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Dunakanyar Régió
Dunakeszi
érdeke felülírta
a pártpolitikai
ambíciókat
A lapunknak nyilatkozó Dióssi Csaba polgármester példaértékűnek nevezte, hogy a kétharmados többséget alkotó
Fidesz-KDNP szövetség képviselői mellett kivétel nélkül támogatja a város hos�szú távú koncepcióját és annak megvalósítását a két MSZP-s, a Jobbik-os és az
LMP-s, illetve a független városatya is.
A konstruktív, a város érdekét szolgáló
megállapodás eredményeként megteremtődtek a közös munka, a hatékony, átlátható és tervszerű fejlődés alapjai.
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Hárman az Év Vállalkozója, egy fő a Príma-díjat vehette át

Váci kitüntetettek

Átadták az idén is a Demján Sándor által alapított Príma Primissima díjakat. A Budapesten
megtartott, a Magyar Televízió által is élőben közvetített gálán vette át az Év Vállalkozója
díjat Kissné Kászon Gabriella, a váci Duna Presszó tulajdonos vezetője, a Vállalkozók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális Szervezetének társelnöke. Pár napja a
szintén a fővárosban megtartott régiós díjátadón Farkas Bertalan, Sasvári Sándor, Somodi
Jánosné, St. Martin és Horváth Gyula mellett a Vácott alkotó képzőművész, Garay Nagy
Norbert vehette át a Príma-díjat. Mellette a szintén váci Fónagy István, a Fónagy & Walter
Vendég- és Borház tulajdonos vezetője és Nyári Sándor, a váci piac népszerű lángossütője
kapta meg a régiós Év Vállalkozója elismerést.

20 éves
a Vác- és Vidéke
Ipartestület
(Írásunk a 3. oldalon)

(Írásunk a 8. 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

Erdei Zsolt:
Remélem,
legközelebb
nagyobb kihívás
vár rám!”

Fölényes, egyhangú pontozásos győzelmet
aratott Erdei Zsolt (32-0, 17 KO) az Atlantic
Cityben rendezett bokszgálán a kenyai
Samson Onyango (20-7, 13 KO) ellen. Veretlen klasszisunk azóta már újra a családja körében pihenheti ki a meccs fáradalmait, és
arra is jut ideje, hogy jótékonykodjon: egymillió forintot adományozott a vörösiszap
károsultjainak. Nagy álma, hogy Bernard
Hopkins ellen léphessen ringbe, akár teljesülhet is, hisz a 45 éves legenda nem zárkózna el egy Erdei ellen vívandó találkozótól.

(Írásunk a 4. oldalon)

EGYEDI IGÉNY SZERINT ALAKÍTHATÓ
40 M²  400 M² ALAPTERÜLETŐ

2010. december 8.

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

Fotó: Erdei Zsolt Menedzsment

olv n!
va

ingyenes közéleti újság

Fotó: Váci Napló

0
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Zsolt, Ókovács Szilveszter, Iványi Károlyné
Új nemzedék - Megalakult Erdei
a kitüntetettek között
az IKSZ váci szervezete Születésnapját ünnepelte

Tizenkét keresztény szellemiségű fiatal megalakította az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség váci szervezetét, amely a KDNP és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
(KKDSZ) ifjúsági társszervezete – jelentette Hirling Zsolt az új szervezet elnöke a Madách
Imre Művelődési Központban a minap tartott sajtótájékoztatón.
A keresztény szellemiségű közösség életében mérföldkőnek számító eseményen megjelent Harrach Péter országgyűlési képviselő,
a KDNP parlamenti frakció
vezetője, Fördős Attila, Vác
Város polgármestere, akik-

nek támogató segítségükért külön köszönetet mondott Hirling Zsolt. Elismeréssel szólt Gyombolai Péter váci
önkormányzati képviselő tevékenységéről, aki – a csapat mentoraként – segítette
a polgári, jobboldali, keresztény értékrendet képviselő 12
fős alapszervezet létrejöttét.
Az ifjúsági keresztény kö-

zösség rendszeres programokkal, az ifjúságnak szóló
versenyképes rendezvényekkel szeretné az élhető várost,
még élhetőbbé formálni –
sorolta céljaik között Hirling
Zsolt. Tevékenységük során a
közéleti, karitatív és politika

szerepvállalásra koncentrálnak. – Legfontosabb célunk,
hogy a jelenlegi és majdani
tagjaink saját tehetségük kamatoztatásával segítsék a helyi közösséget – fogalmazott
a politikusi pályára lépő világbajnok evezős. Hirling
Zsolt aláhúzta: – Mi nem
egyénekben, hanem közösségekben gondolkodunk, ami

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

ismeretlen a mai politikai
közéletben. Mi adunk a csapatnak és a városnak.
Hirling Zsolt szerint a szervezet megítélését, közösségépítő sikerét tetteik igazolják,
aki bejelentette, hogy karácsonyi ajándékgyűjtést szerveznek az erdélyi Kovásznán
élő árva gyerekek számára a
városi plébániákon és iskolákban.
A kereszténydemokrata családnak, Vác városának örömünnep ez a mai nap – mondta Harrach Péter, a KDNP vezető politikusa. – A kereszténydemokratáknak szüksége van arra, hogy legyenek
fiatal, elkötelezett, és hiteles
tagjai, akik megvalósítják legfőbb célunkat, a keresztény
értékrend társadalmi képviseletét. Fontos a városnak is,
hogy legyenek közéleti szerepet vállaló, a közösségért dolgozó fiataljaink – fogalmazott
Harrach Péter, aki befejezésül
örömét fejezte ki, hogy a kereszténydemokrata családnak
új gyermeke" született.
"
(Folytatás a 7. 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

karácsonyi vásár!

Pest megye

A mai Pest megye jogelődje, Pest-Pilis-Solt vármegye 351 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én
jött létre. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az évfordulót Megyenappá nyilvánította, és ez alkalomból minden évben ünnepséget tart, és kitüntetéseket ad át a Megyeházán.
A Megyenap attól különleges, hogy ilyenkor adják át
az elismerést és megbecsülést
kifejező díjakat, amelyekkel
a Pest Megye Önkormányzata a megyében élő, és a megye
életében kiemelkedő munkát
végző embereket és közösséget megtiszteli.
A kialakult hagyományoknak megfelelően elsőként a
Díszpolgári címet – 2010-ben
dr. Hámori József részesült
e megtiszteltetésben – adta
át a megye elnöke, Dr. Szűcs
Lajos. A Pest Megyéért Emlékérem elismerésben idén is
többen részesültek, mint miként olyan díjakban, melyek
mindegyike a hivatás, az értékteremtő képesség, és személyes emberi teljesítmény
előtt tiszteleg, amely túlmutat a mindennapokon. A
Muharay Elemér Népművészeti Együttes, Erdei Zsolt
bokszoló, Erőss Zsolt hegymászó, Palya Bea a legtöbb
ember számára ismert nevek
abból a közel 60 fős listából,
amely a kulturált településeket, az Építészeti Nívódíjban
részesült épületeket, továbbá
a közművelődési szakemberek, művészek, pedagógusok,
orvosok, szociális területen
és a katasztrófavédelemben
dolgozók, valamint a környezet, a kisebbségek, a népművészet és hagyományok megőrzéséért küzdő emberek sokaságából állt össze.
Az elmúlt években kifejtett, a Pest megyei események és hírek rádióban és te-

