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A tehetség elismerése

Szép Karácsonyt, és
Boldog, Eredményes

Hosszú évek óta először fordult elő, hogy a város vezetői köszöntötték azokat, akik az esztendő második felében, általában a különböző állami ünnepekhez köthetően elismerésben
részesültek. A szerda délutáni, állófogadással egybekötött ünnepségre meghívták azokat is,
akik ugyan nem Vácott élnek, de kötődnek a városhoz. Őket köszöntötték az önkormányzat
vezetői. A meghívott vendégeket Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor alpolgármesterek fogadták. Fördős Attila beszédében kiemelte: a város büszke azokra,
akik öregbítik hírnevét, s reményét fejezte ki, hogy a már elért szintről van továbblépés és
ebben a mostani kitüntetettek is szerepet játszanak majd.
(Írásunk a 2. oldalon)

Új Esztendőt
Olvasónknak!

Mázsányi kupak
szeretet...
... és 600 cipősdoboz ajándék
karácsonyra a DMRV-től
Fotó: Váci Napló

(Írásunk a 6. oldalon)

KIADÓK ÉS
ELADÓK

JYSK

KERESKEDİK
HÁZA
(tervezett)

VÁLLALKOZÓK
HÁZA
(tervezett)

VÁLLALKOZÓK HÁZA

SPORT
ÁRUHÁZ
(tervezett)

KERESKEDİK HÁZA

A VÁCI TESCO ÁRUHÁZ MELLETT
ÉPÜLİ 1300 M² ÖSSZTERÜLETŐ

ÜZLETHELYISÉGEK!
AZ EGYES EGYSÉGEK KÜLÖNÁLLÓ
KÖZMŐ ÉS ENERGIAELLÁTÁSSAL
RENDELKEZNEK.

KIADÓK ÉS
ELADÓK

A VÁCI TESCO ÁRUHÁZ MELLETT
ÉPÜLİ 1400 M² ÖSSZTERÜLETŐ

MODERN

BARKÁCS ÁRUHÁZ
(tervezett)

ÜZLETHÁZBAN

EGYEDI IGÉNY SZERINT ALAKÍTHATÓ
40 M²  400 M² ALAPTERÜLETŐ

A váci Hujberték,
az év családja

Magyarországon, egyedülálló kezdeményezésként Pest megyében immáron másodszorra adták át az Év családja-díjat. Ez
a nemes díj, azon családot illeti meg, amely
életével, gyermeknevelésével, közéleti szerepvállalásával kiemelkedő családi példát
mutat a magyar társadalom számára. A kitüntetést a Pest megyei közgyűlés osztja ki,
többek közt a régió helyhatóságainak, intézményeinek, társadalmi szervezeteinek
javaslata alapján. 2010-ben 32 család pályázata érkezett be a közgyűléshez. A díjazott
család jutalma egy egyhetes Fonyódligeti
nyaralás és 300 ezer forint. A díjat, 2010. december 10-én Pest megye közgyűlésének elnöke nyújtotta át.

kívánunk minden kedves

(Írásunk a 3. oldalon)

Fotó: KesziPress

Köszöntötték
a váci kitüntetetteket

ACÉLSZERKEZETES
CSARNOKÉPÜLETBEN

TESCO
TESCO

GYORSÉTTEREM
(tervezett)

LOGISZTIKAI,
KERESKEDELMI,
IPARI ÉS
GAZDASÁGI

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
EGYARÁNT ALKALMAS
RUGALMASAN LEVÁLASZTHATÓ
TERÜLETEK AKÁR 00 mtl!
AZ EGYES EGYSÉGEK KÜLÖNÁLLÓ
KÖZMŐ ÉS ENERGIAELLÁTÁSSAL
RENDELKEZNEK ÉS EGYEDI
IGÉNYEKHEZ SZABHATÓAK.

BÉRLETI DÍJ:  €/M² tl
ELADÁSI ÁR: 900 €/M²
TELEFON:

3/30/09
3/30/449



Élelmiszer
áruház
(tervezett)



ÁTNÉZETI HELYSZÍRAJZ

TELEFON:

3/30/4
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Köszöntötték
a váci kitüntetetteket

(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepségen köszöntötték Bíró Györgyöt
(Egészség-díj), Garay Nagy Norbertet (regionális Príma-díj), Fónagy Istvánt (regionális Év vállalkozója díj), Nyári Sándort (regionális Év vállalkozója díj), Hujbert Tamást és
feleségét (az Év családja Pest megyében díj),
Babella Lászlót (Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje), Kissné Kászon Gabriellát (országos Év vállalkozója díj), Forgó Lászlót (Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje), Iványi Károlynét (Wlassics Gyula
díj, Fekete Dió díj), Pitzné Heinczinger Móni-

kát (Szegényekért és Elesettekért díj), Falvay
Katalint (Junior Prímadíj), Csernák Károlyt
(Magyar Sport Emlékérem ezüst fokozata),
Rapcsák Károlyt (Magyar Sportért díj III. fokozata), Ribáryné Pál Katalint (Magyar
Sport Emlékérem ezüst fokozata), Galambos
Pétert (evezős VB-bronzérmes), Noé Bálintot
(kajak ifjúsági EB-bronzérmes, maratoni EB
aranyérmes), Latorovszky Gábort (rendőrsé-

VASKERESKEDELMI KFT

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

karácsonyi vásár!
Makita GA5030KSP3 Sarokcsiszológép 125 mm/720 W Kofferben, ajándék
Sapka, gyémánt tárcsa, tisztítókorongok, falhoronyvágó feltét, fém-alu kofferben!
Kitűnő ajándék a karácsonyfa alá!
28.625.- Ft helyett most csak 21.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!
Makita GA9020RFK Sarokcsiszológép

