntés hatásaira.
Az ANTSZ korábbi figyelmeztetései
ellenére elvonták a strandöltözők felújítására szánt összeget, de elvették a
mélygarázsra tervezett 180 millió fo-

rintos tételt is – hangoztatta a frakcióvezető, aki hibának tartja, hogy előre
nem egyeztettek sport és a kulturális
egyesületekkel, melyektől 87 millió forint támogatást vontak el. Dr. Bóth János azt is kifogásolta, hogy elvonták a
választókörzeti kereteket, mint mondta a holding nem tud ezekre a felada-

tokra pénzt fordítani. A frakcióvezető
szerint inkább a működési költségeket
kellet volna lefaragni és azokat a megbízásokat vagy reprezentációs költségeket, amelyekre nincs szüksége a városnak.
- Éppen az előbbiek miatt, mi szocialisták nem szavaztuk meg ezt a költ-

ségvetési rendelet módosítást, viszont
konstruktív javaslattal éltünk. Mi azt
mondtuk, hogy az össze-vissza foltozott és különböző kapkodással összeállított költségvetés módosítások helyett egy új költségvetést kell elkészíteni. Végiggondoljuk, tudjuk, hogy ez
is fájni fog, de az embereket fel tudjuk

készíteni, hogy a lehető legkevesebb
gondot okozzuk – mondta a politikus,
aki hozzátette nem a szocialisták kormányozták ebbe a helyzetbe a várost,
azonban az önkormányzat működése
érdekében mégis megszavazták a hitel
felvételét.
V. I.
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FIZETŐS PARKOLÁS
a váci Duna-parton:
a döntés elnapolva
A váci képviselő-testület városfejlesztési és környezetvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén
Kriksz István szakbizottság elnök vezetésével tájékoztatókat hallgatott meg különböző városi
munkálatokról, majd Philipp Frigyes főépítész előterjesztésében értékvédelmi és városrendezési ügyekben hozott határozatokat.
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700 millió forint

megfizetetlen adót tart nyílván a hivatal
Dunakeszin nyilvánosságra hozták a jelentősebb
adóhátralékot felhalmozók listáját

%

A jogszabályok változása következtében az önkormányzatok az idei évtől nyilvánosságra hozhatják mely cégek és magánszemélyek nem tettek eleget adófizetési kötelezettségeiknek.
Dunakeszin a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött arról, hogy a város jegyzője tegye
közzé a jelentősebb a adóhátralékot felhalmozók listáját.

M

int lapunk a városházán megtudta, elsőként azon cégek és helyi polgárok neveit hozzák nyilvánosságra, akik már
több mint 500 000 forinttal tartoznak a helyi
adóhatóságnak. Később fokozatosan az alacsonyabb adósságok is nyilvánosságra kerülnek. A fizetési fegyelem hiányosságát jól jelzi, hogy a mai napig 700 millió forint megfizetetlen adóforint hiányzik a város kasszájából.
Ebből az összegből pedig akár a már régóta

áhított városközpontot is ki lehetne alakítani vagy fel lehetne újítani a település legrégibb
iskoláját, a Szent István Általános Iskolát. Sajnálatos, hogy miközben a kisnyugdíjasok határidőre és pontosan eleget tesznek adózási
kötelezettségüknek, addig több vállalkozás is
megpróbál kibújni a közterhek fizetése alól,
holott Dunakeszin országos viszonylatban
sem mondható magasnak a helyi adók mértéke – közölték a Városházán.

Sződön is
nyilvánosságra hozták
az adóhátralékosok listáját

Fotó:KesziPress

E

spár Péter megbízott osztályvezető adott
tájékoztatást arról a közvélemény-kutatásról, amely azt vizsgálta, hogy a Duna-parti Ady Endre sétányt is bevonják fizetős parkoló zónába. Mint a vitában elhangzott:
több lakossági fórum és a kérdőívek beérkezése után sem alakult ki mennyiségileg reprezentatív véleményformálás - utóbbi során
mindössze 35 válasz érkezett be.
A szocialista Kiss Zsolt indítványára meg-

hozott bizottsági döntés szerint az ügyben a
belváros parkolási rendjének átfogó újratervezéséig elhalasztják a javaslattételt.
Az ülés végén dr. Bánhidi Péter bejelentette: a megállapodás szerint a művelődési központ kiemelt eseményeinek idején a létesítmény környékén fokozott rendőri felügyelet
lesz, megelőzendő az utóbbi időben gyakori
gépkocsi-feltöréseket, amelyeknek egyébként
a képviselő autója is áldozatul esett.

VÁC 144 MILLIÓ
FORINTOT
NYERT
közlekedési hálózatának fejlesztésére
Több mint 144 millió forintot nyert Vác azon az uniós pályázaton, amelynek első fordulójában a
települések közlekedési hálózatának megtervezésére ítélt oda az immár Emberi Erőforrás Minisztériumként (EMMI) nevezett csúcsminisztérium.

A

Városházán sajtótájékoztató keretében jelentette be Fördős Attila polgármester, hogy sikeres
volt a város által benyújtott
elképzelés, így első körben a
közlekedési koncepció alapján megtervezhető Vác hosszú
távú helyi vízi, közúti és vasúti
közösségi közlekedése.
A pályázatot előkészítő
Miskei Sándorné vázolta a
közel egyéves, alapos munkát
igénylő kérelem megalkotási

mérföldköveit és kitért arra:
amennyiben sikeres lesz az elkészülő tervek alapján a második körben is városunk, legalább egymilliárd forintos projekt segíthet Vác jelenlegi közlekedési gondjainak javításában.
Fontos, hogy a már elnyert pályázat, illetve a megvalósításra
benyújtandó projekt tisztán pályázati forrásból áll, azaz nem
kell települési önrészt bevállalni, és az egymilliárdos összeghatár akár tovább is bővülhet.

