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Nagyobb kapacitás, tisztább víz – uniós támogatással

A DMRV Zrt. egymilliárdot
meghaladó beruházást
valósított meg Dunakeszin

A Váci Szimfonikus Zenekar két és fél évtizedes fennállása óta bejárta Európa szinte
valamennyi országát, de most először vendégszerepelt a tengerentúlon. A zenekar november 1-jén érkezett vissza a háromhetes, mexikói turnéról. A zenekar karmesterével, Farkas Pállal beszélgettünk.
(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: KesziPress

Mexikót is
meghódították
a váci szimfonikusok

Egymilliárd forintot meghaladó összértékű beruházás valósulhatott meg Dunakeszin a
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) szennyvíztelepén. A 601.438.000 forint
elnyert uniós támogatásnak köszönhetően megújulhattak a vízi közművek és új szennyvíztisztítási technológiát vezethetett be a cég. A novemberi próbaüzem során beigazolódhat: a
megújult gépekkel és az új módszer alkalmazásával tisztább maradhat a Duna, és a környéken élők sem találkozhatnak a korábban időnként fellépő szaghatással.

Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója (középen) és a kivitelező cégek képviselői ünnepélyesen avatták fel
a korszerű szennyvíztisztító telepet

(Folytatás a 3. oldalon)
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Váci szocialista nem
Újratöltve: a válság idején
586 milliót forintot költött a költségvetési koncepcióra
fejlesztésre a Naszálytej

Az élelmiszeripart is érintő válság közepette, a 100%-ban magyar tulajdonú váci Naszálytej
Zrt. Magyarország egyik legjelentősebb tejipari fejlesztését valósította meg. 586 millió forint értékű beruházása keretében a váci tejipari vállalat egy új, Tetra Pak gyártmányú,
UHT és ESL hőkezelési eljárásra egyaránt alkalmas tejfeldolgozó vonalat és töltőgépet állított üzembe. A fejlesztés révén a Naszálytej nemcsak kapacitását és költséghatékonyságát
növeli, de Közép-Európában először tölti kedvelt aszeptikus tejtermékeit modern, praktikus és egyedi sátortető formájú italos kartondobozokba.

Fördős Attila polgármester (balról), Dr. Kardeván Endre államtitkár és Németh Vilmos, a Naszálytej Zrt.
többségi tulajdonosa avatta fel a modern gépsort

A november 11-én felavatott
berendezés legfontosabb újdonsága, hogy az új, az eddiginél kíméletesebb hőkezelési eljárásnak
köszönhetően a tej jobban megőrzi ízvilágának eredetiségét,
ugyanakkor továbbra is hosszú
ideig eltartható marad. A fejlesz-

téstől a Naszálytej Zrt. azt várja,
hogy a magyar fogyasztók az olcsó és néha gyengébb minőségű
UHT import tejek helyett a magasabb beltartalmi értékekkel
rendelkező, jobb minőségű és
frissebb ízvilágú magyar tejet részesítik majd előnyben.

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

Az avatón, Dr. Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkár köszöntőjében
leszögezte, hogy „a Kormány és
a Minisztérium kiemelt feladata
a magyar gazdaság.

(Folytatás az 5. oldalon)

PILISVÖRÖSVÁR, IPARI PARK
SZENT L. U. 6.
Tel./fax: (26) 363-900
SZADA, DÓZSA GY. U. 151.
Tel.: (28) 503-111, fax: (28) 503-110
ÉRD, VELENCEI ÚT 18.
Tel.: (23) 365-634, fax: (23) 369-929
BUDAKESZI, KERT U. 29.
Tel.: (23) 451-280, 451-307, 450-721
VECSÉS, DÓZSA GY. ÚT 22.
Tel.: (29) 355-501, fax: (29) 552-220

őszvégI KIÁRUSÍTÁS!!!
VÁCI CEMENT
56 zsák/raklap esetén

2700,– Ft/q
2600,– Ft/q

HULLÁMKŐ 6 cm-es (10.3 m2/raklap)
1965,– Ft/m2
szürke
piros és fekete
2345,– Ft/m2
zöld és őszilomb
2825,– Ft/m2
BARABÁS TÉGLAKŐ 5 cm-es (35 db/m2)
10 raklap feletti mennyiség esetén

2870,– Ft/m2
2800,– Ft/m2

Továbbá: sóder, homok, E 7-es beton gerendák, nádszövet,
járdalapok, Austrotherm, Baumit, Terranova termékek,
Tondach, Creaton, Bramac cserepek.
Fenti árak bruttó árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák,
visszavonásig ill. a készlet erejéig érvényesek!

Építkezik, felújít? Nálunk mindent egy helyen
megvásárolhat!
Egyéb termékeink árairól telefonon, e-mailben, faxon ill. személyesen adunk
tájékoztatást.

Nagyobb beruházás esetén egyedi árakat biztosítunk.

www.timarvasker.hu
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Két sajtótájékoztató is volt november 17-én délelőtt a váci városházán. Pontban tízkor a
négyfős szocialista frakció két tagja, majd egy óra múlva a várost irányító két szövetséges
frakció képviseletében Vác polgármestere és két alpolgármestere tájékoztatta a sajtó képviselőit az aktualitásokról. Míg a szocialisták a költségvetési koncepció – általuk kifogásolt tartalmi hiányosságaira világítottak rá, addig a város vezetői az előttük álló feladatok megoldására koncentráltak.

A szocialista frakció nem
valami ellen politizál, hanem
azon dolgozik, hogy szakértelmét és eddigi önkormányzati
tapasztalatait a jobboldali városvezetés által megfogalmazott javaslatok javítására, és�szerűsítésére fordítsa – jelentette ki Kiss Zsolt, aki hozzátette: – Minden olyan előterjesztést megszavaztunk, ami
a város érdekét szolgálta, és
ezt a jövőben is megtesszük. A
költségvetési koncepcióról elmondta, hogy nem csak nekik
voltak észrevételeik, nem csak
ők tartották azt hiányosnak,
hanem a jobboldali képviselők közül is legalább 5 fő nem
értett vele egyet. – Ezért nem
nyerte el a képviselők többségének támogatását a polgármester úr által előterjesztett
2011. évi költségvetési koncepció – mondta a képviselő.
Kiss Zsolt szerint nagy valószínűséggel ez azért fordulhatott elő, mert a testületi előterjesztés előtt nem konzultálhattak róla, mivel a bizottságok
nem tárgyalták az anyagot.
Az MSZP frakció szerint a
beterjesztett koncepció nem
jelöli ki egyértelműen a fejlesztési, beruházási prioritást.
Szerintük a koncepció előrevetíti a hitelfelvételt, melyet nem
támogatnak, hiszen a korábbi
szocialista város vezetés gazdálkodásának köszönhetően
csak likvidhitelt vett fel Vác.
– Számunkra is fontos a munkahelyteremtés ösztönzése és
a városmarketing. Azt viszont
sajnálattal tapasztaljuk, hogy
az előterjesztés csak országos
szinten foglalkozik ezekkel a
kérdésekkel – állapította meg
Kiss Zsolt, aki külön hangsúlyozta, hogy az MSZP jobbító szándékkal fogalmazta meg
kritikai észrevételeit.
Dr. Jakab Zoltán szerint a

legutóbbi képviselő-testületi ülésen interpellációjukkal
meglepték a testület nagy részét. Az orvos-politikus belülről úgy látja, a kórház napi
működését veszélyezteti, hogy
nincs főigazgatója az intézménynek. Ezért javasolta a
testületnek, hogy még ebben
az évben döntsenek az új főigazgató személyéről. Véleménye szerint a gazdasági igazgató választás ismételt elodázása sem segíti a helyzet megoldását.
Dr. Jakab Zoltán a költségvetési koncepcióról kifejtette: „egyeztetés hiányában –
bár ezt korábban megígérte a
polgármester úr – ad hoc mó-

