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Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, an-
nak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 355 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. 

A 
Megyenap Pest megye egyik leg-
fontosabb eseménye. Idén dec-
ember 5-én tartotta ünnepi ülését 
Pest Megye Közgyűlése a Megyehá-

za dísztermében, ahol kitüntetéseket és díja-
kat vehettek át azok a személyek és szerveze-
tek, akik, és amelyek az év során kiemelkedő 
teljesítménnyel és példamutató szerepválla-
lással járultak hozzá Pest megye fejlődésé-
hez, és az itt élő emberek életét, biztonságát, 
környezetét meghatározó kezdeményezések 
sikeréhez. 

A Kossuth-emléktábla koszorúzásával vet-
te kezdetét az ünnepség, melyen beszédet 
mondott Szabó István, Pest Megye Közgyű-
lésének elnöke és dr. Tarnai Richárd, Pest 
megyei kormánymegbízott.

A megye kitüntetettjei között van Duna-
kesziről Kerezsi Andrásné, nyugalmazott 
óvodavezető, aki Dunakeszi természetvédel-
mi környezetének megóvása és a Pest me-
gyében élő gyermekek környezettudatos ne-
velése, az óvodapedagógiai módszer elter-
jesztése elismeréseként Pest Megye Kör-
nyezetvédelméért Díjban részesült. Ifj. Ba-

Dunakeszi és fóti polgárok a díjazottak között
KITÜNTETÉSEK A MEGYENAPON

A kitüntetettek: Szent-Iványi Géza, Kerezsi Andrásné, ifj. Bauer Márton
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uer Márton tűzoltó, az újpesti Tűzoltóság 
parancsnok-helyettese Pest Megye Kataszt-
rófavédelméért Díját vehette át a dunakeszi 

Meder utcai lakástűz megfékezésében tanú-
sított példamutató helytállásáért.
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A váciak négy mentőautót 
ajándékoztak Técsőnek 

Idén is hívogat 
a váci adventi vásár

Vác Város Önkormányzata három éve ápol testvérvárosi együttműködést a 13 
ezer lakosú kárpátaljai Técső Város Önkormányzatával, melynek vezetői ta-
valy azt kérték a Duna-parti település vezetőitől – ha módjukban áll – men-
tőautók átadásával járuljanak hozzá a városukban és a técsői járásban élők 
egészségügyi ellátásának javításához. Az önzetlen összefogásnak és az Or-
szágos Mentőszolgálat támogató együttműködésének köszönhetően novem-
ber végén Fördős Attila polgármester vezetésével a váciak négy mentőautót 
adtak át a Técsőn, Iván Kovács polgármesternek és a kórház igazgatójának.  

Már teljes kínálatával fogadja vendégeit a IV. Váci Adventi Vásár, amely hangu-
latos kulturális műsorral vette kezdetét a város főterén. A nagy hideg ellenére 
– kicsik és nagyok – sokan gyűltek össze, hogy megtekintsék a gazdag prog-
ramokat felvonultató egy hónapos rendezvény-sorozat megnyitóját. 

Az adományozásról a 
váci képviselő-tes-
tület novemberi ülé-

sen döntöttek, amikor jó-
váhagyták a helyi Gazda-
sági Hivatal és az Orszá-
gos Mentőszolgálat között 
létrejött adásvételi, vala-
mint a Técsői Fejlesztési 
Jótékonysági Alapítvány-
nyal kötött ajándékozási 
szerződést.

Mint azt az indulás előtt 
tartott sajtótájékoztatón 
Fördős Attila ismertette 
a négy - uniós országban 
már nem használható, de 
a célterületen futó gépjár-
műveknél sokkal jobb ál-
lapotban lévő, forgalomból 
kivont mentőautó – üzem-
be helyezése érdekében 
rendkívül sokat dolgozott 
Pető Tibor alpolgármester 
és Balkovics Péter, a gaz-

dasági szakbizottság elnö-
ke. A humanitárius célokat 
szolgáló adományozás lét-
rejöttéhez nyújtott segítsé-
gért Fördős Attila köszö-
netét fejezte ki a közremű-
ködőknek. 

Az ismert ukrajnai álla-
potok miatt a kétmillió fo-
rintért vásárolt és üzem-
be helyezett négy mentő-
autót személyesen adta 
Técsőn Fördős Attila, Pető 
Tibor és Balkovics Péter. 
A Váctól 420 kilométer-
re lévő településen – a ha-
táron eltöltött hét órai vá-
rakozás után – a küldött-
séget és a mentőautókat 
Iván Kovács polgármester 
és a helyi kórház igazgató-
ja fogadta, akik köszönetü-
ket fejezték ki az önzetlen 
adományokért, a térség-
ben élők egészségügyi el-

látását javító négy mentő-
autóért. Mint köztudott a 
kárpátaljai Técső 13 ezres 
lakosságából 4 ezren vall-
ják magukat magyarnak, 
akik ápolják anyanyelvü-
ket, kultúrájukat.  

A szerK.Az ünnepi díszben és 
fényben pompázó Már-
cius 15. téren a Váci 

Ifjúsági Fúvószenekar és a 
Váci Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola tanulói – Dérné 
Laczhegyi Zsuzsa vezetésé-
vel - igényes műsorral szóra-
koztatták az érdeklődőket. 

Az ünnepi köszöntőt Kovács 
Ágnes (képünkön) önkormány-
zati képviselő asszony mondott, 
aki reményét fejezte ki, hogy so-
kakat vonz majd a főtérre a múlt 
és a jelen értékeinek egyaránt 
helyt adó műsorfolyam. Az ad-
venti várakozás egyik legna-
gyobb ajándékának a meghitt 

együttlétet nevezte. Az Advent 
megérteti velünk, hogy várakoz-
ni türelmesen kell. Örömöt okoz, 
hogy néhány órára béke költözik 
a lelkekbe – tette hozzá. 

A fázós-borongós időjárás 
ellenére is meghitt melegsé-
get áraszt a tér, amely ilyen-
kor mutatja legszebb arcát – 
mondta a képviselő asszony, 
aki a város vezetői, a képvise-
lő-testület tagjai nevében meg-
hitt ünnepet, kellemes együtt-
létet kívánt valamennyi váci 
polgárnak, akiket szeretettel 
hívott az Adventi Vásár prog-
ramjaira, melyet idén is Vác 
Város Önkormányzata fővéd-

nökségével a Váci Városimázs 
Kft. szervezett. 