Ókovács Szilveszter

Iványi Károlyné

levízióban történő bemutatásához nyújtott segítségéért
Pest Megyei Médiadíjban részesült Ókovács Szilveszter,
a Duna Televízió újonnan
megválasztott vezérigazgatója.
A Megyenap, a kialakult
hagyományoknak megfelelően Kossuth Lajos emléktáblájánál vette kezdetét, ahol
a megemlékezés koszorút a
Pest Megye Önkormányzata képviseletében Dr. Szűcs
Lajos, a Közgyűlés elnöke, és
Dr. Szép Tibor főjegyző, valamint a Kossuth Szövetség
részéről Szénási Istvánné elnök, Gavlik István örökös
tiszteletbeli elnök és Bányai
János választmányi tag helyezték el.
***
Az alábbiakban azon díjazottak névsorát közöljük,
akik a régiókban végzik alkotó munkájukat vagy itt élnek. A kitüntetetteknek sok
szeretettel gratulál, további sikerekben gazdag alko-

tó munkát és eredményeket
kíván a Dunakanyar Régió
Szerkesztősége!
Szegényekért és Elesettekért
Díj
- Dr. Pitzné Heinczinger Mónika (Vác)
Testnevelési és Sport Díj
– Erdei Zsolt (Fót)
– Erőss Zsolt (Mogyoród)
„Kisebbségekért” Díj
– Varga Orsolya (Kismaros)
Fekete Dió Díj
– Iványi Károlyné, Madách
Imre Művelődési Központ
(Vác)
Média Díj
– Jónás Szabolcs, a Veresegyház TV főszerkesztője
– Ókovács Szilveszter, a Duna
TV vezérigazgatója, a Hír TV
volt szerkesztő-műsorvezetője
– Varga Mihály, a Galga TV
szerkesztője

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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Tisztelt Olvasóink! A Dunakanyar Régió 2010-es
utolsó lapszáma december 17-én jelenik meg.
Karácsonyi jókívánságaikat, hirdetéseiket
2010. december 14-ig adhatják fel.

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 város polgármestere szorosabbra kívánja fűzni
az önkormányzat és a vállalkozók együttműködését
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Szőke István, Szob új polgármestere szeretné
visszahozni a város régi lendületét

Újraalakulásának
„Lehetőséget akarok biztosítani
valamennyi rétegnek”
20. évfordulóját ünnepelte
a Vác- és Vidéke Ipartestület

Újraalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a 124 éves Vác- és Vidéke Ipartestület. A napjainkban 278 főt számláló ipartestület két évtizedes eredményes munkájáról adhatott számot az elnökség. 1990-ben az elődök nyomdokaiba lépő utódok az ezredfordulóra modern,
a szervezet eredményes működésének biztos gazdasági alapot jelentő székházat építettek.
Érdekképviseleti munkájukat aktivitás és hatékonyság jellemzi. Az ünnepi rendezvényre
ellátogató Fördős Attila polgármester a jövőben szorosabbra kívánja fűzni az önkormányzat és a vállalkozók együttműködését.
A váci ipartestület Köztársaság úti székházában Buchwald
Imre elnök köszöntőjében elmondta, hogy a jeles ünnepi esemény jó alkalmat kínál
arra, hogy a város új vezetői
és az ipartestület elnöksége a
szakmai megnyilatkozásokon,
az együttműködés jövőbeni
lehetőségének felvázolásán túl
fehér asztal mellett is megismerjék egymást.
Késhegyi László, az ipartestület ügyvezető elnöke – aki
20 éve, az újjáalakulás óta vesz
részt az ipartestület munkájában – szakmai alapossággal értékelte a váci iparos társadalom
két évtizedes munkáját, Vác és
a környező települések gazdasági, társadalmi életében betöltött meghatározó szerepét.
A visszaemlékezést 1989-től
kezdte, amikor megszületett
az önkéntes tagság fogalma az

Buchwald Imre az Ipartestület elnöke ünnepi megnyitójában tartalmasnak
és hatékonynak nevezte az önkormányzattal való együttműködést

iparostársadalomban, melynek
eredményeként 1990-ben 84 fő
újraalakította a Vác- és Vidéke Ipartestületet. A régi név felvételével elődeink előtt is tisztelegtünk, akik 1886-ban hozták létre az ipartestületet, hogy
megalakítsák szakmai és érdekvédelmi szervezetüket –
mondta Késhegyi László.

A váci testületet, akárcsak
az ország többi szervezetét
– 1948-ban – egy kormányrendelet megszüntette, és létrehozta helyettük a KIOSZokat. A kötelező KIOSZ tagság
1990. április 1-jén szűnt meg, s
ezt követően szervezték újjá a
Vác– és Vidéke Ipartestületet.

(Folytatás a 6. oldalon)

Az október 3-i önkormányzati választásokon Szob polgárai a változás mellett tették le a voksaikat. Szőke István független jelöltet választották meg a város polgármesterének, aki hatalmas lendülettel vágott
bele a település életének újbóli fellendítésébe. Egyik elsőszámú feladatának a város költségvetésének rendbe tételét tartja.

– Négy év háttérmunka
után polgármesterként tért
vissza a szobi politikai életbe. Miért vonult vissza a
képviselőségtől 2006 után? –
kérdeztük Szőke Istvántól.
– Noha azt megelőzően három cikluson keresztül szinte valamennyi pozíciót betöltöttem a szobi képviselő-testületben – képviselő, bizottsági tag és elnök, majd alpolgármester –, 2006-ban már
egyértelmű volt számomra,
hogy a kialakult egyszemélyes irányításhoz nem akarok bábként asszisztálni.
Noha nem indultam el a választásokon, a kapcsolatom
megmaradt az emberekkel,
és a négy év alatt sikerült ez
olyan programot összeállítanom, melyet megismertettem velük, és egy alternatívát
tudtam kínálni a számukra a
hatalomban lévők programjával szemben.
– Mit tart a legnagyobb kü-

lönbségnek a saját és elődje
programja között?
– Amíg Remitzky Zoltán
csak felületi kezelést nyújtott
a problémákra, addig én inkább mindenki számára a lehetőséget nyújtom, hogy a saját erejéből megtalálja a boldogulása útját. Én nem halat
osztogatok, hanem horgászbotot adok mindenkinek, és
megtanítom a halakat kifogni őket.
– Milyen lehetőségeket kínál a különböző rétegeknek?
– Nagyon sok mindenben
számítok a helyi vállalkozókra, éppen ezért összehívtam a Vállalkozók Fórumát,
ahol sikerült egyeztetni az elvárásainkat egymással. Ők
munkahelyeket teremtenek
a városban, míg az önkormányzat kinevezett egy vállalkozói referenst, aki a pályázatok figyeli, illetve megírja azokat, ha a vállalkozó
ezt igényli. De ingyenes pá-