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás, egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

Elhangzott: ennek segítségével
akár önerőből is megoldhatja a
város a helyi buszközlekedést,
de jutna forrás a Duna közlekedési lehetőségeinek kiaknázására, illetve a vasúti aluljárók
korszerűsítésére.
Pető Tibor alpolgármester
is örömét fejezte ki az elnyert
összeg okán, és megköszönve
Miskei Sándorné kiváló munkáját, reményének adott hangot a sikeres folytatás kapcsán is.

FŰTŐMŰ
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

A Sződiek Híradója című önkormányzati újság tavaszi lapszámában Dr. Bojtayné B. Gabriella Jegyző asszony arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2003. évi XCII. számú, az adózás
rendjéről szóló törvény módosítása lehetővé teszi az önkormányzat számára – helyi adók és
gépjárműadó vonatkozásában – az adóhátralékosok listájának helyben szokásos módon történő közzétételét.

A

rról is tájékoztatja a lakosságot, hogy a 10.000
Ft-ot meghaladó hátralékosok adónemenkénti tartozásait Várady Zoltán önálló bírósági végrehajtó felé továbbítják. A végrehajtó a tartozáson felül a végrehajtás díját is ráterheli az adósra. A
20.000 Ft felett tartozók listája a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) felé került átadásra.
Ugyancsak e lapszám hasábjain a település polgár-

mestere, Hertel László beszámolójában arról ír, hogy a lakosságnál lévő kintlévőségük
33.323.159 Ft. A község első
embere polgármesteri beszámolójában ismerteti, hogy a
képviselő-testület a 2012. évben sem vezetett be új helyi
adókat. „Nem tervezzük a lakosságot terhelő ingatlan- és
ebadó bevezetését. Két éve
nem emeltük a magánszemélyek kommunális adóját. Ebben az évben azonban az ön-

kormányzat – bevételeinek
növelése érdekében – rákényszerült ennek az adónemnek az emelésére. A kivethető kommunális adó előírt legmagasabb értéke 25.628 forint/ingatlan/év lehet. A képviselő-testület nálunk ezt az
adónemet 10.000 forint/ingatlan/évben határozta meg. Bevételeink növelése érdekében
még nagyobb hangsúly fektetünk kintlévőségeink behajtása érdekében.”
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Polgárőr elismeréseket
adtak át Dunakeszin
A minap kedves hangvételű ünnepséget tartottak Dunakeszin a polgármester dolgozószobájában, ahol Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő és Péter Zoltán, a
Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője kitüntetéseket adott át a Városi Polgárőrség tevékenységét magas színvonalon segítő személyeknek.

Vácon mindig
történik valami
Lassan közeleg a nyári szünet, gyerekeknek a kikapcsolódás és a pihenés időszaka.
Ezúton szeretnénk megújuló váci programkínálatunkat az olvasók figyelmébe ajánlani.
2012 júniusától szeptemberéig, a turistaszezonban, szombatonként Hétvégi kirakodóvásár kerül megrendezésre az Eszterházy utcában. A vásáron helyi kézművesek, képzőművészek kapnak bemutatkozási lehetőséget, akik a főteret a Duna-parti sétánnyal összekötő utcában kínálják portékáikat. A hagyományteremtő céllal létrehozott programsorozatot a karácsonyt megelőző, adventi időszakban is folytatni szeretnénk.

A
L

engyel Péter, a Városi
Polgárőrség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a kitüntetetteket,
a meghívott vendégeket, aki
ezt követően az Országos és
a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke nevében felkérte Dióssi Csabát és Péter Zoltánt az elismerések átadására:
A Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Varga Mária
polgárőrnek, a Dunakeszi
Városi Polgárőrség pénzügyi
vezetőjeként végzett áldozatkész, önzetlen munkájáért
dicsérő oklevelet adományozott,
A Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke Papp József
polgárőrnek, a Dunakeszi
Város Polgárőrség alapítójaként és csoportvezetőjeként
végzett áldozatkész, önzetlen
munkájáért dicsérő oklevelet
adományozott,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Serfőzőné

Kozma Ilona
rendőr főhadnagynak, a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztályvezetőjének, a
polgárőrség érdekében végzett áldozatkész és önzetlen
munkájáért a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozata kitüntető címet adományozta,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Gáspár József polgárőrnek, a polgárőr mozgalomban végzett áldozatkész és önzetlen munkájáért a Polgárőr Érdemkereszt
Ezüst fokozata kitüntető címet adományozta,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Szőke Árpád
nyugállományú rendőr alezredes polgárőrnek, a polgárőrség érdekében végzett
áldozatkész és önzetlen munkájáért a Polgárőr Érdemke-