Az adventi vásár kulturális 
programjai mellett a közönség 
megízlelheti a gasztronómi-
ai finomságokat, lesznek kon-
certek, gyermekek és felnőt-
tek részére egyaránt. Részesei 
lehetnek bejgli sütő és forralt-
bor-főző versenynek. A gyer-
mekek számára többek között 
állatsimogatási lehetőséget és 
betlehemes előadást szervez-
tek. A rendezvénysorozat is-
mét az óesztendőt búcsúztató 
és az újévet köszöntő utcabál-
lal zárul. V. i.

 Fotó: Dér Dezső

Határtalan testvérvárosi együttműködés

Pest Megye Építészeti Ní-
vódíja, Középület II. díj: Fóti 
Ravatalozó, Fót Város Ön-
kormányzata, Szent-Iványi 
Géza - tervezés. Az elisme-
rést Szent-Iványi Géza építész 
és Bartos Sándor, Fót polgár-
mestere vette át.

Ifj. Bauer Márton: 
Mi odamegyünk, 
ahonnan mások 

menekülnek

- Egy tűzoltónak mit kell ten-
nie ahhoz, hogy egy ilyen szép 
elismerésben részesüljön? – kér-
deztem az ünnepség után a 
Dunakeszin élő fiatal tűzol-
tót. 

- Lelkesen és hivatástudat-
tal kell végeznie a munkáját.

- Tűzoltókat a pedagógusok-
hoz, orvosokhoz hasonlóan köz-
megbecsülés övezi. Önök is érzé-
kelik ezt a mindennapok során?

- Igen, de ez különösen ak-
kor jut kifejezésre, amikor 
tűznél vagy balesetnél segí-
tünk az embereken, mentjük 
javaikat... ilyenkor nagyon 
hálásak.

- Egykori válogatott kajakos-
ként megízlelte a verseny, a küz-
delem izgalmát, szépségét. A 
tűzoltósághoz is a kihívás miatt 
lépett be? 

- Igen. Nem tagadom, hogy 
elsősorban az izgalmat, a ka-
landot láttam a tűzoltóság-
ban, hiszen mi odamegyünk, 
ahonnan mások menekül-

nek. A mi hivatásunknak az a 
szépsége, hogy természeti vi-
szonyokat leküzdve mentünk 
életeket. 

- Ön és társai számára melyik 
volt a legveszélyesebb pillanat?

- Nem tennék különbséget, 
hiszen mentés közben mindig 
csak a helyzet megoldására, 
az emberi élet megmentésé-
re összpontosítunk. A „vonu-
lás” teljesítése után mindig le-
ülünk és megbeszéljük, kiér-
tékeljük a történteket. Bizony, 
néha utólag döbbenünk rá, 
hogy veszélyes helyzetekben 
kellett helytállnunk. De sze-
rencsére eddig mindig egész-
ségesen hagytuk el a kataszt-
rófa helyszínét.  

 - Ez az elismerés ifjabb Bau-
er Mártonnak szól, vagy a kö-
zösségnek?

- Meggyőződésem, hogy 
kollégáimnak is, akikkel Du-
nakeszi és kistérségében 
dolgozunk. Mi „csapat va-
gyunk”, csak így lehetünk 
hatékonyak, és eredménye-
sek. Együtt küzdöttünk két 
éve Dunakeszin is a Duna-
parti lakóparkban kigyulladt 
hatalmas lakástűz megféke-
zésén. Én az „összekötő ka-
pocs” vagyok a tűzoltóság és 
Dunakeszi között. A város ja-
vasolt a megyei kitüntetésre.  

- Az elismeréshez gratulá-
lunk, és azt kívánjuk, hogy mi-
nél kevesebb munkájuk legyen a 
jövőben.

Kerezsi Andrásné: 
A legszebb hivatás 

a gyermekek 
nevelése

- Csodálatos érzés, nagyon 
meghatódtam. Nem gondol-
tam volna, hogy nyugdíjas ko-
romban még gondolnak rám 
és a munkámra, a környeze-
ti nevelésre, melyet napja-
inkban is végzek Pest megye 
óvodáiban – mondta elérzéke-
nyülve Kerezsi Andrásné, aki 
évtizedeken át vezette a du-
nakeszi Gyöngyharmat Óvo-
dát. 

- Önről közismert, hogy intéz-
ményvezetőként is rendkívül ak-
tív volt. Az elmúlt évek során mi 
volt életében a legszebb feladat?

- Mindig a gyerekek nevelé-
se, formálása jelentette szá-
momra a legszebb elfoglaltsá-
got. Aktív koromban és nap-
jainkban is azon munkálko-
dom, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat az óvodában. A 
környezetvédő óvodánkban 
elkezdett tevékenységet foly-
tatom nyugdíjasként, a szak-
területen szerzett tudásomat 
és tapasztalatomat igyek-

szem átadni a pedagógusok-
nak. 

- Mit tapasztal, mennyire nyi-
tottak az önök tanácsaira?

- Az országot járva azt ta-
pasztalom, hogy most már na-
gyon fogékonyak, és az infor-
mációkat, az okos megoldá-
sokat közvetítik az intézmé-
nyekben a gyerekek felé. De 
úgy gondolom, még van ten-
nivaló.

- Napjaink pedagógusai a jövő 
nemzedékét nevelik. Ön szerint 
jó úton járnak a környezeti ne-
velés területén?

- Örömmel mondom, hogy 
igen. Egy-egy intézményen 
belül is alakulnak környezet-
védelmi csoportok. A peda-
gógusok továbbképzésekre 
járnak, akik felelősségtelje-
sen tanítják, formálják a jövő 
nemzedékét, a ma ifjúságát.

- Ön még napjainkban is hi-
vatásának tekinti a környezet-
nevelés népszerűsítését. A sok 
feladat mellett jut ideje a csa-
ládjára?  

- Igyekszem ésszerűen sá-
fárkodni az időmmel. Annál is 
inkább, mert nagy örömünk-
re most születtek lányom hár-
mas ikrei. De mellettük is te-
szem a mindennapok dolgát. 

- Szerkesztőségünk nevében 

gratulálunk Önnek, örömteli 
boldog újévet kívánunk! 