lyázatíró tanfolyamot is indítottunk a számukra. Hasonló módon segítjük a civil
és nyugdíjas szervezeteinket.
Egyre több fiatalt szeretnénk
Szobra csalogatni és letelepíteni, éppen ezért számukra kedvezményes áron bérlakás-programot, illetve telek
kimérést hirdettünk meg. A
bérlakásokban tíz évig élhetnek, ezzel segítenénk az elindulásukat. Ha ők maradnak,
megtelnek az óvodák és az
iskolák is, munkahelyek teremtődnek a városban. Leghőbb vágyam, hogy visszahozzuk azt a lendületet Szobra, ami régen jellemző volt a
városra.
– Nagyon szépek ezek a
tervek, de vajon megvan-e
mindehhez a szükséges
anyagi fedezet?
(Folytatás az 5. oldalon)
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Tudósítások Dunakesziről
A képviselők egyhangúlag elfogadták a város 2010-2014-ig
tartó városüzemeltetési és városfejlesztési elképzeléseit

Dunakeszi érdeke felülírta
a pártpolitikai ambíciókat

Dunakeszi Város Önkormányzati képviselői november végén, egész napos munkaértekezleten elfogadták a 2014-ig tartó településfejlesztési terveket. Dióssi Csaba polgármester és
Erdész Zoltán alpolgármester ismertette a várost érintő elképzeléseiket, melyek részleteit a
testületi tagok témák szerint vitattak meg. A konstruktív, a város érdekében végzett közös
munka eredményeképpen megteremtődtek a hatékony, átlátható és tervszerű fejlődés alapjai. Az elképzelésekkel kivétel nélkül, minden képviselő egyetértett, melyet egy nyilatkozat
aláírásával megerősítettek.
A lapunknak nyilatkozó Dióssi Csaba polgármester példaértékűnek nevezte,
hogy a kétharmados többséget alkotó Fidesz-KDNP szövetség képviselői mellett kivétel nélkül támogatja a város hosszú távú koncepcióját és annak megvalósítását
a két MSZP-s, a Jobbik-os, az
LMP-s, valamint a független
városatya is.
– Munkaterven kívüli, egy
napos szakmai konzultációt
tartottunk, melyen mindenki kötetlenül fejthette ki véleményét, ötletét, javaslatait. A
képviselők körében rendkí-

vül kedvező fogadtatása volt
a munkaértekezletnek, jól érzékelhető volt lelkesedésük, a
közös cselekvés igénye. Túlzás nélkül mondhatom, hogy
mindannyian „lázba jöttek”,
volt, aki kijelentette: „Ha az
egyeztetett elképzeléseknek
csak a töredékét tudjuk megvalósítani, akkor már nagyon
sokat tettünk Dunakesziért.” Külön öröm számomra, hogy ezt nem a mi frakciónk tagja mondta. Ez az alkotó szellemű légkör, a város
érdekét mindenek fölé emelő képviselői politizálás lehet
a garancia arra – amit Erdész

Zoltán alpolgármester úrral
a konzultáció kezdetén megfogalmaztunk – , hogy az önkormányzat átlátható, tervezett és hatékony munkát végezzen az előttünk álló négy
esztendőben. Célunk, hogy a
parttalan viták helyett konstruktív, Dunakeszi érdekét
szolgáló szellemiség jellemezze az önkormányzat tevékenységét, melynek megvalósításához mind a 14 képviselő nevét és aláírását adta
– tájékoztatott a példaértékű
megállapodásról Dióssi Csaba polgármester.
(Vetési)

Felkészült a télre a Dunakeszi
Közüzemi és Komplex Kft.

Két modern Mercedes típusú autó járta az utakat. A főútvonalakat, buszjáratokat –
ha eláll a hóesés – hat órán
belül teszik teljesen járhatóvá, tudtuk meg Bauer Márton szállításvezetőtől. Folyamatos hóesés esetén újra és
újra ezekre az utakra koncentrálnak, a mellékutakra
csak ezt követően kerülhet
sor. Ha már nincs csapadék,
a keskenyebb utcákat traktor
vontatta utánfutóra szerelt
szóróval járják végig.
Ezzel kapcsolatban azt is

A szerző felvétele

Az első hó legfeljebb a lakosságot és a téli gumival még nem rendelkező autósokat lepte
meg. A Dunakeszi Közüzemi és Komplex Kft. illetékesei azonban felkészültek az időjárás
télire fordulására és a telephelyről szinte azonnal elindultak a hótoló és só-homokszóró berendezéssel ellátott gépjárművek.

megtudtuk, hogy megfelelő készlet áll rendelkezésre a
csúszásmentesítő anyagból, s

a folyamatos pótlásról is gondoskodnak.
Katona M. István

Felhívás adománygyűjtésre

A rászoruló dunakeszi lakosok részére adománygyűjtést szervez
a Cigány Önkormányzat
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok és az adakozni szándékozó vállalkozók figyelmét, hogy akinek lehetősége
van rá feleslegessé vált ruháit, játékait, takarító eszközeit, műszaki cikkeit, könyvés tankönyveit, élelmiszereit,

valamint egyéb hasznos adományait mielőbb – lehetőség
szerint a karácsonyi ünnepek előtt – juttasson el a Dunakeszi, Szent István utca
48. alatt (Kispostával szemben, a régi Földhivatal épületében) található irodánkba
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vagy esetenként akár házhoz
is megyünk érte.
Segítségüket a rászorulók
nevében is előre is köszönöm:
Ábri Ferenc elnök
Cigány Önkormányzat
Irodai tel.: 27/540-276
Mobil: 06-20-417-5358

Dunakeszi arculatának kialakítása mellett legfontosabb cél
a városi rendezvények koordinálása, a lakosság széleskörű tájékoztatása

Programiroda alakult
a Városházán

December elsejével, a polgármesteri hivatalon belül megalakult a Dunakeszi Programiroda, amelynek vezetőjéül Csoma Attilát, a városi könyvtár igazgatóhelyettesét nevezték ki. A
Programiroda legfontosabb célja, hogy a város sokszínű, rendkívül gazdag kulturális, művészeti, sport, intézményi és civil közösségeinek rendezvényeit koordinálja, egységes, jól áttekinthető formában juttassa el Dunakeszi valamennyi polgárához.
Ennek egyik formája lesz a
negyedévente – első alkalommal márciusban – megjelenő
programfüzet, amelyben napi
részletességgel közlik a városban sorra kerülő eseményeket,
rendezvényeket.
A Programiroda munkatársai az intézményekkel, sportegyesületekkel, civil közösségekkel közösen kialakítandó műsor– és rendezvényterv
rendszeres megjelentetésével
a város lakóit szeretnék elérni, és megelőzni a programok,
rendezvények „ütközését”.
A Programiroda felada-

tai között szerepel városi rendezvények szervezése is, melyekről – a kiadványban szereplő programokhoz hasonlóan – a helyi újság és televízió nyújtotta nyilvánosságon
túl az önkormányzat honlapján, a www.dunakeszi.hu/
programok, és a programiroda facebookos és iwiw-es profilján is értesülhetnek Dunakeszi lakói. Terveik között szerepel rövid – 15-20 másodperces – filmek készítése, melyek
az aktuális programokat hivatottak beharangozni, és tudósítani egy-egy rendezvényről.

