
Az időarányos adatokból ki-
tűnik, hogy idén rekordszámú 
váltóra lehet számítani. Elem-
zők szerint azonban könnyen 
lehet, hogy jövőre nem csök-
kennek tovább a díjak. Idén 

viszont még jelentős összeget 
spórolhatnak meg az autósok. 
Ezt bizonyítja, hogy a novem-
ber elseje óta tartó kampány-
időszakban eddig több százez-
ren váltottak, ami kétszerese a 

tavalyi kampány első felében 
kezdeményezett biztosítóváltá-
soknak olvasható az eddig nap-
világot látott elemezésekben.   

Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Fidesz frakció javaslatára testületi 
határozatban kérte fel a város szocialista országgyűlési képviselőjét, Tóth Andrást – aki idő-
közben kilépett az MSZP-ből  – hogy a költségvetés parlamenti vitájában az önkormányzatok, 
köztük Dunakeszi érdekeit képviselje a kormányzati megszorításokkal szemben. Az előzetes hí-
rek szerint a Bajnai-csomag várhatóan 120 milliárdot von el a 2010-es költségvetésben az ön-
kormányzatoktól. Dunakeszi vezetői szerint a parlamenti döntés több mint 200 millió forinttal 
kurtíthatja meg a város jövő évi költségvetését. 
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(Írásunk a 2. oldalon)

A kármentesen vezetők előnyt élveznek a biztosítóknál

Vác belvárosában 299 garázs épül

Kisebb szünetek 
a mélygarázs-

építésben

A segélyszervezet és 
az önkormányzat összefogásával

Élelmiszersegély
 osztás Sződligeten

A dunakeszi képviselő-testület „segélykiáltása” 

Több mint 200 milliót érő szavazat?
Tóth Andrástól a város érdekének képviseletét kérik 

a kormányzati megszorításokkal szemben

„Kötelező” árverseny az ügyfelekért
Sokan választják a Tudatos vezető=olcsóbb „kötelező” 

– szlogennel kampányoló KÖBE-t
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Javában számolnak a gépjárművezetők, osztanak, szoroznak, hogy a legkedvezőbb ajánlattal ke-
csegtető biztosítónál kössék meg a kötelező biztosítást. Tombol a váltási kedv, biztosítók soha nem 
tapasztalt kedvezményekkel igyekeznek megnyerni leendő ügyfeleiket. Ennek is tudható be, hogy a 
díjak talán a lehetséges alsó határhoz érkeztek.

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

A Magyarországot is sújtó gazdasági és 
pénzügyi válság a családok ezreit sodor-
ta nehéz helyzetbe, tette bizonytalanná 
mindennapi életüket. A bajbajutottakon 
igyekszik segíteni hazánk egyik legna-
gyobb karitatív szervezete, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet. A nemzet-
közileg elismert szervezet a korábbi évek 
hagyományai szerint idén is folytatja EU 
élelmiszersegély-programját. Ebben az 
esztendőben 2 ezer tonna élelmiszer kerül 
az ország közel 300 településén a társada-
lom támogatására szoruló családok aszta-
lára a segélyszervezet jóvoltából. A minap 
200 sződligeti család között közel 3 tonna 
élelmiszersegélyt osztottak szét.
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Október végén, november ele-
jén még elmondható volt, hogy 
az amúgy is nagy vitákat kiváltó 

váci mélygarázs építése a tervek-
nek megfelelően halad. Azután 
az alvállalkozó dolgozói néhány 
napra levonultak az építkezésről, 
az értesülések szerint azért, mert 
a generálkivitelező – vélt vagy 
valós minőségi problémák vagy 
félreértés miatt - visszatartotta a 
kifi zetést. A munka folytatódott, 
ám nem sokkal később az egyik 
alvállalkozó biztonsági emberei 
elfoglalták a területet, ugyanis 
- a szerkezeti kivitelezést végző 
Pillér Lakásépítő Kft. szerint - a 
csövek átvezetésénél olyan szer-
kezeti elemek sérültek, amelyek 
statikailag veszélyessé tehetik az 
építményt. Ezért az építési ható-
ságnak statikailag jóvá kell hagy-
ni az épületszerkezeten történt 
beavatkozásokat. 

A gödöllői építési hatóság nem 
állította le az építkezést. A beje-
lentés nyomán helyszíni szemlét 
tartottak, majd a mélygarázs ter-

veit ellenőrizték, de ameddig a 
hatóság másként nem dönt, a jog-
erős építési engedély birtokában 
folytatható a beruházás. A fővál-

lalkozó Rapo-Bau Kft. fő-építés-
vezetője szerint is alaptalanok a 
Pillér Lakásépítő Kft. indokai, a 

munka folytatható. A vita 15 és 
20 centiméter átmérőjű csövek át-
vezetéséről szól, amely a fő-épí-
tésvezető szerint nem veszélyez-

teti a létesítmény stabilitását. A 
Pillér Lakásépítő Kft. ügyvezető-
je szerint azonban ők felelnek az 
épület szerkezeti állapotáért, és 
megerősítette, hogy az építési ha-
tóságnak kell kimondania, hogy 
a csövek átvezetése nem okozott 
kárt az épület szerkezetében. 

Hajdu Vilmos, a Váci Központi 
Parkoló Beruházó Kft. ügyveze-
tője, néhány hónapja sajtótájékoz-
tatón reagált az építkezés leállá-
sáról szóló akkori hírekre. Nem 
tagadta, hogy kivitelezésben ter-
mészetesen lehetnek nehézségek 
– amelyekről, mivel a beruházás 
a nyilvánosság előtt zajlik, ér-
tesülhet a lakosság is –, de ezek 
nem befolyásolhatják a mélyga-
rázs elkészültét. Abban az időben 
még elképzelhetőnek látta, hogy a 
vállalt határidő előtt át is adják a 
létesítményt. Az elmúlt napokban 
pedig leszögezte: érvényes épí-

tési engedéllyel rendelkeznek, és 
ennek megfelelően folytatják az 
építkezést.
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Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretében az Észak-
Magyarországi Régióban 66 
óvoda- és iskolafelújítási projekt 
valósulhat meg 2011-ig, közel 
16 milliárd forint támogatással. 
Szécsényben az általános iskola 
felújított épületének november 
19-i átadási ünnepségén részt 
vett Molnár Csaba kancellária-
miniszter, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta: Ezzel a fejlesz-
téssel az összetett iskolatípusú 
közoktatási intézményben jelen-
tősen javulnak az idejáró diákok 
továbbtanulási és önálló életvitel 
megteremtési esélyei. Kiemelte: 
az oktatás minőségi megújítása 

különösen fontos egy kiugró-
an magas munkanélküliséggel 
küzdő térségben, ahol jelentős 
a hátrányos helyzetű gyermekek 
száma is. A kormány követke-
zetesen végigviszi az oktatás 
minőségi megújításában vállalt 
feladatát, a 365 iskola és óvoda 
megújulását célzó projektek kö-
zül 220 már folyamatban van, és 
ebből 29 projekt már be is fejező-
dött – tette hozzá a miniszter.

Szécsényben az óvoda és az is-
kola korszerűsítését megvalósító 
beruházás első részeként mint-
egy 200 millió forint ráfordítás-
sal korszerűsítették az általános 
iskola épületét, a felújított tanter-

meket már birtokba is vehették a 
diákok.  Felújították a gépészeti 
rendszert és az elektromos be-
rendezéseket, hőszigetelték az 
épületet, kicserélték a nyílászá-
rókat, korszerűsítették a fűtési 
rendszert. Komplex akadály-
mentesítés történt és megújult a 
sportpálya is. Következő lépés-
ként jövő nyárig a három épület-
ben működő óvodát egy épületbe 
helyezik, ennek érdekében a Ma-
gyar úton lévő 75 férőhelyes óvo-
dát 200 férőhelyes óvodává és 15 
férőhelyes bölcsődévé bővítik. A 
bővítés keretében játszóházat és 
játszóudvart is kialakítanak.

