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Továbbjutott az X-Faktor első élő
show-jában a fiatal dunakeszi
énekes, Kováts Veronika. "Csak
azért nem merem mondani, hogy
tökéletes volt, mert akkor nem
egy tehetségkutatón lennénk, hanem a Vera koncertjén"– foglalta
össze Keresztes Ildikó a tinisztár
szombati teljesítményét. A zsűri
egyöntetű tetszését elnyerő lány
a profik magabiztosságával oldotta meg a szombati feladatot, amikor is példaképek dalait kellett
előadniuk az énekeseknek.
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DDC Zöld

Megoldás-pályázat:
Október 25-ig várja
a terveket a társaság
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Dunakeszi büszkesége

(Cikkünk a 2. oldalon)
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Duna-Dráva Cement Kft.
Zöld Megoldás-pályázat:
Október 25-ig várja a terveket a társaság

A Duna-Dráva Cement Kft. vállalati értékrendjének alappillére a fenntartható fejlődés
elve, a környezet védelme, a tehetséges fiatalok támogatása és a közösségformáló
kultúra pártfogása nyilatkozta lapunknak Petrillák Mária, kommunikációs vezető, akit
ezúttal a környezetvédelmi programok támogatásáról kérdeztük
(Folytatás az 1. oldalról)
– Miért pályázati formában indította el
támogatási programját a vállalat?
– A régióban élők számára közismert, hogy
a DDC Kft. hosszú évek óta kiemelten támogatja a környezetében tevékenykedő oktatási
és kulturális intézményeket, környezetünk védelmét szolgáló programokat, rendezvényeket.
Példaként említhetem a 35 éves Madách Imre
Művelődési Központ, a európai hírű Váci Szimfonikusok támogatását, vagy a korábbi évek
rendezvényeit, a DDC Sportgálát, a több száz
diák aktív részvételével szervezett faültetéseket, a tehetséges diákok ösztönzését szolgáló DDC-díj adományozását, melyekkel mindmind szerepet vállalunk a gyáraink környezetében élők, a helyi közösségek támogatásában.
Említett közelmúltbéli és jelenlegi kezdeményezéseink kijelölik vállalati értékrendünk pilléreit: a fenntartható fejlődés elvét, a környezet védelmét, a tehetséges fiatalok támogatását és a közösségformáló kultúra pártfogását.
Ezek mellett régóta kerestük azt a formát, ahogyan a számunkra legfontosabb cél, a környezet védelme kapcsán támogathatnánk a civileket, önkormányzatokat és intézményeket úgy,
hogy mindenki számára egyenlő esélyeket teremtsünk. Ennek kapcsán jutottunk arra a következtetésre, hogy igazán egyszerű és átlátható módja a támogatásra fordítható keretünk
szétosztásának csak a pályázat lehet.
– Mi a bírálóbizottság feladata és felelőssége?
– A hét tagú bírálóbizottság hozza meg a
végső döntést. Ennek a testületnek, Müller
Ádám gyárigazgató mellett csak én vagyok
tagja a vállalat képviseletében. Az ügyvezetés
döntése csupán arra terjed ki, hogy egy adott
évben kiírja-e a pályázatot, illetve rendkívüli
helyzetre (pl. pénzügyi akadályra) hivatkozva
dönthet úgy, hogy visszavonja a felhívást.
A lényeg tehát, hogy a benyújtott pályázatokról a bizottság dönt, amelynek öt tagja független a vállalattól. Olyan személyiségeket
kértünk fel, akik saját szakterületükön már
elismerést vívtak ki maguknak, hitelesek a
környéken élők számára és a pályázat kiírásában foglalt értékeket képviselni tudják a döntéshozatal során.
– Miért van szükség a pályázati kiírás
meglehetősen szigorú követelményeire?
– Komoly felelősség hárul a bírálóbizottságra a döntéshozatal során, hiszen manapság
nagyon szűkösek a pénzügyi források, de létezik a közösségek számára fontos fejlesztések

igénye, emiatt szeretnénk minél megalapozottabb ítéletet alkotni a beadványokról. Így
a pályázó szervezetekről részletes pénzügyi
adatokra, referenciákra van szükségünk annak megítélésére, hogy a pályázó valóban képes-e megvalósítani vállalásait és reálisak-e a
célkitűzései.

Reménytkeltő találkozó

Petrillák Mária,
kommunikációs
vezető

Nagyszombat küldöttségét fogadta a minap Vác város polgármestere. Fördős Attila különleges megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szlovákiai Nyitra megye közgyűlésének
elnökét, Nagyszombat polgármesterét és a delegáció tagjait a Városházán köszönthette. A kulturális, gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok elmélyítését szolgáló találkozót Dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Önkormányzat elnöke készítette elő, aki színvonalasan látta el a szinkrontolmács szerepét is.

A
– Milyen az ideális pályázó és pályázat?
– Nincs ideális pályázó vagy pályázat abban
az értelemben, hogy egy bizonyos típusú projekt már létezne elképzeléseinkben és ennek
megvalósítóit keresnénk. Ugyanakkor szempontjaink vannak, de ezeknek sokféle pályamunka megfelelhet. Amint arra már utaltam,
kulcsfontosságú, hogy a környezet védelme
megjelenjen a projektben. Emellett fontos,
hogy a közösség széles csoportja számára bírjon hasznossággal. Azaz ne csak egy konkrét
szervezet részesüljön az előnyökből, hanem
lehetőleg minél többen az adott településen,
régióban. Kiemelten fontos, hogy „fenntartható” legyen a projekt, azaz ne egyszeri alkalommal élvezhető kezdeményezésről legyen
szó (rendezvény esetén is lehessen a többszöri megszervezéssel számolni), illetve az alkotók vegyék figyelembe a létrehozandó tárgy,
esemény, fejlesztés hosszú távú fenntartásának kötelezettségeit is.
Elsőként annak örülnénk, ha innovatív pályamunkák érkeznének október 25-ig. Összességében akkor nevezhetjük sikeresnek a programunkat, ha olyan elképzelések valósulnak
meg, amelyek a gyárak környezetében élők
mindennapjait megkönnyítik, illetve hozzájárulnak a környezettudatosabb élethez és a közösség is sokszínűbbé válik általuk.