230 mm/2.200 W Kofferben, szuperperemes
alátét, újraindítás gátló, lágyindítás, praktikus kofferben!
Most a papírdobozos árán adjuk a kofferest!
45.500.- Ft helyett most csak 39.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita GB602 Köszörűgép 2 db 150 mm tárcsa, 250 W, 9,2 kg
A legkedvezőbb ajánlat Ipari köszörűgépre!
26.400.-Ft helyett most csak 21.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!
Makita MEU041 Szett GA9020 Sarokcsiszológép

230 mm/2.200 W + 9558 HN Sarokcsiszológép 125 mm/840 W egyben!
Két kitűnő, erős Ipari sarokcsiszoló praktikus kofferben, hogy mindig rendben legyen!
60.900.-Ft helyett most csak 56.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita LCT303X (TD090D+DF330D) Akkus ütvecsavarbehajtó 90 NM!
+ Akkus fúrógép 10,8 V/1,3 Ah Praktikus alukoffer! Töltő, lámpa, szerszámkészlettel!
84.900.- Ft helyett 69.900.- Ft Bruttó!
Használt,üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita 6261DWPLE Akkus fúró-csavarbehajtógép Ni-Cd 9,6 V 1,3 Ah 2 db

akkumulátor, lámpa, koffer!
Minden háztartásba kötelező, már csak a lámpa miatt is!
27.900.- Ft helyett 23.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

www.timarvasker.hu
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Ókovács Szilveszter azt szeretné, ha Pest megye végre
kiteljesítené hagyományait

Duna Televízió:
púp helyett büszkeség
Vélhetően eddigi pályafutásának legsorsfordítóbb
napjává vált november 18-a, amikor kinevezték a
Duna Televízió vezérigazgatójának. Azóta egy perc
nyugta sincs, az átadás-átvétel, az új struktúra kialakítás és a jövő évi feladatokra való felkészülés miatt.
Ókovács Szilveszter meg van győződve arról, hogy az
Áldott, Békés Karácsony jókívánság magyarul hangzik a legszebben, és az általa irányított csatorna a magyar nyelv ápolásán kívül bővülő és mélyreható műsorokat ígér a világ 15 milliónyi magyarságának.

gi tanácsosi cím), Magyari Endrét (Magyar
Köztársaság Érdemkereszt bronz fokozata),
Bogányi Gergelyt (Budapestért-díj), Kulcsár
Gergelyt (Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje), Laurencz Lászlót (Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje), Rudolf
Pétert (Budapestért-díj).
A Szerk.
Fotó: KesziPress

Központi telep:
FÓT, GALAMB J. U. 1.
Tel./fax: (27) 359-902, 359-347
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– A magyar kormány a
Duna Televíziót jelölte ki
arra, hogy hazánk EU elnökségi időszaka alatt folyamatosan élő és szerkesztett
anyagokkal lássa el a kontinens közszolgálati és kereskedelmi televízióit. Őszintén, hiányzott ez most?
– Munkatársaimmal épp
átvenni próbálunk egy hatszáz fős, nonstop kétcsatornás televíziót, amelynek napi
működését, pénzügyi hiányát éppúgy kezelni kell,
mint ahogy meg kell szerveznünk a jövendő működés
agytrösztjét, az új szerkezetű, megrendelő-jellegű Duna
TV-t. Erre jött pluszfeladatként a broadcast hosternek
becézett, röpke féléves program, amely csak eszközbeszerzését tekintve is félmilliárdos nagyságrend, felelőssége pedig felbecsülhetetlen.
Mint púp a hátunkra – gondolhatnák sokan. De nem:
nagyon büszkék vagyunk,
hogy mi nyertük.
– Immár öt kontinens magyarsága láthatja a Duna
Televízió műsorát. Mit tart
az adó legfontosabb üzenetének a világ számos pontján élő magyarok számára?
– Most azt, hogy áldott Karácsonyt mindenkinek – s
nagy vívmány, hogy tizenötmillió embernek ez a jókívánság magyarul mond legtöbbet. Nyelvében él a nemzet, a Duna Televízió pedig

ezen a gyönyörű nyelven szeretne híreket
és kultúrát sugározni
a világ összes magyarjának. Bővülő adással,
mélyülő műsorokkal.
– Nem tart-e attól,
hogy az átalakított
közmédiumok hírműsorai az egységes hírgyár miatt hátrányba kerülnek a kereskedelmi csatornák híradóival szemben?
– Sőt, esélyt látok ennek ellenkezőjére a hírgyártás területén. Ha különböző köntösben és szerkesztési hangsúlyokkal, de ugyanazt a
tényanyagot adjuk, amely a
valóságot írja le, az igazság és
az integritás kívánalmának
is megfelelünk.
– Az átalakítások után kitartanak-e például a magyar NB I-es labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek közvetítése mellett?
– Igyekszünk, Riskó Géza
főszerkesztő úr első beszélgetőpartnereim egyike volt,
mindketten a megoldásra törekszünk.
– Sára Sándort a 77. születésnapja alkalmából a Duna
Televízió örökös tagjává választották. Valóra válhat
a csatorna első elnökének
álma, hogy az adó megőrzi
azt a küldetését, amiért létrejött?
– Mindenképp. És az ünnepség után behívtam Sán-

dort abba a szobába, amelyet
éveken át ő is használt, és arra
kértem, tanácsaival segítsen
minket. Ennek a nagyszerű művésznek azután, hogy
négy évig nem lépte át az általa is alapított intézmény
küszöbét, most filmválogatása indul majd a Dunán.
– Eddigi munkásságáért
nemrég Pest Megyei Médiadíjat vehetett át. Mennyire
fontos az Ön számára ez az
elismerés?
– Pest megye a választott
hazám, veszprémi vagyok,
s az ember a szülővárosát,
pláne egy Veszprémet soha
el nem felejt, ki nem törölhet a szívéből. De már évek
óta Sződligeten élünk, és szeretném, ha ez a hozzánk hasonlóan „gyütt-mentekből”
is felduzzadt megye magára
találna, felélesztené és kiteljesítené a hagyományait. Ha
a megye továbbra is ezen az
úton halad, rám számíthat,
hisz fontos nekem és a gyermekeimnek is.
– molnár -

Mindannyian vágyunk rá...
A megtartható kincs a fiatalság öröme
Kollagén fényterápiás
szolárium!