Az alapkő egyben mérföldkő is 
Csörög életében, mondta a község 
leendő óvodájának alapkő-letételi 
ünnepségén Hegedűsné Kripák 
Ildikó polgármester, köszönetet 
mondva mindazoknak, akik hoz-
zásegítették a települést a támo-
gatás elnyeréséhez. A 160 millió 
forintos támogatást a központi 
költségvetés 2008. évi tartaléká-
ból kapta a község, miután polgár-
mestere kérése támogatóra talált 
dr. Bóth János országgyűlési kép-
viselőben, Vác polgármesterében 
és Varju László államtitkárban, 
aki akkor a Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke volt. Az önkormányzat tá-
mogatói szerződést kötött az Ön-
kormányzati Minisztériummal, 
elkészíttette az engedélyezési 
tervmódosítást, a kiviteli terveket 
a Beöthy & Kiss Mérnöki Irodá-
val, és a közbeszerzési eljárást 
követően a fővárosi székhelyű 
SZIRT Kft.-vel kötött szerződést 
a kivitelezésre.

A november 20-i ünnepségen, a 
megyei közgyűlés képviseletében 
köszöntőt mondott Kárpáti Zsu-
zsa, hangsúlyozva, hogy minden 
közösségi építkezés a közösség 
növekedésének, erősödésének a 
jele. Az alapkőletétel tehát azt jel-
zi, hogy Csörög növekszik, Csö-

rög jövőt épít magának. Dr. Bóth 
János országgyűlési képviselő, 
Vác polgármestere elmondta, va-
lóban lobbiztak azért, hogy forrást 
szerezzenek a csörögi óvoda meg-
építéséhez, és ez nemcsak a köz-
ségnek fontos, hanem a kistérség 

életében is jelentős változást hoz. 
Az intézmény hiánya egy telepü-
lés számára kiszolgáltatottsággal 
jár, az óvoda megépítése az igazi 
önállósodást jelenti Csörögnek.

A leendő óvoda alapjába 
Hegedűsné Kripák Ildikó pol-
gármester az intézmény látvány-
tervét és a 160 millió forintos 
támogatásról szóló döntést nyil-
vánosságra hozó Csörögi Hírlevél 
egy példányát tartalmazó hengert 

helyezett el. A tervek szerint, a 
2010-2011-es oktatási évben a 75 
gyerek befogadására alkalmas 
óvoda már működni fog.
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Általános iskola és óvoda felújításra 

Négyszáznyolcvan millió forint 
uniós támogatás Szécsénynek

Lerakták Csörög 
óvodájának alapkövét

Szünetek a mélygarázsépítésben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Iskolafelújítási Programja az elmúlt ötven 
év legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja, amelynek keretében 2011-ig 365 óvoda és 
iskola korszerűtlen épületének felújítása, bővítése valósul meg, 105 milliárd forint értékben. 
A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Összetett Iskola általános iskolájának és óvodájának felújítá-
sát közel 480 millió forinttal támogatja az unió.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Csörög polgármester asszonya – Kárpáti Zsuzsa és Dr. Bóth János 
jelenlétében – helyezte el a döntést tartalmazó dokumentumokat



A kettes főút melletti kereszt 
örök mementóként emlékeztet 
két édesanya tragédiájára, akiket 
néhány éve a koromfekete hajnali 
órákban gázoltak halálra az elsu-
hanó autók…

- Az egykori házgyár területén 
működő vállalkozások dolgozói 
közül sokan autóbusszal közle-
kednek munkahelyükre. Sajnos 
az úttest egyik oldalán sincs kivi-
lágítva a megálló – mondja tény-
ként Serfőzőné Kozma Ilona r. 
főhadnagy, a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság közlekedésrendésze-

ti osztály vezetője. A rendőrtiszt 
szerint rendkívül sok veszélyt rejt 
magában, hogy a gyalogosok a 
kivilágítatlan út mentén, a kije-
lölt gyalogos-átkelőhely  nélküli 
úttesten keresztül közelítik meg 
úti céljukat. 

Az arra járókat - testi épségük 
és biztonságuk érdekében - a vá-
rosi rendőrkapitányság láthatósá-
gi mellénnyel ajándékozza meg. 
– A magunk szerény eszközeivel 
így szeretnénk megelőzni, hogy 
bárki is baleset áldozata legyen. 
Két hete – lehetőségeink és leter-

heltségünk függvényében  - min-
den reggel és a sötétbe hajló esti 
órákban baleseti helyszínelőink 
kint vannak a helyszínen. Az ott 
közlekedő gyalogosoknak felkí-
náljuk a láthatósági mellényt – tá-
jékoztat a rendőrtiszt. Serfőzőné 
Kozma Ilona r. főhadnagy jóér-
zéssel mondta, hogy eddig min-
denki örömmel fogadta a rend-
őrség fi gyelmességét. – Többen 
most döbbentek rá, hogy milyen 
veszélyes úton közlekednek. 

„Tisztelt Miniszter Úr! Több 
mint tízezer vác-alsóvárosi lakos 
egyikeként ezúton érdeklődőm 
Önnél, hogy mikor zónázhatok 
lakóhelyem és Budapest között…” 
– Így kezdődik annak a sokszo-
rosított képeslapnak a szövege, 
amelyet Hónig Péter közlekedési 
miniszternek küldtek Alsóvá-
ros lakói. A színes képeslapot 
Ferjancsics László és Makrai Zsolt 
alsóvárosi képviselők juttatták 
el több ezer háztartásba, a postá-
zandó lap kísérőlevelében pedig 
ismertették azokat az érveket és 
lépéseket, amelyekkel a polgárok 
élhetnek, hogy a Vác-Budapest 

közötti zónázó vonatot Vác-alsón 
is sikerüljön megállítani. 

A menetrend módosítása érde-
kében már több lépést is tettek a 
képviselők, és csaknem egy éve 
dr. Bóth János polgármester, or-
szággyűlési képviselő is kérdést 
intézett a parlamentben dr. Mol-
nár Csaba miniszterhez a zónázó 
vonatok ügyében. A legutóbbi 
lapküldő akcióra levélben reagált 
Hónig Péter közlekedési, hírköz-
lési és energiaügyi miniszter. 
Mint dr. Bóth János polgármes-
ternek címzett levelében kifejti, 
egy alsóvárosi megálló lassítaná 
a zónázó közlekedést, amelynek 

éppen az a lényege, hogy a zóna-
határig nem állhatnak meg a vo-
natok. Nem állnak meg a nagyobb 
forgalmú gödi, dunakeszi állomá-
son sem. Álláspontja szerint, a 
megállások beiktatása az utazók 
többsége számára hátrányos len-
ne, ezért a kezdeményezést nem 
támogatja.

Ferjancsics László és Makrai 
Zsolt úgy véli, hogy a közlekedési 
miniszter levele visszalépés még 
a MÁV korábbi álláspontjához 
képest is, amely legalább ígéretet 
tett a menetrend felülvizsgálat-
ára. A két képviselő közleménye 
szerint, „mára látjuk, hogy eb-
ből sem lett semmi, mint ahogy 
a kulturált parkolási lehetősé-
gek megteremtéséből sem a váci 
nagyállomásnál”. A képviselők 
nehezményezik, hogy két éven 
belül P+R parkoló sem fog épül-
ni Vácon, de például Verőcén és 
Kismaroson hamarosan elkez-
dődnek a beruházások. 

Mint ismert, 13 Pest megyei 
településen épül a vasútállomás-
okhoz kapcsolódó parkoló és ke-
rékpártároló, ám Vác nincs a 13 
település között. A város – amely 
már korábban megállapodott a 
MÁV-val, hogy közös beruhá-
zásban építik meg az autóparko-
lót – abban bízhat, hogy a tervek 
hamarosan elkészülnek, és 2012-
ben már a kiépített parkolót is át-
adják a vasútállomásnál.

BORGÓ JÁNOS

Régiónkban legutóbb, novem-
ber 16-án, Sződligeten vehettek át 
lisztet, száraztésztát, mokkacuk-
rot, kekszet és tejet tartalmazó 13 
kilogrammos segélycsomagokat a 

rászorulók.     
– Sajnos a hazánkban tapasz-

talható tömeges elszegényedés 
jó néhány sződligeti családot is 
„megérintett”. A bajbajutotta-
kon a kizsigerelt önkormányzat-
ok sem mindig tudnak segíteni. 
A kötelező állami feladatokkal 
terhelt sződligeti önkormányzat 
sincs könnyű helyzetben, ezért 
már 2006-ban kialakítottuk az 
együttműködés kereteit a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezettel. 