és tartalmában is lényegesen
meghaladta szocialista elődje
anyagát. A kormányzati koncepciót ötvözte a helyi, váci sajátosságokkal, a tényekre és realitásokra épülő polgármesteri
előterjesztés igyekszik megoldást találni a baloldali városvezetéstől átvett súlyos örökségre.
A polgármester kiemelte: a
jövő évi költségvetés várható
magas hiányának oka egyebek
mellett, hogy a Jávorszky kórházból – az előző ciklusokban
– bizonyos szolgáltatásokat kiszerveztek. – Ha a szocialisták
2007-ben elfogadták volna javaslatomat a csődbiztos kinevezésére, akkor most nem küz-

Az MSZP frakció két tagja: Kiss Zsolt és Dr. Jakab Zoltán

don készült az előterjesztés.” A
szocialisták ennek ellenére abban érdekeltek, hogy legyen a
városnak elfogadott költségvetése, ezért egyeztetést javasoltak, egy a számukra is elfogadható koncepció kidolgozása érdekében.
A szocialisták kijelentéseit
cáfolva Fördős Attila polgármester újságírói kérdésre elmondta, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve terjesztette elő a költségvetési koncepciót. Az általa jegyzett koncepció terjedelmében

dene ekkora hiánnyal a kórház
– tette hozzá Fördős Attila, aki
elmondta, hogy már az idei
esztendőben több százmilliót
takarít meg a csődbiztos. Kendőzetlen nyíltsággal beszélt
arról; nem nagyon tudja tolerálni, hogy az intézményvezető képviselő saját iskoláját is
érintő költségvetési koncepcióról nem szavazott. Sérelmezte azt is, hogy a volt szocialista polgármester sem szavazott
a beterjesztett költségvetési
koncepcióról.

(Vetési)

Közoktatási konferencia
és pedagógiai napok Dunakeszin
Tizenhatodik alkalommal került megrendezésre november 18-25. között Dunakeszi központtal a Közoktatási Konferencia és Pedagógiai Módszertani Napok programsorozat Dunakeszi, Fót, Göd és Mogyoród kistérségben. A „Jöjj és tanulj, menj és taníts!” mottójú rendezvénysorozat fő témája ez alkalommal a média hatása az ifjúságra gondolatkör volt, s a
szakmai közfigyelem ezúttal is az óvodák és az iskolák pedagógusainak tevékenységére irányult. Dunakeszi és fóti óvodákban, iskolákban, különböző témakörökben és tantárgyakban bemutató foglalkozások és órák sokaságát tartották meg, főként a szakmai kollégáknak bemutatva a különböző oktatási módszereket, melyekkel alternatív lehetőségeket kínálnak a tanítványoknak az „elektromos bébicsősz” vagy a „netszörny” helyett.
A programsorozat kiemelkedő eseményére november 19-én került sor. A VOKE József
Attila Művelődési Központ adott helyet az
óvodai konferenciának „A gyermekkor csodavilága – Médiafogság helyett a mese bűvöletében” címmel. A Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezték meg általános és középiskolai pedagógusok részére a közoktatási konferenciát „Médiavilág – Való Világ!” elnevezéssel.
Mindkét helyszínen rangos, neves előadók
fejtették ki – különböző megközelítésekből –
véleményüket arról a közös feladatról, hogy a

most felnövekvő generáció viszonyát miképpen kellene úgy alakítani a médiákhoz, hogy
ezen közben egyéb maradandó értékek is beépüljenek gondolat- és érzelemvilágukba. Előadást tartott a gimnáziumban többek között
Dr. Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese, Hámori József akadémikus,
Széchenyi-díjas biológus, a művelődési központban Budavári Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke, és a méltán népszerű gyermekkönyvek szerzője, Nagy Bandó András.
Katona M. István

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Nagyobb kapacitás, tisztább víz – uniós támogatással

A DMRV Zrt. egymilliárdot
meghaladó beruházást
valósított meg Dunakeszin

(Folytatás az 1. oldalról)
A DMRV Zrt. a dunakeszi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére, műszaki színvonalának javítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett Környezet és Energia Operatív
Program megvalósítására elnyert 601.438.000 forintos EU-s támogatásból, a DMRV Zrt. 404.559.500
forintnyi önrész hozzáadásával és az önrészt kiegészítő 80.000.000 FT. támogatásból újította fel telephelyét.
A beruházásra közbeszerzési eljárás keretében került sor: a MÉLYÉPÉTERV
Zrt. által tervezett fejlesztést
az INNOTERV Zrt.-ből és a
KEVIÉP Kft.-ből álló konzorcium valósíthatta meg;
munkájukat a mérnöki teendőket ellátó ISTER Kft. felügyelte.
A DMRV Zrt. dunakeszi
telephelyen november 10-én
tartott ünnepélyes avatón a
beruházásban résztvevői cégek vezetői bejelentették,
hogy a modernizációnak köszönhetően a megújult telepen megtisztított szennyvíz
minősége megfelel az Európai Unió környezetvédelmi
előírásainak. Újdonságként
hangzott el, hogy a jövőben
vegyszermentesen, UV sugárzás segítségével fertőtlenítik a Dunába visszajutó tisz-

tított szennyvizet. Az új eljárásnak köszönhetően tovább
javul a folyó vízminősége is.
A telep kapacitásának bővítése révén Dunakeszi mellett a környező településekről
újabb lakóházakat, középületeket és ipari létesítményeket
tudnak bekötni a rendszerbe – hallhattuk a megnyitón,
melyen azt is megtudhattuk,

hogy megszűnik a telephely
környezetében korábban észlelt kellemetlen szag.
Vogel Csaba, a DMRV Zrt.
vezérigazgatója felidézte a
2009 novemberi alapkőletételkor megfogalmazott szakmai elvárásait és reményeit, mely szerint a tervezett
határidőt precízen betartva – műszaki, üzemeltetési

Aláírásukkal szentesítették a négyéves együttműködést

Szövetséget kötött a Fidesz
és a KDNP váci frakciója

Az országot vezető kormány koalícióhoz hasonlóan Vácon is együttműködési megállapodást kötött a városi képviselő-testületben többséget szerzett Fidesz és KDNP frakció. A város fejlődése és eredményes működtetése érdekében létrejött négy éves politikai megállapodás tényét Fördős Attila polgármester jelentette be november 17-ei sajtótájékoztatóján. A
polgármester a közeli hetek legfontosabb feladatának a város jövő évi költségvetésének kimunkálását, összeállítását nevezte. A sajtótájékoztatón jelen volt a két alpolgármester, Pető
Tibor és Mokánszky Zoltán is, akik vázolták az általuk felügyelt szakterületek jövőbeni feladatait.
A sajtótájékoztató kezdetén
Fördős Attila polgármester elmondta, hogy gördülékenyen
zajlott le a város átadása-átvétele, a hivatal működésében sem merültek fel nehézségek. Bejelentette, a Fidesz
frakció és a KDNP frakció
együttműködési megállapodást kötött, melyben vállalják, hogy együtt irányítják a
várost. A gördülékenyen kivitelezett átadás-átvételről
elmondta: – Sokan meg is jegyezték, hogy nem is gondolták volna, azt hogy, ilyen simán át tudjuk venni Vác város vezetését – fogalmazott
a polgármester, aki bejelentette, a jelenlegi városvezetők továbbra is számítanak
a Polgármesteri Hivatalt irányító jegyző munkájára.
A polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a
közeli napokban tárgyaláso-

kat folytattak a mélygarázs
ügyében, melyeken jelentősen közeledtek az álláspontok. Fördős Attila jó esélyt
lát arra, hogy Vác érdeke érvényre jusson. A város első
embere bejelentette, hogy
a két alpolgármester közül,
Pető Tiborhoz (Fidesz) a városfejlesztés és az egészségügy került. Emellett – a képviselő-testület döntése alapján – külön feladatként át
kell világítania a városi önkormányzat gazdasági társaságainak gazdálkodását.
Mokánszky Zoltán (KDNP)
az oktatást és a sportügyeket
felügyeli.
Pető Tibor alpolgármester elmondta, hogy hatáskörébe elsősorban városfejlesztési és egészségügyi kérdések tartoznak. A Gamesz és
más városi intézmények átvilágítására kapott feladatról