A kollagén- és
elasztinrostokat
kedvezően stimulálja, ezáltal
börfiatalító hatású. Az EU szabványnak megfelelően az UV csövek pedig garantálják a biztonságos, egyenletes barnulást.

Biorezonanciás
állapot felmérés:

Átfogó képet kapunk
panaszai kialakulásának
okairól.
Puffadás, mozgásszervi
fájdalmak, krónikus
fáradtság.

Január 31-ig 20 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig, Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31.
Telefon: 06 27 347 721, E-mail: vmed@nazarmed.hu, www.nazarmed.hu

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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A legszebb ünnep
Ez a karácsony most másmilyen, nem a pénzről és nem a hajszáról szól, – kicsit szegényebb
az ország - ám így talán tovább gondolkodhatunk a pénztárcánknál és magasztosabb, igazán értékes pillanatokban osztozhatunk szeretteink körében.
Odakint nagy pelyhekben
szórják a csodás hófehér porcukrot az ég angyalai, idebent
pattog a tűz a cserépkályhában. Körülötte, csillogó szemű gyerekek kuporognak

és széles mosollyal arcukon
habzsolják a frissen sült mézeskalácsszíveket. Apa, bőszen faragja a fenyőfát a kovácsoltvas talpba, míg édesanya a konyhában épp olvadó mézet csurgat a ropogós
kacsasültre. Milyen meghitt
hangulat, mindenütt szegfűszeggel ölelkező narancsillat,
szinte harapni lehet a boldogságot a levegőben. Az ezüstszőrű cica odakuporodik a
kicsikhez és melegen dorom-

bol, mintha ő is tudná, valamitől más ez a nap. Nagymama, könyvvel kezében ücsörög a hintaszékben és kedves
arcának mély ráncai, megszelídülni tűnnek az aranyló

gyertyafényben. Zsemle kutya hűségesen odabújik lábához, s komótosan végigheveredik a puha szőnyegen.
Nagyapa már az angyalokkal ünnepel az égben, mégis érezni a jelenlétét, s mintha a falikép is elmosolyodna
a családi kör láttán.
Csengőszó hallatszik a szobából, izgatottan ugrik fel az
aprónép a kályha mellől, és a
köröskörül szétszóródó süti
morzsáknak, Zsemle kutyus

örül csak igazán.
Felcsendül a „mennyből az
angyal „és az apró csillogó
arcocskák láttán, apa és anya
szeme könnybe lábad. A gyerekek nem értik, miért kell
sírni, ha boldogság van idehaza…
Körbeállják a feldíszített
karácsonyfát, és a csillagszóró varázslatos fényében
együtt énekel a család. A
gyermekek sorban kéredzkednek nagymami ölébe és
könyörögnek egy újabb csodás meséért.
Apró, szívhez szóló ajándékok, finom falatok, imák,
könnyek, mosolyok, mindez
egyetlen szobában.
Odakint még mindig nagy
pelyhekben hull a hó, a kicsik lassan elszenderülnek,
és nagymama szemére is simogató álmot sző a téli éjszaka. Anya az ablaknál áll,
a hólepte kertet csodálja jóleső fáradtsággal, apa szorosan magához öleli és fülébe
súgja: SZERETLEK!
Az angyalok mosolyognak...
Szeretetteljes Ünnepeket
Kívánok Minden Kedves Olvasónak!
Frenyó Krisztina
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Mázsányi kupak szeretet...

... és 600 cipősdoboz ajándék karácsonyra a DMRV-től

Tizenkét zsáknyi műanyag kupak és több mint 600, ajándékkal teli cipős doboz indult útnak pénteken délután a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. udvaráról, hogy az ünnepekhez
közeledve beteljesítsék küldetésüket, és beteg illetve hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát varázsolják örömtelivé.
A DMRV Zrt. példamutató
dolgozói összefogásnak köszönhetően a cég által vállalt
500 cipősdobozt jóval túlszárnyalva, több mint hatszázharminc cipős doboznyi
ajándékot adtak át a Baptista Szeretetszolgálat számára. A vízmű udvarán feldí-

szített fenyőfa előtt tornyosuló gyermekjátékokat rejtő dobozokat, a forralt bor
és sült gesztenye illattal áthatott, hangulatos pénteki átadó ünnepségen, Szenczi Sándor, a Szeretetszolgálat elnöke vette át Vogel Csabától, a
DMRV Zrt. vezérigazgatójától. A csomagok szombaton
reggel a vízmű által kölcsönadott teherautókkal továbbindulnak Debrecenbe, hogy

több száz hátrányos helyzetű kisgyermek számára
szerezzenek örömteli ünnepi pillanatokat.
A DMRV Zrt.
által
szervezett jótékonysági akcióban a
cipősdobozok mellett, a vízmű dolgozói tizenkét zsák
műanyag kupakot is összegyűjtöttek, hogy ezzel is megkönnyítsék a tavaly szeptemberben súlyos balestet szenvedett gödi kislány, Sumina
Annamária életét. A 13 éves
kislány jelenleg a nap 24 órájában ágyhoz kötve, lélegeztető gépen él. A kupakokért kapott összeggel a család min-

dennapi megélhetése válhat
könnyebbé, és elérhető álommá számukra az a speciális kerekesszék beszerzése is,
mellyel Annamária életminősége jelentősen javulhatna. A
kupakokat az átadó ünnepség
után közvetlenül, a DMRV
Zrt. kisteherautójával elszállították Annamáriáék gödi otthonához, és átadták a kislány
édesanyjának. A gyűjtés ezzel
azonban még nem ért véget,
a DMRV Zrt. munkavállalói
közössége úgy döntött, hogy
a sikeres akció után jövőre is
folytatják a kupakok összegyűjtését, és leadják annak a
szervezetnek, vagy egyéni rászorulónak, akin gyűjtő akcióval segíthetnek.