Váci Szlovák Önkormányzat alelnök as�szonya szlovákul elmondott verssel köszöntötte a vendégeket, akik
ezt követően érdeklődéssel
hallgatták a váci polgármester köszöntőbeszédét. Fördős
Attila kiemelte: a két ország
között meglévő magas szintű diplomáciai kapcsolatok
mellett nagyon fontos, hogy
a helyi közösségek, önkormányzatok, civil közösségek
erősítsék és ápolják a lokális
együttműködés rendszerét.
– Minél jobban ismerjük egymás életét, egymás gondjait,
annál inkább érezzük a közös
cselekvés szükségét – fogalmazott a váci polgármester,
aki azt kívánta a vendégeknek, hogy érezzék jól magukat
a vendégszerető városban, ismerjék meg Vác értékeit.
Tibor Mikus, Nyitra megye közgyűlésének elnöke elmondta, hogy a sport és az
energetika területén nagyon
jó kapcsolatokat ápolnak
Győr környéki magyar barátaikkal. – Örülök, hogy a politika területén új barátokra
leltem. Bízom benne, hogy a
váci együttműködés gyümölcsöző lesz mindkét fél számá-

Pavel Zemko
segédpüspök,
Dr. Alt Gyula
és Mokánszky Zoltán
alpolgármester

ra. Fontosnak tartom, hogy
erősítsük a személyes kapcsolatokat, azokat, melyeket
már őseink is ápoltak. – hangozta Tibor Mikus.
Vladimir Butko, Nagyszombat polgármestere elismeréssel szólt Vácról és természeti környezetéről, amely
sokban hasonló a nyitrai
hegyvidékkel. Az aktuális
témákat érintve utalást tett
a szlovák belpolitikai eseményekre, melyet így folytatott: „Globalizált világunkban nagy figyelmet kell fordítanunk szűkebb pátriánkra, az ott élő emberekre, mert
a világ „egyre kisebb”. Egyre
inkább az emberi magatartás
kell, hogy előtérbe kerüljön, s
azt kell keresnünk, ami ös�-

szeköt, nem pedig elválaszt
bennünket.”
A protokolláris esemény
kedves színfoltja volt, amikor Fördős Attila egy-egy, Vácott megörökítő festménnyel
ajándékozta meg a két politikust. A nyitrai delegáció tagja, Pavel Zemko segédpüspök
egy rockzenei összeállítást
feldolgozó CD-vel kedveskedett Vác polgármesterének.
A helyi sajtó képviselőinek
kérdéseire a tárgyaló felek elmondták: először a kultúra, a
vallás és a sport területén keresik az együttműködés lehetőségeit, majd remélhetőleg a
vállalkozások szintjén is kialakulhatnak üzleti kapcsolatok.
Vetési Imre

A Dunánál – NaKE tárlat

Nagymarosi művészek dunakeszi bemutatkozása

A dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására, kiállításon mutatkoztak
be a Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület (NaKE) alkotói a VOKE József Attila Művelődési Központ Zöld termében. A tárlatnyitóra október 8-án került sor.

B

evezetőjében
Kollár Albin, az önkormányzat
elnökségi tagja Dr. Mervald
Anna elnök asszony jelenlétében, üdvözölte a nagy számban megjelent érdeklődőket.
Szólt arról, hogy feladataik
között eddig is fontos szerepet kapott a kulturális programok szervezése. Már korábban is több alkalommal
látták a nagymarosi alkotók

kiállításait, s mivel a településen erős német gyökerű közösség él, ez is közrejátszott,
hogy létrejött a dunakeszi bemutatkozás.
Az egyesület 1999-ben alakult egy már 1982 óta működő szakkörből, tudtuk meg
Ceglédi Gabriella művelődésszervezőtől. Az 50 fős
NaKE amatőr és hivatásos
művészekből áll, vezetőjük
M. Garami Mária, aki kiál-

Dunakanyar Régió

lítóként is jelen van. Ez alkalommal 27 művész alkotását
tekintheti meg a közönség.
Megnyitó
beszédében
Szalay József művészettörténész, a Magyar Rajztanárok Országos Szövetségének
elnöke utalt arra, hogy Nagymaroson már az 1890-es
években is működött művésztelep, s ez nem véletlen, mert
akkoriban az ország egyik
legszebb panorámájának mi-

nősítették a településtől Visegrádig terjedő tájegységet.
Így áttételesen, ezt a hagyományt is őrzi és gazdagítja a
Duna-mentén tevékenykedő
nagymarosi és a környező települések alkotóit is magába
foglaló közösség.
A rendezvényt Babják Annamária előadóművész és
Vincze József költő közös
műsora is színesítette.
A kiállítás október 21-ig tekinthető meg.
K atona M. István
A szerző felvétele

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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Dr. Molnár György,
Dunakeszi új jegyzője

Rövid határidővel vállaljuk
fürdőszoba, konyha,
háló- és gyerekszobabútor
készítését minőségi
kivitelben.

Idén márciusban távozott a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal éléről a város korábbi jegyzője, Dr. Illés Melinda, akinek lejárt a megbízatása. A tisztség ellátására kiírt pályázat elbírálásáig a jegyzői feladatokat Németh Lászlóné aljegyző látta el. Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember 29-i zárt ülésen egyhangú
döntéssel Dr. Molnár Györgyöt, a Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztályának vezetőjét választotta meg Dunakeszi
Város jegyzőjének 2011. október 1-jei hatállyal.