Fót:
Építészeti nívódíj

Pest Megye Közgyűlése 
idén nem adta ki az Építésze-
ti Nívódíj – Középület I. dí-
ját. A két második díj egyikét 
Fót Város Önkormányzata, a 
Szent-Iványi Géza által terve-
zett, a Közszolgáltató Kft. ál-
tal megépített kisalagi ravata-
lozó épületéért vehette át. 

A fóti pályamunkát így 
méltatták az ünnepségen: „A 
fóti kisalagi temetőben iz-
galmas építészeti megoldá-
sokkal felépített ravatalozó 
egyszerűségében példaérté-
kű. Az épület egyetlen helyi-
ségből áll, melyhez egy nyi-
tott gyülekező tér kapcsoló-
dik. Léptéke kisebb, mint az 
idei évben pályázó nagysza-
bású épületek, mégis a szak-
mai zsűri véleménye alapján 
a legjobban felel meg az el-
várásoknak. A ravatalozó 
szakralitását hangsúlyozzák 
az organikus stílus jegyek, a 
látható faszerkezetek, a csil-
lag alakú tetőablak, a szép, 
téglaburkolatú íves falak. 
Az épület méltó környezetet 
biztosít a falai között zajló 
szomorú eseménynek. Em-
berközeli építészeti megol-

dásaival hozzájárul a gyá-
szoló család, a barátok vi-
gasztalásához.” 

- 2010 októbere óta vagyok 
a fóti Közszolgáltató Kft. ügy-
vezetője – mondta díj átvé-
tele után Szent-Iványi Géza 
okleveles építést, aki szeré-
nyen nyilatkozott a megyei el-
ismerésben részesült terve-
ző munkájáról. – Mondhat-
ni, hogy szinte munkaköri fel-
adatomnak is tekintettem, hi-
szen a Kft. egyik fő feladata 
a temetők üzemeltetése, és a 
kegyeleti tevékenység. Rava-
talozóink, gépkocsi parkunk 
elavultak voltak, a méltó meg-
emlékezést dolgozóink minő-
ségi munkája ellensúlyozta, 
tette teljessé. Ezért nagy lel-
kesedéssel vállaltam el a fóti 
kisalagi ravatalozó épületé-
nek tervezését, és kivitelezé-
sét, melyet a köz javára, díj-
mentesen végeztem – hallhat-
tuk a díjazott építésztől, aki a 
siker egyik titkát abban látja, 
hogy mindennapi tevékenysé-
ge révén jól ismerte a megol-
dandó feladatot, a megrende-
lő önkormányzat igényeit. 

- Munkatársaim tapasztala-
ta, segítsége elengedhetetlen 
volt a sikeres terv elkészítésé-
hez. Az elismerés őket is meg-
illeti. Építészként jó érzés-
sel tölt el, hogy a szakma elis-
merésre méltónak minősítet-
te munkánkat. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy munkám-
mal Fót jó hírét öregbíthet-
tem Pest megyében – mondta 
Szent-Iványi Géza.  

Vetési imre

Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

KITÜNTETÉSEK A MEGYENAPON
Dunakeszi és fóti polgárok a díjazottak között
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2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió legnagyobb 
példányszámú és legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.

– Igazgató úr, kérem, tá-
jékoztassa olvasóinkat a 13 
éves dunakeszi Auchan áru-
ház újdonságairól, híreiről.

– 2001 óta arra törekszünk, 
hogy vásárlóinknak a lehe-
tő legnagyobb választékot, ki-
váló minőségű termékeket és 
alacsony árakat biztosítsunk. 
A változó körülmények egyre 
nagyobb kihívások elé állíta-
nak bennünket, de úgy gondo-
lom, hogy vásárlóink megisme-
rése, kereskedelem politikánk 
és szolgáltatásaink révén sike-
rült régebbi vevőinket hűséges-
sé tenni, és újakat meghódíta-
ni: Pest megye északi részeiből, 
Nógrád megyéből és a határon 
túlról is érkeznek hozzánk vá-
sárlók, akik - az áruházi galé-
riasor kínálatán túl - a kereske-
delmi park széles szolgáltatást 
nyújtó egységei miatt keres-
nek fel bennünket. Büszkék va-
gyunk üzemanyag töltő állomá-
sunkra, ahol a környéken tartó-
san a legalacsonyabb áron lehet 
tankolni. Cégek és magánsze-

mélyek egyaránt igényelhetik 
üzemanyagkártyánkat, mely 
készpénzkímélő megoldást, ter-
vezhető üzemanyag költséget, 
és bizonyos esetekben jövedé-
ki adó visszatérítést is lehető-
vé tesz a kártya birtokosoknak.

– A decemberi hónapban, 
mely kiemelten fontos idő-
szak, milyen eseményekkel, 
akciókkal készülnek az ün-
nepekre?

– Ebben az időszakban vá-
sárlóink főként ajándék vásár-

lási céllal keresnek fel bennün-
ket, ezért hívnám fel a figyelmet 
Háztartási gép osztályunk ku-
pon akcióira, melyekkel jelen-
tős árengedménnyel lehet hoz-
zájutni a feltüntetett termékek-
hez. Másik – vásárlóink által 
kedvelt – ajánlatunk a matrica-
gyűjtő füzet, melynél bizonyos 
számú matrica megléte esetén 
karácsonyi meglepetésként vál-
tozatos nem-élelmiszer termé-

kek vásárolhatóak, az eredeti 
árnál jóval olcsóbban. A szezo-
nális bejárataink mindig vonzó 
képet mutatnak az áruházunk-
ba látogatóknak. Kiemelném 
karácsonyi játék vásárunkat, 
melyet 1500 m2-en szerveztünk 
meg. Közel 3 000 termékkel vár-
juk azokat, akik igényes játé-
kokkal szeretnék megörvendez-
tetni szeretteiket.  A karácso-
nyi dekoráció részen vásárlóink 
megtalálják az összes, divatos 
színvilágot és stílust: pl. „cu-
kor”, „skandináv” díszek, melye-

ket a karácsonyi bel- és kültéri 
világítások tesznek még érdeke-
sebbé. 

– Néhány évvel ezelőtt az 
Auchan Magyarország Kft. 
is elindította saját márkás 
termékeit, melyek mostanra 
már az élelmiszer és a nem-
élelmiszer területen is meg-
találhatóak. Mi indokolta 
ezt a lépést, és hol tartanak 

most? Milyen egyéb újdonsá-
gokról tud beszámolni?