Örülök, hogy a nemzetközi se-
gélyszervezettel karöltve sikerül 
enyhítenünk a társadalom perifé-
riájára került emberek gondjain 
– nyilatkozta megkeresésünkre 
Bábiné Szottfried Gabriella, a 

község polgármestere. – A negatív 
társadalmi folyamatok hatására 
drasztikusan növekszik a segélyre 
szorulók száma, amit az is alátá-
maszt, hogy a sződligeti központ-
ba tavasszal 20 tonna élelmiszer 
érkezett, melyet tőlünk szállítot-
tak tovább a térség - Kisoroszi, 
Galgahévíz, Hévízgyörk, Szent-
endre, Domony, Iklad és Szob 
– településeire. A közös segély-
akciókkal a hátrányos helyzetű 
családokon, a kisnyugdíjasokon, 

a létminimum környékén élőkön 
szeretnénk segíteni – tette hozzá. 

A sződligeti községházára ez-
úttal is nagy mennyiségű segély 
érkezett. – Az önkormányzat 
közel 3 tonna élelmiszert kapott, 
melyet a Gondozási Központ 
munkatársai a település 200 csa-
ládja között osztottak szét. Az 
adományból bőven jutott a közsé-
günkben működő – megyei fenn-
tartású – Viktor Speciális Otthon 
lakóinak is, akik 80 kilogramm 
lisztet, 84 kilogramm tésztát, 50 
kilogramm cukor mellett 96 liter 
tejet vehettek át – számolt be a 
sződligeti segélyezési program 
újabb eredményeiről az akció he-
lyi elindítója, Bábiné Szottfried 
Gabriella polgármester.

Mint megtudtuk a segélyszer-
vezet Észak-kelet Magyarország 
és a Dunántúl után ezekben a 
napokban megkezdte az EU-
élelmiszersegély programját 
Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves és Csongrád megyében 
is, ahol 36 településen 196 ton-
na tartós élelmiszert juttatnak 
el a rászorulóknak. A www.
segelyszervezet.hu híradása sze-
rint a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal, vala-
mint a programban szerepet vál-
laló önkormányzatokkal együtt-
működve idén 2000 tonna tartós 
élelmiszert oszt ki Magyarország 
mintegy 300 településén közel 
300 ezer hátrányos helyzetű la-
kosnak. 

(VETÉSI)
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tarta-
lom lényegi megváltoztatása nélkül 
– szerkesztett formában közölje. 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szer-
ző felel. A hirdetések valódiságát 
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!

Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Vác-alsón továbbra is 
átrobog a zónázó

A segélyszervezet és az önkormányzat összefogásával

Élelmiszersegély osztás Sződligeten

Kétszáz családon segített a segélyszervezet és az önkormányzat

Vác-alsón továbbra is átrobog a zónázó
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Rendőrök vigyázzák 
a gyalogosok biztonságát

Láthatósági mellényt ajándékoznak a kivilágí-
tatlan területen közlekedő gyalogosoknak

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás az 1. oldalról)



Az érthető óvatosság, és a korábbi „titkolódzás” hátte-
rében az áll, hogy Overdose tulajdonosa, Mikóczy Zoltán 
ellen csődbüntett vádjával indított eljárást a nagyváradi 
bíróság, amely nem jogerős ítéletében elsőfokon 1 év 7 
hónap szabadságvesztésre ítélte az ismert vállalkozót, 
aki üzlettársával Erdélyben működtetett húsfeldolgozó 
üzemet. A bíróság döntése ellen a szlovákiai magyar 
vállalkozó és az ugyancsak elítélt magyar üzlettársa fel-
lebbezett.  

Vajtó Lajos bejelentése óta még két hét sem telt el, 
amikor november 20-án, a legnagyobb titoktartás mel-
lett a késő esti órákban Overdose megérkezett régi 
kedvenc boxába, Alagra – adta hírül elsőként a www.
pannoniaoverdose.hu internetes portál.

A hírt szombat délelőtt a www.dunakanyarregio.hu 
szerkesztősége megkeresésére megerősítette Bus Antal, 
a Nemzeti Lóverseny Kft. alagi telephelyének vezető-
je. Overdose jó állapotban van – mondta a telepvezető, 
akitől megtudtuk, hogy a magyar lóversenyzés új „Kin-
csem”-ét régi boxában, Ribárszki Sándor tréner istállójá-
ban helyezték el. A ló nyugalma, zavarmentes felépülése 
érdekében őrzővédők vigyázzák Overdose-t. 

Ribárszki Sándor érdeklődésünkre elmondta, hogy 
ő irányítja a versenyló szakmai rehabilitációját. – An-
nak ellenére, hogy Overdose három hónapot boxban 
töltött el, friss, jó kedélyű – jelentette ki a szakember, 
aki ezekben a napokban csak rövid sétákat tesz a magyar 
csodalóval. – Nagyon bízom benne, hogy decemberben 
már ügethet is – reménykedik a kiváló tréner, aki a jövő 
hét vasárnapján Berlinbe költözik családjával, ahol a fő-
város közeli hoppegarteni lóversenycentrumban folytat-
ja tréneri karrierjét. 

Az ötszörös Derby győztes, nyolcszoros champion 
tréner a www.dunakanyarrregio.hu kérdésére kijelen-
tette, hogy valószínűleg Overdose követi őt Berlinbe a 
március végéig tartó alapozó tréningekre. 

Ribárszki Sándor beszámolt arról is, hogy Mikóczy 
Zoltán másodfokú tárgyalása december 3-án lesz Nagy-
váradon. Megerősítette azt is, hogy Overdose nyugalma 
érdekében kizárólag a www.pannoniaoverdose.hu ké-
szíthet felvételeket a szépen gyógyuló lóról.

VETÉSI IMRE
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    Miért fontos számunkra is-
merni Lenau munkásságát? E 
kérdésre válaszolva a professzor 
úr elmondta, hogy a költő élete 
első tizennyolc esztendejét Ma-
gyarországon töltötte. Temesvár 
mellett született, édesapja osztrák 
katonacsaládból, édesanyja budai 
polgárcsaládból származott. Fel-
sőfokú tanulmányait Pozsony-
ban és Magyaróváron végezte, 
ám egyiket sem fejezte be, élete 
további részét a költészettel je-
gyezte el. Költeményei jelentős 
részében az alföldi tájat, az itt élő 
emberek életét örökítette meg. 
Számos verse és több elbeszélő 
költeménye szól a cigányságról, 
ezek közül a legismertebb a Mis-
ka cigány a hegedűs című, mely-
ben egy rendkívül jólelkű, jámbor 
ember életét regéli el. E műve elő-
futára Arany János Toldijának, és 
Petőfi  Sándor János vitézének is.   

    Bár magyarul is jól tudott, 
verseit német nyelven írta s olyan 
rangos költők fordításai nyomán 
olvashatjuk, mint Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, 
Jankovich Ferenc, Tandori Dezső. 
A későbbiekben Ausztriában és 

Németországban élő költő élete 
utolsó hat évét a döblingi pszi-
chiátriai szanatóriumban töltötte. 
Sírja egy Bécs melletti temetőben 
található.  

    Lenau számunkra azért is 
fontos, mert a dunakeszi német 
kisebbségi önkormányzat – mely-
nek elnöki tisztét Mádl Antal tölti 
be – az idei évben a nevéről elne-
vezett díjat alapított. Az e célra 
létrehozott két kuratórium javas-
lata alapján a város iskoláiból 
évente egy-egy, a német nyelv ta-
nulásában kimagasló eredményt 
elért diákot, valamint egy nyelv-
tanárt részesítenek az elismerés-
ben. Első alkalommal az idei pe-
dagógus napon, a tanévzárókon, 
illetve a gimnáziumi ballagáson 
adták át a díjakat.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE 

A jövő év elejétől 17 új kisgyermek felvételére nyí-
lik lehetőség a Fóti úti 1. Számú Bölcsődében. A kép-
viselő-testület döntése értelmében az új csoportszobát 
az október végén kiköltöztetett Fejlesztő Napközi he-
lyén alakítják ki. Az átalakítási és felújítási költségek 
összege megközelíti a 3,5 millió forintot. 