reszt Arany fokozata kitüntető címet adományozta.
Az elismerések átadása
után Dióssi Csaba és Péter
Zoltán kedves szavakkal méltatta a kitüntettek tevékenységét, a város közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő társadalmi felelősségvállalásukat. Az eseményen
megjelent Dr. Molnár György,
Dunakeszi Város jegyzője is.
A kitüntetések mellé az
ajándékcsomagokat a Kesziker Kft. és a Keszi Security
Kft. ajánlotta fel, melynek vezetői, Domoszlai Gábor és
Varga Lajos is részt vettek az
ünnepségen .
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kirakodóvásár hiánypótló
attrakció, melyre közösségi igény merült fel a
város lakossága és a turisták részéről egyaránt. Kitűzött célunk a helyi és környékbeli kézművesek támogatása azzal, hogy Vác Város
Önkormányzata és a váci
Tourinform iroda biztosítja a lehetőséget a termékeik
értékesítésére, olyan kulturált környezetben, amely a
látogatók számára csábító.
A rendezvény a város tekintetében újszerű, hiszen korábban ilyen rendszeres jelleggel nem került megszervezésre. Egy minőségi termékeket kínáló hétvégi kirakodóvásár a jól működő
turizmus egyik alappillére
lehet, kiegészíthet egy egyszerű városlátogatást is, új
élményt jelent az itt élőknek
és az ide látogatóknak egyaránt.
Vác, a Családbarát város!
Szintén hagyományteremtő eseményként szeretnénk
bevezetni a Családi hétvégék tematikus rendezvénysorozatot, mely júniustól
szeptember közepéig kerül
megrendezésre, havonta egy
hétvégén. Az egynapos rendezvények kikapcsolódást
és szórakozást biztosítanak
a család minden tagjának,
kicsiknek és nagyoknak. A
sorozat első eseménye június 1-én kerül megrendezés-

A Tourinform terveiről a közelmúltben
országos konferencián tájékoztatta a
szaksajtó képviselőit Papp ildikó

re a Madách Imre Művelődési Központban Esélyegyenlőségi és Egészségnap címmel, ahol ingyenes egészségügyi szűrővizsgálattal,
tanácsadással a Jávorszky
Ödön Kórház és a Vöröskereszt munkatársai várják
az érdeklődőket. Véradásra
is lehetőség nyílik, hiszen
„Aki vért ad, életet ad!”.
A következő, közeljövőben
várható esemény június 23án az I. Váci Karikatúra és
Humor Fesztivál lesz. Képzőművészeti, karikatúra kiállítások, karikatúra rajzverseny, iskolák, gyerekek
humoros műsorral történő
bemutatkozása, zenés táncos műsor és utcabál várja a családokat a Főtéren.
Ezt követően augusztus 11-

én Művészeti nap, és az idei
évben a programsorozat zárásaként
szeptemberben
KRESZ-nap kerül megrendezésre Vác főterén, illetve
a Duna parton.
Várunk mindenkit sok
szeretettel, élményt nyújtó programokkal és szolgáltatásokkal rendezvényeinkre, melyek között, reméljük, minden kedves látogató
megtalálja a kedvére valót.
További
információk:
Tourinform Iroda, Vác, Március 15 tér 17. 27/316-160,
30/501 8158,
www.tourinformvac.hu

DUNAKESZI KÖNYVHETI INVITÁLÓ

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár ünnepi könyvheti
programjaira.

Május 31-én csütörtökön
18 órakor az Irodalmi Szalon
vendége lesz Follinus Anna
költő, műfordító, a Stádium
kiadó szerkesztője. A fiatal
költőnek az elmúlt évben jelent meg a második verseskötete, és két nemzetközi irodalmi díjjal is büszkélkedhet.
Az Irodalmi Szalon házigazdája ezúttal is Tarján Tamás
irodalomtörténész lesz.
Június 5-én, kedden 1018 óráig tartjuk az Olvasók
Napját, a könyvtár névfelvételére emlékező rendezvényt.
Ezen a napon a fénymásolás
és a nyomtatás kivételével
minden szolgáltatás és a beiratkozás díjmentesen vehető igénybe. Az összeg nagyságától függetlenül elengedjük
az eddigi késedelmi díjakat,
és a felszólítások költségeit.

Egy barátságos házi ünnepség keretében16 órakor köszöntjük a könyvtár legaktívabb gyermek és felnőtt olvasóit. Ezt követően sor kerül
az általános iskolások részére meghirdetett gyermekrajz
pályázat eredményhirdetésére. 16.45-kor rövid megemlékezés után megkoszorúzzuk
Kölcsey Ferenc szobrát.
Június 5-én 17 órától
Kittenberger-Egy képregény
születése címmel író-olvasó
találkozóra kerül sor. Vendégeink: Tebeli Szabolcs (Brazil), kétszeres Alfabéta-díjas
képregény rajzoló, valamint
Somogyi György és Dobó István írók.
Június 5-én 18 órakor Kittenberger- a magyar Indiana Jones! Kiállítás egy képregény képe-

iből. Megnyitja: Takács Eleonóra, a Magyar Képregény
Szövetség elnöke. A kiállítás
megtekinthető június 28-ig a

könyvtár nyitva tartási idejében. Ünnepeljenek velünk a
könyv ünnepén!
Csonka M ária

KIADÓ helyiségek
a 2-es számú főút mellett:
• lakatos műhely
húzató paddal
• festőműhely
fényező kamrával
• irodahelyiségek,
üzlethelyiségek

• élelmiszer előállítására
alkalmas helyiségek
• hidegraktár
• fűtött raktár
• ipari tevékenységre
alkalmas csarnok

Gödi Iparos Centrum
(Göd-Sződliget között, 27,5km)
Érd: 06 30 9513 193

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A sárga csekket
plazma tévére
cserélte
Utazási és vásárlási utalványt nyertek
a DMRV Zrt. fogyasztói

Ünnepélyes keretek között vehették át nyereményüket azon szerencsés vízfelhasználók, akik részt vettek a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tavaly november 1-jén elkezdett akciójában és idén január 31-ig úgy döntöttek, hogy a jövőben nem sárga csekken,
hanem más módon fizetik ki vízdíjszámlájukat.