így nyilatkozott: – Az átvilágítás célja, hogy mi is minél
tisztábban lássuk a gazdasági
társaságok, a Gamesz, a városüzemeltetés és a sportintézmények gazdálkodását –
húzta alá az ésszerű gazdálkodás érdekében tett intézkedés jelentőségét Pető Tibor.
Mokánszky Zoltán alpolgármester kiemelte: – A megállapodás alapján az oktatást
és a sportot fogom felügyelni. Azon leszünk ezentúl is,
hogy a városunkban működő nevelési és oktatási intézmények normálisan működjenek. Szeretnénk azt is elérni, hogy a városunkban
működő sportegyesületek is
olyan eredményeket érjenek
el, amelyeket eddig is elértek
és tovább öregbítsék Vác hírnevét.
Vetési Imre

és környezetvédelmi -, a kor
igényeit teljes mértékben kielégítő beruházást valósítanak meg. „Én nagyon remélem, hogy a próbaüzem időszaka, és az azt követő évek
egyértelműen visszaigazolják a korábban megfogalmazott közös igényünket és elvárásunkat.”
A cég első embere a megvalósult beruházást így mutatta be a szakembereknek és a
sajtó képviselőinek: „Technológiai megújulást jelent a
szennyvíztisztító telepről elfolyó víz fertőtlenítése: a korábbi klórozást UV fertőtlenítő váltotta ki, amellyel a
tisztított víz vegyszer alkalmazása nélkül csírátlanítható. A fejlesztéseknek köszönhetően immár a Dunakeszi
Szennyvíztisztító Telep is alkalmassá válik a beérkező

szennyvizeknek az előírt határértéken belüli tisztítására”
– mondta el Vogel Csaba, a
DMRV Zrt. vezérigazgatója.
– „Bízunk benne, hogy a novemberben elindult próbaüzem során bebizonyosodhat, a beruházás következtében nem csupán a telep kapacitása növekedhetett, de környezetünk megóvásáért, a
térség gazdasági fejlődéséért,
a környéken lakók elégedettségéért is sokat tettünk.”
Az avató ünnepség kedves színfoltja volt a dunake-

szi Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak rajzaiból készült kiállítás, melyet elismerő szavakkal méltatott Vogel Csaba. A DMRV
Zrt. vezérigazgatója – miközben gratulált az intézmény igazgatójának, Tóthné
Czimmermann Juditnak –
méltatta a diákok téma érzékenységét, a környezetvédelem iránti fogékonyságát, az
iskola társadalmi felelősségvállalásának jelentőségét.
V. I.

Bevezetett, jól működő közéleti újsághoz
kulturált fellépésű, számlaképes
hirdetésszervezőket keresünk.
Érd.: +36-30/342-8042
+36-30/292-7150
Dunakanyar Régió
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
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Tudósítások Dunakesziről
A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el költségvetési koncepció

Jövőre is kiegyensúlyozott
lesz a város gazdálkodása
A jövő esztendőben is az a cél, hogy a város intézményei kiegyensúlyozottan működjenek,
a városfejlesztési, üzemeltetési és környezetvédelmi céljai a lakosság igényeinek megfelelően megvalósíthatók legyenek – olvasható a képviselő-testület által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióban.
A bevételi oldalon az önkormányzat a kormány által
benyújtott jövő évi költségvetési tervezet alapján 2011ben az idei évit meghaladó
állami támogatással számol,
melynek nagy részét a növekvő normatív támogatás
teszi ki várhatólag.
A helyi adóbevételek közül
az iparűzési adó terén a város vezetői nem számolnak
növekvő bevétellel, az idegenforgalmi adó pedig a jövő
évtől kezdődően megszűnik.
Cél azonban, hogy jelentős

változás álljon be az adómorál területén, amelynek érdekében bevezetésre kerül a
nullás adóigazolás feltétele,
vagyis a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a kérelmező köteles minden helyi adónem tekintetében adóigazolást csatolni a kérelméhez.
A működési bevételek növelése érdekében az önkormányzat nagy hangsúlyt
akar fektetni a pályázatokon
való részvételre. A fejlesztésekben továbbra is a pályázatokon való sikeres részvétel

a cél, a saját erő arányának
mértékétől függően.
A kiadások területén a
2011. évi feladatok között – a
korábbi évekhez hasonlóan –
elsődleges az intézményüzemeltetés biztosítása, a működtetés zavartalansága. A
gazdasági helyzetből fakadóan minden korábbinál jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás
követelményeit – olvasható a
képviselő-testület által egyhangúan elfogadott koncepcióban.

Tizenharmadik
Helytörténeti Vetélkedő
A rangos vetélkedésnek otthont adó Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában Harangozó Katalin tanárnő – a
vetélkedő sorozat ötletgazdája – a rendezvény főszervezője köszöntötte a csapatokat és
a felkészítő tanárokat.
Az iskola igazgatónője,
Kárpáti Zoltánné kedves szavakkal méltatta a helytörténeti vetélkedő jelentőségét,
melynek – mint mondta –
örömmel adott otthont az intézmény. Dr. Borszéki Péter
– aki rendszeres támogatója
a helytörténeti vetélkedőnek
– köszöntője után vette kezdetét a nagy izgalommal várt
szellemi párbaj.
Az egész délelőttöt betöltő izgalmas verseny minden
évben komoly kihívást jelent
nem csupán a diákoknak, hanem felkészítő tanáraiknak is.
Az idei év kérdései egy adott
városrészre
koncentráltak,
vagyis Alagról – centenáriuma alkalmából – és a hozzá
kapcsolódó lósportról kellett
rengeteg információt megtanulniuk a csapatoknak.
A sokhetes felkészülést követően egy izgalmas, rengeteg információt, híres történeteket magába foglaló délelőtt részesei lehettek az érdeklődők.

Fotó: Hohner Miklós

Idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre Dunakeszin a város felső tagozatos
diákjai számára rendezett legrangosabb megmérettetés, a Helytörténeti Vetélkedő.

A győztes csapat tagjai és felkészítőik

Idén második helyen a házigazda Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Kántor nevű
csapata végzett. A csapat tagjai: Becskereki Norbert, Gulyás Áron, Novák Márk és Szabó Nikolett; felkészítő tanáruk
Kaszásné Szekeres Erika.
Abban a nagy élményben
volt részem, hogy a harmadik illetve a dobogó legfelső
fokán elsőként végzett csapatot tanárnővel közösen készítettem fel. Igazán büszke vagyok rá, hogy a rengeteg készüléssel és tanulással töltött
idő meghozta gyümölcsét.
A 3. helyezett csapatunk a
Zsokécsillagok nevet viselte:
Bálint László, Begidsan Boglárka, Mohácsi Mónika és
Munár Anita szerepelt.
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Idén a legügyesebb csapat
pedig az Alagi négyes volt.
Tagjai: – ahogy frappáns bemutatkozó szövegükben is elhangzott – „Dian Fanni a villámkérdések tudója, Vasanits
Flóra a Hárs köz lakója, Lackó a testvére, aki ötödikes és
Bácskai Zsombor, aki felettébb eszes”.
Legindi Tímea

Aktuális és korábbi
lapszámainkat
megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu

online hírportálon.