Vác Város Önkormányazata nevében minden kedves váci Polgárnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikeres Boldog Új Évet kíván:
Mokánszky Zoltán alpolgármester, Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor alpolgármester

A betlehemi láng
Vácra és Dunakeszire
érkezett…
December 11-én, szombaton délután fél négykor
érkezett lámpásba zárva repülővel Bécsbe a betlehemi láng, ahol egy hatalmas és nagyszabású ünnepség keretében vették át a különböző országok
cserkészküldöttségei. A láng útja Ausztriából Vácra folytatódott, ahol a cserkészek ünnepélyesen
19 órakor vonultak be a betlehemi lánggal. Vácról Dunakeszire vasárnap délelőtt érkezett a Szent
Imre templomba.
(Írásunk a 6. oldalon)

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Tudósítások Dunakesziről
Ünnepi hangverseny
Farkas Ferenc emlékére

A dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola a névadó zeneszerző, zenepedagógus halálának 10. évfordulója alkalmából december 11-én ünnepi koncertet rendezett a VOKE József
Attila Művelődési Központban. A közönséget Frechné Czifra Emese igazgatóhelyettes köszöntötte, s elöljáróban felidézte a 2000. december 15-én elhunyt művész életútját, a zenei
életben máig meghatározó sokrétű tevékenységét.
Elmondta, hogy a művészeti iskola fennállásának 35.
évfordulóján vették fel Farkas Ferenc nevét, mert: „azokat az értékeket, melyeket
mint ember, és mint zeneszerző képviselt, követendő-

nek, megőrzendőnek tartjuk
és példaként állítjuk növendékeink elé”.
Nyolc esztendeje útjára indították azt a kétévenkénti
Farkas Ferenc Zongoraversenyt, melyre novemberben
immár negyedik alkalommal került sor. A művészeti iskolákból és zeneiskolákból jelentkezők nagy száma
– közel százötven növendék
– végleg igazolta a kezdemé-

nyezés létjogosultságát.
Az est különlegessége volt
az a Steinway zongora, melynek egyszeri használatára a
lehetőséget idén tavasszal az
Opera Zongoraterem „Tiéd a
Steinway” elnevezésű verse-

nyén a művészeti iskola végzős zongoristája – jelenleg
már a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke – Zrufkó Annamária nyert meg.
A hangverseny nyitányaként a művészeti iskola vonószenekara Kátai Katalin
vezényletével előadta Farkas Ferenc Régi magyar táncok című művét. Ezt követően a zongoraversenyen ki-

emelkedő helyezést elért növendékek mutatkoztak be.
Színpadra lépett Tóth Blanka, Pálos Grácia tanítványa
az I. korcsoport különdíjasa,
szintén az I. korcsoport különdíjasa, Ungár Cecília, Bárdos Csenge, a II. korcsoport
3. helyezettje, mindketten dr.
Domoszlai Erzsébet tanítványai s mindhárman a művészeti iskola növendékei.
Őket követte Xu Quien, az
I. korcsoport győztese, a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI tanulója,
Kovács Éva Mária tanítványa. A verseny díjazottjainak sorát Király Ádám Miklós a II. korcsoport első helyezettje és a Farkas Ferenc
mű legjobb előadásáért odaítélt díj nyertese zárta, tanára Szabóné Bán Ildikó, majd
Zrufkó Annamária előadását
csodálhatta meg a közönség.
Az est második felében Hargitai Imre zongoraművész,
Rónaszéki Tamás hegedűművész és Déri György csellóművész Farkas Ferenc, Liszt
Ferenc, Schubert-Kreisler és
Haydn műveket adott elő.
Katona M. István
A szerző felvétele

Kiselőadók Fóruma

2010. december 9-én rendezték meg a Kiselőadók Fóruma elnevezésű tudományos
előadói verseny kistérségi döntőjét a dunakeszi Szent István Általános Iskolában. A
több mint negyedszázados múltra visszatekintő versenysorozat – az iskola jelmondatának megfelelően – a modern tudás közvetítését kívánja szolgálni a diákok ismereteinek és készségeinek fejlesztése által.

A hagyományoknak megfelelően az idei
programban is több izgalmas, jól feldolgozott téma szerepelt. Az 5-6. évfolyamos tanulók versenyében ilyen volt az Egyiptom kultúrtörténetéről, a farkasokról, valamint a Diana hercegnő életéről szóló előadás. A 7-8. évfolyamos diákok bemutatói közül kiemelkedett az ardenneki áttörésről, a XIX. századi
női divatról, a vámpírokról, illetve a környezetvédelemről szóló tudományos igényű előadás. A program végeztével a zsűri tagjai egyaránt elismerően nyilatkoztak a résztvevők
felkészültségéről és a szervezők lelkiismeretes munkájáról.
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A Városi Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Sikeres, Boldog Új Évet kíván Dunakeszi valamennyi polgárának:
Erdész Zoltán alpolgármester, Németh Lászlóné aljegyzô,
Dióssi Csaba polgármester, országgyûlési képviselô

Köszönet a támogatásért

A Dunakeszi Városi Polgárőrség köszönetét fejezi ki támogatóinak, amiért hozzájárultak a
munkavégzésünkhöz szükséges feltételek biztosításához.
Dunakeszi Város Önkormányzata, Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság, Bombardier MÁV
Kft., Bőgér Zoltán kereskedő, Domoszlai Gábor ügyvezető, Facél Kft., Frédike-Vill Kft., Hollós
Szikvíz Üzem, Keszi TV, Piac ABC, Pléh Csárda, Sóbarlang (Dunakeszi, Szabadság tér), Keszi-Press Kft. (Dunakanyar Régió és Dunakeszi Polgár), Volksbank.
Ezúton kívánunk minden kedves támogatónknak és a város valamennyi lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új évet!
Lengyel Péter, a Városi Polgárőrség Elnöke

MEGHÍVÓ

Dióssi Csaba, Pest Megye 3‐as számú
választókerületének országgyűlési képviselője
fogadó órát tart.
A zavartalan lebonyolítás érdekében, kérem
jelezze részvételi szándékát Sipos Dávid
polgármesteri tanácsadónál a 06‐70/338‐0761‐es
telefonszámon vagy a sipos.david@dunakeszi.hu
e‐mail címen.