A

Vogel Csaba vezérigazgató adta át a plazma tévét
a szerencsés nyertesnek, dr. Sasi Nagy Editnek

játék
során
a
DMRV Zrt. csekkjeit banki átutalásra,
csoportosbeszedési
megbízásra, illetve e-számlára lehetett cserélni. A váltók
között értékes nyereményeket sorsolt ki május 2-án közjegyző jelenlétében.
Egy 106 centiméteres plazma televíziót nyert dr. Sasi
Nagy Edit ürömi lakos, 80
ezer forint értékű utazási csekket a pilisvörösvári
Lukács Mónika, a váci
PROTOTYP-7690 Fuvarozó
és Szolgáltató Kft. vásárlási
utalványt vehetett át 50 ezer
forint értékben.
A nyereményeket a társaság
vezérigazgatója, Vogel Csaba
adta át a május 9-én megtartott ünnepségen. A Társaság
váci központjában rendezett
ünnepségen Gombás Ernő
titkársági osztályvezető köszöntötte a szerencsés nyerteseket, aki beszámolt a sikeres akcióról.
A DMRV Zrt. az elmúlt évvégén már másodízben indította
el kampányát annak érdekében, hogy a fogyasztói a sárga
csekkek helyett válasszák inkább az egyszerűbb, környezetkímélőbb és takarékosabb
fizetési technikák valamelyikét. Az akció során közel 2000

fogyasztó változtatott eddigi
szokásán, s ez a cégnek közel
2 millió forint megtakarítást
eredményezett. Ezzel az egyszerű fogyasztói gesztussal
nemcsak kényelmesebbé tették mindennapi csekkes ügyeik intézését, hanem nagymértékben segítették a DMRV Zrt.
környezetvédelmi lépéseit.
- Akciónk e témakörben
már hagyományokkal rendelkezik, hiszen két esztendeje hirdettük meg először.
Akkor mintegy másfél millió forint költségmegtakarítást értünk el. Mostani kampányunk eredményeként ismét jelentős volt a megtaka-

rításunk. Környezettudatos
polgárként önökkel együtt
közösen védjük környezetünket, döntésünkkel elősegítjük, hogy kevesebb fa essen
az ipari termelés áldozatává, ami mindannyiunk jövője, egészsége szempontjából
rendkívül fontos. Ennek köszönhetően most is csökkenteni tudjuk a kibocsátott papíralapú számláink mennyiségét. Köszönjük, hogy felhívásunk ismét „halló fülekre”
talált fogyasztóink körében
és kívánjuk a nyerteseknek,
hogy nyereményeikben örömüket leljék - mondta Vogel
Csaba vezérigazgató.

Gombás Ernő
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Ismét segítettek
a vízművesek

A váci székhelyű, és 125 településen több mint 600 ezer fogyasztó mindennapi tiszta
egészséges ivóvízéért felelős cég nemcsak a szolgáltatásaival tűnik ki, hanem az elmúlt
években vállalt Társadalmi felelősségvállalási tevékenységei is példaértékűek, mondhatni követendőek. Lapunk oldalain már számos alkalommal tudósíthattunk a legkülönfélébb akcióikról. Most egy újabb nemes kezdeményezés élére álltak a „vizesek”.

– A váci Szent Anna Karitasz közreműködésével jutottunk el a váci Pacsirta utcai intézmény kicsi lakóihoz - kezdi a beszélgetést
Gombás Ernő, a DMRV Zrt. Titkársági osztályvezetője. - Személyes látogatást tettem az
intézményben és a megélt látvány, valamint a
tenniakarás vezetett el oda, hogy az „átélt élményt” megosszam kollégáimmal, arra kérjem őket, ismét fogjunk össze és adjunk abból a plusz erőből, amivel ők rendelkeznek.
A segítségnyújtás nem áll messze a vízművesektől, hiszen eddig is számos alkalommal bizonyították, rájuk mindig lehet számítani, elég egy hívó szó, és mindenki csendben
teszi a dolgát, legyen az véradás, vagy adománygyűjtés. A legutóbbi akciójuk során ös�szegyűjtött adományaikat 2012. május 4-én
adták át Huba Enyedi Juditnak, a Pacsirta
utcai otthon vezetőjének. Többek között, törölköző készleteket, ágyneműket, ágytakarókat, könyvespolc elemeket, egy komplett szobabútort, játékokat, udvari homokozót, evőeszközkészleteket, poharakat, ruhákat, faxos
telefonkészüléket szállított a vízműves autó
a helyszínre. Mindemellett egy vezérigazgató
által írt levelet, melyben egy egynapos kirándulásra szóló meghívó lapult. A meghívás a
Budapesti Állatkertbe szólt az intézmény valamennyi kis lakója részére, melynek utazási
és egyéb költségeit a Vízmű fedezte.
– Akciónk célja, hogy felhívjuk a váci intézmények vezetőinek, munkavállalóinak figyelmét arra, hogy lehet társulni, lehet segíteni,
az itt élő gyerekek se érezzék azt, hogy van-