Tájékoztató az iparűzési
adóelőleg-kiegészítési
kötelezettség teljesítéséről
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét hogy
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, a helyi iparűzési adóelőleget – a
társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak – a várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az
előleg kiegészítés megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű vállalkozó
esetén 2010. december 20.
Az adózás rendjéről szóló törvény 2010. június 29. napjától hatályos 32. § (1) bekezdése
alapján, a 2010. évben először, a feltöltési fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg bevallási kötelezettség is van.
A bevallási nyomtatvány a www.dunakeszi.hu honlapról, a Letölthető dokumentu-

mok menüpont alól letölthető. Kérjük, hogy
bevallási kötelezettségüknek tegyenek eleget,
a nyomtatványt kitöltve és hitelesítve nyújtsák be a 2120 Dunakeszi, Fő út 25. alatt, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, személyesen vagy postai úton.
A kiegészítés összegét az adószám pontos
feltüntetésével a Dunakeszi Önkormányzat
14100196-62000549-11000000 számú iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.
Az iparűzési adóval kapcsolatos további
kérdéseikkel, esetleges problémáikkal, kérjük, hogy forduljanak az Adócsoport munkatársaihoz.
Pállné kovács mária
Pénzügyi osztályvezető
Polgármesteri Hivatal

Nagysikerű Farkas Ferenc
zongoraverseny a városban
Negyedik alkalommal rendezte meg november 11-12-én
a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola a névadóról elnevezett zongoraversenyt. A kétévente sorra kerülő
nemes versengésre ez alkalommal a Farkas Ferenc nevét
viselő alapfokú művészeti iskolák, valamint a budapesti, Pest-, Nógrád-, Komárom-Esztergom-, Fejér– és Heves megyei zeneiskolák, művészeti iskolák növendékei
nevezhettek négy korcsoportban. A korábbi versenyektől eltérőn idén a jelentkezők nagy száma miatt selejtezőt is szükséges volt rendezni, ahol százharminc induló
közül, az első és második korcsoportban választották ki
a két nap során bemutatkozó kilencvennyolc – harmincöt zeneiskolát képviselő – ifjú zongoristát.
A verseny zárásaként, gálaműsor keretében került
sor a helyezések ismertetésére, a díjak átadására. Dr.
Ruszinkóné Czermann Cecília, a házigazda intézmény
igazgatója elmondta, hogy a

verseny egyik célja emléket
állítani a tíz éve elhunyt Farkas Ferenc zeneszerzőnek,
zenepedagógusnak, a másik cél pedig fokozott figyelmet fordítani a tehetséggondozásra.

A fődíjat
Dióssi Csaba
polgármester
ajánlotta fel

Ez utóbbit hangsúlyozta értékelésében dr. Hargitai Imre
zongoraművész, a budapesti
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem docense.
(Folytatás az 5. oldalon)

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
Ünnepeljenek velünk, készüljünk együtt a Karácsonyra,
a Szeretet ünnepére!
Dunakeszi Város Önkormányzata szeretettel és tisztelettel meghívja Önt
és Kedves Családját Adventi Programjaira!
Időpont: 2010. december 10. 16.00 óra
Helyszín: Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Dísztere
(Dunakeszi, Garas u. 26.)
Fellépnek: a Bárdos Lajos és a Körösi Csoma Sándor Általános
Iskola növendékei, tanárai
(kirakodó vásár, forró tea, stb. várja a látogatókat)
***

Betlehemezés, közös ünneplés

Időpont: 2010. december 17. 16.00 óra
Helyszín: Városháza Dísztere
Fellépnek: a Radnóti Miklós Gimnázium és a Szent István
Általános Iskola diákjai, tanárai és a Servite Ökumenikus
Kórus. Vezényel: Dr. Gyombolainé Kindler Edit.
***

Karásonyi kézműves kirakodóvásár:
December 17-19.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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20 éves a Keszi-Hús

Dunakeszin a Vasvári Pál utcában működő minőségi termékeket forgalmazó Keszi-Hús
Kft. éppen idén húsz esztendős. A családi vállalkozást – amely ma közel tíz család megélhetését biztosítja – 1990-ben Győrffy György és testvére Ernő alapította, akik azóta is a vevők
igényinek magas színvonalú kielégítésére törekednek. A testvérpár által működtetett vállalkozás célja a Dunakeszi kistérségben és vonzáskörzetében található kiskereskedők ellátása, emellett a közétkeztetéssel foglalkozó konyhák illetve kifőzdék tulajdonosainak igényeinek teljes körű kielégítését is feladatuknak érzik.
A cég mai helyén 1997 óta
működik és itt nem csupán
húsárut, hanem tejtermékeket is forgalmaznak, emellett pedig gasztro kiszerelésű füszértárukat, illetve mirelitárukat és vákuumfóliázott termékeket is találhatunk üzletükben. Ebből a
kínálatbővítésből is adódott
az új telephely létrehozása. A
ma már háromszáz négyzetméteres telephellyel rendelkező Dunakeszin sokak által
ismert vállalkozás beszállító partnerei között olyan neves cégek szerepelnek, mint
a Pick Szeged Rt, a Gyulai
Húskombinát Rt, a Danone
Kft és a Naszálytej Zrt.
A vevőkör még színvonalasabb kiszolgálásának érdekében a Keszi-Hús 2001-től kezdődően tagja a Walhalla kereskedelmi társulásnak. Idén
november 11-én pedig megalakult az Első Magyar Élelmiszer-kereskedelmi Konzorcium. Az egész országot
behálózó hét tagú társaságnak tagja a Keszi-Hús Kft is.

Együttműködésük alapja a
tisztességes piaci magatartás,
a megbízhatóság és a kiszámíthatóság, emellett pedig
saját tapasztalataik átadásával összehozzák a termelőket
és az üzleteket a frissen alakult szövetség tagjai.
A Keszi-Hús tulajdonosai
és alkalmazottai egyaránt kimagasló szaktudással és kereskedelmi ismeretekkel rendelkeznek, három hűtőautójukkal ingyenesen szállítják
házhoz a megrendelt termékeket az arra igényt tartó ve-

vőik számára. Természetesen a kiszállítás és a cég egész
működése is egyaránt megfelel a HACCP rendszer higiéniás szabályainak.
Akár mottójukként is szolgálhat a megbízhatóság és az
állandóság fogalma, hiszen
Győrffy György hitvallása
szerint számukra a legfontosabb célkitűzés „minél szélesebb körben jó minőségű, árban megfizethető termékekkel ellátni megrendelőiket.”
Legindi Tímea
Fotó: eh foto & grafe

Nagysikerű Farkas Ferenc
zongoraverseny a városban
(Folytatás a 4. oldalról)
A zsűri elnöke értékelésében, kiemelve, hogy a zeneiskolák, művészeti iskolák
pótolhatatlan szerepet töltenek be a fiatalok nevelésében, személyiségük gazdagításában, tehetségük kibontakoztatásában. A most lezajlott zenei megmérettetést a
jelentkezők magas száma és
a művek magas színvonalú
megszólaltatása okán rendkívül sikeresnek értékelte.
A helyezettek elismerései
mellett a támogatók, szponzorok hozzájárulásainak köszönhetően több különdíj is
átadásra került. Többek között Dióssi Csaba Dunakeszi
polgármestere, országgyűlési
képviselő, Vetési Imre, a Dunakeszi Polgár és a Dunakanyar Régió kiadó-főszerkesztője, a dunakeszi Rotary Klub
(képviseletében Kovács Lász-

ló), Csonka Mária, a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatója ajánlott
fel és adott át díjakat. Ugyancsak átadásra került a Farkas Ferenc-díj, a zeneszerző
művét legszínvonalasabban
megszólaltató versenyzőnek.
A verseny rövid gálaműsorral zárult s bejelentették, hogy

december 11-én, a Farkas Ferenc emlékére megrendezendő hangversenyen, melynek
színhelye a VOKE József Attila Művelődési Központ lesz,
mások mellett a zongoraverseny korcsoportonkénti első
helyezettjei is fellépnek.
Katona M. István
A szerző felvétele