A

város új jegyzőjének eskütétele előtt
Dióssi Csaba polgármester örömtelinek
nevezte a képviselő-testület
döntését, amely olyan embert
választott meg, aki nemcsak
a legjobb szakmai pályázatot
nyújtotta be, hanem ismerik

és nagyra értékelik a hivatalban végzett jogi osztályvezetői munkáját, emberi, szakmai kvalitásait.
Dr. Molnár György immár
tíz éve a hivatal dolgozója,
amit mindössze tavaly négy
hónapra szakított meg, amikor Csomád jegyzője volt. –

Klasszikustól a minimálig,
képzelettol
`` a valóságig

E-mail: benedetto.bt@gmail.com
Telefon: +36-20/993-9534, +36-20/941-3830

Polgármesterként úgy érzem,
hogy a példa nélküli egyöntetű támogatást élvező jegyző
választás a város érdekét és
fejlődését fogja szolgálni – fogalmazott Dióssi Csaba polgármester.
Dr. Molnár György elmondta, hogy – noha „csak” 20 éve

él a városban – tősgyökeres
dunakeszivé vált. A dinamikusan dolgozó képviselő-testülethez hasonló „fordulatszámon” tevékenykedő hivatali munkát ígért székfoglalójában Dunakeszi új jegyzője.

Legyen a Dunakanyar Régió
fotóriportere!
Ha látott valami érdekeset,
fotózza le, küldje be!
E-mail: keszipress@invitel.hu

V. I.

Szakácsokra mindig
szükség lesz
Szakmai képzés az Életút
Alapítvány segítségével
Az Életút Alapítvány TÁMOP 5.3.1-C-09/1-2010-0001 azonosító számú pályázatának célja a hátrányos helyzetű
emberek munkaerő-piacra történő visszajuttatásának
segítése. Az alapítvány egy szakma elvégzésével kíván
lehetőséget adni a projekt résztvevőinek arra, hogy álláshoz jussanak. A cikksorozatban korábban említett öt
szakirány közül a szakács képzésről kérdeztük a szakmai gyakorlat vezetőjét, Kis Balázst.
– Az irányított szakmai
gyakorlat során a hallgatók
megismerkednek az adott
téma elméleti ismereteivel,
a megadott étel elkészítésének lépéseivel, megkapják a
hozzá szükséges anyaghányadot és elkészítik az ételt.
A tálalásra különös figyelmet fordítanak, mert ez is
befolyásolja az értékeléskor kapott érdemjegyet – tájékoztatott a részletekről a szakmai
gyakorlat vezetője.
– A hallgatók órai
munkáját nagyban meghatározza az, hogy milyen tapasztalatok birtokában kapcsolódtak a képzésbe, volt-e személyes élményük, ami alapján ezt a
szakmát választották.
Az érdeklődés és a motiváció megléte nagyon fontos, ez a szakmaválasztás–
és tanulás eredményességének záloga, és megkönnyíti

a közös munkát a résztvevőkkel.
Felnőttképzés keretében
egy év alatt sajátíthatóak el
a szakma fortélyai. A nagy
tanagyag-mennyiség ellenére az életből vett tapasztalatok és a kellő motiváció támogatja a hallgatókat a tanfolyam elvégzésében – húzta alá Kis Balázs.
Az étkezés központi helyet foglal
el az ember mindennapi életében, ezért
szakácsokra mindig
szükség lesz. A szakember szerint nagy részben az ügyfél akaratán
múlik, hogy a képzés végeztével mennyi idő alatt
tud elhelyezkedni és men�nyire gondolja komolyan ezt
a kérdést. – Ebben a szakmában állást találni mindig
van lehetőség, és nyitott az
út a külföldi munkavállalás
előtt is – mutatott rá a lehetőségekre Kis Balázs.

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

1. Ingyenes mézkóstolót
2. ingyenes lekvárkóstolót (homoktövis, bodza, stb)
3. 40 fajta méz hatásairól áttekintő táblázatot (ingyen!!)
4. Vásárláskor meglepetés ajándékot.
5. Miért méz és nem cukor? Ingyenes tanulmány Önnek!
6. Soha nem látott mézválasztékot (biomézek is!).
7. Egyedi ajándékötleteket mikulásra, karácsonyra és minden alkalomra

A termékválasztékról tájékozódjon:

www.mezbarlang.hu

és
OTTHON
Ön milyen otthonra vágyik?
Néhány lehetőség:
– meleg és meghitt otthon?
– energiatakarékos otthon?
– szép otthon? dekorációk,
– az otthon barkácsolóknak?
– tartós és biztonságos otthon?

kandallók, tűzterek
passzív házak tervezéstől kulcsátadásig
környezetbarát festékek, burkolatok
szerszámok, szegélylécek, kiegészítők
csak minőségi anyagokat talál

Mit kap, ha ellátogat áruházunkba?

– Megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő terméket
– Megoldást építéssel kapcsolatos problémájára
– Vásárláskor meglepetés ajándékot (erre a hirdetésre hivatkozva)
– Eladás helyett kiszolgálást
– …és persze a pénzéért értéket…

EGY HELYEN:
HázSZépítők Áruháza és Mézbarlang
Dunakeszi, Fő út 17. km-kő
Mindkettő nyitva: http://palast2000.hu/kapcsolat

eladó!

irodabútor
Telefon:
30/342-8032

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Mit kap, ha ellátogat október 24-én nyíló üzletünkbe?

klikkeljen ránk!

EGÉSZSÉG cukor = MÉZ
Ismerje meg a méz csodálatos hatásait!

www.dunakanyarregio.hu
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Különleges SAJTVÁLASZTÉKKAL bővítettük kínálatunkat!

A Gumicentrum Kft. korszerű,
új telephelyen várja ügyfeleit

A Gumicentrum Kft. részben elnyert uniós támogatás segítségével egy olyan, a térségben is
vezető Szolgáltatási Centrumot alakított ki, ahol
az ügyfelek egy helyen tudják intézni a gépjárművükkel kapcsolatos ügyeiket. A multifunkcionális szervízben megtalálható személyautó-,
kisteherautó gumiszerelés, autókozmetika, személyautó gyorsszerviz, amellyel foglalkoztatottaik létszáma és kapacitásuk is növekszik.
Gumicentrum Kft.
H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós út 33.
Tel.: +36 (27) 532-310, Fax.: +36 (27) 532-311
e-mail:gumicentrum@gumicentrumgod.hu
web: www.gumicentrumgod.hu
Az ÚMFT Pályázat azonosítószáma:
KMOP-1.5.3/C-10-2010-0005
Elnyert EU támogatás: 24 000 000 Ft
Pályázatíró: Forrás-Trend Kft.