A

z országos szinten is kiemelkedő
szakmai szervezet
a kerek évforduló alkalmából egész napos
konferenciát rendezett május 11-én. A Nagymarosi Művelődési Házban megtartott
szakmai tanácskozás aktuális és érdekes témájának köszönhetően a szűkebb szakma mellett a tágabb nagyközönséget is megszólította. Az
ünnepélyes köszöntőn közreműködtek a Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti Iskola diákjai.
A vendégeket Petrovics
László polgármester köszöntötte, örömmel üdvözölve a konferenciát, melynek
üzenete – mint mondta – különösen fontos a mai, rohanó világban. Ezt az üzenetet
közvetítik a konferencia vendégeinek kiosztott, mappákon szereplő gyermekrajzok,
melyeket a nagymarosi óvodások készítettek. Olyan fel-

nak néha gondok az ő ellátásukkal. Tudjuk,
sokan és sokat tesznek azért, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek is mosolygósak legyenek a hétköznapjaik, mi is ezért
álltunk be a segítők sorába. Meggyőződésem,
hogy ezek azok a programok, akciók, melyek
során az is kap, aki ad, és az is ad, aki kap vallja az osztályvezető.
– Lesz e folytatás, mire készülnek a
közeljövőben a vízművesek?
– A „mi vizes családunkban” nem kampány
jellegűek az ilyen programok. A kollégáink nyitott „füleinek köszönhetően”, a környezetünkkel folytatott mindennapos párbeszéd, valamint a hozzánk érkező segítségkérő levelekre
odafigyelve szervezzük ezeket. Tudjuk, hogy
mi sem tudunk mindenkinek mindent megoldani, de mintát adhatunk, és reméljük, lesznek követőink.
A gazdasági válság egyik következménye az
is, hogy egyre több gyerek számára – főleg,
ha még hátrányos helyzetben is él – válik elérhetetlenné a nyaralás, a táborozás lehetősége. Erre találtunk megoldást azzal, hogy májusban a Magosfa Alapítvány börzsönyligeti
gyermektáborának mielőbbi megnyitásához
önkéntes segítséget nyújtottunk.
Munkánk eredményeként a tábor vezetői
lehetőséget adtak arra, hogy a Pacsirta utcai, valamint a vízműves gyermekek nyáron
egy pár felejthetetlen, önfeledt napot tölthetnek el itt, ami talán egész évre szóló élményt
adhat számukra. A helyi problémák megoldásában közreműködő munkatársaimnak
csak köszönettel tartozom, ők azok, akik készek feláldozni szabadidejüket a közösen felvállalt jó cél érdekében. Hiszem, hogy az önkéntesség nagymértékben hozzájárulhat egy
cég jó megítéléséhez, támogatja a hosszú
távú fenntarthatóságot, de a legfontosabb a
közösségformáló ereje, mi erre is odafigyelünk akcióink szervezése és végrehajtásakor
– zárta gondolatait az osztályvezető.
Bizton állítjuk, annak a 12 gyermeknek,
akik május 8-án a DMRV Zrt. autóbuszával
begördültek a fővárosi Állat-és Növénykert
elé, hogy megtekintsék a váci Társaság jóvoltából az állatok és növények csodálatos világát, páratlan élményt jelentett, melyet egy
életre megőriznek emlékükben.
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Pattanj motorra,
lesz püspöki áldás
A szombati rendezvényen
a rendőrök is megmutatják, mit tudnak

Első alkalommal rendeznek e héten szombaton motoros találkozót és családi napot Vácon. A csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón a szervezõk elmondták: a Dunakanyar
hangja és a Dunakanyar szépe-választás rendezvények után ismét egy hagyományteremtő eseményt szeretnének megvalósítani a városban.

M

int kiderült, délelőtt
a motoros rendőrök
adnak majd tanácsokat a motorosoknak a biztonságosabb közlekedés megteremtése érdekében, a délutáni felvonulás előtt pedig Beer
Miklós megyéspüspök meg is
áldja a résztvevőket.
– Jómagam is motorozom és sajnálattal tapasztalom, hogy nagyon sok motoros balesetet szenved a szezon kezdetével, ajó idő beköszöntével. Éppen ezért
elhívtuk a Váci Rendőrkapitányság, illetve a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
motorosrendőreit is, akik
amellett, hogy szakmai tanácsokkal fogják ellátni a mo-

torosokat, technikai bemutatót is tartanak - mondta
Wernke Ádám szervező.
A május 19-én megrendezésre kerülő motoros találkozón koncertekre és bemutatókra is sor kerül. Az eseményen a váci női és férfi kézilabdacsapat tagjai és
a futsalosok is megjelennek
majd, de a családi nap programjaihoz illeszkedő játszóeszközöket is felállítanak a
Duna-parton. Loksa Levente szervező elmondta, a rendezvény fénypontja a motoros felvonulás lesz, ekkor
fogja majd a résztvevőket
Beer Miklós megáldani.
– Nagyon fontosnak érzem
azt, hogy ezt a szép sportot

és ezt a nagyszerű lehetőséget, amit a motorozás biztosít, fegyelmezetten és kulturáltan tudjuk művelni mondta Beer Miklós megyéspüspök. - Nagyon örülök,
hogy a rendőrség képviselői
is megtisztelnek minket ezen
a rendezvényen, ugyanakkor
ez a találkozó alkalmat kínál
a barátságokra.
Az önkormányzat a családbarát város gondolkodás jegyében térítésmentesen biztosítja a Duna-parti szakaszt a rendezvényhez.
Mokánszky Zoltán alpolgármester elmondta, fontosnak
találja, hogy azok a fiatalok,
akik a motorra ülnek, tanulják meg a vezetés fortélyait.