• Kismaroson a Szutai dűlőben 1063 m2-es, összközműves (víz, villany, csatorna, gáz az utcában) belterületi építési, panorámás telek eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Tel.: +36-30-523-1065, +36-30-353-0903
• Szakképzett becsüst, órást, ékszerészt, valamint gyakorlott eladót keresünk az újonnan nyíló dunakeszi Tescoba. +36-20-490-03555
• K ARÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK vásárolhatók Váchartyánban a termelőtől. Előre kivágott: 1,20 m-ig 1.500 Ft/db; 1,30 m-től 1.250 Ft/m ártól (december 13-ától) Földlabdás: 3.500 Ft/db ártól. (A fenyőket kiválasztás
után ásom ki!) Tel.: +36-20-577-2189 vagy 06-27-367-107 (este)
Cím: Váchartyán, József Attila u. 40. (Rudnay-kert, MÁV megállótól 300 m)
• Parkettás

vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Telefon: +36-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmennyezetek építése stb. Telefon: +36-30-386-4456
• Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a Víztorony közelében 35 nmes – szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is van. Részben bútorozott. Ára: 6,5 millió Ft.
Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216
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Újratöltve: Válság idején
586 millió forintos fejlesztést
valósított meg a Naszálytej
(Folytatás a 2. oldalról)

Ezen belül is az élelmiszeripar
megerősítése és a hálózati gazdaság kiépítése. A cél elérésében
nélkülözhetetlen szerepe van az
élelmiszer-feldolgozásnak, hiszen ez az ágazat a mezőgazdasági termékek felvásárlásával és
feldolgozásával közvetlenül támogatja a vidéki munkahelyek
megőrzését és a vidéki életminőség javítását.”
Fördős Attila, Vác polgármestere a város önkormányzata nevében gratulált a Naszálytej Zrt.
tulajdonosainak az 586 millió
forint értékű beruházás megvalósításához. Kiemelten fontosnak nevezte, hogy a példaértékű fejlesztést – a jelenlegi nehéz

Mokánszky Zoltán alpolgármester is elismerően nyilatkozott a fejlesztésről

Fotó: KesziPress

2010. november 24.

Fördős Attila polgármester és Németh Vilmos, a Naszálytej Zrt.
többségi tulajdonosa tejjel koccintott a fejlesztés sikerére

gazdasági környezetben – egy
100 százalékban magyar tulajdonú cégnek sikerült végrehajtania. A polgármester reményét
fejezte ki, hogy a korszerű technológia alkalmazása teljes mértékben kielégíti a tejfeldolgozó
üzem elképzeléseit. „Bízunk abban, hogy növekedni fog a magyar tej és tejtermékek fogyasztása, elősegítve ezzel a lakosság
egészségmegőrzését, minőségi
fogyasztását.” – mondta Fördős
Attila, aki elismeréssel beszélt
a Naszálytej Zrt. teljesítményéről, amely a város tíz legnagyobb adófizetője közé tartozik.
Fördős Attila – a régi hagyományok újraélesztése, az egészséges
táplálkozás megőrzése érdekében – felajánlotta, hogy Vác belvárosában egy éven át díjmentesen biztosítónak üzlethelyiséget
a Naszálytej Zrt.-nek, ha tejívót
nyit a főtéren. – A tej egy jó ital,
én magam is gyakran iszom.
Segíteni szeretnénk, hogy Vácott is minél többen és gyakran
vásárolják és igyák a kiváló minőségű tejet – fogalmazott Vác
polgármestere.
„Egy kihívásokkal teli piaci
környezetben, magyar vállalatként, a hazai fogyasztói igényeknek megfelelni és versenyképesnek maradni csak technológiai
fejlesztésekkel lehet” – jelentette
ki Németh Vilmos, a Naszálytej
Zrt. elnöke, a cég többségi tulajdonosa. „A versenyképes ár és a
minőségi tejtermékek mellett, a
Naszálytej Zrt. sikerességének
alapját mindig is az adta, hogy
fejlesztései, valamint speciális
és funkcionális tejtermékei révén képes volt új piaci szegmenseket nyitni és hatékonyan betölteni azokat.” – tette hozzá.
A Naszálytej Zrt. egy Tetra
Pak által gyártott A3Flex TGA
aszeptikus töltősort, valamint
komplett tejfeldolgozó vona-

lat állított üzembe, amely mind
UHT (Ultra High Temperature
– ultra magas hőmérsékletű)
mind pedig ESL (Extended Shelf
Life – hosszabb eltarthatóságú)
hőkezelési eljárást tesz lehetővé. Az új csomagolási rendszer
elsőként Magyarországon jelenik meg a közép-európai tejiparban.
„A modern töltősor különlegessége flexibilitása és kíméletessége. A gép rendkívül rövid
időn belül állítható át három
különböző űrméret töltésére, az
új UHT/ESL tejfeldolgozó vonal pedig kíméletes, a tej eredetiségét jobban megőrző eljárást

tesz lehetővé” – mondta Kampós Jenő, a Tetra Pak Hungária
Zrt. kereskedelmi igazgatója,
aki a Naszálytej Zrt.-vel fennálló több éves együttműködésüket rendkívül magas színvonalúnak és korrektnek minősítette.
A Tetra Gemina Aseptic dobozokat a Naszálytej Zrt. alkalmazza először Közép-Európában tejtermékek csomagolására. A sátortetős italos kartondobozban akár 6 hónapig is eltartható a tej, könnyű belőle önteni,
könnyen visszazárható és nem
fröccsen ki belőle az ital.
Az 586 millió forint értékű beruházást az idén elnyert EMVA
(Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) támogatásból, önerőből valamint részben hitelből fedezte a Naszálytej
Zrt.
A Naszálytej Zrt. a hazánkban üzemelő tejfeldolgozók között árbevétele, feldolgozó kapacitása és piaci részesedése alapján a középvállalkozások közé
sorolható. A cég évi 35 millió liter tejet dolgoz fel, 2009. évi árbevétele 5,6 milliárd forint volt.
A vállalat 181 főt foglalkoztat,
de beszállítóin és alvállalkozóin
keresztül mintegy 400-500 család megélhetését biztosítja.
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Duna Diskurzus – avagy
Duna Stratégia alulnézetből
„A Duna Stratégia – Dunakanyar Identitáskörzet létrehozásáról” címmel rendezett szakmai, érdekegyeztető konferenciát a Dunai Vízisport Alapítvány és a Gödi Rotary Club november 9-én Gödön. Az önkormányzat
nagytermében hét előadást hallgathattak meg az érdeklődők az Európai Unió Duna-régió rendezési és fejlesztési terveivel kapcsolatban – elsősorban „alulnézetből”, vagyis az érintett területen élők és a vízi sport, vízi turizmus területén dolgozók szemszögéből.
A konferenciára meghívták a Dunakanyar településeinek polgármestereit és a vízisport egyesületek képviselőit, akik szép számban
meg is jelentek. A vendégek között
volt Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, Pető Tibor,
Vác város alpolgármestere, Babella
László mesteredző, Markó József,
a rendezvénynek otthont adó Göd
polgármestere és szinte minden vízi
sportegyesület képviselői.
Mint azt megnyitójában Dalnoki Tibor, a Dunai Vízisport Alapítvány elnöke elmondta, a konferencia célja az aggályok és vélemények
megfogalmazása a stratégák felé.
Varga Lajos, a Gödi Rotary Club elnöke elmondta, szervezetük célja a
humanitárius segítség és a hagyományos erkölcsi értékeken nyugvó tevékenységek támogatása – s a
konferencia célkitűzéseit a szervezet ilyen értékteremtő erőnek látja,
melyet támogatniuk kell.
Az előadók közül elsőként Pándi
László, a Vadkacsa Egyesület elnöke tartotta meg beszámolóját, Duna
Stratégia alulnézetben – az együttműködés alapjai a Dunakanyarban
címmel. Elsősorban a jobb és a bal
part együttműködésének fontossá-