ALMAVÁSÁR
Szerezze be téli tárolásra almáját
az Ipoly 2000 Fruct Kft. ipolydamásdi
almáskertjéből!
Intenzív ültetvényen, integrált
növényvédelmi technológiával
termesztett Idared, Gála, Golden,
Jonagored, Pinova
és más almafajták
szerepelnek kínálatunkban.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN
EGÉSZSÉGES ALMÁT KÍNÁLUNK
TERMELŐI ÁRON!

Érdeklődni: 8–16 óráig lehet!

Telefon: +36-30/456-5678

+36-30/984-9336,
+36-30/385-0161

Dunakanyar Régió

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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Harmóniában a környezettel.

Felhívás

zöld

megoldás
pályázat

A Duna-Dráva Cement Kft. Baranya és Pest megyei civil szervezetek,
intézmények, non-profit csoportok pályázatait várja a beremendi és
váci cementgyár vonzáskörzetébe tervezett programok és fejlesztések
megvalósítására, amelyek a közösségi terek környezetbarát mûködését és
a környezettudatosabb életet, valamint a természet megismerését segítik elô.

A pályázaton elnyerhetô összeg, Beremend és Vác
esetében, egyenként 3-3 millió forint.
A pályázóknak 2011. október 25-én, 15 óráig kell a pályázatot az illetékes
bíráló-bizottság felé benyújtaniuk:
DDC Zöld Megoldás-pályázat,
beremendi bírálóbizottság
Duna-Dráva Cement Kft.,
beremendi cementgyár
7827 Beremend, Pf. 20.
molnarb@duna-drava.hu

DDC Zöld Megoldás-pályázat,
váci bírálóbizottság
Duna-Dráva Cement Kft.
váci cementgyár
2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2.
molnarb@duna-drava.hu

A tájékoztatás nem teljes körû, a pályázati felhívás részletes
szövege és a további információk megtalálhatóak
a www.duna-drava.hu címû oldalon. Kérdéseiket
a molnarb@duna-drava.hu címen és a 06 27 511
647-es, valamint a 06 30 458 7240-es telefonszámon várjuk.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Ki fizet Önnek akár 800 ezret,
ha napkollektoros rendszert telepít?
Ez az üzenet akár 800.000 Ft-ot is érhet Önnek.
Kérjük, olvassa el figyelmesen!

H

a már hetek, hónapok, esetleg évek
óta gondolkodik azon, hogy napkollektoros rendszert telepíttetne házának tetejére, esetleg már el is döntötte,
hogy a jövőben családjával együtt környezettudatos, energiatakarékos otthonban
szeretne élni – most az eddiginél is kön�nyebben elérheti célját.
Ön engedné, hogy egy jóakarója a teljes
napkollektoros rendszer költségének felével járuljon hozzá otthonának korszerűsítéséhez? Örömmel venné, ha 800.000 forintot megspórolhatna a családi kasszának?
Mindannyian tudjuk, hogy a napkollektoros rendszer telepítése – a gyors ütemben
emelkedő energiaárak mellett – költségtakarékos, környezetbarát és energiatudatos
megoldás, és most az állam is támogatja
azokat, akik melegvíz előállításra, fűtésre
a nap energiáját hasznosítanák.
Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2,97 milliárd forint
keretösszegű pályázatot hirdet meg
napkollektor-rendszerek beszerzésére és
telepítésére. A támogatás minden esetben
vissza nem térítendő, utófinanszírozású,
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyertes pályázók egy összegben kapják vissza
az elnyert támogatás összegét.
Ön is úgy érzi, hogy ezzel a pályázati lehetőséggel közelebb került a napkollektoros rendszerhez? Ügyfeleink részére a
pályázati dokumentációt díjmentesen állítjuk össze. A Wagner Solar
Hungária Kft. az ÉMI Kft. által regisztrált
vállalkozás, és a magyarországi forgalmazáshoz szükséges ÉME-tanúsítvánnyal is

rendelkező, kiváló minőségű német
napkollektorokat telepít.
Kérjük, hívja most ügyfélszolgálatunkat
a 06-27-548-440-es telefonszámon,
vagy küldje el elérhetőségeit az info@
wagnersolar.hu email-címre, hogy mielőbb időpontot tudjunk egyeztetni, hiszen
a pályázatok csak 2011. október 25. és december 31. között, vagy a keret kimerüléséig nyújthatók be. (Az épületenergetikai
pályázatok 1,6 milliárd forintos kerete nemrégiben néhány nap alatt kimerült, így érdemes igyekezni a pályázat benyújtásával…) Várjuk jelentkezését!
Üdvözlettel: Beleznai Nándor

Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

U.i.: Miért ne hagyná, hogy az állam beszálljon napkollektoros rendszerének költségeibe? Tárcsázza most a 06-27-548440-es telefonszámot, és minden felmerülő kérdésére válaszolunk.

A
ünnepelték Gödön

Október 1-je a zene világnapja. Ebből az alkalomból adott koncertet a Váci Szimfonikus Zenekar Gödön. A különleges hangversenyen a Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói vehettek részt október 3-án délelőtt. A
rendhagyó tanórán Farkas Pál karmester és zenekara segítségével Liszt Ferenc életművét, munkásságát ismerhették meg.