fa néven ismert teszt felvételi és kiértékelési szempontrendszerével. A konferencia
előadói voltak, Dr. Gőbel Orsolya PhD pedagógiai szakpszichológus, egyetemi adjunktus, Szabados Enikő
képi kifejezéspszichológiai
szakértő, Bergmann Judit
rajztanár, az ELTE Neveléstudományi doktori iskolájának PdD hallgatója, Pap Esz-

ter integratív gyermekterapeuta és Varnyaczky Hedvig
a téma ismert és elismert kutatói.
A konferencia az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint Nagymaros város önkormányzata támogatásával valósulhatott meg.

VILÁGUNK

a gyermekrajzok tükrében
Nagymaros Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálata az idén ünnepelte fennállásának
10. éves jubileumát. A nevelési tanácsadást, logopédiai fejlesztést, gyógytestnevelést és
korai fejlesztést végző szakszolgálat évente mintegy kettőszáz 3-18 éves gyermeket/fiatalt lát el Nagymaros mellett a régió három szomszédos településén.
hőtlen boldogság árad ezekből a rajzokból – fogalmazott a polgármester – hogy e
rajzok alkotóinak csak an�nyit kívánhat, hogy 5-10 év
múlva is őrizzék meg magukban a mostani szépséget
és nyitottságot. Ehhez azonban – mondta - szükség van
azokra a szakemberekre, pedagógusokra, akik szakértelemmel és szeretettel fordulnak nap, mint nap a gyerekek felé, és segítenek nekik
képességeik kibontakoztatásában. Ez a konferencia ne-

kik szerveződött, hogy új ismeretekkel gyarapodva, feltöltődve, még nagyobb odaadással végezhessék munkájukat.
Petrovics László polgármester köszöntője után
Staud Katalin intézményvezető tekintette át a Pedagógiai Szakszolgálat történetét,
melynek működéséhez – mint
mondta – az eltelt időszak valamennyi polgármestere és
képviselőtestülete maximális támogatást nyújtott.
A konferencián elhangzó

előadások a gyermekrajzok
világának különböző aspektusait mutatták be, kezdve
a gyermekrajz-fejlődési korszakokon át a média és a mesék összefüggéséig, vagyis,
hogy miért jobb mesét mondani, mint mesét nézetni? A
délutáni szekciókon további
izgalmas kérdésekkel foglalkoztak a szakemberek, úgy,
mint az agresszív rajzi jegyek megjelenésével, az „elvarázsol családrajzokkal”, a
különleges, 60 másodperces
rajzteszttel, valamint a négy

M aczkay Zsaklin

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Nem múlt el nyomtalanul

Honfoglalás kori emlékek a váci Tragor Ignác Múzeumban

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának gyűjteménye különleges, honfoglalás kori leletekkel gazdagodott a közelmúltban. A Dabas és Bugyi térségből származó, friss lelet együttes legértékesebb darabja a Bugyi község határában föltárt sírból előkerült, aranyozott ezüst tarsolylemez. A páratlan értékű leletagyagot a Múzeumok Igazgatósága - további
honfoglalás kori, X. századi kincsekkel kiegészítve - vándorkiállítás keretében tár a nyilvánosság elé. A korábban Szentendrén és Cegléden bemutatott régészeti anyag, a kiállítás harmadik állomásaként, a váci Tragor Ignác Múzeum Görög
templomának kiállítótermébe érkezett május 11-én.

A

kiállítás megnyitón
a vendégeket elsőként Forró Katalin, a
Tragor Ignác Múzeum igazgatója, majd Rajna András
régészeti múzeumigazgató
helyettes köszöntötte. Rajna András megnyitójában
mindenekelőtt azt a példaértékű - magánszemélyek,
önkormányzatok, szakemberek és intézmények közötti – összefogást hangsúlyozta, melynek eredményeként a különleges leletek felszínre kerülhettek. A Dabas
és Bugyi térségekből származó leletekre a helyi lakosok fémkeresőkkel találtak
rá, és e bejelentések alapján
kezdődhettek meg a kutatások/ásatások. Felszólalása
végén Rajna András a múzeumigazgatóság nevében
megköszönte az ásatásokban, majd a kiállítás szervezésében, építésében részt
vevő valamennyi szakember
közreműködését, akik elősegítették e fontos régészeti
kincsek széles körben való
megmutatását.
A kiállítást az ásatásokat
vezető Füredi Ágnes régész
mutatta be. Mint mondta, a
kiállítás apropóját a 2010 tavaszán előkerült tarsolyle-