Az új  csoportban elhelyezésére kerülő gyer-
mekek gondozásához a vonatkozó jogszabályok 
alapján 4 fő gondozónő és egy fő úgynevezett 

technikai személyzet alkalmazására van szükség. 
Tekintettel arra, hogy a bölcsőde egy fő plusz 
gondozói státusszal rendelkezik, 2010 januárjától 
3 új gondozóval és egy fős technikai személyzet-
tel bővül az intézmény létszáma. Ennek költségeit 
szintén biztosítja az önkormányzat.

Az új csoportszoba ugyan enyhít a férőhelygondo-
kon, de az idei évben így is több mint 150 jelentke-
zést volt kénytelen a város elutasítani. 

Jó néhányan vannak, akik nap 
mint nap Dunakeszi bejáratától, 
a körforgalmi csomópont közelé-
ben lévő építkezési területtől gya-
logolnak a sötét út mellett a ház-
gyári buszmegállóig. Ez nagyon 
veszélyes! Az elhaladó gépjármű 
vezetőjének egy pillanatnyi rö-
vidzárlata vagy fi gyelmetlensége 
beláthatatlan következményekkel 
járhat. A gyalogosok védtelenek 
– mondja nyomatékkal. - A mel-
lény használata esély arra, hogy 
az autósok észrevegyék őket. Ed-
dig tizenöten fogadták el a sárga 
mellényt, melyet reményeink sze-
rint valamennyien rendszeresen 
használnak is majd – bizakodik 
Serfőzőné Kozma Ilona, akitől 
megtudtuk, hogy a korábbi kettős 
tragédia után a rendőrség kezde-
ményezte a terület kivilágítását 
a házgyári autóbuszmegállónál. 
- Sebesség korlátozó és veszélyt 
jelző táblát helyeztettünk ki a te-
rületre – közli tényként. 

A közlekedésrendészeti osztály 
baleseti helyszínelői a gödi őrs 
járőreivel az akciót kiterjesztették 
a kapitányság gödi területére is. 

- Göd talán legveszélyesebb 
szakaszán – ahol legutóbb ja-
nuárban tartottunk akciót – az 
alsógödi városrészt Újteleppel 
összekötő Nemeskéri Kiss Mik-
lós úton is jelen vannak kollégá-
im. Sajnos már ezen az úton is 
volt halálos gyalogos gázolás. A 
helyszínelés ideje alatt is közle-
kedett arra olyan gyalogos, akin 
semmilyen láthatósági mellény 
nem volt. Azonnal adtunk neki 
egyet. De nem lehetünk ott min-
dig, mindenhol! – teszi hozzá. 

Ha mindenhol nem is, de a 
közeli Oázis lakóparkban lévő 
bölcsőde környezetében ezekben 
a napokban mindenképpen meg-
fordulnak a gödi őrs járőrei, mert 
ott a kivilágítatlan kerékpárral 
közlekedő szülőkre leselkedik 
veszély...  

(VETÉSI)

Előadás Nikolaus Lenauról

Újabb bölcsődei férőhelyek

Overdose péntek óta újra Alagon
Vége a titkolódzásnak-őrzővédők vigyázzák a csodaló nyugalmát

Mádl Antal

(Folytatás a 3. oldalról)

A határozati javaslat támoga-
tói a testületi vitában kiemelték, 
hogy felkérésük „segélykiáltás”, 
amely a város jövője iránti fele-
lősségérzetükből táplálkozik, 
nélkülöz mindenféle pártpoliti-
kai érdeket. Az egymásnak fe-
szülő érvek vitájában az előter-
jesztés támogatói Kecskeméthy 
Géza polgármesterrel és Dióssi 
Csaba alpolgármesterrel az élen 
visszatérően hangsúlyozták, 
hogy a kezdeményezéssel nem 
„Tóth Andrást akarták kellemet-
len helyzetbe hozni, hiszen már 
nem is tagja a pártnak”, hanem 
a városban élő lakosság érdekei-
nek határozott képviseletére ké-
rik fel a kormányzati megszorító 
akarattal szemben. E rendkívüli 
felkérést az indokolja, hogy a 
napvilágot látott információk 
szerint – fogalmaztak a fi deszes 
javaslat támogatói - a Bajnai-
csomag a 2010-es költségve-
tésben várhatóan 120 milliárd 

forintot von el az önkormány-
zati szférától. Az előzetes szá-
mítások szerint 2010-ben Du-
nakeszinek több mint 200 millió 
forinttal kevesebb jut az állami 
költségvetésből, melynek hiánya 
rendkívül nehéz helyzetet idéz 
elő a városi intézményrendszer 
működtetésében. Súlyosbítja a 
kialakult pénzügyi helyzetet, 
hogy a gazdasági válság miatt 
bevezetett korábbi kormányzati 
megszorítások hatására már az 
idei évben 200 millió forinttal 
kényszerült „karcsúsítani” a vá-
ros költségvetését a képviselő-
testület.  

Az előterjesztést ellenző Asz-
talos Armand „erősen kampány 
ízűnek” nevezte a határozati ja-
vaslatot. Emlékeztetett rá – töb-
bek között - hogy Tóth András 
500 millió forintot lobbizott ki a 
Széchenyi Iskola felújításához. 
Tudja, hogy nehéz helyzetet 
okoz az elvonás, de ez elkerülhe-
tetlen, ha Magyarország 2015-ig 

(Folytatás az 1. oldalról)

   Nagy sikerű irodalomtörténeti előadást tartott november 5-dikén a dunakeszi Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban dr. Mádl Antal nyugalmazott egyetemi tanár. A reformkor Közép-Európájának 
német nyelvű költője, Petőfi  „előfutára” címmel Nikolaus Lenau (1802-1850) osztrák költő életét és 
munkásságát idézte fel a nagy számú hallgatóságnak.

Több hónapos franciaországi és angliai rehabilitáció után hazaérkezett Overdose – jelentette be az 
MTV Szólás szabadsága című műsor november 8-i adásában Vajtó Lajos. A Nemzeti Lóverseny Kft. 
ügyvezető igazgatója azt azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy a csodaló további rehabilitációját 
hol folytatják, hol szállásolták el. A ló biztonsága és nyugalma érdekében szűkszavúan annyit tett 
hozzá, hogy Alagon és a Kincsem parkban ne keressék, mert egyik helyen sincs. A bejelentés óta még 
két hét sem telt el, s péntek este a legnagyobb titokban Overdose megérkezett Alagra.

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt és 
Családját a dunakeszi-gyárte-
lepi Jézus Szíve templomban
2009. november 29-én, va-
sárnap 16 órakor kezdődő 

ADVENTI ZENEI ÁHÍTATRA
és

ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁSRA. 

Védnök: Szádoczky Károly 
apát, kanonok plébános

Támogató: Kecskeméthy 
Géza polgármester és 

az Egyházközség
Közreműködnek:
Anna Gulyás – ének

Morva Péter és Dr. Ta-
si László – orgona

Horváth Kinga – fuvola
Gödi Búzaszem Isko-

la éneklő csoportja
Vezeti: Irányi Márta

Dunakeszi ének kvartett
Vezeti: Gyombolai Bálint

Dunakeszi Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola Vonószenekara

Vezeti: Kátai Katalin
Dunakeszi Servite Öku-

menikus Kórus
Karnagy: Dr. Gyombolainé 

Kindler Edit
Dunakeszi Harmonia 

Sacra Kórus
Karnagy: Szakáll Lászlóné

Műsorvezető: Altsach Gergely
Belépődíj nincs! Támo-

gatást köszönjük.
A hagyományos karácsonyi 

vásár e napon kezdődik. 