– A vásárlói igényeket, elvá-
rásokat, valamint a többi pia-
ci szereplő tevékenységét ele-
mezve jutottunk arra az elhatá-
rozásra, hogy elkezdjük a saját 
márkás termékek bevezetését 
hipermarketjeinkbe. Tisztában 
voltunk vele, hogy ez nagy fe-
lelősséggel jár, hiszen gyártó-
ként még jobban törekednünk 
kell a kiválóságra, ezért hosszú 
előkészítő munka előzte meg 
a projekt elindítását.  Ma már 
büszkén állíthatom, hogy vá-
sárlóink megismerték, megsze-
rették, keresik az Auchan sa-
ját márkás termékeket.  Nincs 
olyan kereskedelmi osztály az 
áruházon belül, ahol ne talál-
kozhatnánk ezekkel az árucik-
kekkel. Egyik legfontosabb fej-
lesztésünk a „Qilive” termék-
család, melyen belül táblagé-
pet, sportkamerát, telefont, 
TV-t, stb. is találunk.  Örömöm-
re szolgál, hogy egy teljesen új 
programról is tájékoztathatom 
olvasóikat:  Mostantól az Auc-
han Magyarország Kft. áruhá-
zaiban háztáji sertéshúst le-
het vásárolni. A vállalat több 
mint 40 sertéstenyésztővel kö-
tött szerződést, abból a célból, 
hogy vásárlóink asztalára kivá-
ló minőségű, háztáji körülmé-
nyek között tartott, ízletes ser-
téshús kerüljön.  Ennek a lépé-
sünknek a fontosságát hang-
súlyozta Dr. Fazekas Sándor  
földművelésügyi miniszter úr 
is, december 5-én, az áruház-
ban megtartott sajtótájékozta-
tó során.

– Az újdonságok sorát foly-
tatva, említsük meg, a leg-
frissebb Auchan „terméket”: 
A Bizalomkártyát. Mikor ve-
zették be, és mi a lényege?

– Vásárlóink többször jelez-
ték felénk, hogy szívesen hasz-
nálnának egy pontgyűjtésre al-
kalmas Auchan kártyát. Októ-
berben, az Auchan hónap al-
kalmával bevezettük a Bizalom 
kártyát, amely egy pontgyűjtő 
kártya. Lényege, hogy havon-
ta több száz meghatározott ter-
mék megvásárlása esetén, pon-
tokat írunk jóvá a kártyán, me-
lyek beválthatóak, a pénztárnál 
történő fizetés során felhasz-
nálhatóak. A pontot érő termé-
kek köre havonta változik, és 
eseti akciókat is szervezünk a 
pontok gyarapítása céljából. 

– Úgy érzékelem, hogy egy-
re több programmal, animá-
cióval várják a vásárlókat.

– Örülök, hogy így látja, ez 

határozott célunk, hiszen az 
áruház méretei miatt a vá-
sárlás sokszor nehéz feladat, 
hosszú időtöltés, ezért min-
dent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy a nálunk el-
töltött idő kellemes legyen, a 
programok és szolgáltatások 
miatt vevőink szívesen jöjje-
nek hozzánk, „itt mindig tör-
ténik valami”: legyen az egy 
ünnephez, jeles naphoz kap-
csolódó esemény, vagy egy-
szerűen csak egy kellemes 
napközbeni program, mint pl. 
az ősszel megrendezett Csalá-
di napunk, melyet a kereske-
delmi park többi résztvevőjé-
vel szerveztünk. Nem árulok 
el titkot, ha elmondom, hogy a 
karácsonyi időszakban is sok 
színes eseménnyel várjuk vá-
sárlóinkat. 

Szeretnék beszélgetésünk vé-
gén mindenkinek békés kará-
csonyi ünnepeket és boldog új-
évet kívánni! (X)

Advent második hetében, a közelgő karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével beszélgetünk Emmanuel Berne-nel, az Auchan Dunakeszi Áruház igazgató-
jával, aki az áruházlánc már jól ismert igényes kínálata mellett számos újdonságról is tájékoztatta a Dunakanyar Régió olvasóit.

Határtalan a dunakeszi              ünnepi választéka

É
v végéig az Invitel 
szinte minden váci 
háztartás számá-
ra elérhetővé teszi 

az optikán alapuló, szélessá-
vú technológiát – jelentette 
be váci sajtótájékoztató ke-
retében Jeszenszky Zsolt, 
az Invitel regionális vezető-
je. A fejlesztés eredménye-
ként gyors internetkapcso-
lat és a digitális funkciók 
előnyeit magában foglaló, 
minőségi IPTV-szolgáltatás 
áll a lakosok rendelkezésé-
re. A váci fejlesztés része a 
vállalat 2012-ben indított, 
mintegy 4,5 milliárd forint 

értékű fejlesztési program-
jának, melynek keretében 
kevesebb, mint három év 
alatt három és félszeresére 
(több mint 410 ezerre) növe-
li a nagy sávszélességű kap-
csolattal elért körzetek lefe-
dettségét.

Időbeosztásunkhoz iga-
zodó, személyre szabott té-
vézés, több nyelven elérhe-
tő HD műsorok, zeneletöltés 
és videostreaming. Mindez 
már nem a jövő. Egy 2014. 
júliusi felmérés szerint Ma-
gyarországon már a tévé-
előfizetők többsége, 68,6 
százaléka rendelkezik digi-
táliscsatorna-csomaggal. A 
televíziós előfizetés kivá-
lasztása során - a tovább-
ra is legfontosabbnak szá-

mító ár és széles csatorna-
választék mellett - további 
szempontként megjelenik az 
olyan digitális szolgáltatá-
sok elérhetősége, mint a mű-
sorrögzítés vagy a videoté-
ka, hogy a kívánt tartalma-
kat felvételről vagy időelto-
lással is lehessen nézni. 