7
programajánló
Május 27. vasárnap 10 órától
Városi Gyermeknap
Aszfaltrajzverseny, Lufihajtogató bohócok, Kézműves
foglalkozások, Ébresztő! Interaktív táncos bemutató a Tini
Dance Team-mel. Játékos, énekes foglalkozás kisgyermekek
részére. A foglalkozást vezeti: Huszár Anita
10- 18 óra Országos Gyermeknapi Rajzfilm Ünnep
10 óra: Frakk első sorozat 13 rész
11.30: Süsü a sárkány
13 óra: Macskafogó
14.45: Vuk
16.15: Ludas Matyi
11 óra
Elmés játékok - Játékos tudomány interaktív kiállítás, Makettezés
11 óra Nils Holgersson zenés mesejáték a Fogi Színháza előadásában . A
belépőjegy ára: 300 Ft
14 óra
Lábita Színház – Csernik Szende székely
lábbábos
14 óra
Bigyóka Kutyaiskola bemutatója
14 óra
Kézműves foglalkozások
15 óra
Zenés interaktív foglalkozás, Familia
Gladiatoria bemutatója
15.30 óra A Csillaghúr együttes gyerekkoncertje
17 óra
Kaláka együttes koncertje. A belépőjegy ára
elővételben: 1.200 Ft, az előadás napján: 1.500 Ft
A nap folyamán rendőr-, mentő- és tűzoltóautóbemutatóval várjuk a gyermekeket.
Támogatók: Floch Cukrászat, DMRV Zrt., MEGCSÍ-PI-PI, Korall Diszkont, Pingvin
Cukrászda.

Május 31. csütörtök 19 óra
„Ezeregy szefárd éjszaka“ - Palya Bea és a szefárd trió koncertje
Közreműködők: Palya Bea, Dés András - ütőhangszerek, Bolya
Mátyás - koboz és citera
A belépőjegy ára elővétel: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft

Június 9. szombat 10 órától 18 óráig
mez adta, mely a megye legértékesebb, legjelentősebb
honfoglalás kori tárgyaival,
használati eszközökkel, ékszerekkel, fegyverekkel, lószerszámokkal, kerámiákkal egészült ki. A bemutatott tárgyak nagy része a
megyei múzeumok régészeti anyagából került a kiállításra, de a Magyar Nemzeti
Múzeum, a kecskeméti Katona József Múzeum és a visegrádi Mátyás király Múzeum szintén adott kölcsön
tárgyakat.
A kiállítás igyekszik a korabeli élet valamennyi ve-

tületét megmutatni – fogalmazott Füredi Ágnes - így
a „klasszikus” honfoglalás
kori tárgyak mellett megjelennek az egyszerűbb, szegényesebbnek mondható temetők leletei is, valamint a korszakhoz köthető településásatások anyagából egy kisebb összeállítás.
A mélyebb megértést szolgálja a kiállítási tér egyik
részében megtekinthető 20
perces, Bugyi – felsőványi
ásatáson készült dokumentumfilm, melynek révén a
látogatók bepillanthatnak a
régészeti munka kulisszatit-

kaiba és az ásatások örömteli pillanataiba is.
A Tragor Ignác Múzeum
munkatársai a „hagyományos” régészeti kiállítást ezúttal is plusz programokkal,
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokkal igyekeznek még közelebb hozni
az általános – és középiskolás korosztályokhoz.
A kiállítás július 15-ig tekinthető meg a Tragor Ignác
Múzeumban, ahonnan Visegrádra, a Salamon toronyba
utazik tovább.

Június 9. szombat 18 óra
Y és Z generáció, az Információs Kor és az offline életünk
Tari Annamária pszichológus előadása.
A belépőjegy ára elővételben 500 Ft, az előadás napján: 800 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ •
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200 •
Jegypénztár: (27) 518-206 • Jegypénztár nyitva tartása:
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig • informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

M aczkay Zsaklin

Apróhirdetés
• Eladó házakat, lakásokat keresek Dunakeszin, konkrét ügyfeleim részére. Tel.: 06 30 310 09 19 • Dunakeszin, Gödön, Vácon és
vonzáskörzetében családi házat, lakást vagy kereskedelmi ingatlant keresek. Tel.: 06/30 520 4512 Hamar • Ha szereted a természetet és a nyugalmat, akkor bérelj kis családi házat, parkosított
udvarral Dunakeszin, a Tőzegtónál vagy akár meg is vásárolhatod. Tel.: 06-70- 279-1114

„Ön mennyire ismeri önmagát?” Egészségnap a testi-lelki egyensúlyért
Az egész napos rendezvényen részt vehet tréningeken és személyes
tanácsadásokon.
Mozgásteremben bemutató órák: gerinctorna, jóga, ORIGINAL ZUMBA®.
Kisgyermekes családoknak Ringató foglalkozás.
A belépőjegy ára: 300 Ft.

MÁR MOST VÁSÁROLJA MEG TÉLIRE

TŰZIFÁJÁT!
4 vagy több kaloda akác és vegyes tűzifa vásárlása esetén
ingyenes szállítás és minden kaloda mellé 35 kg/zsák orosz
diószén ajándékba! Részletekről érdeklődjön telephelyünkön:

Tímár Vasker. Kft. Fót, Galamb J. u. 1.
Tel.: 27/359-902, www.timarvasker.hu

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió
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FUTSAL-GÁLA
ÉS SHOWMŰSOR

Távozik a fociigazgató

A többségi tulajdonos azon bejelentése után, miszerint a
továbbiakban nem kívánja finanszírozni a Dunakanyar-Vác
NB II-es csapatának versenyeztetését, lemondott posztjáról Ofella Zoltán, a felnőtt csapatot működtető gazdasági
társaság ügyvezető igazgatója. Az együttes az utolsó három fordulóban nehéz mérkőzések elé néz a kiesés elleni
harcban, majd a zárás után remélhetően gyorsan normalizálódik a jelenleg elég kaotikus állapotokat mutató váci
labdarúgás helyzete.
K. GY.