A dunakeszi képviselő-testület „segélykiáltása” 

Több mint 200 milliót érő szavazat?
Tóth Andrástól a város érdekének képviseletét kérik 

a kormányzati megszorításokkal szemben

Nagy György örömmel vette át a láthatósági mellényt 
Polgár Zsolt r. hadnagy és Lovasi Viktor r. főtörzsőrmestertől  

Rendőrök vigyázzák 
a gyalogosok biztonságát

be akarja vezetni az eurót. Dr. 
Kiss Róbert sem ért egyet az-
zal, hogy 120 milliárddal kur-
títja meg az önkormányzatokat 
a kormány, de az előterjesztést 
haszontalannak tartja, mert a 
honatyák „már rég túl vannak 
az általános vitán, már nem 
lehet módosító javaslatot elfo-
gadni. Kampánynak jó.” Ennek 
ellentmondva Erdész Zoltán al-
polgármester kijelentette: „Ezek 
a módosító javaslatok benyúj-
tásra kerültek, az országgyűlés 
munkarendjében szerepelnek, a 
határozati javaslat utolsó mon-
data a fontos, hogy ne támogas-
sa a költségvetési javaslatot.” A 
parlament várhatóan november 
30-án fogadja el az ország költ-
ségvetését. 

A határozati javaslatot a Fi-
desz és a Lokálpatrióta többség 
14 igen, 4 nem ellenében - az 
SZDSZ-MSZDP frakció tagjai, 
Asztalos Armand, Molnárné 
Zólyomi Julianna, Sótonyi Ta-
más és Stehlik Ferenc – és a 
frakcióvezető, Dr. Kiss Róbert 
tartózkodása mellett fogadta el.

Szerkesztőségünk hétfő esti 
megkeresésére Tóth András or-
szággyűlési képviselő elmond-
ta, hogy nem ismeri a határozat 
tartalmát, őt az önkormányzat 
részéről sem szóban, sem írás-
ban nem értesítették a képvise-
lő-testület döntéséről.   

VETÉSI IMRE
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Szép hagyomány a tér-
ségünkben tevékenykedő 
néptáncegyüttesek, folklórcso-
portok időről időre megrendezett 
találkozója, műsoraik bemuta-
tása. E találkozóknak rendre 
Dunakeszin, a VOKE József 
Attila Művelődési Központ ad 
otthont. Így került sor legutóbb, 
november 21-én négy település – 

Fót, Nagykáta, Göd és Dunakeszi 
– egy-egy jeles együttesének be-
mutatkozására.

Az est során – melynek mű-
sorvezetői tisztét Latinovics Zol-
tán művelődésszervező látta el 
– elsőként a fóti Cselényi József 
népdalkör mutatkozott be. Az 
együttes 1997-ben alakult meg a 
népzenei hagyományok őrzését 
tűzve ki célul. A Páva-díjas nép-
dalkör művészeti vezetője Kovács 

László népzenész, a Népművé-
szet Ifjú Mestere, citerás. Rend-
szeresen fellépnek Fót kulturális 
rendezvényein, és szerepelnek az 
ország különböző településein is, 
2003-ban Kárpátalján is felléptek 
egy népzenei fesztiválon. Hangu-
latos műsorukban domaházi dal-
lamokat és bordalokat énekeltek.

Négy évtizedes múltra tekint 

vissza a nagykátai Tápiómente 
Táncegyüttes. A többszörösen ki-
válóra minősített együttes reperto-
árján az egész magyar nyelvterület 
tánc-zene-ének kincsvilága szere-
pel. Nagy sikert aratott műsoruk-
ban dobozi csárdást, pünkösdölő 
leánytáncot, csizmacsapó férfi tán-
cot és küküllőmenti táncokat lát-
hattunk. Bemutatkozott önálló 
műsorblokkal a tánckart kísérő 
Mente zenekar és Lendvai Zsa-

nett énekes is. A nagy múltú tánc-
kar művészeti vezetője kezdettől 
Domján Lajos, a Magyar Kultúra 
Lovagja, a Népművészet Mestere.

Kartali verbunkost és csárdást, 
valamint kalocsai táncokat lát-
hattunk a gödi Röcögő néptánc-
csoport előadásában. Az együttes 
három korcsoportból, összesen 
hatvan főből áll, művészeti ve-
zetőjük Czinóber Klára néptánc 
pedagógus. A tánc mellett a nép-
zene, a tárgyalkotó népművészet 
és a népköltészet is helyet kap 
tevékenységükben. Emlékezetes 
műsorszámuk volt egy iskolai 
néptáncóra táncban elbeszélve.

Az est záró produkciójaként 
lépett színpadra a dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium di-
ákjaiból tizenöt éve alakult Duna 
Gyöngye együttes. Művészeti ve-
zetőjük Gyúró Tamás és Gyúróné 
Domján Andrea. A sikeres múltra 
is visszatekintő nagyszerű társulat 
műsorában Erdély csodálatos tá-
jait idézte meg. Előbb marosszéki 
forgatóst, majd kalotaszegi fér-
fi táncot, ezt követően szatmár 
vidéki leánytáncot és mezőségi 
táncokat láthattunk. Végezetül 
egy régebbi „slágerszámukat”, 
egy lendületes, magával ragadó 
cigánytáncot mutattak be. 

    Szép estét tölthettek együtt 
a néptánc és népzene kedvelői, a 
fellépő együttesek színvonalas 
produkcióikkal a magyar népi 
kultúra kincsestárából nyújtottak 
emlékezetes ízelítőt.   

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE
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A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Kistérségi néptánctalálkozó

Emlékezetes volt a Tápiómente Táncegyüttes műsora

„Kötelező” árverseny az ügyfelekért
Sokan választják a Tudatos vezető=olcsóbb „kötelező” 

– szlogennel kampányoló KÖBE-t

A piac egy jelentős, mintegy 15 százalékát ki-
hasító KÖBE a Tudatos vezető=olcsóbb „kötelező” 
felhívásba tömöríti ajánlatát, mellyel nagyon sok ve-
zetőt sikerült „megnyerni”. A biztosító egyesületnek 
a Vác-és Vidéke Ipartestület székházában 2002 óta 
működő irodájában ezt igazolja vissza a céget kép-
viselő Késhegyi László. A Köztársaság úti belváro-
si irodában dolgozó szakember szerint az ügyfelek 
számára vonzó a KÖBE ajánlata, melyből kiemelte, 
hogy jelentős előnyt élveznek a nagy tapasztalattal 
rendelkező, évek óta kármentesen vezető, az ötve-
nes, hatvanas éveikben járó autósok. A megbízható-
ságot, a rutint értékeli ajánlatában az egyesület, de 
gondolnak a kiskorú, több gyermeket nevelő szülők-
re is, akik az óvatosan közlekedő autósok táborába 
tartoznak. – Egyesületünk új szolgáltatása, a Tuda-
tos Vezetők Klubja, melybe azokat a gépjárműveze-
tőket várjuk, akik a hazai „átlag gépjárművezetőnél” 
többet akarnak tenni családjuk és saját biztonságuk 
érdekében – mondja Késhegyi László, miközben 
sorolja a klubtagsággal járó szakmai előnyöket. – 
Aki csatlakozik duplán jól jár, hiszen felfrissítheti 
és gyarapíthatja a gépjármű vezetéssel kapcsolatos 
ismereteit, sőt jelentős összeget is megtakaríthat a 
„kötelező” díjából. 

A KÖBE ajánlatában előnyt élveznek a középka-
tegóriába tartozó (1150-1500 cm3) autók. A szak-
ember külön hangsúlyozta: „Kötelező és casco egy 
áron! Egyidőben két okos döntést is hozhat, mivel 
a KÖBE egyszerűen megköthető casco biztosítását 

is megvásárolhatja kedvező díjú kötelező felelősség-
biztosítása mellé.”

Késhegyi László szavait támasztja alá az KÖBE 
két új partnerei is. – Hűséges alkat vagyok, 20 évig 
voltam egy nagy biztosítónál, de most váltottam, 
mert számomra jóval kedvezőbb a KÖBE ajánlata – 
mondja Nagy Lajosné műszaki kereskedő, aki nagy-
ra értékeli, hogy végre van egy cég, melynél előny, 
nem pedig hátrány, ha valaki átlépett az ötödik ik-
szen. – Emellett az is előnyt jelent számomra, hogy 
kármentesen vezettem az elmúlt években. A KÖBE 
éves szinten 7400 forintot spórol meg nekem – teszi 
hozzá. Ezt erősíti meg Balázs Sándorné is, aki egy 
mondatba tömöríti döntésének lényegét: „Januártól 
a KÖBE szolgáltatásait veszem igénybe, mert szá-
momra sokkal több kedvezményt nyújt, mint az a 
biztosító társaság, ahol eddig voltam.” 