gára, a közös gondolkodásban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A Duna-régióban a jövőben
kiemelt szerepet kap a vízi- és kerékpáros pihenőhelyek kialakítása és fejlesztése, a termálvizek feltárása, a gyógyturizmus fejlesztése, a rekreációs övezetek létrehozása, a természeti környezetet bemutató oktatóbázisok, erdei iskolák és
vízi tanösvények létrehozása, mely
célkitűzésekhez a 2014-től kezdődő
időszakban anyagi eszközök is rendelkezésre fognak állni.
Hajnal Gyöngyi, a Vadkacsa Egyesület nemzetközi igazgatója előadásában elmondta, milyen fontos, hogy a Duna-mentén élő, uniós és nem uniós országok kialakítsanak egy szövetséget, az úgynevezett Duna – Identitást, hiszen a
Duna az a folyó, amely Európa legtöbb országát kapcsolja össze, s ennek szimbolikus jelentése is van.
Tóth Balázs, a Duna-Ipoly Nemzeti Park ökológiai referense hatástanulmányt mutatott be arról, hogyan változna a Duna élővilága a
stratégiával és hogyan lehet azt a
legkisebb károkkal megvalósítani.
Előadásából megtudhattuk, hogy
a Duna szinte teljes magyarországi

szakasza még nagy ökológiai értékkel rendelkezik, de tőlünk nyugatra ez már nem jellemző. Előadásának legérdekesebb részében beszélt
a megnövekedett hajóforgalom élővilágra kifejtett hatásairól, köztük
a nem őshonos, invazív fajok megjelenéséről, melyek egy elmélet szerint a hajókon utazva jutnak el hozzánk, elszaporodnak és veszélyeztetik az őshonos fajokat.
Csányi Béla, a VITUKI Non-profit Kft. hidrobiológusa a projekttel
kapcsolatos biológiai adatgyűjtés,
a környezeti károk minimalizálása érdekében és a Stratégia környezetvédelmi aspektusainak erősítéséről tartott előadást. Mint elmondta, a nemzetközi összefogással végzett Duna kutatás elengedhetetlen lenne, s ennek hazánk központi
fekvésénél fogva kiváló központja
lehetne. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos vizsgálatokra jóval több időre, akár évekre
is szükség lenne.
Parti Zoltán, a Magyar KajakKenu Szövetség Duna Stratégia felelőse a versenysport, a turizmus és
az oktatás összekapcsolásának lehetőségei a Dunával és a Stratégia
terveivel témakörben tartott elő-

A legismertebb magyar szent tiszteletére
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt Árpád-házi Szent Erzsébetre… eme szavakkal invitálta az érdeklődőket a váci Duna-partra a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény 2010. november 18-án. Az ünnepséget idén első ízben szervezték meg, egy évvel az
után, hogy tavaly Ványi Lászlóné képviselő asszony indítványára, november 20-án felavatta a város Seregi György – Árpád-házi Szent Erzsébet – szobrát, és azt az iskola, szimbolikusan örökbe fogadta. A jeles eseményre a szép novemberi napon egybeseregletteket – többek
között Zavetz József kanonokot, Flock Istvánné Cházár András díjas cukrászmestert, Seregi György szobrászművészt, Ványi Lászlóné gyógypedagógust – Mikesy György, a Cházár
András Többcélú Közoktatási Intézmény igazgatója üdvözölte.

A köszöntőt követően Kozma László „Szent
Erzsébet legendája” című versét Rudolf
Ferencné mondta el. A gyönyörű vers után a
kisiskolások tánca következett, melyet Czóra
Éva tanított be Louis Armstrong „Milyen
szép a világ” című dalára. A produkció érzelmi hatását fokozta, hogy a világhírű dal szövegét magyar szöveggel hallhattak az ünneplők. A dal szövege és a hallássérült gyermekek
mosolygó arca könnyeket csalt a szemekbe. A
kicsik életvidámsága, bizalommal teli jó kedve rádöbbentette, vagy emlékeztette az ép felnőtteket arra, hogy: „szép a világ,…”!
A meghitt pillanatok után Mikesy György
igazgató, aki maga is hallássérült ember, mesélte el három élményét. Az első Wartburg várában történt, ahol Mádl Ferenc köztársasági
elnöknek gratulálhatott a Szent Erzsébet díj
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elnyeréséhez. A második élmény Rómában
érte, ahol az „E FFATA – Siketek az Egyház
életében” című konferencián vett részt, amit
Szent Erzsébet napjához kötöttek a szervezők.
A harmadik impulzus pedig maga az a tény,
hogy az iskola, mint szimbolikus örökbefogadó, ünnepséget rendezhet a nagy Árpád-házi
szent tiszteletére.
Mikesy György bejelentette a „Szent Erzsébet Rózsája” díj megalapítását, melyet ezen
túl, minden évben öt diák nyerheti el. Jövőre már nem csak a Cházár András Iskola és
tagintézményeinek tanulói kaphatják meg,
hanem a „fordított akadálymentesítés” szellemében a város többségi közoktatási intézmények tanulói is. Az odaítélésénél nem a kiváló tanulmányi eredmény, nem a nagyszerű sport teljesítmény számít, hanem az egymás iránti odafigyelés, szolidaritás és a szeretet megnyilvánulása.
Az igazgató után, Zavetz József kanonok beszélt Szent Erzsébet szerepéről, aki a magyar
szentek közül a legismertebb a világon. Erzsébetet a karitász védőszentjeként tisztelik, és a
szolgáló szeretet példaképének tartják.
Az idén öt diák vehette át „Szent Erzsébet
Rózsája” díjat és Flock Istvánné cukrászmester műhelyében készült gyönyörű marcipán
rózsát.

adást. Mint elmondta, a legjobban
az évek, évtizedek óta a vízen járó
sportolók ismerik az érintett partszakaszokat, látják és megélik a változásokat. Parti Zoltán felajánlotta
az MKKSZ segítségét, hiszen a szövetség zászlója alatt felvonuló világ- és olimpiai bajnokok nevei előtt
sok olyan ajtó is megnyílik, melyek
egyébként zárva maradnának. Véleménye szerint meg kell állítani
azt a folyamatot, melynek áldozata lett például a Római-part, s melynek folyamán sorra tűnnek el a régi,
jó nevű vízi bázisok, melyek mind
a sportolók, mind az amatőrök számára lehetőséget biztosítottak a vízi
sportokhoz. A szakember szerint
fontos lenne az is, hogy minden iskolás, függetlenül attól, hogy hol él,
a tanterv keretin belül meg kellene,
hogy tanuljon kerékpározni, úszni
és evezni.
Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese rövid áttekintést adott a különféle regionális
és helyi kezdeményezésekről és bemutatott néhányat a Duna Stratégi-

ához kapcsolódó civil javaslatok közül. Elmondta, mivel az uniós szabályok nem vonatkoznak a nem uniós országokra, ezért az egységes szabályrendszer és a koordinálás nem
lesz egyszerű feladat. Rávilágított
arra is, hogy az unión belül a saját érdekeink érvényesítésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk, mert a jelenlegi EU-s szabályok a partszakaszok uniformizálásával, az élőhelyek
megszűnésével a lassú tönkremenés
irányába vezetnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hajózásban használt üzemanyagok minősége rossz,
így igen magas a káros anyag kibocsátás és a hajózással kapcsolatos
adózás sem tisztázott.
Az előadások után Pándi László
összegezte az elhangzottakat, majd
a meghívott vendégek között kötetlen beszélgetés alakult ki.
A résztvevők száma és aktivitása
jelezte, szükség van a hasonló kezdeményezésekre, a szakemberek
párbeszédére, mert „hajózni muszáj”.
Selymes Nóra