Dunakeszin

Az NB II Keleti csoportjában szereplő Dunakeszi Kinizsi Futsal Szakosztályának a 2011/12es bajnokságban az utolsó mérkőzése május 11-én pénteken került megrendezésre a
Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokban. A bajnokságzáró találkozó iránt óriási volt
az érdeklődés, zsúfolásig megtelt a lelátó, nagyon sokan csak a sportcsarnok aulájában,
kivetítőn élvezhették a mérkőzés izgalmas perceit, és a látványos showműsort.

A

www.citroen.hu

HASZNÁLJA KI
A CITROËNBEN REJLŐ ÜZLETET!
FLOTTAKEDVEZMÉNY ÖNNEK
AKÁR EGY SZEMÉLYAUTÓRA IS!

pénteki rendezvény jóval több volt,
mint egy bajnoki mérkőzés, amely
köré rendkívül színes programmal
készültek a szervezők. A futsal rajongóknak egy látványos, szórakoztató műsorral kedveskedtek a házigazdák. A tartalmas estén fellépett Tóth Gabi és Wolf Kati
is, valamint az ünnepélyes éremátadót megelőzően Vastag Csaba koncertjét élvezhette a
közönség. A koncertek mellett a hazai csapat
minden mérkőzésén lelkesen drukkoló pompon csapat tagjai is nagyszerű bemutatóval
készültek a fontos eseményre.
A Dunakeszi Kinizsi tavaly nyáron kezdte
meg szereplését az NB II-ben, és máris nagyszerű eredménnyel zárta az első bajnoki évet.
Fehér Zsolt játékosedző csapata az előkelő
második helyen végzett a pontvadászatban,
a szomszédvár, Vác mögött, melynek köszönhetően a májusi két osztályozó mérkőzésen még
kivívhatja a feljutás jogát az NB I-be.
A péntek esti futsal
fieszta és látványos
showműsor óriási közösségkovácsoló erővel
hat a Horváth Ferencéket hétről hétre lelkesen
buzdító teltházas nézőseregre. A bajnokságban
rendkívül szép teljesítményt nyújtó csapat természetesen az utolsó meccsén is remekelt és
fölényes győzelemmel, a tőle megszokott bravúros játékkal és hatalmas gólokkal (7-3) zárta az estét a Törökszentmiklós csapata ellen.
Méltán zúgott, a Szép volt, fiúk!
Legindi Tímea
Fotó: www.magyarfutsal.hu

Sportbál
Gödön

Citroen Grand C4 Picasso Selection 1.6 HDi 110 LE
A CITROËN VÁC-nál már

5.350.000 Ft-tól*

CITROËN
GRAND C4 PICASSO
AKÁR 7 SZEMÉLYRE
PANORÁMA SZÉLVÉDŐ
500L CSOMAGTÉR

Vásároljon májusban Citroën Grand C4 Picassot vagy bármilyen Citroën személyautót, és kérjen flottakedvezményt már 1 autóra is *a készlet erejéig!
Sőt, ha cégautóként veszi, az áfából is visszaigényelhet nyílt végű pénzügyi lízing esetén.
A részletekért forduljon márkakereskedőjéhez, és használja ki a Citroënben rejlő üzletet!

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
A Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása: 4,9-7,0 l/100 km, CO 2-kibocsátás: 129-177 g/km. Az ajánlat 2012. május 1. és 31. között az akcióban részt vevő márkakereskedésekben, a készleten lévő modellekre érvényes. Más kedvezményekkel nem összevonható. A kép illusztráció. A fenti finanszírozási ajánlat a Citroën Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású nyílt végű pénzügyi lízing konstrukciója, amely új személygépjárművek esetén érvényes, és már 20% önerőtől igényelhető céges ügyfelek számára. A finanszírozott összeg minimuma: 500 000 forint. A maximálisan igényelhető futamidő 60 hónap. A lízingdíjak áfatartalmának visszaigénylésére vonatkozó ajánlat semmi esetre sem tekinthető a
Citroën Finanszírozás által nyújtott ajánlatnak, célja kizárólag a figyelemfelkeltés. A Citroën Finanszírozás ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár. Kérjük, hogy szerződéskötés előtt alaposan tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy kérjék szakértőjük tanácsát. A nyílt végű pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlat tájékoztató jellegű. A Citroën Hungária és a Citroën Finanszírozás a kondíciók
változtatásának jogát fenntartja. Részletekért keresse fel Citroën márkakereskedőjét!

CITROËN VÁC • Maros Autóház Kft. 2600 Váv, Szent László út 34. Tel./fax: (27) 510-810
Mobil: 30/565-2546, 30/498-8629 • E-mail: info@citroenvac.hu • www.citroenvac.hu

A Gödi Diák-Sportegyesület (GDSE) és a
Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány
jótékonysági
sportbált szervez május
19-én a Huzella Tivadar
Általános Iskola ebédlőjében, 19 órától. A bál
bevételéből az egyesület
szakosztályaiban sportoló gyermekeket támogatják. A vacsora mellett
a programban a táncszakosztály és a Gézengúzok Színjátszó Stúdiója növendékeinek, valamint a Bolero TSE es
az Orkhesztika Hastáncklub tagjainak fellépése
szerepel. Természetesen
lesz tánc és lesz tombola is.
Támogatói belépőjegyek (4000 Ft) vásárolhatók a szakosztályvezetőknél, valamint ÉrdiKrausz Zsuzsánál (0620/474-3479).
A szervezők mindenkit
szeretettel varnak!

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