Az iroda munkatársaira vár
az a feladat is, hogy megálmodják és megalkossák Dunakeszi arculatát, imázsát, melytől a város vezetői azt remélik,
hogy bárhol is hangzik el a település neve, akkor mindenki számára olyan kifinomult,
és egyértelmű üzenete legyen,
mint Szentendrének, Sopronnak, vagy Tokajnak...
A Programiroda elérhetőségei: Polgármesteri Hivatal, 119 szoba. Telefon: (27)
542-800/169-es mellék, email:
programiroda@dunakeszi.hu
V. I.

A Dunakeszi Programiroda
decemberi ajánlata
December 9. csütörtök 17 óra:
Karácsonyváró zenés délután a József
Attila Művelődési Központban.
Közreműködnek: Regős Anna Júlia és
Regősné Kustra Melinda zongora, a Piros Óvoda óvónői énekkara, a gödi Búzaszem Iskola
diákjai, és a Dunakeszi Koncertfúvósok.
December 10. péntek 16
óra:
Ünnepváró adventi ünnepség
a Kőrösi Csoma Sándor előtti téren. Fellépnek a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai és tanárai. A kedves érdeklődőket kirakodóvásár és forró
tea várja.
December 11. szombat 10 óra:
Ünnepváró kézműves foglalkozás a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth u.

6.) gyermekrészlegében. Az alapanyagokat a könyvtár biztosítja, a foglalkozás ingyenes.
December 15., 16., 19., 20. és 21-én 19
óra:
A Radnóti Diákszínpad bemutatja Bertold Brecht, A szecsuáni
jólélek című drámáját. Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium, Bazsanth Vince u. 10.
December 17. péntek 16 óra:
Betlehemi játék a Városháza
előtti téren. Fellépnek a Radnóti gimnázium és a Szent István iskola
diákjai, tanárai és a Servite Ökumenikus
Kórus. A téren karácsonyi kézműves kirakodóvásár is várja a látogatókat.
December 29. szerda 20 óra:
Kárpáti koncert a József Attila Művelődési
Központban (Állomás sétány 17.)
Elővételi belépő 2000 Ft.

Dunakeszin decemberben és januárban
olvassák le a fő és mellékvízmérőket
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) tájékoztatja fogyasztóit, hogy 2010.
december 10. és 2011. január 31.-e között végzi a fő és mellékvízmérők év végi leolvasását.
„Tisztelt Fogyasztóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszin 2010. december 15. – 2011. január
16. között kerül sor a vízórák leolvasására.
A munkát végző kollégáink, valamint cégünk megbízottjai arcképes névkitűzővel
rendelkeznek, mely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy lehetővé teszik a leolvasások végrehajtását.
Egyben kívánunk Önöknek boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket.
DMRV Zrt.”

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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Idén is negyven váci diák részesül „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjban

Anyagi támogatás az erkölcsi elismerés mellé

A Duna-Dráva Cement Kft. alapítványa immáron hatodik éve 3 millió forinttal támogatja a tehetséges váci
diákokat. Az ösztöndíj-pályázaton a helyi általános és középiskolák diákjai indulhattak, a nyertesek 2010.
november 26-án vehették át okleveleiket a cementgyár irodaházában. Az alapítvány kuratóriuma külön
örömére idén hét olyan díjazott is akadt, aki 2009-ben is elnyerte a támogatásukat.
Évekkel ezelőtt a DunaDráva Cement Kft. létrehozott egy olyan alapítványt,
amelynek célja a Vácon tanuló tehetséges diákok erkölcsi és anyagi támogatása.
Immáron hat éve ismerik el a
város legjobb tanulóit, akik a
kimagasló tanulmányi eredményeiken kívül másban is
– sport, zene, irodalom – valami kiemelkedőt nyújtanak.
Minden általános és középiskola 10 tanulót delegálhat,
akiknek a pályázatát az alapítvány kuratóriuma bírálja el. Az általános iskolások
tíz hónapon keresztül havi

6.000, míg a középiskolások
havi 8.000 Ft-ot kapnak.
Idén nem kevesebb, mint
68 pályamunka érkezett, és
ahogy azt Bászler Mária, a
Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány kuratóriumának elnöke, a vállalat HR igazgatója lapunknak
elmondta, tizennégy általános iskolás, nyolc zeneiskolás
és 46 középiskolás jelentkezett a 2010-es kiírásra. Valamennyi pályamű megfelelt a
kiírásnak, így nagyon nehéz
volt közülük kiválasztani a
40 győztes munkát. „Az ösztöndíj célkitűzése nem változott, a vállalat továbbra is elsősorban azoknak a fiataloknak kíván támogatást nyújtani, akik kiemelkedően teljesítenek, kitűnnek társaik közül
és ígéretes tehetségnek bizonyulnak egy, vagy több területen, valamint iskolai teljesítményük is kiegyensúlyozottan jó” – mondta el a kuratórium elnöke.
A november 26-i ünnepélyes díjátadón Sövér Ferenc, a
DDC gazdasági vezérigazga-

tója szerint még az időjárás is
kedvezett az ünnepi pillanatnak, hisz ragyogó napsütés
mellett került sor a 40 díjazott nevének kihirdetésére. A
cégvezető elmondta, ugyan a
gazdasági válság a vállalatot
is megviselte, ám a tehetségek támogatásának megszüntetése sosem jutott eszükbe.
Sőt, jövőre már Beremenden
is hasonló pályázatot írnak ki
az ottani tehetségek számára.
„A DDC Cégcsoport ugyan
jelentős költségcsökkentésre
és átszervezésekre kényszerült. Mindezzel együtt, továbbra is szerepet vállalunk
a környezetünkben élő fiatalok ösztönzésében és támo-

gatásában” – hangsúlyozta
Sövér Ferenc.
A kuratórium tagja, Bódisné
Elek Ilona az elismerések átadása előtt kifejtette, nagy
öröm számukra, hogy az eredeti célkitűzésüket, miszerint
támogatják a helyi tehetségeket, sikerült megvalósítaniuk.
Eddig 240 ösztöndíjasa van a
cégnek, és valamennyi pályá-

zó a kiemelkedő teljesítménye
mellett még aktív közösségi
ember is. „Külön öröm számunkra, hogy idén hét olyan
tanulónak is elfogadhattuk a
pályázatát, akik tavaly is az
ösztöndíjasunknak vallhatta
magát” – tette hozzá Bódisné
Elek Ilona.