Í

gy nem kevésbé ismert dallamok csendültek föl, mint
a Les Préludes, a II. Magyar
rapszódia és a Rákóczi induló. A számos hazai és külföldi szakmai elismeréssel büszkélkedhető zenekar ez alkalommal is lenyűgözte a közel
1000 fős közönségét. A gyermekek csillogó szemekkel figyelték az előadást. Farkas Pál, a
Váci Szimfonikus Zenekar vezetője minden előadott darab
előtt röviden szólt a gyermekekhez a felhangzó műről, keletkezésének történetéről. A
művészek nem először látogattak a gödi intézménybe. Az iskola művészeti tagozatának

vezetője, Kovács Gabriella elmondta, nagyon jó és folyamatos kapcsolatot ápolnak a zenekarral. Tavaly szintén a zene
világnapja alkalmából adtak
koncertet a fiatal, lelkes és zeneszerető közönségnek. Akkor
Erkel Ferencre emlékeztek
Idén Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója (október 22.) adott alkalmat arra,
hogy találkozzanak a diákok
olyan hangszerekkel, amelye-

Dunakanyar Régió

ket többen csak ilyen és hasonló hangversenyeken csodálhatnak meg közelebbről.
Napjainkban sajnos egyre kevesebben jutnak el komolyzenei koncertekre. Az intézmény
vezetői ezért is tartják fontosnak, hogy legalább évente egyszer valamennyi tanulójuk részesüljön ilyen élményben.
A Váci Szimfonikus Zenekar
koncertjén – a művészeti intézmény és a Németh László Általános Iskola Gyermekekért
Alapítvány anyagi támogatásának köszönhetően – a gyermekek és a pedagógusok ingyen
vehettek részt. A rendezvényt
a Balázsovits János Sportcsarnokban tartották meg. Kovács
Gabriellának, a művészeti iskola vezetőjének ezért leghőbb
vágya, hogy az intézmény egy
koncertteremmel is büszkélkedhessen, így mielőbb méltó helyszínre kerülhetnének a
rangos események. A referencia intézménnyé történő minősítés félútján tartó iskola remélhetőleg megfelelő anyagi
támogatókkal e nemes célt is
mielőbb eléri.
Séra A ndrea

XIlI. évfolyam 20. szám

Kiválóra előminősített referenciaiskolává vált
Szobon a Fekete István Általános Iskola

Noha egyedül nem
megy, mégis mindenki
másként csinálja…

A

tanintézmény mindig is kilógott jó értelemben véve a sorból,
hisz mindig a többre
és a jobbra törekedtek vezetői, pedagógusai. Éppen ezért
senkit sem lepett a hír a városban, amikor az l996/97-es
tanév végén kiderült, hogy a
saját maguk által kidolgozott
pedagógiai program és helyi
tanterv elvárásainak megfelelően a 8. évfolyam végén
vizsgát tesznek a tanulóik.
– Ez a vizsga azóta is erős
motivációt gerjeszt, és biztosíthatja a tanév végéig a folyamatos tanulást. A pedagógusokkal közösen dolgozzák
ki a végzős diákok a tételeket, és év végén az érettségihez hasonló, de természetesen a korosztályuknak megfelelő nehézségi fokon vizsgát tesznek. Magyarból és
matematikából van írásbeli számonkérés, míg a többi
tantárgyból szóban tesznek
tanúbizonyságot a tudásukról – fogalmazott Járik Izabella igazgatónő.
A tanintézmény vezetője
2007 szeptembere óta áll az
iskola élén, amely éppen ettől
kezdve tagja, mint székhelyintézmény a Börzsönyvidéki
Bölcsőde, Óvoda, Általános
Iskola Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fekete István Általános Iskola intézményi társulásnak, valamint a Fekete István általános iskolák közösségének. Az iskola mindig is

Apróhirdetés
• Budapest környéki munkahelyre keresünk PF minősítésű hegesztőket, kárpitosokat,
asztalosokat, villanyszerelőket, fényezőket, szerkezetlakatosokat. (Feltétel: szakmai
végzettség, szakmai önéletrajz.) Érd: 10-17h-ig Tel.: +3670-4318013 E-mail cím: szakma2011@freemail. hu

Aktuális és korábbi
lapszámainkat
megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu

online hírportálon.

Amikor az ember Szobra érkezik, azonnal érzi,
hogy egy igazi kisváros hangulata magával ragadja. A település központjában található a kistérség oktatásában vezető szerepet játszó Fekete István Általános Iskola. Járik Izabella igazgatónő úgy véli, a náluk végző gyermekek továbbépíthető tudással hagyják el az iskolát, és
valamennyien megállják a helyüket, bárhova
vesse is őket a sorsuk.
megpróbált minta lenni a többi oktatási intézmény számára a térségben.
– A 2009/2010. tanévben a
TÁMOP 3.1.4. pályázat értelmében nyertünk harminc
millió forintot, amiből bevezetésre került iskolánkban a
kompetenciaalapú nevelésoktatás, amelynek fókuszába az alkalmazásképes tudás
került. A cél a teljesítményképes tovább építhető tudás
megadása. Az egész iskolában nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív teljesítmény
elismerésére, a gyermekszeretetre, legfőbb értéknek az
egyén fejlődését tartjuk –
hangsúlyozta Járik Izabella.
Az iskolában zajló pedagógiai és nevelő munka elismerése, valamint a referenciaiskola
cím elnyerése érdekében 2010ben formai és tartalmi vizsgálaton esett túl, és kapott kiváló
minősítést az intézmény.
– Aki referenciaiskolává
akar válni, annak előírás,
hogy legalább két, úgynevezett jó gyakorlata kell, hogy
legyen. Az „Egyedül nem
megy” segítségével mutatjuk be az iskola mindennapos munkáját, valamint azt,
miként tudjuk a kistérség oktatási és nevelési munkáját
összehangolni. A „Mindenki
másként csinálja” az osztályokra, egyénekre lebontott
nevelési terv alapján működő
oktatási program. Ennek keretén belül került bevezetésre a BÉZS-program, a Báb-

Érzelem-Zene-Siker programja. A délelőtti tanítási órákba
beépítetten szerepel a báb és
drámapedagógia, a népi tánc
tanítása is. Fontos a sikerorientáció, meg szeretnénk találni minden tanítványunkban, hogy miben lehet sikeres, és ezt a képességét sze-

retnénk benne a lehető legjobban kifejleszteni. Végső
célunk a társadalomba beilleszkedni tudó, boldog nemzedék nevelése – jelentette ki
a tanintézet vezetője.
Az iskola pedagógusai a
szülők számára nyílt napokat, míg a kollégák számára bemutató órákat és pedagógiai továbbképzéseket
szerveznek. Mivel nincsenek
nagy létszámú osztályok –
16 és 22 fő között jár egy-egy
osztályba –, így szinte garantált az eredményes pedagógiai munka. Az iskolában tanuló 250 gyermek közül 65 bejáró diák, akikért külön iskolabusz jár kísérővel együtt.
- molnár -

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS

Ne legyen
a pénze
ellensége!