Helyszín: Dunakeszi, Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2010. december 22. (szerda) 19:00‐20:00

Aranygyűrűvel köszöntötték
Krosits Károlyt
A Dunamenti Vállalkozók Ipartestülete december 9-én tartotta évi rendes
közgyűlését, mely két szempontból is emlékezetes volt.
Az elnökség köszöntötte
Krosits Károlyt, aki 40 éve
tagja a testületnek. Hűségét,
szakmai együttműködését
aranygyűrűvel ismerte el az
ipartestület. A másik jeles
esemény az iparosok, vál-

lalkozók életében, hogy 20
éve alakult meg az Ipartestületek Országos Szövetsége
(IPOSZ). Ebből az alkalomból egy almanach kiadványt
jelentetett meg az országos
szövetség, melyben helyet
kapott hat dunakeszis vállalkozó is: Gyárfás Margit,
Balogh Péter, Horváth József,
Krosits Károly, Nógrádi Péter
és Spoljaricz László.

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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A sokszínű természetről
és a cementgyártásról a DDC Napon
Az idei DDC NAP középpontjában a biológiai sokféleség megóvása állt, emellett a környezettudatos ipari tevékenységről, valamint a civil és vállalati összefogás eredményeiről is tájékoztatást kaptak a meghívottak Szarkándi János, elnök-vezérigazgatótól.
rületek helyreállítására és a honos élővilág visszatelepítésére. A
biodiverzitás évének alkalmából kiadványt jelentetett meg a vállalat,
amelyben a természetvédelmi kihívásokat, valamint a környezettudatos cementtermelési tevékenység
és a társadalmi felelősségvállalási
programok legfontosabb eredmé-

egyedi fejlesztésű folyamatirányítási rendszer beépítésével.
Az előadást követően, Dr. Szabó
László ismertette a váci cementgyár
működését. A gyárigazgató hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően, az alternatív nyers- és
tüzelőanyagok
hasznosításának
aránya nőhet. Emellett kitért a bá-

Szarkándi János elnök-vezérigazgató

A vendégek buszos látogatás keretében tekinthették meg a vállalat
modern gyártástechnológiáját december 7-én. A Duna-Dráva Cement Kft. a Váci Környezetvédelmi
Charta aláírójaként vállalta, hogy
rendszeresen bemutatja tevékenységét a helyi érdeklődőknek.
A rendezvényen Szarkándi János
köszöntötte a résztvevőket és előadásában a DDC, 2010-es évhez
köthető eredményeit mutatta be. Az
ENSZ az idei évet a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Évévé nyilvánította és ezzel kapcsolatban az elnökvezérigazgató hangsúlyozta, hogy a
kezdeményezés összhangban van
a szemléletmóddal, amelynek jegyében a DDC és tulajdonosai, a
HeidelbergCement Group, illetve
a SCHWENK Zement KG gyárai
működnek.
A DDC tevékenységének szerves
része a természet sokszínűségének
védelméért végzett munka, mivel a
vállalat a mészkő bányászata során
a nyersanyag mértékletes felhasználására törekszik és évente több millió forintot fordít renaturalizációra,
azaz a bányaművelésből kivont te-

Dr. Szabó László gyárigazgató adott tájékoztatást a DDC szakmai tevékenységéről

Több váci intézmény vezetője is megjelent a DDC napon

nyeit ismerteti a társaság.
Szarkándi János elmondta, hogy
az építőanyag-piac jelentősen csökkent 2008 óta, emiatt a vállalat
a költségcsökkentési programjának folytatására kényszerült és sikeresen hajtott végre újabb átszervezéseket, amelyekkel működése
még hatékonyabbá vált. 2009-ben
a beremendi gyár környezettudatos modernizációját zárta le, és ezután is folyamatosan fejleszti technológiáját, illetve javítja szolgáltatásainak színvonalát. Ebben az évben
betongyártó leányvállalata, a TBG
Hungária-Beton Kft. budapesti
üzemét újította meg, többek között

nya rekultivációs tevékenységére,
amelynek keretében a bányaművelésből már kivont területeken, a ko-

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

rábban honos természetes növényvilágot állítja helyre a társaság, valamint a gyárban működő modern
környezetirányítási rendszerre is.
Az előadásokat buszos gyárlátogatás követte. A rendezvényen megjelentek az önkormányzat környezetvédelmi szakértői, képviselők és helyi kulturális, egészségügyi és oktatási intézmények vezetői.
A négy társaság által alkotott
DDC Cégcsoport összesen közel 700 alkalmazottat foglalkoztat,

éves árbevétele 2009-ben elérte a 63
milliárd forintot. A csoport tagjai
a Duna-Dráva Cement Kft., a TBG
Hungária-Beton Kft., a Dunai Kavicsüzemek Kft, valamint a Beton
Technológia Centrum Kft. A Duna-Dráva Cement Kft. Magyarország piacvezető cementipari vállalata, amely két cementgyárban folytat
termelést, Beremenden és Vácott. A
beremendi gyár kétéves, 15 milliárd
forintból megvalósított modernizációját 2009-ben zárta le a vállalat.

Ajándékozza meg Karácsonyra szeretteit, ismerőseit A római kortól napjainkig
címen megjelent, Dunakeszi helytörténetét bemutató könyvvel. Megvásárolható: a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, valamint a dunakeszi Buy-Way-ben található Líra Könyváruházban.