A november 26-i ünnepségen negyven díjazott vehette
át a DDC Kft. elismerését. Az
ünnepélyes ösztöndíj átadó
eseményt színesítette a váci
fiatalok verses, zenés műsora.
– molnár –
Fotó: KesziPress

Szőke István, Szob új polgármestere szeretné
visszahozni a város régi lendületét

„Lehetőséget akarok biztosítani
valamennyi rétegnek”
(Folytatás a 3. oldalról)
– Sajnos, úgy kell terveznünk a szép jövőt, hogy
közben szinte elviselhetetlen terhet ró ránk az örökség. Többszáz milliós mínuszban van a város kasszája, mert hirtelen olyan pénzügyi tranzakciókat kellett az
előző városvezetés miatt végrehajtanunk, amire csak fizetési ígéret volt, ám fedezet
semmi. Ezeket áthidaló hitelek segítségével mára teljesítettük, és úgy vélem, a ciklus
végére ugyanennyi plusszal
zárhatjuk a pénzügyi mérlegünket.
– Feltéve, ha sikerül közös
nevezőre jutnia a hat, független képviselőtársával…
– Sikerülnie kell. Igaz, egyelőre nehezen boldogulunk
egymással, mert mindenki ugyan jó szándékkal áll
az előttünk tornyosuló feladatok elé, ám mindenkinek megvan a maga elképzelése a megoldásokról. Biztos vagyok abban, hogy sikerül egységet kovácsolnom
a testületből, és ehhez a kö-

zös kezdő lépéseket már meg
is tettük.
– A tervek szépek, de ahhoz, hogy végre tudják hajtani, a lakosság támogatására is szükség van. Miként
oldják meg a szobiakkal való
folyamatos konzultációt?
– Mindenekelőtt a helyi sajtóval igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, mint például az Önök lapja, illetve a
szobi újság, a Helyi Hírnök,
melyekben tájékoztatjuk a
lakosságot az elképzeléseinkről. Rendszeresen tartunk
hétfő délutánonként a helyi művelődési házban fogadónapot. Már most kiderült,
nagy igény van erre, hisz eddig minden alkalommal zsúfolásig telt az előtér.

– Mennyire tartja fontosnak, hogy a régió más településvezetőivel szoros együttműködést építsen ki a Dunakanyar érdekében?
– Tisztában vagyok azzal,
hogy csak közösen dolgozva aknázhatjuk ki a Dunakanyarban rejlő lehetőségeinket. Amióta elfoglaltam a
hivatalomat, folyamatosan
tartom a kapcsolatot a régió polgármestereivel, akikkel számos közös programot
szeretnénk megvalósítani. Az
egyik ilyen a kerékpárút befejezése, amire mindenképpen
előteremtsük a pénzt, és még
a tavasszal szeretnénk átadni
a kirándulók számára.
– molnár -

• Dunakeszin, Barátság utcában, VIII. emeleti 36m2-es, 1,5 szobás, világos konyhás, öröklakás
7,2 M Ft-ért eladó. T.: +36 30 95-04-551
• Eszter az Ön Asszisztense: Virtuális Irodai szolgáltatás! Ha engem választ egy irodai asszisztens helyett, csak a tényleges munkát fizeti ki, nem kell járulékokat, villanyszámlát Önnek fizetnie! Nézze meg honlapomat, ismerkedjen meg ezzel az internet adta lehetőséggel! Hiszen
ugyan azt csinálom, mintha ott dolgoznék Ön mellett egy légtérben, csak olcsobban teszem!
www.eszterva.hu, e-mail: eszter@eszterva.hu Telefon: +36-30/525-0157
• 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)
• Eladó egy tökéletes állapotban
lévő (egyszer
használt) Salon Drill csiszológép: beszorítógyűrűs,
fémházas fejjel, digitális
fordulatszámfokozat kijelzővel, oda-vissza 3.00020.000 fordulatszámmal,
lábpedál kapcsolóval + 6
fejes fejkészlet. Tel.: +3630/498-4748
• 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.: +36-20321-5752, +36-20-9683216

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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A váci oktatók szerint az angol diákok büszkék iskolájukra

Angliában minden feltétel adott
a szakképzők működéséhez

Az angliai szakképzés helyzetével, gyakorlatával ismerkedhettek meg azok az oktatásügyi, illetve ifjúságvédelmi területen
tevékenykedő szakemberek, akik a közelmúltban, a Naszály – Galga Térségi Integrált Szakképző Központ csoportjának
tagjaként vettek részt egy nyolcnapos angliai tanulmányúton. A szakmai konzultáció és az utazás a Leonardo Mobilitás c.
pályázaton elnyert forrásból valósult meg. Az ott készített, és szerkesztőségünkhöz eljuttatott munkanaplók tapasztalataiból készítettük alábbi összeállításunkat.
A tanulmányút során a
résztvevők két különböző
helyzetben lévő oktatási intézményben, a Greensward
Academy-n, valamint a Town
Campus-on, s a Colchester
Institute-n vendégeskedtek,
ahol iskola– és óralátogatások, ill. prezentációk keretében nyílt mód tapasztalatcserére. Míg az angol mérés-értékelési rendszer alapján kimagasló színvonalú Greensward
Academy elit iskolaként működik, melybe a környező települések jobb módú családjainak gyermekei járnak, addig az utóbbi, két campusból
álló szervezetet két, előzőleg már bezárt intézmény újraindításával hozták létre.
A jelenlegi vezetés legfontosabb és talán legnehezebb
feladata, hogy működőképessé és szakmai szempontból is minőségivé tegye az intézményt. A diákok jelentős
hányada hátrányos helyzetű,
sokan bevándorló családok
gyermekei. Érdekes azonban,
hogy e különböző helyzet az
oktatás színvonalában vagy
akár az iskola felszereltségében kevés minőségi különbséget eredményez. Az angli-

ai szakképzés helyzetét alapvetően meghatározza a stabil gazdasági háttér: az állam
megfelelő mértékű támogatást nyújt a szakképző isko-

16 éves korig kötelező egyenruha. Az egyenruha viselését
ugyanakkor a diákok – saját
elmondásuk szerint – maguk
is fontosnak tartják, mint az

Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt vezetésével a váci pedagógusok
az angol szakképzési rendszert tanulmányozták Londonban

lák működtetéséhez; az intézmények tárgyi felszereltsége
pedig – úgy tűnik – minden
igényt kielégít. A tantermekben a legmodernebb audiovizuális eszközök, interaktív táblák biztosítják az oktatás minőségi színvonalát.
Az intézmények tevékenységét nagyfokú szervezettség és
rend hatja át, melynek egyik
külső „megnyilvánulása” a

adott iskolához, közösséghez
való tartozás jelképét.
A meglátogatott intézményekben ugyanakkor számos
módszertani, szakmai hasonlóság volt megfigyelhető. Az
elméleti oktatásban a frontális oktatási módszer mellett nagy hangsúlyt kapnak a
„tréningszerű” megoldások: a
körbe rendezett tanulói munkaasztaloknál a diákok egyé-

ni és team munkában dolgoznak. Jellemző a gyakorlatias
megközelítésmód. A szaktanárok mellett ún. „pedagógus
rezidensek” vesznek részt az
órákon, akik egyrészt a szervezési, lebonyolítási feladatokban nyújtanak segítséget,
másrészről pedig megkönnyítik a pedagógiai tevékenységet is. Ezen felül, az SNI-s tanulók integrált nevelését fejlesztő pedagógus segíti elő,
aki szükség esetén a tanuló mellett részt vesz a tanórai
munkában. A munkanaplók kiemelik az angol pedagógus kollégák motiváltságát és
energikus stílusú óravezetését, melyre a diákok hasonló
motiváltsággal és aktivitással
válaszolnak.
A szakképzés számára a legnagyobb kihívás – Angliában
is, csakúgy, mint a hazai viszonyok között – a változó
munkaerő-piaci igényekhez
való alkalmazkodás, mely – a
kinti tapasztalatok tükrében
úgy tűnik – csak a szakképzésben részt vevő szakemberek és a munkaerő-piaci szereplők folyamatos párbeszédével oldható meg.
A szerk.

XII. évfolyam 24. szám

Visszasejtesít

(Németh Péter Mikola könyvbemutatója
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán)
November 26-án az Apor Vilmos Katolikus Főiskola könyvtára adott helyet Németh Péter Mikola könyvbemutatójának. A barátokból, ismerősökből álló hallgatóság előtt elsőként a szerző szólt költészetéről, az avantgárd művészetről.
Ezt követően dr. Varga Lajos segédpüspök atya tartott bevezetőt, méltatva a költő munkásságát is. Majd ismét a szerző,
illetve gyermekei szerepeltek. Verseket mondtak, illetve zenei kísérettel festették alá az egyes költeményeket.
Mit szóljunk ezekhez az opusokhoz? Mint általában az
avantgárd költészet darabjai, nem könnyen érthetők. Szokatlan képekkel szembesül az olvasó, a hallgató. A valóság képei
olykor teljesen elvont fogalmakra vonatkoznak, néha szokatlan képzésű szavakkal is találkozunk. Már maga a kötet címe
is ezt sugallja: Visszasejtesít. Nem könnyű felfedezni, hogy ebben a szóalakban a sejt főnév rejlik mint tőmorféma, amelyhez előbb melléknév- majd pedig igeképző járul, az így létrejött ige jelentését aztán a vissza igekötő módosítja. Én valami
olyasmit érzek, hogy a költő az apró parányi testhez, a sejthez akar visszamenni.(vö. József Attila: „Az őssejtig vagyok
minden ős.”). De ugyancsak meghökkentő a „holtomiglan”,
„csontomiglan”, „voltomiglan” felsorolás. Különösen ez utóbbi szó jelentését nehéz megfejteni.
Ezekre a megértésbeli nehézségekre mutatott rá Jelenits tanár úr értő elemzése, amikor a versek bemutatása után szót
kapott. Azt mondta, hogy a magyarban van egy szólás: Csupa fül vagyok. Erre a „csupa fül”-re van szükség egy-egy költemény befogadásakor. Többről van szó tehát, mint egyetlen
érzékszervünk működtetésére. Úgy vélte, hogy Németh Péter Mikola a modern költészet útját keresi, amelyen itt-ott kisebb-nagyobb buktatók vannak. Próbáljunk csupa fülek lenni, hogy kiolvassuk a versekből a költői üzenetet!
Talán még annyit a bemutatóról, hogy időben aránytalanul sok volt a költőnek és családjának a szereplése. Időt kellett volna hagyni a beszélgetésre, arra, hogy a közönség
megnyilatkozhassék. Akkor talán közvetlenebb lett volna a
szerző és a közönség találkozója
Dóra Zoltán

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

Újraalakulásának 20. évfordulóját
ünnepelte a Vác- és Vidéke Ipartestület
(Folytatás a 3. oldalról)
A napjainkban 278 főt soraiban
tudó testület tevékenyen vesz részt
az érdek-képviseleti munkában. Pest
megye 29 helyi szervezete Késhegyi
Lászlót választotta az Ipartestületek
Országos Szövetségének elnökségébe.
Az IPOSZ a váci ügyvezető elnököt
delegálta a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaügyi Tanács munkaadói oldalába.
Késhegyi László elismerően nyilatkozott az országos szövetség érdek-képviseleti tevékenységéről, amely mindig következetesen képviselte a vállalkozók érdekeit. Tényként rögzíteni
kell, hogy javaslatait sajnos nem mindig vette a törvényalkotó figyelembe
– húzta alá az ügyvezető elnök.
Késhegyi László értékelésében felidézte az iparosság példaértékű összefogását, melynek köszönhetően egy
modern, megújult székházban képviselhetik a Vác– és Vidéke Ipartestületbe tömörült mesteremberek érdekeit.
Az elmúlt két évtizedben a mindenkori elnökség mindvégig vállalta a kihívásokat, nagyon kemény munkát végzett, melynek nem maradt el az eredménye. A testület gazdálkodásának
eredményessége folyamatosan javult.

Dunakanyar Régió

Az iparosok életében jelentős állomásnak számít az 1994-es esztendő, amikor együttműködési megállapodást kötöttek Vác Város Önkormányzatával. Az azóta is fennálló
együttműködést hatékony, a kétolda-

ról, hogy az évek során heten vehették át az Év Vállalkozója kitüntető címet. 40 éves tagsága elismeréseként a
közelmúltban két főt, Urbán Juliannát és Ormándi Józsefet aranygyűrűvel ajándékozott meg az ipartestület.

Urbán Julianna négy évtizedes szakmai
tevékenységéhez gratulált Fördős Attila

Késhegyi László ügyvezető elnök értékelte az elmúlt két évtized munkáját

lú konstruktivitás jellemzi – jelentette ki Késhegyi László. Az ipartestület belső életéről szólva elmondta, hogy rendezvényeik sikeresek, jó
hangulatúak. Örömmel beszélt ar-

Késhegyi László értékelő beszámolóját reménykeltő mondatokkal zárva
kijelentette, hogy az ipartestület bizakodással tekint a kormány által kidolgozott, 2011-ben induló Széchenyi