Ha nálunk vásárolja a motorolajat, a
szűrőbetét árából 20% kedvezményt adunk!

Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175

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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Találkozás a Vándor Meseíróval
A mesék csodálatos világa a gyermeki képzelet
páratlan gazdagítója. Sokan és sokszor elmondták – leírták, hogy mi mindenben formálják,
gyarapítják a gyermekek egyéniségét, gondolkodásmódját, érzelemvilágát az értékes, színvonalas művek. A klasszikusok példáit követve
napjainkban is születnek prózai és verses mesék értő alkotók tollából. Közéjük tartozik Böde
Péter is, akinek a közelmúltban nyolcadik kötete jelent meg. Egyedi nyelvi leleménnyel ír verses meséket a növényekről s az állatvilágról azzal a szándékkal, hogy a gyerekek megismerjék, megszeressék, és meg tanulják óvni a köröttünk lévő természetet.

S

ajátos vállalkozásba fogott 2006ban az alkotó munka mellett.
Vándor Meseíróként óvodákat,
iskolákat keres fel és interaktív foglalkozások keretében beszélget
a gyerekekkel könyvei témavilágáról, s
bemutatja többek között, hogyan készül
a könyv az írástól, rajzolástól a nyomdai
munkálatokig.
Legutóbb a dunakeszi Fazekas Mihály
Általános Iskolában töltött el három napot szeptember 28 – október 3. között.
Valamennyi alsó tagozatos osztállyal találkozott a könyvtárban, nagyon vidám,

November 10. csütörtök 18 óra
„Régi nóta, híres nóta…”
Közreműködnek: Máté Ottilia, Barabás Sándor, Bányai Zsuzsa,
Dudás János, Fabi Anikó, Fazekas József, Kisnémedi Varga Pál,
Koráng Márta, Molnár László, Németh Károly, Péter Anna,
Rábai Németh Ferenc énekesek, Bicskey Dániel nótaszerző, a váci
László Imre Nótakör kórusa. Kísér: Látó Imre és zenekara
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

November 12. szombat 19 óra

tanulságos és emlékezetes órát töltöttek
együtt. Elmondta és bemutatta, hogy a
versek megírása mellett a rajzokat is ő
készíti, s azt is elárulta, hogy nyolc éves
volt, amikor képregényt állított össze,
valamint maga és szülei számára újságot szerkesztett. Arra biztatta kis hallgatóit, hogy ha kedvük támad, ők is próbálkozzanak hasonlóval. Azt is megtudtuk, hogy eddig 190 településen járt, kizárólag gyalogosan illetve tömegközlekedési járműveken utazva, és számos
visszajelzést kapott arról, hogy a találkozók hatására a gyerekek kedvet kap-

tak az olvasáshoz, rajzoláshoz. Utóbbiról a számára elküldött több száz rajz is
tanúskodik. Saját terjesztésű könyveit
számos tanintézményben, köztük a Fazekas iskolában is felvették az ajánlott
olvasmányok közé és jutalomkönyvként
is megvásárolták.
Ars poeticája, amellyel találkozóit befejezi, önmagáért beszél:
„Mutass szebbet a természetnél! Mutass értékesebbet kalandjainál! Tanítsuk
meg gyermekeinknek látni a Csodát!”
K atona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszi műhelymunkára keresünk fiatal laka
tosokat, fémipari szakmunkásokat, betanított
munkásokat légtechnikai termékek gyártására.
Érdeklődni lehet személyesen Dunakeszin, a Berek u. 7.
szám alatt, munkanapokon reggel 8-tól délután 16 óráig.
Telefon: 06-1/696-12-19

Akik szinte nap mint nap elmennek Dunakeszin a Fóti út 75. szám alatt lévő háromemeletes épületkomplexum, valamint a mellette elterülő fás-füves park mellett, bizonyára már a feliratot is megszokták: ÉFRI, Rehabilitációs Intézet. Ám, hogy milyen életet élnek, hogy gondolkodnak, nevetnek-e, vagy szomorúak, azt kevesen ismerik. Tapasztalják ezt az intézet – teljes nevén Életfa Rehabilitációs Intézet – szakmai irányítói
is. Hogy ne legyen világtól elzárt hely az otthon, évente egyszer Tolerancia nap elevezéssel kaput nyitnak a külvilág felé, megmutatva, mi rejlik a falak mögött.

S

Örömzene - Pintér Tibor és
barátai koncert
Világhírű örökzöld slágerek, musical
és opera áriák, szimfonikus zenekar
kíséretével. Pintér Tibor művész vendégei:
Gesztesi Károly, Janza Kata, Papadimitriu
Athina, Oláh Sándor, valamint a Sziget
Színház színészei, táncosai és musical stúdiójának növendékei.
Kísér: a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2.900 Ft, az előadás napján: 3.200 Ft.

November 26. szombat 19 óra
35 éves a Madách Imre Művelődési Központ
„MY WAY“Nyári Károly – Sinatra koncertje
A Váci Jeszenszky® Balett Pest Megye Művészeti-díjas társulatának élő zenés revü
műsora sztárvendégekkel.
Meghívott vendég: Az X-FAKTOR felfedezettje a Summer Sisters
Közreműködik: Nyári Károly Band és Pest Megye Művészeti-díjas társulata
a Váci Jeszenszky® Balett
Jelmeztervező: Barnovszky Henrietta
A produkció koreográfusai: Darab Katalin és Nemzetes Gabriella.
Jeszenszky® Produkció, producer: Csermely György
A belépőjegy ára elővételben: 2.500 Ft az előadás napján: 2.800 Ft

2011. november 13. 17 óra
Esküvői bemutató –
Készülj velünk álmaid esküvőjére 2012-ben!
Fortuna Esküvői- és Alkalmi ruhaszalon, és Duló Dalma
esküvőszervező rendezésében.
Programok: Menyasszonyi divatbemutatók: 2011-2012-es
IDM Bride és Lilly menyasszonyi és alkalmi ruhák.
Fotós, videós, sminkes, fodrász tanácsai és bemutatója.
Mennyasszonyaink élménybeszámolói. Bíró Judit
ruhatervező kollekciója. Tortabemutató és kóstoló.
Táncbemutató. Duló Dalma esküvőszervező
tevékenységi körének bemutatása
A belépőjegy ára elővételben 1200 Ft, a bemutató napján 1500 Ft.
Az állófogadásra a belépőjegy ára csak elővételben: 1000 Ftz

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Tolerancia nap
az ÉFRI-ben
gyon sikeres volt. Dunakeszi
óvodáiból és általános iskoláiból összességében mintegy négyszázan jöttek el a
hívó szóra. Itt voltak a dunakeszi Fejlesztő napközi, az

„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
2011. szeptember 17. – november 30.