A Dunakeszi-Fót Nyári Szabadegyetem
Alapítvány 2009. évi Közhasznú jelentése

A Pest Megyei Bíróság 2002. május 15. napján AM 2223 szám alatt nyilvántartásba vett
„Dunakeszi-Fót Nyári Szabadegyetem Alapítvány„ elnevezésű szervezetet közhasznú szervezetté minősítette. Ennek megfelelően az Alapítványnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény, a számvitelről szóló,
többszörösen módosított 2000. évi C törvény, valamint a számviteli beszámolással a könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII) korm. Sz. jogszabályok előírásának figyelembevételével készült.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Bevételek:

vállalkozói befizetés
Banki kamat:
Összesen:		

100.000,Ft
68,97 Ft
100.068,97 Ft

Kiadások:

105.631,50 Ft (350 EUR )
53.550,43 Ft
159.181,93 Ft

Adomány (Duma András)
Banki költség:
Összesen:		

Az Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően gazdálkodott.
2009. december 31-én az Alapítvány bankszámláján 21.180,02 Ft volt.

a Dunakeszi-Fót Nyári Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma
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Önmagát valósítja meg
dalaiban a váci slágergyáros
Már egészen fiatalon tudta Toldi Tamás, csak a zene érdekli igazán. Saját bandát alapított, és a Made in nevű formációban megtalálta önmagát. A latin-funky népszerűsítői a
következő napokban kibulizhatják magukat a színpadon,
ugyanis december 21-én Gödön, míg szilveszterkor egy budai szórakozóhelyen fogják a hangulatot a maximumra felhevíteni. Tamás a banda énekeseként állandóan a középpontban van, ám úgy hat évvel ezelőtt belevágott egy addig
majdnem ismeretlen dologba: a szövegírásba.
„Varga Miklós akkor kiadott és mindmáig utolsó lemezén valamennyi dal szövegét én írtam. Olyan volt ez,
mint egy szerelem első látásra. Azóta ez lett az én másik
énem, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nemrég két
olyan előadó CD-je jelent
meg, akiknek új slágereinek
mondanivalója az én munkám alapján született meg” –
fogalmazott Toldi Tamás.
Hát, igen. Szűcs Judit és
Majsai Gábor napokban megjelenő lemezén Tamás szövegei hallhatók, sőt a slágergyanúsnak tartott Legyen ez
a tűz című Szűcs Judit szám
dallamát is ő találta ki – Nagy
Gergely írta le, majd Závodi
Gábor öntötte végleges formába –, de Cher dalának is ő
adott „magyar hangot”.
„Különböző
karakterek
számára nem egyszerű feladat szöveget írni, de be kell,
hogy valljam, nagyon élvezem. Amikor dolgozom, az

számomra az önmegvalósítással ér fel” – árulta el a
szöveggyáros, aki jelenleg
Varga Miklós tavasszal megjelenő korongjának dalait foglalja mondatokba. – „Miki lemezén található számok hetven százalékának biztos, hogy
én írom a szövegeit. Van, amikor egy óra alatt kész vagyok
vele, ám olyan is akad, hogy
két hónapig sem tudok egy dal
szövegének a végére jutni.”
És miként alkot? Bizony
sokakat meg fogunk lepni a
módszerével.
„Megkapom a majdnem
kész zenei alapot kamu angol szöveggel. Ezt hallgatva
egyszerűen feléneklem a telefonomra az általam jónak
tartott szövegrészeket, vagy
csak egyszerűen rámondom
egy diktafonra. Van, hogy
elsőre összejön, mert olyan
hullámhosszon vagyok, de
bizony nem egyszer annyit
hallgatom vissza a telefonra
vett részeket, hogy lemerül a
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A betlehemi láng Vácra
és Dunakeszire érkezett…
(Folytatás a 3. oldalról)

mobil” – részletezte a szerzői
munka titkait Tamás.
Noha a Karácsony szent a
szemében, amit szeretetben
és családi körben tölt el az
ünnepi halászlé és az egyéb
finomságok társaságában.
Ám elmúlnak az ünnepek, és
jönnek számára is újra a dolgos hétköznapok.
„Ismét felkért barátom,
Wernke Ádám, hogy az általa
immár másodszor megrendezésre kerülő Dunakanyar
Hangja verseny zsűrijében
dolgozzak. Boldogan vállaltam a feladatot, hisz tavaly
is rengeteg tehetséggel találkozhattam, és idén már Vác
városa is a rendezvény mögé
állt” – jelentette ki Toldi Tamás, aki nagyon kíváncsi
arra, vajon 2011-ben ki lesz a
térség Megasztárja…
- molnár -

XII. évfolyam 25. szám

A váci Székesegyházban
dr. Varga Lajos segédpüspök
celebrálta a Szentmisét, aki
mellett köszöntőt mondott
dr. Szabó István, dunamelléki
református püspök. A betlehemi lángot a cserkészek
közreműködésével Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő osztotta szét. Dunakeszire Dióssi

Szíve, illetve a Szent Mihály
templomba. Ezt követően a
környező településekre vitték
el a lángot.” – mondta Szabó
József, Dunakeszi Város Önkormányzata Kisebbségi és
Egyházügyi tanácsnoka az
ünnepséget követően.
A szentmise keretében
meggyújtásra került Advent
harmadik vasárnapja alkalmából a rózsaszínű gyertya is, amely az örömet jel-