Hitel felé. Az önkormányzattal való
együttműködés szorosabbra fűzésétől pedig a kis– és mikro vállalkozók
piaci helyzetének javulását várja.
Buchwald Imre szerint az önkormányzattal való tartalmas együttműködés folytatására garanciát adnak az általuk szervezett polgármester-jelöltek vitája során tett nyilatkozatok. Örömmel jelentette be, hogy
Fördős Attila megválasztott polgármesterként megerősítette korábbi
együttműködési szándékát, aki alpolgármesterével, Mokánszky Zoltánnal, és Dr. Dora Péter jegyzővel
együtt személyesen is megtisztelte a
váci iparosság ünnepi rendezvényét.
Az eseményen megjelent Kászonyi
Károly önkormányzati képviselő, a

pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke, Kökény Szabolcs, a polgármesteri hivatal költségvetési és adóosztály vezetője.
Fördős Attila polgármester ünnepi köszöntőjében a vállalkozók munkáját, társadalmi felelősség vállalásának jelentőségét méltatta. A gazdasági és pénzügyi recesszió az önkormányzatokat és a vállalkozásokat egyaránt sújtja – mondta. Ezért
ennek tompítása érdekében még szorosabb együttműködést javasolt az
ipartestülettel. Támogatta, hogy a helyi vállalkozók meghatározó szerepet kapjanak a város üzemeltetésében. Vác polgármestere bejelentette,
hogy a közös célok megvalósítása érdekében az önkormányzati munkálatok várható pályázati kiírását átadják
az ipartestület elnökségének, hogy az
iparosok és vállalkozók időben értesüljenek a lehetőségekről. – Ugyanígy
gondolkodom a nagy beruházásokról
is – mondta Fördős Attila, aki megjegyezte, hogy az ilyen jellegű beruházások menedzseléséhez már korábban is az ipartestület környezetéből
kértek fel szakembereket, amely egy
újszerű gondolkodás és együttműködés irányába mutat.
Szűcs György, az IPOSZ elnöke a
váci vállalkozók tevékenységének elismerését követően a szövetség húsz
éves életét reprezentáló könyvet ajándékozott a város polgármesterének.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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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Azok a felsőgödi 60-as évek
Filmvetítésre megtelt az Ady Klub

Az 1962-ben alapított Ady Endre Körön belül indult be szombat esténként az önálló Ifjúsági Klub. Az egykori tagok, kortársaik, családtagok és érdeklődő mai fiatalok mintegy 75-80-an jöttek el november 21-én, hogy megnézzék a korabeli 8
mm-es filmrészleteket, a Felsőgödi társasági élet megőrzött mozgó dokumentumát.
títettem 2 tekercset vágatlan
Hogy is történt? A klubofilmjeimből. Németh Gyula
zást a 40-es korosztály kezdválogatott hozzá korhű dalte, majd az 50-es derékhad
lamokat archívumából.
folytatta és utánuk még néVégül 35 perc digitalizált
hány 60-as is. A másfél évfilm következett DVD-ről,
tizedes működés alatt több
dj. Nández szinkron zenéjészáz felsőgödi és környékbevel.
li fiatal töltötte estéit az Ady
A film a 60-as évek társaKlub(könyvtár)ban és az
sági életének korhű keresztIparoskörben. Több helybémetszetét mutatta.
li társaság: a Csomádi-rét, a más sportesemények közve- részt vett a közéletben, gyeA régi tagok közül több,
reket nevelt, istápolta szüle- mint 30-an fogadták el megKőfal, a Bástyák, a Fenyves, títéseit.
a Focisták és az Alsógödiek
A teltház miatt kezdemé- it, egyik-másik ma már maga újító nyilatkozatunkat, retöbbé-kevésbé zárt, évről-év- nyeztük az Ady Klub régi, szorul gondozásra.
gisztráltak és befizettek havi
Az elmúlt 20 év különösen 1 Ft jogfenntartó tagdíjat
re megújuló nemzedéke for- tornyos épületének bővítédult meg itt és keveredett, ba- sét. A mai könyvtári szárny szétzilálta a mi társaságun- 40-egynéhány évre visszarátkozott össze.
alapozását vidám kalákában kat is, többnyire különböző menőleg (felmerült költségeA magnós klubestek közé csináltuk. Az Iparoskörben nézeteket vallunk, de ez min- ink csökkentésére).
öntevékeny irodalmi és is- elődeink hagyományait foly- denki magánügye.
Köszönet az előkészítésért
Az összejövetelen a közös és a technikai közreműkömeret-terjesztő programokat tatva mi is bálokat rendeziktattunk, diavetítéssel és 16- tünk, majd áttértünk a na- múltra emlékeztünk, tiszte- désért a fentieken túlmenően
os „népszerű-tudományos” gyobb klubestekre, szereplési lettel gondoltunk a néhai ala- a régi klubosoknak (Román
kisfilmekkel fűszerezve. Ki- lehetőséget adva a helyi beat- pítókra és elhunyt társaink- János, Haraszti Alfréd, Janra.
emelkedő volt a Dalárdával felállású zenekaroknak.
kai László, Menyhárt László,
Először Reményi József Pohiba Nelli, Hohner Miklós,
közös „Lengyel-Magyar BaAz egykori vidám, néha
ráti Est” és egy saját Képző- csínytevő fiatalok felnőttek, idézte fel gyerekkorunkat Deme Gyula…), Farkas Csaművészeti Kiállítás is.
többen híres emberek lettek, az 50-es évekből, ecsetelve a bának, a Bakelit Filmklubos
Csoportosan néztük a TV néhányan ütköztek a tör- természeti környezetet, ahol Piros Gergelynek.
szabadidőnket töltöttük.
„Halló Fiúk! Halló lányok”, vénnyel.
A vetítés után, a lámpa felEzután diaképek következ- kapcsolásakor beindult a ráa „Táncdalfesztivál”, a „Ki
A többség átlagosan élt,
Mit Tud?”műsorait, az aktu- szakmunkás, alkalmazott, tek a Gödi Almanachból és csodálkozás a 4 évtizedig
ális korcsolyabajnokságok és vezető, vagy vállalkozó lett, saját fotóinkból, majd leve- nem látott arcokra. Többen
egymásba borultak, a lábakba szinte „beindult a bugi és a
rock and roll”. Azóta jönnek
a pozitív visszajelzések, folytatni szeretnénk a bulizást.
December 18-án, szombaton a Retro Ady Klub következő vetítésén ismét találko(Folytatás a 2. oldalról)
polgármester, majd felidézte a gondolkodnunk Vác működ- zunk!
közelmúlt rendkívül kedve- tetésében, építésében, jövőjé– Nagy öröm számomra, ző tapasztalatait. – A fiatalok nek formálásában – mondta a
Gallé Gábor
hogy egy ifjú nemzedék ak- felismerték és megérezték az polgármester, aki nagyon szeegykori klubvezető
tív közéleti szerepet vállal – összefogás felelősségét, mely- retné, ha ez az együttműkö+36-30/370 2491
kezdte köszöntőjét Fördős At- nek hatása egy püspöki város dés példaértékű lenne mások
tila, aki elismeréssel szólt a fi- életében hosszú távon is meg- számára is. – Szeretném, ha
atalokról, akik sokat tettek mutatkozik. Az én szerény minél többen lennénk, akik
azért, hogy Vácnak ismét ke- eszközeimmel segítem a szer- ezt az értékrendet képviselve
reszténydemokrata polgár- vezet működését – nyújtott politizálnánk, mert ez szolmestere legyen. Az ő lelkese- segítő jobbot Fördős Attila, gálja a magyarság valódi érdésük, felkészültségük, tárgyi aki szerint a politikai és köz- dekeit – zárta beszédét a váismerete új fejezetet indított el életi együttműködésük ön- ros kereszténydemokrata pola váci politikában – mondta a magáért beszél. – Együtt kell gármestere.
Befejezésül Hirling Zsolt
felolvasta Semjén Zsolt levelét, melyben a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke üdvözölte a váci szervezet megalakulását, melynek tagjait
Minden, ami az autómhoz kell!
kérte, hogy lelki és szellemi
építőként munkálkodjanak
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
tovább Szent István művén,
. Szűrők (Alco, Techncar)
a keresztény Magyarország
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
megvalósításán.
. Gyertyák (NGK, Beru)
Vetési Imre