Kirándulás Szokolyára

Ezúttal a Dunakanyar festői szépségű községébe kalauzoljuk el önöket, a kulturális és természeti adottságairól is méltán híres kis ékszerdobozba, Szokolyára.
Ahogy Kismarost érintve, a szokolyai úton haladunk tovább és megpillantjuk a csodás börzsönyi tájat,
akaratlanul is békesség ölel
ál bennünket. A csörgedező Morgó patak mentén haladva, az út kisvasúttal, autóval, ám a bátor turistáknak
gyalogosan is színes élményeket nyújt. Ilyenkor ősszel
a délutáni napsugárban fürdőző békés hegyvonulatokban és az arany- rozsdás színeiben tündöklő fáradt erdőkben gyönyörködhetünk.
Szokolyára érve a meseszép
dimbes- dombos látkép már
önmagában is csodálatos látvány, ám kisebb sétákkal, valóságos elrejtett kincsekre
lelhetünk.
Az egyszerűen szép község két híres szülöttje, a barokk festészet nagy mestere,
Mányoki Ádám, valamint a
naturalista állatképeiről híres Viski János. Mindkét festő-óriás emlékszobáját megtekinthetjük a Fő u. 56. szám
alatt.
Nevezetes látnivalót ígér a
középkori református templom, amely még 1397-ben az
esztergomi egyházmegyéhez

tartozott. 1984-ben a templom falainak szigetelésével
kapcsolatos munkák során
Miklós Zsuzsa és Torma István leletmentést végzett. Feltárták a mai templomkerítéssel csak néhol megegyező
nyomvonalú középkori kerítőfal több részletét is. (A fal
maradványai a mai talajszint
alatt vannak.)
A Szokolya fölötti Somoshegy fennsíkján, gyönyörű környezetben fekszik a
Kacár-tanya. A programok
és bemutatók célja a hagyományos paraszti gazdálkodás

és a kihalófélben lévő népi
kismesterségek bemutatása.
Az itt megforduló gyerekek
részt vehetnek a kenyérsütés
fáradtságos részleteiben, patkókovácsolásban, és különféle kézműves foglalkozásokat
sajátíthatnak el. Szokolya,
zöldellő parkjaival, értékes
látnivalóival, valamint ma is
aktív alkotóművészeivel vis�szavárja látogatóit!
Látogassanak el Önök is
Szokolyára, higgyék el, nem
fogják megbánni!
Bővebben: www.szokolya.hu
Frenyó Krisztina

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Mexikót is meghódították
a váci szimfonikusok
(Folytatás az 1. oldalról)
– Hogyan jutottak ki a mexikói koncertsorozatra?
– Az Interkoncerten találkoztam egy külföldi koncertiroda képviselőjével, aki
épp egy őszi, mexikói fesztiválra keresett fellépőket. Mexikóban minden tavasszal és
ősszel hatalmas, nemzetközi
fesztivált rendeznek, európai
vendégszereplőkkel. Az idén
– a pozsonyi opera balettkarával, valamint egy bécsi énekessel együtt – mi is részt vehettünk a 13 városon végigvonuló, országos turnén.
– Milyen repertoárral készültek, és milyen volt a fogadtatás?
– Vegyes műsort adtunk
elő, melyben volt Strauss,
balett és operett. Csodálatos, 1000-1500 fős színháztermekben játszottunk, szinte kivétel nélkül teltház előtt.
Sőt, Mexikó második legnagyobb városában…., ahol
a mi Operánkhoz hasonló,
négyszintes színházban léptünk fel, két héttel a fellépés
előtt, minden jegy elkelt. A
mexikói emberek – talán éppen az elszigeteltségük mi-

att – rendkívül nyitottak más
kultúrákra; az európai zenének pedig nem csupán lelkes,
de értő közönségei is. Kitörő
lelkesedéssel fogadtak bennünket.
– Meséljen egy kicsit az útról, milyen élményekben volt
részük?

– Mexikó a végletek országa, ahol a csodálatos székesegyházak és monumentális építmények mellett a peremterületeken hihetetlen
szegénység uralkodik. Az
emberek viszont mindenütt rendkívül barátságosak
és közvetlenek; egy mexikói
bárhol, bárkivel megáll beszélgetni, angolra nem szívesen vált, viszont spanyo-

lul addig magyaráz, ha kell,
kézzel-lábbal, amíg az ember meg nem érti. A program
egyébként igen sűrű volt: a 21
nap alatt lényegében bejártuk az egész országot; összesen mintegy 30 000 km-t tettünk meg. Ebből 22 000 km
a repülőút, a többi viszont a

városok közötti buszos utazgatással telt. Általában reggel hétkor útra keltünk, mivel hatalmas távolságok vannak, (volt olyan nap, mikor
egyhuzamban 800 km-t buszoztunk). Többnyire délután kaptunk néhány órás
pihenőidőt, amit többnyire városnézéssel töltöttünk.
Aztán fellépés, majd vacsora
után ismét szabadprogram.

Ilyenkor a legtöbben „belevetettük magunkat” a mexikói éjszakába. Fantasztikus
nyüzsgés uralja ilyenkor a
mexikói utcákat: az emberek
kiözönlenek a városok főterére, ellepik az éttermeket, a
kávézókat és a padokat, s onnan nézik a téren zajló látványosságokat, a különféle mutatványosok, bohócok előadását, a krétarajzolókat, és
hallgatják a kihagyhatatlan
zenét. Az egyik indián városkában épp ünnepség volt a
látogatásunkkor, az emberek
mezítláb táncoltak a téren. A
két pihenőnapunk estéjén ellátogattunk a helyi nemzeti filharmonikusok koncertjére, illetve egy másik, helyi
kortárs zenekar hangversenyére.
– Lesz folytatása a tengerentúli koncertturnénak?
– Feltétlenül, már szervezzük az izraeli fellépésünket,
de reményeink szerint hamarosan Brazíliában is bemutatkozhatunk.
December 1-jén viszont valamivel
közelebbre, Belgiumba szólít
egy felkérés.
Maczkay Zsaklin
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A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Téli Ünnepi Napok

2010. december 1–2011. január 31.
2010. december 4. szombat 16 óra
Mikulás ünnepség
A Countaktus Country együttes
gyermekműsora
A belépőjegy ára: 300 Ft

2010. december 12. vasárnap 16 óra
Nektár Színház: Diótörő című mesejáték
A belépőjegy ára: 500 Ft

December 18. szombat 10-12
óráig és 16-18 óráig
Helyszín: Vác, Március 15. tér
Betlehemi műsor
10.óra Váczi Néptáncegyüttes,
10.30 óra Sajtkukacz együttes,
11.15 óra Omikron Színpad gyermekműsora
16. óra Váczi Néptáncegyüttes
16.30 óra Fülemüle Hagyományőrző Énekkar
17. óra Rockfolk Blues Band
Hagyományos karácsonyi műsorokkal, süteménnyel és forró teával
várjuk az érdeklődőket. Jászol élő állatokkal!