Csaba polgármester és Szabó József egyházügyi tanácsnok támogatásával december
12-én, vasárnap ért el a Szent
Imre templomba.
„A betlehemi láng vasárnap délelőtt a szentmise keretében érkezett meg Dunakeszire a Szent Imre templomba, majd a nap folyamán
eljutott a hívekhez a Jézus

képezi, ezért örömvasárnapnak is szokták nevezni. Szép
szimbólum, hogy ezt a gyertyát a betlehemi lángot hozó
cserkészek gyújtották meg
Dunakeszin.
Az olvasmányt és a szentleckét követően Szabó József
László plébános hangsúlyozta, hogy örömmel és várakozással forduljunk Jézus felé. A

keresztény ember Jézus eljövetelére irányuló várakozását
a földműves ember termésre
való türelmes és bizalom teli
várakozásához
hasonlította. Nagyon fontos, hogy meghalljuk Isten hívását és képesek legyünk bátran elengedni azt, ami nem termékeny mondta. „A valódi áldás kiárad a világra, ha elérkezik
az igazi Messiás. A várva várt
Messiással való találkozás tevékenységét áldás kíséri, ez
az, ami igazán teljessé teszi
nekünk, keresztény embereknek az életünket.” – hangzott
el a prédikációban.
Dunakeszire első alkalommal érkezett el a betlehemi
láng, amely két évtizede járja
a világot, a krisztusi szellemiség szimbóluma és elmélyíti az
adventi előkészület lelkületét.
Ezt a gyönyörű szimbólumot
a szentmise végén az evangélikus és református gyülekezetekből érkezett vendég hívek
vehették át, majd pedig minden hívő mécsesekben, gyertyákkal elvihette otthonába,
hogy ott karácsonyig folyamatosan égjen, így kötve ös�sze a magyar családokat a világban élő keresztényekkel.
Kép és szöveg:
Legindi Tímea

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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A váci Hujberték, az év családja
(Folytatás az 1. oldalról)
Pest megyében a 2010-es év
családja a hétgyermekes váci
Hujbert család lett.
2010. december 15-én Vác
város önkormányzata a település más egyéb kitüntetetteivel (pl. olimpiai bajnok,
díszpolgárok stb.) közösen
köszöntötte a Hujbert házaspárt.
A nyertes család, köszönő
szavaiból:
– Díjazott családként nemcsak jutalomnak, hanem fel-

vezetője, férjéhez hasonlóan
aktív kórustag. 1999-ben, az
Év édesanyja választásának
országos döntőjébe került. A
gyermekek, egy ilyen családi közösségben, mély értékeket szívhatnak magukba az
intellektuális és szeretetteljes „gyökerekből”. A példás
neveltetést életútjuk, pályaválasztásuk is hűen tükrözi.
A nagycsaládban mindegyik
gyermek hordoz magában
valamilyen különleges tehetséget és tanulmányaikban,
mindennapjaikban ezt a tu-

a szülők az egyházközösség
munkájában is részt vesznek.
A közelben élő nagyszülők
segítsége is meghatározó szerepet tölt be a mindennapokban. A gyermekek, születési
sorrendben a következő neveket viselik: Ágnes, Márton,
Áron, Flórián, Gellért, Menyhért, Jeromos.

karácsony

Az édesanya találékonyságát és gondoskodást mutatja,
hogy az adventi időszakban,

meghitt ritualitás, már csak
a fa méretéből adódóan is
komoly társas-munkát igényel, amely egyben jó móka
is. A szaloncukrokra való kis
cérnák kötözése is hosszú és
hangulatos feladat. December 24-én délelőtt felkerekedik a Hujbert család és meglátogatják a belvárosban élő
apai nagyszülőket, ahol a finom ebéd után, megérkezik
a Jézuska. Estére hazaérve,
a családi fészekben folytatódik az ünneplés, ahol a közös éneklést és játékot követve a közös családi házban élő
anyai nagyszülőknél ér véget a hosszas, meghitt szenteste. Az ünnepek alatt nagy
a jövés-menés, hiszen csak a
gyerekeknek hét unokatestvérük van, így napokig folyamatos a társas együttlét.
Többen, családos/házasok a
testvérek közül, náluk természetesen még jobban kibővül
a rokonlátogatás. Egy ilyen
nagycsaládban, minden napra jut valami a jóból és a legjobb érzés, hogy léptük nyomán, szétosztódik mindenfelé a SZERETET!
Szívből
gratulálunk az Év Családjának és egyúttal, Békés, Boldog Ünnepeket Kívánunk!

adatnak is érezzük a kitüntetést. Fontosnak tartjuk,
hogy hirdessük a nagycsaládos modellt. Úgy véljük, a
magyar társadalomnak fontos, hogy újra érték legyen a
házasság és a gyermekvállalásban megmutatkozó jövőépítés. Szeretnénk, hogy más
nagycsaládosoknak is nagyobb társadalmi elismerés
járjon, és hogy az Év családja-díj nem csak Pest megyében működne.

A családról

Hujbert Tamás az Év családfője 1964-ben született, 28
éves házas, hét gyermek édesapja, egy gyermek nagyapja.
A váci Piarista Gimnázium
magyartanáraként dolgozik,
emellett felnőttképzésben is
részt vesz pedagógusként.
Névjegyét a diákszínjátszás
és az újságírás területén is letette. Vácon, a deákvári plébánián egyházközségi tanácstag, a váci Serenus kórus tagja. Börtönpasztorációs
munkáját Irgalmas Szamaritánus-ezüstfokozattal díjazták. Hujbert Tamásné, született Babiák Mária 1962-ben
látta meg a napvilágot, férjével 28 éve élnek boldog házasságban, hét gyermek édesanyja, egy gyermek nagymamája, szintén pedagógus, a
váci Karolina Katolikus Általános Iskola angolszakos
tanítónője. A családi fészek

dást gazdagon kamatoztatják
is. A népes család legidősebb
és egyetlen lánygyermeke huszonhét esztendős képzőművész, míg a legkisebbik a sorban, a hetedik évét tölti be. A
három egyetemista, egy gimnazista, két általános iskolás
gyermek az iskola és a település közösségi életében, míg

a kisebb gyermekek minden
este húznak zsákocskát egy
kosárból, amiben apró édesség, kis játék van.
Minden karácsonykor, így
az idén is fontos követelménye a gyerekeknek a plafonig érő karácsonyfa. Az óriásfenyő felállítására, szenteste előestéjén kerül sor. A
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A váci Madách Imre Művelődési Központ

Programajánlója
2010. december 1–2011. január 31.
2010. december 27. 19 óra
Ray Cooney: A miniszter félrelép
Vígjáték a Pannon Várszínház előadásban.
Rendező: Vándorfi László
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ft.