Új nemzedék - Megalakult
az IKSZ váci szervezete
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A váci Madách Imre Művelődési Központ

Programajánlója
2010. december 1–2011. január 31.
December 18. szombat 10-12 óráig
és 16-18 óráig
Helyszín: Vác, Március 15. tér

B etle h emi m ű sor

10 óra Váczi Néptáncegyüttes,
10.30 óra Sajtkukacz együttes,
11.15 óra Omikron Színpad zenés karácsonyi gyermekműsora
16 óra Váczi Néptáncegyüttes
16.30 óra Fülemüle Hagyományőrző Énekkar – Kismarosról
17 óra Rockfolk Blues Band.
Hagyományos karácsonyi műsorokkal, süteménnyel
és forró teával várjuk az érdeklődőket.

Jászol él ő állatokkal !
2010. december 27. 19 óra

Ray Cooney: A miniszter félrelép
Vígjáték a Pannon Várszínház előadásban.
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ft.

December 11. szombat 16 óra

Tél i tár l at 2 0 1 0 - Ki á l l ítá s
A kiállítás fővédnöke: Fördős Attila Vác Város polgármestere
Köszöntőt mond: Mokánszky Zoltán Vác város alpolgármestere
Megnyitja: Szemadám György festőművész, író
Közreműködik: Szabó Sándor gitárművész
Megtekinthető: január 17-ig
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
klikkeljen ránk!

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

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.

Ledvilágítás technika

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175

Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

Költöztetés, mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig
KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

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

Dunakanyar Régió
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
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:
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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Madár egymillió forintot adományozott a vörösiszap károsultaknak

Erdei Zsolt: „Remélem, legközelebb
nagyobb kihívás vár rám!”

Fölényes, egyhangú pontozásos győzelmet aratott Erdei Zsolt (32-0, 17 KO) az Atlantic Cityben rendezett bokszgálán a kenyai Samson Onyango (20-7, 13 KO) ellen. Veretlen klasszisunk azóta már újra a családja körében pihenheti ki a meccs fáradalmait, és arra is jut ideje, hogy jótékonykodjon: egymillió forintot adományozott a vörösiszap károsultjainak. Nagy
álma, hogy Bernard Hopkins ellen léphessen ringbe, akár teljesülhet is, hisz a 45 éves legenda nem zárkózna el egy Erdei ellen vívandó találkozótól.
Amikor szinte napra pontosan egy éve
Kielben Erdei Zsolt valami földöntúli teljesítménnyel elhódította a WBC cirkálósúlyú világbajnoki övét
Giacobbe
Fragome
nitől, nem sokan gondolták azt, hogy Madár következő csatájára 364 napot kell majd
várni. Nos, veretlen
klasszisunk november
21-én Atlantic Cityben
lépett ringbe a kenyai
Samson Onyango ellen,
és Madár sima pontozással – 79-73, 80-72, 80-72 –
abszolválta a meccset, és teljesítményével remélhetőleg
sikerült meggyőznie az amerikai szakembereket, hogy
érdemes egy igazán nagy
mérkőzésre.
„Ha nem is tartom rossz bemutatkozásnak a teljesítményemet, mégsem vagyok maradéktalanul elégedett. Sajnos én is megéreztem, hogy
egy éve nem bokszoltam éles
meccset, ráadásul izgultam is
egy kicsit” – nyilatkozta Erdei Zsolt nem sokkal a mec�csét követően.
Az azóta hazatért Erdei úgy
véli, legközelebb áprilisban
léphet majd szorítóba. „Most
egy áprilisi meccsben gondolkodunk elsősorban. A bemutatkozás úgy-ahogy sikerült, és azt remélem, legközelebb már nagyobb kihívás
vár rám és olyan ellenfél, aki
ellen megmutathatom, mit is
tudok valójában” – osztotta
meg vágyait Erdei.
Nos, könnyen lehet, hogy
az álma valóra válhat, hisz a
profi boksz egyik élő legendája, a szintén félnehézsúlyban

bunyózó Bernard Hopkins
kijelentette, hogy szívesen
bokszolna Erdei Zsolt ellen, akit jól ismer, és nagyon
technikásnak tartja. Ha a 45
éves Hopkins december 18án megveri a WBC félnehézsúlyú világbajnokát, Jean
Pascalt, akkor könnyen elő-

fordulhat, hogy Madár ellen
védené meg először az övét.
Ebben az esetben viszont
nagyon jól jöhet, hogy a hírek szerint klasszisunkat az a
Eddie Mustafa Muhamad készítené fel a nagy derbire, akit
egyrészt szinte mindenki ismer és elismer Amerikában,

barkacsbolt
Verőce, Árpád út 49., Tel.: 06-27-350-087

másrészt olyan bokszolókat segített már a
csúcsra, mint a korábbi
WBC félnehézsúlyú bajnok Chad Dawson, vagy
az ex-nehézsúlyú világelső Hasim Rahman.
Az „Arc az egészségért alapítvány” arca és
egyik alapítója Madár
azt szeretné, ha a nehézségek leküzdése érdekében mindig olyan ös�szefogás lenne a jellemző hazánkra, mint amit
a vörösiszap károsultjainak megsegítése érdekében történt Magyarországon. „Szörnyű tragédia
ez, amely sajnos emberéleteket is követelt, családok otthona semmisült meg. Szeretnék segíteni, ezért a nemrég
kapott Prima Díjamból felajánlottam egymillió forintot az iszapkatasztrófa áldozatai számára” – jelentette ki
Erdei Zsolt.
- molnár Fotó: sportmenu.hu/
Erdei Zsolt Menedzsment

XII. évfolyam 24. 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

szeretNé tisztáN
hallaNi a szavakat?

NehezeN tud beszélgetNi
családtagjaival?

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat.
Szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

Dunakeszi szakorvosi
Rendelőintézet, AudiológiA
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

06-30/605-2339
JávoRszky ÖdÖn kóRház
AudiológiA
2600 vác, argenti Döme tér 1-3.

06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék
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Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