2010. december 27. 19 óra
Ray Cooney: A miniszter félrelép
Vígjáték a Pannon Várszínház előadásban.
Sz.: Koscsisák András, Egyed Brigitta,
Kiss T. István, Kiss Dávid, Stefancsik
Annamária, Molnár Ervin, Zayzon Csaba,
Fekete Boglárka, Kovács Ágnes Magdolna,
Kreschka Ágnes
Rendező: Vándorfi László
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft.
További jegyértékesítés: Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160,
www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással,
www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói:
Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
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

Szellemekkel utazó

Igazán szellemes utazásban részesülhetett az a földi halandó, aki ellátogatott november
13-án Kismarosra. Ez év őszén, immáron harmadszorra vehettek részt az érdeklődők egy
igen izgalmas és mulatságos kiránduláson, amely a Királyréti Erdei Kisvasút, valamint a
Kismarosi Ámulat Társulat közös szervezésében jött létre.

Kisebb tömeg gyűlt ös�sze a hátborzongató este alkalmával Kismaroson, várva a szellemvonatot. A gyermekektől és felnőttektől zsúfolt vonaton egy szalmaszálat
sem lehetett elejteni, döbbent csendben vártuk, hogy
a szerelvény elinduljon a sötét, kalandokkal teli útján.
A szervezők leleményességéről árulkodtak a különös zenei effektek, lidérces zajok,
ijesztő árnyakkal megspékelt
megdöbbentő jelenetek, melyek felfokozott izgalmakkal
töltötték meg az önmagában
is rendhagyó utazást. A vaksötétben zötykölődő vasúti

kocsiban egy egészen kicsi
lány bújt csukott szemmel,
édesapja biztonságot nyújtó karjaiba, hátrébb egy kamasztársaság lidérces kacagása törte meg a nyomasztó
csendet. Egyik megállóban
feltűnt a kosárkájával tévelygő Piroska, akit nemsokára
egy fánál sündörgő, különleges táncot lejtő farkas követett. A gyermekek, hangos sikongatások közepette buzdították a komisz farkas komát,
s szegény Piroskának így nem
sok reménye maradt. Jó volt
látni a közönség lelkes részvételét, s nem volt életkorból
adódó különbség a jókedv

megélésében sem. Később, a
horrorisztikus zene kíséretében, egy véres szájú vámpír szállt fel a vonatra, akinek jelmeze olyannyira jól sikeredett, hogy okkal ijedhettek meg a visító gyerekek. A
vaksötétben tapogatódzó árnyakat, csupán a vakuk éles
villanásai tették szelídebbé,
s bár időszakosan nyugalom
szállt az érezhetően generált
feszültség köré, azért a sírokból felébredő zombik közeledése magasan túlszárnyalta
a képzeletet. Kiváló koreográfia, valamint profizmusra
utaló felkészültség jellemezte a halottak táncát.
A végállomáson boszorkányok és varázslók kínálták
forró teával a megszomjazott

közönséget, a kisebbek édességet is kaptak a mesehősöktől. A szereplők tűztáncában
és a varázslatos tűzijátékban gyönyörködve, egy kicsit mi felnőttek is gyermekekké válhattunk és ez bi-

zony néha nagyon ránk fér.
Feledhetetlen, igazán szellemes estében lehetett részünk,
köszönet érte a lelkes szervezőknek, valamint a félszemű
kalózkapitánynak, farkas komának és a többieknek!

Hamarosan érkezik a Mikulás-vonat és a Betlehemes
kisvasút.
Bővebben:
http://www.
kisvasut-kiralyret.fw.hu
Frenyó Krisztina
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Dobogó közelben telelhet
a Dunakanyar-Vác

Befejeződött az őszi pontvadászat a labdarúgó NB II Keleti csoportjában. A 16 csapatos mezőnyben szereplő DunakanyarVác gárdája a záró fordulóban 2-0 arányú győzelmet aratott idegenben az Újpest második csapata ellen. Szabados György
együttese az ősz folyamán 9 győzelmet aratott, 4 vereség mellett 2 alkalommal játszott döntetlent. Így csapatunk összesen
29 pontot gyűjtött és a 4. helyet foglalja el.
A bajnokság megkezdése
előtt alaposan átalakult a váciak játékoskerete. Sokan távoztak és jó pár – többnyire
fiatal tehetség – került a kezdőcsapat közelébe. Egy erős,
eredményes gárda kialakítása
nem is mehetett az egyik napról a másikra. Ennek következtében négy fordulót követően csak a 12. helyet foglalták
el a váciak a tabellán. Érdekes
volt a játékosok teljesítménye,
hiszen amíg idegenben rendre sikeres volt a csapat, az első
hazai győzelemre egészen a
szezon közepéig várni kellett.
Ekkor azonban egyre inkább
kialakult egy magabiztosan
játszó együttes, amely egyre
feljebb kúszott a táblázaton.
A papírformának megfelelően ugyan idegenben vereséget
szenvedtek a csoport két legjobbjától, a Nyíregyházától és

a Diósgyőrtől, ám a többi találkozón százszázalékos volt a
gárda. Annak ellenére játszott
egyre eredményesebb futballt
a Vác, hogy sérülések, eltiltások miatt többször tartalékos
összeállításban tudott csak
kifutni a mérkőzésekre.
A Dunakanyar-Vác kapujában Sztankó Gábor megbízhatóan védett, több alkalommal sikerhez segítve csapatát. A védelem teljesítményét dicséri, hogy a kapott
gólok számát tekintve is az
egyik legjobb mutató a váciaké. Ebben vezérszerep jutott a védőmunkát összefogó
Páles Tamásnak. A Szabados
legénységtől több gólt csupán
három csapat szerzett, csatárok közül a hét találattal házi
gólkirály Palásthy Norbert a
csoport egyik legeredményesebb focistája. A játékmester

Szabados György

továbbra is Rusvay Gergely,
aki tanárhoz méltó intelligenciával és kultúrával irányította a találkozókon a csapatjátékot.
A mindenképpen dicséretes őszi szereplést Szabados
György vezetőedző a következőképpen értékelte: „Úgy érzem, erőn felül teljesítettek a
fiúk. Mindig hangoztattam,

Multireklám táblák
bérbeadók az m2 út mellett!
tel.: +36-30/342-8032

Dunakanyar Régió

hogy a földön kell maradnunk az elmúlt évi bronzérem
után is, hiszen ismét új csapatot kellett építeni, jobbára fiatal játékosokból. A vesztes
meccseinken sem játszottunk
alárendelt szerepet, sőt, egy
kicsit több szerencsével néhány alkalommal akár szebb
eredmény is elérhettünk volna. Így is elégedett vagyok az
őszi meneteléssel. Látni kell,
hogy a Nyíregyháza kiemelkedik a mezőnyből, a feljutás
egyértelmű esélyese. Mögötte több csapatnak lesz sansza
a folytatásban a dobogóra kerülésre. Hiszek benne, hogy
egy hasznosan eltöltött, sérülésmentes felkészülés után
közöttük lesz a DunakanyarVác is. Mi továbbra is a saját nevelésű, fiatal váci labdarúgókra építünk. A klubnál
mindenki előtt nyitott a lehetőség, hogy szorgalommal,
kitartással meghatározó játékos legyen. Ehhez igyekszem
majd megadni a folytatásban
is a lehetőséget.” – mondta lapunknak a vezetőedző.
Kereszturi Gyula

XII. évfolyam 23. szám

Vizitorna és Úszásoktatás

a felsőgödi Kékduna Üdülőben,
hétfőn, szerdán és pénteken délután
és este, 5 éves kortól, de nyugdíjasoknak is.
Egyéni rehabilitációs foglalkozások!
Jelenkezés és információ:
Sántha Tímea
Telefon: +36-20-425-9792
(timeasantha@gmail.com)
www.vizitorna.net

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel
adunk MAGAS összegű
AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.
Ha Ön törzsügyfél,
a kezelési költség CSAK 5%!
Ha 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék!
Tört és fazon -arany felvásárlás magas
áron, beszámítás, csere!
Üzleteink:
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: 8-12 óráig.
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: zárva

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