A tudatos vezetők számára a KÖBE egyenlő az 
olcsóbb „kötelezővel” – mondja bizakodóan Késhe-
gyi László. 

(X)

(Folytatás az 1. oldalról)

0-24 h0-24 h
• Villanyszerelés

• Vízvezetékszerelés
• Dugulás elhárítás

2 órán belül
Ügyelet: 06/70 599-599-4

• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, 
laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső 

dekorációs munkák, gipszkarton falak és 
álmennyezetek építése, stb.
T.: 06-30-386-4456.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, ház-

hozszállítással. Telefon:06-30/296-1771.

• Találja meg Ön is a párját!
A Dunakanyar régiójának Cronos TÁRS-

KERESŐ IRODÁI Vácon és Dunakeszin. 
14 órától: 06-20/566-5047.
• Dugulás elhárítás hétvégén is kiszállási 

díj nálkül. Telefon: 06-70/626-5709
 •  Pilismaróton  ártér-mentes üdülő-öve-

zetben 1200 m2-es telken faház  eladó.
Iá.: 7,5 Mft.   •   Tel.: 06-70/328-5169

A P R Ó H I R D E T É S E K

Kéthetente Kéthetente 
80 ezren olvassuk!80 ezren olvassuk!

Hirdessen Ön is a térség 
legolvasottabb újságában.

Hirdetésfelvétel: 
keszipress@ invitel.hu, 

Tel.: 06 30 342 8032,    
06 27 502 390

Újságunkat és
napi aktuális 

cikkeinket 
elolvashatja

www.dunakanyarregio.hu
honlapunkon



A mennyezetfűtés esetleg falfűtés , vagy ezek kombiná-

ciója a sugárzó hőleadás elvén működnek, tehát az épület 

szerkezete adja le, vagy vonja el a hőt, attól függően, hogy 

fűteni vagy hűteni szeretnénk. A működés megértéséhez 

néhány szavas magyarázat: a hősugárzás az elektromág-

neses hullámok által továbbított energia. A hőnek egyik 

testről a másikra történő átadása anyagi hordozó nélkül 

megy végbe. Pl. a nap közvetlenül fűti a földet az űrön ke-

resztül is, ebből az is következik, hogy 0°C alatti hőmér-

séklet mellett is lehetséges a napozás (síparadicsomokban 

láthatunk ilyet)

A melegsugárzás érzékelése jelenlétében az ember 

hőérzete alacsonyabb környezeti hőmérsékletet igényel, 

ugyanakkor komfortérzete mégis biztosított. A lakótér alacso-

nyabb hőmérséklete pozitívan hat a vegetatív idegrendszerre, 

az ember frissebbnek érzi magát, másrészről pozitívan hat 

a pénztárcánkra is a megtakarítás által.

  Orvosi szempontból figyelemreméltó, hogy a helyisé-

gek porterhelése jelentősen csökken a légventilláció hiánya miatt (kicsi a hőmérséklet különbség a sugárzó felület és a levegő 

hőmérséklete között), ami különösen az asztmás és porallergiás személyeknek jelent nagy előnyt. Az általunk tervezett és 

szakszerűen beépített mennyezetfűtés csöveire 100 év garanciát vállal a gyártó. Új épületeknél javasoljuk a födém betonszer-

kezetébe elhelyezhető csőrendszert betervezni.

6 XI. évfolyam 23. szám

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Az 5-LET Kft. új technológiája: Radiális Földszonda Telepítés (RFT)Az 5-LET Kft. új technológiája: Radiális Földszonda Telepítés (RFT)

Korszakalkotó újítás a geotermikusKorszakalkotó újítás a geotermikus 
hőszivattyúk talajszondáinak építésében!hőszivattyúk talajszondáinak építésében!

Elöljáróban néhány mondat a geotermikus hőszivattyú előnyeiről:

Közép-Európában elsőként!Közép-Európában elsőként!

1 kWh villamosenergia befektetés = 4 kWh fűtési energiával!

Tehát télen fűtünk, nyáron hűtünk! Hogyan?

Szeretném külön fi gyelmükbe ajánlani az 5-let Kft komplex és 
egyedi szolgáltatását, amely a következő elemekből tevődik össze:

Miben más az általunk kínált geotermikus szondarendszer?

Ami hátrány volt, elmúlt: 
Egyszerűvé és olcsóvá válik 
a földszonda építés 
az 5-let Kft RFT technológiájával

Mi kell mindehhez?

Pontosabban: 1 kWh villamos energia ára bruttó 29,82 Ft*, az ebből nyert 1 kWh fűtési energia költsége bruttó 7,5 Ft! Ugyanez 

a hatékonynak tartott kondenzációs gázkazán esetén 16 Ft/kWh a hagyományos gázkazán esetén ez még magasabb 10-20%-al!                                                                                      

*(geotarifa; 2009.08.01-től érvényes hivatalos díjszabás)

1. Talajszonda, amely a hőszivattyú talajköri keringését biztosítja

2. Hőszivattyú, kapocs a talajkör és az épület fűtésköre között. Továbbítja a hőenergiát az épületbe, vagy az épületből

Egy kis magyarázat: hogyan telepítették eddig a földszondákat?

3. Felületfűtés, illetve hűtés az épület helyiségeiben

Nyáron levezetjük a talajba 

az épületben képződő fölösleges hőenergiát:

Mennyezetfűtés metszete: a csővezetéket mindössze 

néhány mm beton takarja, ezáltal gyorsan reagál a rendszer 

Függőleges szonda telepítése az 5-let Kft 

egyik építkezésén 2005-ben

Elek István 5-let Kft ügyvezető • elek@5-let.hu 

A panelek előregyártott formában érkeznek a helyszínre.

Dunakeszi: általunk tervezett és épített társasház mennyezeti 

fűtő-hűtő panelek elhelyezése a vb. födém zsaluzatába. 

Télen kivesszük a talajból az ott elraktározódott hőenergiát:

Dunakeszi: 3 éve épült társasház egyik hőközpontja 

Családi ház „hőközpontja”

Technológiánknak köszönhetően a telket teljes egészében tudjuk használni a szondarendszer telepítésére, beleértve az épü-

let alatti terület is. Tervezéskor és telepítéskor figyelembe vesszük a terület növényzetét, a földalatti közműveket és építményeket, 

az adott talaj- és talajvíz viszonyokat. 3D-s tervezéssel bemutatjuk a szondák fizikai elhelyezését, és számításokkal pontosan 

megadjuk az adott talajrétegek hővezető és hőtároló képességét, amely alapján teljesen pontosan megtudjuk határozni a  szon-

dák hosszútávú teljesítményét is. Az általunk telepített szondákra 50 év garanciát vállalunk, beleértve az energiahozamot is!

• Igény esetén komplett geotermikus hőközpont tervezés, kivitelezés, beüzemelés

• Igény esetén a megálmodott geotermikus fűtésű és hűtésű épület teljes körű tervezése, engedélyeztetése, a projekt 

generálkivitelezése egészen a kulcsrakész állapotig, 

• jelentősebb geotermikus energiát használó beruházások esetén komplex és rendkívül kedvező feltételekkel működő projekt-

finanszírozás megoldása

• jelentősebb geotermikus energiát használó beruházások komplett pályázati ügyintézése, beleértve a tanulmányok elkészítését is

• beüzemelés utáni karbantartás, vagy igény esetén akár távfelügyeleti szolgáltatás működtetése

• egyetlen aknából indított szonda rendszer a tér minden irányába

• 1 akna 1 m2-et vesz el a kertből!