LAKATOS ÁLLÁS!

zeptember 30-án hatodszorra került sor a
kapunyitásra. Elégedetten nyugtázta Kelemen Mária igazgató as�szony, hogy a rendezvény na-
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Őrbottyáni Szeretet Otthon,
a Fővárosi Reménysugár Rehabilitációs Intézet lakói is
és többen eljöttek a Vakok Intézetéből, hogy aktív közreműködésükkel gazdagítsák a
programok sorát.
Különböző játékos állomásokat jártak végig a csoportok a 4,4 hektáros udvaron.
Kezdődött az egészséges táplálkozással összefüggő bemutatóval. Következtek az
ügyességi próbák, a seprűfocitól, az akadálypályán, kötélmászáson, „folyón átkelésen”, át a „vakszobáig”, ahol
bekötött szemmel kellett kikerülni különböző akadályokat, megtapasztalva, hogyan
tudnak közlekedni a látássérültek.
A tornateremben csörgőlabdázhattak, valamint megismerkedhettek a Brailleírással is. Népszerű volt a lovaglás, a türelmes pacit az itt
élők is vidáman megülték.
(Folytatás a 8. oldalon)

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

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

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

Ledvilágítás technika

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
Tervezőszerkesztő:
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!
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Vácott kézzel sokkal
jobban megy, mint lábbal
Vegyes érzelmekkel figyelik a váci sportbarátok a város két legnépszerűbb sportágának történéseit. Míg a női kézilabda együttes remekül szerepel a bajnokságban és eddig mindössze egy vereséget szenvedett, a labdarúgók egyetlen győzelmet aratva hetek óta kieső helyen állnak a tabellán.

Második hazai meccsén is zsúfolt lelátó
a Dunakeszi Kinizsi futsal bajnokiján

Gólzáporos győzelemmel a
bajnoki tabella élére került
Ezúttal a szintén újonc, RAFC Hungaríz látogatott Dunakeszire, az NB II-es futsal bajnokság keleti csoportjának 4. fordulójában. A játékosedző, Fehér Zsolt alakulata közönség szórakozató produkcióval, valóssággal kiütötte az ellenfelét. Szijjártó Péter
csapatkapitány és társai az újabb bravúros győzelemnek köszönhetően átvették a vezetést a bajnoki tabellán.

N

agy szó, hogy már a
bemelegítés alatt fél
ház volt, de folyamatosan érkeztek újabb
és újabb érdeklődők így a
kezdő sípszóra megtelt az 550
férőhelyes lelátó. Örvendetes, hogy Dunakeszin ennyire népszerű lett a futsal, bár
tegyük hozzá rögvest, hogy a
csapat tesz is a nézők szeretetéért, negyedik bajnokijából a negyediket is megnyerte, ráadásul a saját közönsége előtt. Ezzel a győzelemmel
a Dunakeszi Kinizsi átvette a
vezetést a tabellán.
A mérkőzést a hazai szokásoknak megfelelően a miniszterelnökségi sor kezdte,
a Tóth – Szijjártó, Szikora,
Monspart, Wildner összeállításban. Az első félidő taktikus
és egyben kicsit statikus játékot is hozott, ennek tudható
be a viszonylag kevés gól, 2:0
a Kinizsinek. Bár tegyük gyorsan hozzá, az első találat, komoly sansszal aspirál a forduló, de az is lehet, hogy az
egész szezon gólszépségversenyének első helyére. Bita
fölpasszát, Temesi Norbert
értékesítette zseniális mozdulattal; a kapunak háttal állva
alápörgetett a labdának, így

átemelve a kivetődő kapust,
óriási gól. Az ilyen jelenetekért valóban érdemes a Kinizsi meccseire kilátogatni…
Temesi egyébként az egész
meccsen meglehetősen ihletett állapotban futsalozott,
ezen találatán kívül szerzett
még kettőt, oroszlánrészt vállalt a védekezésből és önzetlenül kiszolgálta társait, egyszer a fiatal kapustehetséget,
a csapat másodikszámú kapusát, Hacker Gábort hozta kihagyhatatlan helyzetbe. Hacker élt is a lehetőséggel, nagyszerű védése után fölért a támadáshoz, mely végül így az ő góljával zárult.
Ezen a mérkőzésen a csapat
másik motorja a játékosedző
Fehér Zsolt volt, az ő tudása
és rutinja rengeteget jelent a
csapatnak, mind a kispadon,
mind a pályán nyújtott teljesítménye alapján, nem a véletlen műve, hogy Fehér is mesterhármast jegyzett.
Gólt szerzett még, jó szokásuknak megfelelően Horváth
és Bita is, valamint első találatát érte el a klub színeiben
Bodó Norbert.
A mérkőzés irányítását végig kézben tartotta a Dunakeszi, a RAFC csak asszisz-

tált a játékhoz, noha három
védelmi hibát góllal büntettek, így kialakítva a 10-3-as
végeredményt.
A Dunakeszi Kinizsi futsa
losai október 28-án, pénteken este, a Radnóti Miklós
Gimnázium sportcsarnokában játsszák soron következő bajnokijukat, méghozzá a
Nyíradonyi Huszárok FC ellen. Buzdítsuk a Kinizsit minél többen élőben, a helyszínen!
Még egy friss hír a csapat
háza tájáról: újabb sokszoros
nagypályás labdarúgó csatlakozott a kerethez, a magának
Újpesten nevet szerző, majd
Németországban légióskodó
Lőw Zsolt személyében. Lőw,
az Újpestet követően játszott
az Energie Cottbusban, a
Hoffenheimben, a Mainzban,
emellett 25-ször ölthette magára a címeres mezt. Makacs sérülései miatt befejezte nagypályás karrierjét, de
ezzel párhuzamosan elkezdte csillogtatni erényeit, elsősorban félelmetes bal lábát,
a futsal világában. Örömmel
várjuk, hogy bemutatkozzon
új egyesületében, sok sikert
kívánunk neki és az egész Kinizsinek!