2010. december 28. kedd 19 óra, kávézó
Kávézó koncert – Crockodeal
Előzenekar: Piroska és a Farkasok
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. december 29. szerda 19 óra, kávézó
Kávézó koncert - Legszebb Férfikor együttes
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. december 30. csütörtök 19 óra, kamaraterem
Éneklő poézis – Aphonia Verzene Klub
Malter zenekar, valamint a házigazda Aphonia zenekar koncertje.
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. december 31.
Szilveszter a Főtéren
Helyszín: Vác, március 15. tér
18 órától Jampi Tv Fónay –HUMÁNIA- Társulat
19 órától Kitti live
20 órától Crockodeal zenekar
22 órától Stop zenekar
24 óra Tűzijáték
Éjfél után Dj Galamb
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

Frenyó Krisztina

ÉPÍTŐANYAG– ÉS VASTELEP

Dunakanyar Régió

Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig,
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

Közéleti újság

2131 Göd, Pesti út 174.

Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

Ledvilágítás technika
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak
a Gödi Ámbitus Kft.
dolgozói nevében!

Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)
Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés: Gubán Kornélia
Nyomda:
Bentos-Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Részbronz – buktatókkal

ZÁLOGFIÓK
Ellentmondásos ősz után a váciak és ÉKSZERÜZLET

Igen mozgalmas, sőt, mondhatjuk: hektikus őszi szezonon van túl a Váci KSE-Taxi2000 NB I/B-s férfi kézilabda együttese:
– megtartott harmadik hely; – edzőváltás; – nagy kupasiker jellemezte az idényt. Aminek nem örültek a szurkolók.
A csapat a nyári átigazolási időszakban egyértelműen erősödött, bár bizonytalanságot jelenthetett, hogy
Laurencz László mesteredző
mennyi idő alatt tud a sok új,
és korábban klubjában meghatározó játékosból egységes csapatot kovácsolni. Jellemző a feladat nagyságára,
hogy a magyar edzők ikonja
sem tudott a feljutás igényével rajtoló gárdából sorozatban győzni tudó sikercsapatot építeni, és a klubvezetéssel közösen belátta: új impulzusra, edzőváltásra van
szükség. A negyedik fordulóban hazai pályán elszenvedett vereség után Zsiga Gyula
vette át a csapatot. Azonban
Tatán és Tökölön az ő irányításával is kikaptak a váciak
és ez az éllovasokkal szemben immár szinte behozhatatlan ponthátrányt jelentett.
A legfőbb gond az volt a vereségek alkalmával, hogy
a csapatjáték helyett az
egyénieskedés
dominált.
Mentálisan, fegyelmezettségben és többször technikai biztonságban maradt
alul vetélytársával szemben
a Vác. Több mérkőzésen is
hosszabb hullámvölgybe került a csapat teljesítménye,
kiegyensúlyozatlanság, egy
meghatározó vezéregyéniség

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 fazonarany felvásárlás magas
áron, beszámítás, csere!
Üzleteink:

Az őszt a harmadik helyen záró Váci KSE-Taxi2000 gárdája – Zsiga Gyula mesteredzővel

hiánya nyomta rá a bélyegét
a produkcióra.
Ami örömre adott okot.
A táblázaton a váciak mögött végző, a nálánál egyértelműen gyengébb együtteseket azért nagyjából magabiztosan verték a Laurencz/
Zsiga-fiúk. Így a bajnokság
felénél a tavalyi bravúrbronzot érő harmadik helyet továbbra is birtokolják. (Mérlegük: 9 győzelem, 4 vereség, 400 dobott és 358 kapott gól – mindez 18 pontot
ér.) Igaz, a vesztett pontokat tekintve a Tatához képest
hat, a győriekhez viszonyítva
öt pont a hátrány. Az együt-

tes szerencsére igen sok taktikai variációt tud alkalmazni, játékoskerete kiegyensúlyozott, van lehetőség a mérkőzéseken belüli változtatásra, az ellenfél stílusához
való alkalmazkodásra. Igazán kiugró, egyenletes teljesítmény azonban nem volt. A
kapusoknak voltak remek és
gyengébb produkciói, mind
ahogyan a védőmunka és a
támadójáték is egy libikókához volt hasonlatos. Csökkenő tendenciát mutat a VKSE
kiállítási mutatója, ami a fegyelem és az összpontosítás
javulásának köszönhető.
A végére hagytuk a legör-

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

Dunakanyar Régió

vendetesebb eredményt: a
Váci KSE-Taxi2000 a váci
férfi kézilabdasport történetében először jutott el a hazai kupasorozat nyolcas elitmezőnyébe. A kupamenetelés folytatása természetesen
nagyban függ a januári sorsolástól, de így is bizonyos,
hogy a 2010-2011-es idény is
legalább egy szegmensben
csúcsot dönt a város sportéletében.
Hogy aztán ez a csúcs végül
is milyen magasságokat ostromol, az a tavaszi folytatásban derül ki.

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

Kereszturi Gyula

Apróhirdetések
• Eladó egy tökéletes állapotban lévő
(egyszer használt) Salon Drill csiszológép: beszorítógyűrűs, fémházas fejjel,
digitális fordulatszámfokozat kijelzővel,
oda-vissza 3.000-20.000 fordulatszámmal, lábpedál kapcsolóval + 6 fejes fejkészlet. Tel.: +36-30/498-4748
• Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a Víztorony közelében 35 nm-es – 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
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-303864-456
• Parkettás vállal hagyományos, szalag,
laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• KIADÓ. Albérlet kiadó Dunakeszi Tőzegtón
hangulatos környezetben 50 nm-es ház
udvarral. Érdeklődni: +36-70-279-1114

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