• mivel egyetlen pontban vannak a szondák, akár pázsit kertben 

is telepíthető; a környezeti rombolás minimális

• akár az épület alá is telepíthető, ezáltal jobb térkihasználás, to-

vábbá a ferde szondáknak köszönhetően nagyobb a talajvizes 

rétegekkel való érintkezés (jobb hővezetés = nagyobb hatásfok)

• kisméretű, de nagy teljesítményű gép; befér olyan helyekre is, 

ami eddig elképzelhetetlen volt

• csöndes, és teljesen tiszta működés; egyáltalán nem károsítja 

a környezetet, a talajban lévő vízrétegeket, mivel teljesen zárt 

technológiás a fúrórendszere. A fúrási zagy konténerbe üríthe-

tő, a pázsit tiszta marad

Mindannyian tudjuk, hogy a legüzembiztosabb és egy-

ben stabilan jó hatásfokú hőszivattyús fűtés, illetve hűtés 

rendszerek a  talajszondáról táplált geotermikus hőszivaty-

tyúk. Az előnyök mellett  meg kell említenünk a költséges és 

nehézkes földszonda rendszer kiépítését, amely általában a 

nagy területigény mellett komoly földmunkával is járt, amely 

miatt kis területeken vagy kialakult növényzettel rendelkező 

területeken ez a módszer nem volt alkalmazható.

Az általunk javasolt német gyártmányú hőszivattyú és az ahhoz tartozó vezérlési rendszer biztosítja a tökéletes és igen gaz-

daságos működést, továbbá a hosszú élettartamot mind fűtés, mindpedig hűtés üzemmódban. Szükség esetén egyedi hőmeny-

nyiségmérést, helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást, távfelügyeleti rendszereket is tudunk tervezni és telepíteni. A hőszivattyú 

biztonságos: nem tud felrobbanni, nincs égésterméke. A hőszivattyú környezetbarát: nem szennyezi a levegőt, hiszen nincs 

kéménye, és negyed annyi energiát használ, mint fosszilis energiahordozót fogyasztó riválisai. Az általunk beépített és karbantar-

tott hőszivattyúkra 5 év garanciát vállalunk.



A versenyt rendezi és támogatja: 
Vác Város Önkormányzata

A versenyt rendezik: Váci Ifjúsá-
gi Sportegyesület, Vác Város Kör-
nyezetvédelméért Alapítvány, Bíró 
György és BARÁTAI.                                                      

Versenyközpont: Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázium 
Aulája, Vác Iskolacentrum (Szérűskert) 
A nevezés az idén is díjtalan!

Nevezés: Helyszínen, Előnevezés: 
November 20-tól, december 4. péntek 
12 óráig a www.mikulasfutas.atw.hu 
honlapon. Az első 111 bulifutás, első 
77 az 5,7km-es, első 55 a 11,5 km-es 
távokra előnevezők Mikulásfutás pó-
lót kapnak.      

A verseny időpontjai, távjai és li-
mit ideje:

7.30 - 8.20  Ovisfutás nevezés,
7.30-9,00 Mikulásfutás regisztrá-

ció és nevezés
 8.30  Ovisfutás a sportpályán
 9.30  2 km, 5,7 km, 11,5 km-es tá-

vok  rajtja az iskola előtt
11.30  Eredményhirdetés, díjak át-

adása a Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium aulájában

Limit idő: 2 óra, Utolsó érvényes 
beérkezés: 11,30 óra. 

Korcsoportok nemenként:
Ovisfutás: Kis csop: 3 – 4 éves, 

Középső csop: 4 – 5 éves,
Nagy csop: 5 – 6 év.
Bulifutás 2 km-es táv: Nincs chip, 

nincs kategória, (csak buli van) 
5,7km „Kiscsille” és 11,5km 

„Nagycsille”távok: Gyermek A(-9 
év)-B(10-12 év),  Serdülő (13-15 
év), Ifi  (16-17 év), Junior(18-19 év), 

felnőtt(20-39év), Senior(40-év)
Családi: 3 egyéni nevezéssel, Isko-

lák: létszámarányos, Egyesületek: ab-
szolút, A legötletesebb, mikulásnak 
öltözött futókat bemutató jelleggel 
jutalmazzuk.

Díjazás: Az Ovis futáson a kor-
csoportonkénti I.-II.-III. helyezést 
díjazzuk.

A 2 km-es Bulifutáson, csak fér-
fi  és nő abszolút I.-II.-III. helyezést 
díjazzuk. Az 5,7 és 11,5 km-es távo-

kon nemenként és korcsoportonként 
minden I.-II.-III. helyezett díjazásban 
részesül. 

Az eredményhirdetésen megjelenő 
versenyzők között Mikulásfutás pó-
lók, és egy mountain-bike kerékpár 
kerülnek kisorsolásra.

Információ: Bíró György, tel: 06- 
30- 9- 213- 924    

A verseny védnöke: Dr. Beer 
Miklós Megyéspüspök, Házigazda: 
Boronkay iskola

Dr. Bóth János polgármester 
köszöntőjével, Szabó Péter tör-
ténész méltató szavaival nyílt 
meg Dobai János történetíró Az 
erdélyi fejedelmek című ismeret-
terjesztő gyűjteményét bemuta-
tó kiállítás, a váci Madách Imre 

Művelődési Központban. Dobai, 
Vác Város Díszpolgára, huszon-
egy erdélyi fejedelem életútját - 
egy több mint másfél évszázados 
időszak fontos és kevésbé fontos 
szereplőit - mutatta be képekben 
és szövegben, látványos tabló-
kon. A november 13-án megnyílt 
kiállítás akár történelemkönyv is 
lehetne az iskolákban. 

– Úgy gondoltam, hogy hat-
vanhárom kiállításom után, 
nyolcvanadik évemben már nem 
kezdek semmi újhoz – meséli 
Dobai János. – De nem találtam 
a helyem, végül is megnéztem, 

milyen történelmi évforduló van 
az idén. Bethlen Gábor halálának 
évfordulója, de rájöttem, hogy 
kevés csak Bethlenről csinálni 
kiállítást, így aztán elkezdtem 
feldolgozni valamennyi erdélyi 
fejedelem életét.

A tablók sora Moháccsal, az 
ország három részre szakadásával 
kezdődik, a nagy fejedelmekkel, 
Bethlennel, Bocskaival, Báthory 
Istvánnal több tabló is foglal-
kozik, ám helyet kapnak az alig 
ismertek is: Báthory András, Ke-
mény János vagy Barcsay Ákos.

– Aki ezen a kiállításon végig-
megy, százötven-százhatvan évet 
fut végig – mondja Dobai János. – 
Kilenc hónapom telt azzal, hogy 
könyvtárba jártam. A legfonto-
sabb ismeretekre koncentráló 
szöveg mellett, különösen nagy 
munka volt a képeket összeszedni, 

és élvezhető nagyítást készíttetni 
róluk. Azt akartam, hogy ne csak 
érdekes, hanem szép is legyen a 
tárlat. És olyan képeket kerestem, 
amelyek kevésbé ismertek… 

Volt olyan gyűjtőtársa, aki 
több tucat képet adott kölcsön, 
hogy lemásoltathassa, és a több 
mint 400 kép között van olyan, 
amelyhez a készségesen segítő 
török nagykövetség révén jutott. 
Magát a kiállítást a váci önkor-
mányzat segítségével rendezhette 
meg, Kiss János városi képviselő 
választókörzete képviselői kere-
téből támogatta.

– Szerettem volna, ha a tanárok 
elhozzák diákjaikat egy-egy rend-
hagyó történelemórára – jegyzi 
meg befejezésül Dobai János -, 
hiszen minden politikai felhang 
nélkül be lehetne itt mutatni Er-
délynek a magyarság szempontjá-
ból fontos másfél évszázadát!
    
 BORGÓ JÁNOS
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Erdély huszonegy fejedelme
Dobai János tablói a váci művelődési központban

Beszélgetés a „virágképek 
festőjével”, Orvos Andrással

Dobai János kiállítását óriási érdeklődéssel fogadta a közönség

Orvos András festőművész 
Görög templomban megrendezett 
retrospektív tárlata alig néhány 
hete ért véget, ám a művész to-
vábbra sem pihen; új – Bárdosi 
József művészettörténésszel kö-
zös – kiállítása, az Arculatok, no-
vember 20-án nyílt meg a Curia 
Galériában.  