K

ellemes meglepetés
és nagy öröm Vácott
az előzetesen nem
sokra taksált Váci
NKSE élvonalbeli szereplése. Dr. Ökrös Csaba edző
hölgykoszorúját a szakemberek a rajt előtt inkább az alsóházba, mintsem a középmezőnybe várták, ám Tápai
Szabináék bravúrt bravúrra
halmozva jelenleg a honi kézilabdázásban külön kategóriát képviselő győriek mögött
a második helyen állnak.
A váciak eddig mindössze
a biztos ezüstérmesnek kiki-

Valamennyi játszóhelyen ott
voltak segítőként az otthon
124 lakója közül többen is,
akik vidáman, barátságosan
tették könnyebbé az akadályok leküzdését. A gyerekek
nagy örömmel viselték az
egyik egészségüggyel foglalkozó vállalkozás ajándékaként átadott pólókat. Emellett több, részben a városban
működő kisebb-nagyobb cég
támogatta a rendezvényt a
gyerekek közös ebédjére elkészített gulyáslevesbe való
hústól az ingyenes fagylaltig,
kisebb ajándéktárgyakig s a
reggeli és délutáni szállítást

megkönnyítő ingyenes buszjáratig bezárólag.
A Dunakeszin élő neves
személyiségek közül ezúttal Növényi Norbert olimpi-
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ai bajnok birkózó, a Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének elnöke látogatta meg a tolerancia napot. Elismeréssel szólt

tulóban a pályán…) A váciak
eddig nyolc alkalommal próbálkozhattak a pontszerzéssel, ebből egyszer egy győzelemre, egyszer pedig döntetlenre futotta – hatszor (ebből
négyszer hazai környezetben!) pedig vereséget szenvedtek. Nem csoda, ha az elmúlt évben a Keleti csoport
legjobb edzőjének megválasztott Szabados György az
első komoly ajánlatra a távozás mellett döntött és Mezőkövesden folytatja. Helyét a
Vasas és az MTK volt labdarúgója, a négyszeres váloga-

Az ellenkező véglet sajnos a
már egy edzőváltáson is túllévő helyi focicsapat. A Dunakanyar-Vác teljesítménye
jelentősen romlott az előző
két év dicséretes produkciójához képest. (És mintha a
váci stadion centerpályája is
megsínylette volna a romlást:
a fű egy gombafertőzés miatt
hetek óta foltokban kipusz-

tott Híres Gábor foglalta el,
aki a bajnokság végéig vállalta el, hogy az eddigi, a váci
14 évesekkel történő munkáját az első csapat kispadjára
cseréli. Bemutatkozása sajnos nem sikerült: a Vác ismét
hazai pályán kapott ki.

Már megszokottá vált a váci
kézilabdás hölgyek győztes
meccs utáni örömtánca

áltott KEK-védő FTC-től kaptak ki (idegenben mindössze
négy góllal), további hat mérkőzésükön viszont rendre
ámulatba ejtették szurkolóikat és a sportág bennfenteseit. (Kivétel a válogatott szövetségi kapitánya, aki nem
lelt a 18-as válogatott kerettagságra alkalmas vácit…)
Vácott manapság már nem
azt számolgatják, hogyan lehet elkerülni az alsóházi rájátszást, hanem abban bizakodnak, hogy az előző két év
szereplését folytatva, esetleg ismét az első négy helyért küzdhetnek majd a rájátszásban kedvenceik. Nem
titkoltan a bajnoki cím és az

Tolerancia nap az ÉFRI-ben
(Folytatás a 7. oldalról

NB I-es tagság jogának megszerzése a cél a váci férfi kézilabdázóknál. A Váci KSETaxi2000 hatból négy alkalommal zárta győztesen a
bajnokiját, egyszer megosztozott a pontokon, illetve egy
góllal elvesztette az egyik legnagyobb riválisa elleni idegenbeli összecsapását. Csík
János edző menetközben alakítgatja csapatát, amelynek
teljesítménye a mérkőzések
alatt még elég hullámzó, de
látni, hogy akár egy masszív,
komoly aranyesélyes gárda is
összeállhat belőle.

a látottakról, különösen arról, hogy a rendezvényen már
a kisgyermekek is tapasztalhatják, hogy a sérült emberek ugyanúgy kommunikálnak, éreznek, mint egészséges embertársaik. Arról is
beszélt, hogy bár sok szó esik
a fogyatékkal élő emberek integrációjáról, ám a mindennapi életben sok még a tennivaló. Ezért is példaértékű
a Tolerancia nap, melyre, az
igazgatónő tervei szerint jövőre a kistérségi települések
óvodásait, iskolásait szeretnék meghívni.
K atona M. István
A szerző felvétele

K ereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
Készpénzre van szüksége?

A Záloglánc Kft. fiókja MEGEMELT összeggel
KIMAGASLÓ azonnali hitelt nyújt arany ékszerekre, most
AKÁR 6000 Ft/g árig.

Az Ön által felvett hitel összege meghaladja
a 90 ezer Ft-ot, egy ARANY medál az ajándék.
ELADNÁ TÖRT ARANYÁT?
Fiókunk a térségben a LEGMAGASABB árat kínálja
Önnek. Érdeklődjön üzletünkben!

Ingyenes SZOLGÁLTATÁS:

Kérjen Ön is telefon vagy SMS értesítést
záloghitelének lejárata előtt!
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Fót, Móricz Zsigmond u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Veresegyház, Huszár u. 1.
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

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