Az innováció és az igé-
nyekre szabott szolgáltatá-
sok mindig is kulcsszerepet 
játszottak az Invitel straté-
giájában, ezért a társaság 
folyamatosan vizsgálja azo-
kat a lehetőségeket, ame-
lyekkel még jobb minőségű 
szolgáltatásokat nyújthat 
lakossági ügyfeleinek. Így 
ahol a területi és technológi-
ai feltételek engedik, fejlesz-
ti hálózatát és növeli előfi-

zetői hálózata lefedettségét.  
"Decemberben összesen 
több mint 4.000 váci ház-
tartásban - így már szin-
te a teljes városban - tesz-
szük elérhetővé az optikán 

alapuló technológiát. Év vé-
géig pedig összesen 18 te-
lepülésen (köztük a régi-
óban Dunakeszin is) több 
mint 63 ezer újabb háztar-
tás veheti igénybe az Invi-

Az Invitel országos há-
lózatfejlesztési prog-
ramja keretében év vé-
géig lényegében vala-
mennyi váci háztartás 
igénybe veheti az opti-
kán alapuló, szélessá-
vú (FTTx) technológiát. 

TELJES FORDULATSZÁMON – 
      hálózatfejlesztés vácon

tel minőségi szolgáltatá-
sait, mint például a telje-
sebb élményt nyújtó, inter-
aktív digitális televíziót, a 
21 HD csatornát vagy a ko-
rábbinál lényegesen gyor-
sabb internetszolgáltatást" 
- mondta Jeszenszky Zsolt, 
az Invitel regionális veze-
tője.

A fejlesztések eredmé-
nyeként az Invitel kedve-
ző ajánlatait az év végétől 
szinte minden váci lakos el-
érheti, és így még magasabb 
színvonalon élvezheti a tar-
talmas otthoni szórakozás 
és kikapcsolódás előnyeit, 
beleértve a színes csator-
naválasztékot vagy a sport-
csatornák széles skáláját. 
A váciak számára is rendel-
kezésre álló csatornakíná-
lat - amely tartalmazza a he-
lyi ESTV-t is - 2015. január 
1-től kiegészül a sokak által 
várt minőségi sportműsoro-
kat felvonultató DIGI Sport 
2-vel, valamint a népsze-
rű tévésorozatokat sugárzó 
FOX-szal. 

Saját márkás termékek bevezetésével bővült a hipermarketek kínálata

     

Gombkötő Zoltán PR menedzser (balról), Jeszenszky Zsolt 
regionális vezető, Devecz Péter regionális értékesítési vezető
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Kifizetődő megtakarítás a környezetvédelem
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért tizenegyedik alkalommal jutalmazta azokat a 
vállalatokat, amelyek kiemelkedő megtakarítást eredményező környezetvédelmi beruházásokat, 
intézkedéseket valósítottak meg. Idén a Duna-Dráva Cement Kft. is a díjazottak között szerepel. 

A
z Ablakon Bedobott Pénz 
program keretében olyan 
cégek pályáztak, ame-
lyek felismerték, hogy a 
környezet védelme nem-

csak mindannyiunk közös érdeke és 
a felelős vállalatirányítás alapja, ha-

nem a gazdasági fejlődés egyik lehet-
séges irányvonala is. Az elmúlt 12 év 
során a programban résztvevő 92 vál-
lalat megtakarítása elérte a 31 milli-
árd forintot, amelyet 487 beruházá-
son, vagy beruházásnak nem minő-
sülő fejlesztésen keresztül értek el. 
Ezek egyharmada nem igényelt anya-
gi befektetést sem, csupán szerveze-
ti-, viselkedési fejlődést.

2014-ben 9 nagyvállalat és 3 kkv 
mutatta be környezetvédelmi intéz-
kedéseit. A beruházásokat, illetve a 
beruházásnak nem minősülő intéz-

kedéseket szakértői, helyszíni audit 
alapján, a 2014. november 20-án meg-
rendezett szakmai találkozó és díját-
adó konferencia keretében három ka-
tegóriában díjazták, illetve két külön-
díjat is kiosztottak.

A Duna-Dráva Cement Kft-t a há-

rom éven túl megtérülő beruházások 
kategóriájában tűntették ki a „Leg-
nagyobb magasan csüngő gyümölcs” 
díjjal, az anyagában nem hasznosít-
ható, de petrolkoksz helyettesítésre 
alkalmas hulladék felhasználásának 
növelése érdekében tett lépéseiért.

Számosítva
A cementgyártáshoz szükséges ma-

gas égési hőmérséklet (1350 °C) jelen-
tősen meghaladja azokat a műszaki 
követelményeket, amelyeket a hulla-
dékégetés során figyelembe kell ven-
ni. A cementgyárban a más iparágak 

számára nem használható anyagok 
biztonságosan hasznosíthatóak. A 
„lávahőmérsékleten” szinte maradék-
talanul megsemmisülnek, ami visz-
szamaradna (például a gumiabroncs 
fémszálai), beépülnek a cementbe, 
részévé válnak. Így az önmagukban 
már nem hasznosítható, azonban a 
fosszilis tüzelőanyagok helyettesíté-
sére alkalmas hulladékok kiválóan 
alkalmazhatóak a gyártási folyamat 
során. 

A Duna-Dráva Cement Kft. 2010-
2011 óta megvalósuló beruházása-
inak köszönhetően másodlagos tü-
zelőanyag hasznosítási kapacitása 
évente 85 000 tonnára növekedett. 
Ez évi 9 000 tonna petrolkoksz égeté-
sét váltotta ki. Így szén-dioxid kibo-
csátását 7 647 tonnával csökkentet-
te éves szinten a vállalat. A 780 mil-
lió forintos beruházás közel 9 év alatt 
térül meg és valamivel több, mint évi 
200 millió forint megtakarítást ered-
ményez. A hulladékkezelő telepen a 
haszonanyag kinyerésére tett intéz-
kedések nyomán 2012-ig a cement-
gyárnak közel 5000 tonna egyéb mó-
don nem hasznosítható anyagot ad-
tak át a tüzelőanyag helyettesítésére. 
Mindebbe 174 millió forintot fektetett 
a Duna-Dráva Cement Kft., amely 6 év 
3 hónap megtérüléssel évente 75 mil-
lió forint megtakarítást jelent a válla-
latnak. Ez csak a forintosított ered-
mény, a környezetvédelmi hatás még 
nagyobb. Fotó: Wessely GyörGy

Ismét eredményes volt 
a dunakeszi városi 

polgárőrség felderítő 
munkája

Megszűnik az M0-s általános díjmentessége, 
új matricákat vezetnek be

Főkapitányi ajándék 
az ovisoknak

– Polgárőr járőrünk az egyik 
novemberi hétvégén délelőtt 
visszatérően ellenőrizte annak 
a megszűnt vállalkozásnak a 
bezárt telephelyét, ahol októ-
berben már sikeresen felderí-
tettünk fosztogatást és jelzé-
sünkre a rendőrség elfogta az 
elkövetőket, melyről már be-
számoltunk a Dunakeszi Pol-
gár városi magazin novembe-
ri számában – mondta Kris-
tóf Ferenc, a Dunakeszi Városi 
Polgárőrség elnöke.