Orvos Andrással e két kiállítás 
kapcsán beszélgettünk.

– A szülővárosomban, Békés-
csabán 5 évvel ezelőtt, a 65. éves 
jubileumom alkalmából rendez-
ték meg az életmű kiállításomat; 
a váci tárlat részben ennek a foly-
tatása volt. A Görög templom 
nagyon meghatározó helyszín 
számomra, részben, mert felidé-
zi a legendás, balatonboglári ká-
polnatárlatok emlékét. Ebben a 
szakrális térben izgalmasabbak a 
képek. A tárlat annyiban visszate-
kintő, hogy az anyagot különböző 
alkotói korszakokból válogattam, 
s így valóban egy ív rajzolódott ki 
rajtuk keresztül. A legrégebbi egy 
’71-es virágkép, a legelső, konst-
ruktív szerkezetekbe foglalt, erős 
dekorativitást tükröző virágképek 
közül, melyek a mára „történe-
lemé vált”, állatkerti kiállításhoz 
kapcsolódnak. A következő kor-
szak képeit a plaszticitás, a térből 
kidomborodó formák jellemezték. 
Ez a korszak nagyjából a váci mű-
terembe kerülésemmel (’86) egy 
időben ért véget, s folytatódott 
egy erotikusabb vonulattal, majd 
a fekete alapú képekkel. A fekete 
képekből először egy aktsoroza-
tot készítettem, (ezek kapcsolód-
tak a fotózáshoz is) majd a fekete 
kartonon, francia krétával meg-
rajzolt műveken a formák egyre 

redukálódtak, s ezek a gyakran 
jelszerűvé egyszerűsített alakza-
tok lassan visszakanyarodtak a 
virághoz. Végül visszatértem az 
olajhoz. A kiállítást stílusosan az 
egyik legnagyobb hazai gyűjtőm, 
Dr. Gömör Béla nyitotta meg. 

– Meséljen egy kicsit a mostani 
kiállítás anyagáról!

– Kb. két évvel ezelőtt új szen-
vedélyként fedeztem fel magam-
nak a digitális fényképezést, amin 
keresztül egy sor kérdés merült 
fel bennem a virtuális valósággal 
és a manipulálhatósággal kap-
csolatban. Akkortájt állandóan 
fotóztam, ha találkoztam egy is-
merőssel (az utcán vagy bárhol) 
azonnal készítettem róla 10-15 
felvételt. Ezeket a fotókat aztán 
átalakítottam, szolarizáltam, csi-
náltam belőlük három-négy nyo-
matot. Ilyen manipulált fotókat 
használtam vázlatként a mostani 
festményeimhez is. A képek – 
ahogy utal rá a cím – nem portrék, 

hanem „arculatok”, karakterek, 
ahogy számomra megjelennek.    
Alanyai váci emberek: baráta-
im és „felebarátaim”. Az utóbbi 
alatt azokat értem, akik – noha 
gyakran tőlem eltérő gondolko-
dásúak, s nem feltétlen értettek 
egyet azzal, amit csinálok – idő-
ről-időre megjelentek a kiállítása-
imon, így valamelyest az életem 
részévé váltak. A képmások alatt 
egyébként csak monogramokat 
tűntettem fel. A saját „arculata-
im” összhangban vannak Bárdosi 
József hiperrealista (amúgy szak-
mailag szerintem nagyon jó) fest-
ményeivel, melyen páros portrék 
szerepelnek. 

– Új terv? 
– A következő évem mottója a 

lassítás. Persze tervek és álmok 
azért vannak. A nélkül nem ér-
demes.

MACZKAY ZSAKLIN

FOTÓ: FEKETE ISTVÁN

Orvos András (balról a második): A következő évem mottója a lassítás 
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A Vácon élő fi atalember az Újjá-
születés című beszélgetés keretén be-
lül őszintén vallott az életét megvál-
toztató autóbalesetről, a bíróság és a 
lelkiismerete által kiszabott büntetés-
ről, az évekig tartó apátiáról és a sport 
által nyújtott szalmaszálról, mely vé-
gül új célt adott az életének. 

A Váci Reménység Egyesület spor-
tolója nagy szenvedéllyel mesélt cél-
jairól, terveiről, melyek közül az első 
és legfontosabb a 2012-es Londoni 
Paralimpián való részvétel. Ennek 
érdekében alapítványt szeretne létre-
hozni, kampányol a saját és sérült tár-
sai felkészüléséhez szükséges anyagi 
eszközök előteremtéséért és szabad-
idejében képeket fest.

Dr. Kaiser János, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnökségi 

tagja és a sportolói bizottság képvi-
selőjeként beszélt a parasportolók 
nehézségeiről, de egyben ígéretet tett 
arra, hogy a szervezet segíti Zsolt 
felkészülését és a 2011-es Új zélandi 
kvalifi kációs versenyre való kijutá-
sát.   Mikolai Dániel és Szikora Gyu-
la sem tudott kitérni a nehézségek fel-
vázolása elől, mely a Váci Reménység 
Egyesületben sportoló értelmi sérült 
és fogyatékkal élő atlétákat érinti, 
azonban mindketten úgy gondolják, 
az eredmények önmagukért beszél-
nek és folytatni kell a megkezdett 
munkát. 

Kanyó Zsolt életéről többet is meg-
tudhatnak a www.paraatleta.cjb.hu 
weboldaláról. 

SELYMES NÓRA

Nagyon sok gépjármű tulajdo-
nos próbálja magát lebeszélni a vá-
sárlásról, különböző indokokkal.

Velük szeretnék megosztani 
néhány gondolatot.

1997-től működtetek gumiszer-
vizt, foglalkozom gumiabroncs 
értékesítéssel, nagyon sok érvet 
és ellenérvet hallgattam meg eb-
ben a témában.

Néhány a téligumi ellen!

Régóta vezetek sosem volt 
téligumim, ha csúszós az út las-
san vezetek, nem indulok el havas 

időben, nincs pénzem télgumira, 
régen nem is voltak téli gumiab-
roncsok... Az indokokat pro, és 
kontra lehetne sorolni hossza-
san, de higgyék el nekem, a téli 
autózás alapfeltétele a megfelelő 
téligumi és ezt mi sem bizonyítja 
jobban, hogy környező országok-
ban ezt jogszabályokkal tették 
kötelezővé, nem véletlenül.

A legrutinossab vezető ma-
gabiztossága is pillanatok alatt 
szertefoszlik havas csúszós 
úton történő fékezésnél,hirtelen 
irányváltásnál ha nem a kerekek 
tapadása állítja meg a járművét, 
hanem az előtte biztonsággal 
megálló autó vagy az úttestre bi-
zonytalanul lelépő gyalogos!

Közlekedjen felelősen, készítse 
fel autóját a télre, egy szerényebb 
árfekvésű ÚJ! Gumiabroncs is 
biztonságot nyújt a téli utakon, és 
ha elfogadja tanácsomat, ne vásá-
roljon használt abroncsot

Mert többségében ezek eredete 
nem igazán „tisztázott”, a minő-
sége pedig erősen megkérdőjelez-
hető.

Balesetmentes közlekedést kí-
vánok mindenkinek!

KREBSZ GYÖRGY 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

MAROS PROFI KFT.

8 Dunakanyar Régió XI. évfolyam 23. szám

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

A baleset derékba törte, a sport 
megmentette Kanyó Zsolt életét

Készüljünk a télre?

Kanyó Zsolt és beszélgetőtársa, Selymes Nóra

„Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt?
Csak ez a kis szó: akarom.

Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, 
akik nem hisznek az akadályok legyőzésében.”

(Kurt Dimberger)

November 18-án a Váci Értéktár Állandó Sporttörténeti Kiállí-
tása és a Váci Reménység Egyesület közös szervezésében pódium-
beszélgetésre várták az érdeklődőket a Madách Imre Művelődési 
Központban. A vendég Kanyó Zsolt paraatléta volt, akinek élet-
szemléletét, optimizmusát tükrözi a fenti idézet, mely a honlapján 
is megtalálható.
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Az elmúlt napok enyhe időjárásának ellenére a tél 
mégis csak közeleg és évről évre visszatérő kérdés, 
vegyek e télgumit az autómra.
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