– A járőr felfigyelt a gyanús 
helyen parkoló személygépko-
csira, melynek hátsó ülése le 
volt hajtva, vélhetően előké-
szítve az eltulajdonított tár-
gyak szállítására.

A polgárőr járőr jelzésére a 
rendőrség járőrei egy percen 

belül megjelentek a helyszínen, 
majd több rendőr bevonásával 
elfogták és előállították a te-
lephelyen illetéktelenül „tevé-
kenykedő” személyt.

Ismét megerősítést nyert, 
hogy polgárőr egyesületünk 
eredményes tevékenységével 
hatékonyan tudja segíteni a 
rendőrség közrend és közbiz-
tonság érdekében végzett mun-
káját.

Továbbra is várjuk a 20/381-
5427 telefonszámon azok je-
lentkezését polgárőr egyesü-
letünkbe, akik szeretnének te-
vékenyen részt venni bűnmeg-
előző munkánkban – kérte az 
elnök a köz ügyei, a közrend 
védelme iránt érdeklődő polgá-
rok jelentkezését.

A szerK.

Futókerékpárokat ajándéko-
zott a váci Sirály utcai ovi-
soknak a Pest Megyei Rendőr-
fő¬kapitányság Baleset-meg-
előzési Bizottsága. A praktikus 
ajándékokat Dr. Mihályi Ist-
ván rendőr dandártábornok, 
Pest megyei rendőrfőkapitány 
és munkatárai adták, akik az 
esz¬közökkel szeretnék segíte-
ni az óvodapedagógusok mun-

káját, a gyermekek helyes köz-
lekedési szokásainak elsajá-
títását. A több célt is szolgá-
ló futókerékpárokat a gyerme-
kek nevében az óvoda vezetője, 
és Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester mondott köszönetet, 
aki méltatta a helyi rendőrka-
pitányság szakmai együttmű-
ködését is.
 Fotó: KesziPress

Megszűnik januártól 
az M0-s általános díj-
mentessége - erősítette 

meg szerdán a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium (NFM) kommu-
nikációs főosztálya a nol.hu ér-
tesülését az MTI-nek. A tárca tu-
datta: újfajta, megyei matricákat 
vezetnek be, amelyek egy évre öt-
ezer forintba kerülnek majd."Az 

arányos közteherviselés érdeké-
ben az M0-s egyes szakaszai és 
a teljes M31 kivételével megszű-
nik az idei év végéig még ingye-
nesen igénybe vehető szakaszok 
díjmentessége" - közölte a tárca. 

Az NFM közleménye szerint 
a körgyűrű M5-ös autópálya és 
M4-es autóút (4. sz. főút), vala-
mint M3-as autópálya és 11. sz. 

főút közötti szakaszai, és a gyors-
forgalmi úthálózat M0-s autópá-
lyán belüli részei (például M1-
es és M7-es bevezető a Budapest 
táblától) januártól csak matri-
cával használhatók. Így az azo-
nos szolgáltatási színvonalú utak 
használatáért az ország minden 
részében egyformán kell fizet-
niük a járművezetőknek - írták. 

Hozzátették: mivel az M0-s kör-
gyűrű egyes elemei uniós for-
rásból épültek vagy újultak meg, 
ezeken a szakaszokon a díj beve-
zetését az EU támogatási szabá-
lyai nem teszik lehetővé. A tájé-
koztatás szerint a jövőben tehát 
az autópályát vagy autóutat jelző 
tábla szinte kivétel nélkül a fize-
tős szakasz kezdetét is jelöli.

Optimista, pozitív világszemléletű ember lévén,  
Berkes János, Gödön élő operaénekes így most sem 
tagadta meg önmagát, és abszolút úgy vélte, sose 
legyen rosszabb éve az ideinél. Kifejezetten örül an-
nak, hogy az operett sokadik virágzása már a fiata-
lokhoz is eljuttatta a műfaj legismertebb dalait.

„A HIT 
mindenben segít”

– Rövidesen véget ér egy újabb 
esztendő. Ha elérkezik a pilla-
nat az évértékelésre, miként fog 
visszaemlékezni 2014-re?

– Én mindig azt mondom 
immár hosszú esztendők 
óta, soha rosszabb évem ne 
legyen. Optimistának kell 
lenni, mindez csak akarat 
kérdése. Meg persze a hité, 
mert ha az megvan, akkor 
az ember még arra is képes, 
hogy önmagát mindenből 
meggyógyítsa. Mert az egész-
ség a legfontosabb, és ezt az 
évek múlásával egyre jobban 
érzem. De azt is tudom, hogy 
a hit mindenben segít.

– Nem szeretném megsérte-
ni a magánszféráját, de meg-
kérdezném, a fenti mondatok 
arra utalhatnak, hogy vallásos 
ember?

– Nekem nem vallásom, 
hanem hitem van. Most az 
egyik legszebb ünnep, a Ka-
rácsony közeledik, amikor 
az ember megbékél önma-
gával, a környezetével. Már 
nagyon várom, hogy az ün-
nepek alatt azokkal legyek 
együtt, akik a legfontosab-
bak nekem.

– Ön Kállai Bori művésznővel 
együtt járja az országot. Miként 
látja az operett mai helyzetét?

– Az operett sokadik vi-
rágzását éli manapság, és 
azt vettem észre, a közön-
ség mindig, mindenhol vevő 
rá. Sőt, a fiatalok is ismerik 
a legnagyobb slágereket, de 
ezen nem kell csodálkozni, 
hiszen valamennyit korsza-
kos zsenik alkották. Persze 
Kállai Borival mi nemcsak 
operett slágerekből állítot-
tuk össze a repertoárunkat, 

minden esetben igyekszünk 
a helyszínnek megfelelő, 
színvonalas műsorral fellép-
ni. Van, amikor csak ope-
rett található benne, de sok-
szor építünk be magyar nótát 
vagy operát is. Sőt, a templo-
mi koncertjeink alkalmából 
a hely ünnepiességének meg-
felelő előadással lépünk a né-
zők elé.

– Az operetten kívül a musical, 
mint műfaj is virágkorát éli…

– Ez így van, ám nekem 
erről mindig a klassziku-
sok jutnak az eszembe, mint 
a My fair Lady, vagy a West 
Side Story. Természetesen 
manapság az újabbak vonz-
zák be a közönséget a szín-
házakba, és talán nem vélet-
len, hogy a legtöbb telt ház-
zal megy.

– Vár-e Önre valamilyen 
színházi szerep a következő év-
ben?

– Ebben nem vagyok biz-
tos, ugyanis 45 év után ettől 
a szezontól nem játszom már 
az Operában. Rengeteg a fia-
tal, akiknek lehetőséget kell 
adni, és az Erkel Színház re-
pertoárja jelentősen növelhe-
ti majd a lehetőségek számát. 
Ugyanakkor azt sem hallgat-
hatom el, hogy én meglehe-
tősen konzervatív vagyok, 
és nem szeretem azt az egy-
re elterjedő dolgot, hogy úgy 
rendezzünk meg darabokat, 
hogy azt erőltetetten moder-
nizáljuk, áttesszük a mába. 
Egy Traviata vagy egy Car-
men a saját korában, a meg-
felelő díszlet és jelmezben 
adja át az igazi élményét.

- molnár -  

Az operett magyarországi sokadik 
újravirágzásának nagyon örül Berkes János

A díjat a DDC képviseletében Szarkándi János elnök-vezérigazgató vette át 
(balról a második helyen)
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MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Télen is lehet 
biztonságosan közlekedni

Költők-versek-versmondók

A 
dunakeszi Köl-
csey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár-
ban 6. alkalom-

mal került megrendezésre 
a Sellei Zoltán Városi Vers-
mondó Verseny felnőttek 
részére. A város szülötté-
ről, a neves előadóművész-
ről elnevezett versengésre 
20 fő jelentkezett. A legfia-
talabb versmondó 16 éves, 
volt, a legidősebb nyugdí-
jas korú. Klasszikus és kor-
társ költők versei mellett 

volt olyan előadó, aki sa-
ját versét szavalta. (Varjas 
János) A könyvtár jóvoltá-
ból mindenki kapott emlék-
lapot és ajándékkönyvet.  
A zsűri tagjai – Sellei Zol-
tánné Bige Stefánia, 
Babják Annamária, Bor-
bély Emma – az alábbi díja-
kat ítélte oda:

I. díj Sellei Zoltánné díja 
30.000 Ft: Keleméri Márton

II. díj: Dióssi Csaba pol-
gármester díja 25.000 Ft ér-

tékű könyvvásárlási lehető-
ség: Zöldiné Pádár Mónika

III. díj: A Kölcsey Fe-
renc Városi Könyv-
tár díja 20.000 Ft értékű 
könyvvásárlási lehetőség: 
Guttmann Vilmos.

Különdíjban részesültek, 
és a könyvtár által felaján-
lott könyvajándékot kap-
ták: Bakóné Szécsey Már-
ta, Dankó Csenge, Kis Ar-
mand

CsonKA máriA

K ezdjük egy örök-
zölddel, a téli gumi-
val, amit minden-
képpen érdemes fel-

szereltetni, mert ha 5-7 Cel-
sius fok alá csökken a napi 
középhőmérséklet, a nyári 
gumi már csúszni kezd, ezért 
még akkor is téli abroncsok-
kal induljunk útnak, ha ép-
pen nincs hó. Jó tudni, hogy 
a téli köpeny profilmélységé-
nek legalább 4 milliméternek 
kell lennie, és az sem mind-
egy, mennyire koros a gumi. 
Ha 5-6 évnél „idősebb", ak-
kor megkeményedhet és a 
nyárihoz hasonlóan csú-
szik. Szakszervizben ilyen-
kor megnézik a futómű álla-
potát, a szilent blokkokat, a 
gömbcsuklókat, a lengéscsil-
lapítókat, a csapágyakat, és 
persze azt is, hogy mennyire 
kopottak a fékek.

Látni és látszani – külö-
nösen fontos télen. Taná-
csos ellenőrizni a fényszó-
rókat, esetleg nagyobb telje-
sítményű izzókat beszerez-

ni. Az akkumulátorra terhe-
léses tesztvizsgálat kérhető, 
hogy ténylegesen mekkora 
amperórát tud az akkumu-
látor. Ha jelentősen eltér a 
rajta jelzett adattól, akkor 
cserélni kell. Az akkumulá-
tor esetében ellenőriztetni 
kell a pólusok és vezetékek 
állapotát is. 

A fűtésrendszer vizsgála-
ta is ajánlott, és azt sem sza-
bad elfelejteni, hogy a lég-
kondicionáló télen is kell, hi-
szen nagy szerepe van pél-
dául a páramentesítésben . 
A fagyálló szintjének és fa-
gyáspontjának ellenőrzése 
alapvető: nálunk mínusz 25-
30 fokra érdemes beállíta-
ni  a fagyáspontot. Az ablak-
mosó folyadékot is télire kell 
cserélni, mínusz 20-25 fok fa-
gyásponttal.

Az ajtózárak, ajtó szigete-
lők befagyhatnak. Jégoldó 
zárolajozóval, a szigetelő gu-
mik szilikonnal történő be-
kenésével segíthetünk a gon-
don. S ne feledjük, legyen az 

autóban jégkaparó, jégoldó, 
seprű, lapát.

Minden, ami az „égből jön” 
a szélvédőnkön landol. Plusz 
mindaz, amit az előttünk ha-
ladó, a szembe jövő gépko-
csik vagy saját járművünk 
felver az útról. Hogy ilyen kö-
rülmények között jól kilás-
sunk a szélvédőn, tökéletes 
állapotú  ablaktörlő lapátok 
szükségesek. Ezeket éven-
te tanácsos lecserélni. Ha 
azonban csíkozva vagy na-
gyobb sávokat kihagyva tö-
rölnek, tegyünk fel újakat 
azonnal.

Váci Citroen szervizünk 
idei évben is várja ügyfeleit, 
ahol a fent említett elemeket 
pontról pontra a 21 pontos 
téli átvizsgálás akció kere-
tein belül 2,990 Ft-ért átvizs-
gáljuk, mert soha ne felejt-
sük el, hogy a balesetmentes 
közlekedés egyik alapfeltéte-
le az gépjármű kifogástalan 
műszaki állapota – mondta 
Nagy Ferenc szervizvezető.

Hamarosan beköszönt a faggyal, hóval, köddel teli tél, ezért nem árt autón-
kat sem felkészíteni a közelgő télre, azért, hogy fagyban, hóban, latyakban 
is biztonsággal közlekedhessünk, amikor gyökeresen megváltoznak az idő-
járási és az útviszonyok. Immár hagyományosan a Maros Autóház váci CIT-
ROEN szerviz vezetője, Nagy Ferenc adott jó tanácsokat a téli teendőnkről.

Szakszerű felkészítés mellett:

Az örökifjú színművész, Koncz Gábor mindig pozitívan áll a mindennapok 
elé. Úgy érzi, minden szempontból jó évet zár, hiszen a színházban mind 
színészként, mind pedig rendezőként sikert aratott, míg civilként boldog 
apa és nagypapa.

„Már teljesítettem az elvárásokat 
mindenkivel szemben”

Ú
gy tűnik, vannak kortalan embe-
rek. Akiken nem fog az idő vasfo-
ga. Ugyanúgy maximális odaadás-
sal teljesítenek az élet bármely te-

rületén, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. 
Koncz Gábor színművész pontosan ilyen.

„Én optimista ember vagyok, sosem vol-
tam egy pillanatra sem a depresszió rabja. 
Most is azt mondom, jó évem volt, és hiszek 
abban, hogy ez jövőre még jobb lesz. Viszont 
tény, egyedül a korunk nem javul. Persze én 
dacolok az idővel is, hiszen még most is vízi-
síeltem a Dunán, lovagoltam, illetve hetente 
egyszer összejövünk a házamban, ahol a ba-
rátokkal hatalmas asztalitenisz csatákat ví-
vunk egymással” – árulta el a Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas magyar színész, színházi ren-
dező, érdemes művész és a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja.

Koncz Gábor azonban nemcsak civilként, 
hanem művészként is aktív: az Új Színház 
tagja, havi 15 nap alkalmával lép színpad-
ra, illetve idén nagy sikerrel rendezte meg a 
Nagyvizitet.

„Már azt is tudom, hogy jövőre mi lesz a fal-
adatom. Nem titok, amikor nincs előadásom, 
akkor, ha csak tehetem, elmegyek vadászni. 
Havonta tizenkét napot az erdőben töltök, de 
annyi az ismerősöm és barátom a vadászok 
között, hogy nem is emlékszem arra, mikor 
ültem a saját lesemen. Amikor pedig össze-
jövünk nálam a haverokkal, főzök nekik egy 
jó kis vadételt, és eszünk-iszunk, beszélge-
tünk” – jelentette ki a színművész.

Nem szereti már a fővárosi nyüzsgést – 
ahogy mondta, nem neki való az a betonren-
geteg –, ő igazán Dunakeszin és Gödön érzi 
jól magát.

„A szülővárosomon, Mezőkeresztesen kí-
vül ez a két település áll hozzám a legkö-
zelebb, itt élhettem le életem döntő hánya-

dát, és rengeteg szép emlék köt ide. Jelenleg 
is Gödön élek, ahol magam építettem a há-
zam. Fantasztikus érzés, amikor kiülve a te-
raszomra a saját termésű gyümölcseimet fo-
gyaszthatom. Úgy vagyok vele, én már min-
denkivel szemben teljesítettem az elváráso-
kat. Nagy igazság van abban, hogy mire meg-
tudjuk a megoldást az életre, akkorra már 
nem marad elég időnk ennek megfelelően 
élni. A két gyönyörű lányom után a Sors két 
fantasztikus kislány unokával is megaján-
dékozott, akik, ha találkozom velük, beara-
nyozzák a napjaimat. Már az első pillanatban 
futnak felén kitárt karokkal, hogy dobáljam 
fel őket” – mesélte a boldog nagyapa.

Mit lehet ehhez hozzátenni? Legyen 2015 
még ennél is jobb…

- molnár -  

Minden szempontból jó évet zárt 2014-ben Koncz Gábor színművész

RÉGISÉG 
Pappné Szilvia Műtárgy 
szakbecsüs DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, BECSLÉS. 
KÉSZPÉNZÉRT vásárol 
antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, ezüstöt, szobro-
kat, porcelánt, régi pénze-
ket, kitüntetéseket, csillárt, 
szőnyeget, bizsukat, éksze-
reket és mindenféle régisé-
get, stb és hagyatékot.  

Tel.: 
06/1-293-1759, 

06/70-942-0806, 
06/20-465-1961
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A Kárpát-medence 
legjobbjai között

Bárdos Lajos születésének 115. évfordulója alkalmából emlékhangversenyt 
rendezett a zeneszerző nevét viselő dunakeszi általános iskola a Kicsinyek 
Kórusa és a Cantemus kórus közreműködésével november 20-án. Vendégként 
meghívták a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium Gyermekkarát is.

A Dunakeszi Szent István Általános Iskolában évek óta zajló tehetséggondo-
zás szép eredményeket hozott az idei tanévben. Az egyik legrangosabb orszá-
gos megmérettetés a Bolyai tanulmányi verseny. Legkiemelkedőbb eredménye-
ket a 2014-2015-ös tanévben a 4.a osztály csapatai mutattak fel, hiszen a Bo-
lyai Anyanyelvi Csapatversenyen megyei 3. és 4. helyezést, matematikából pe-
dig megyei 1. helyezést értek el, mellyel az országos döntőbe jutottak. A döntőt 
november 22-én Budapesten rendezték meg, ahol a legkiválóbb csapatok kö-
zött nyolcadik helyezést ért el a csapat.

Kóruskoncert 
a zeneszerző emlékére

A 
koncert bevezető-
jében előbb Hor-
váthné Szentléleki 
Katalin igazgatónő 

köszöntötte a közönséget, 
majd Dr. Márkusné Natter-
Nád Klára, a Magyar Kodály 
Társasság és a KÓTA elnök-
ségi tagja felidézte a zene-
szerző, kóruskarnagy, zene-
tudós, zeneműkiadó gazdag 
életművét, melynek szerves 
része a magyar kórusiroda-

lom gazdagítása népdalfel-
dolgozások, misék, motet-
ták, költők verseire írt kó-
rusművek, valamint színpa-
di és drámai kísérőzenék, 
hangszeres művek megalko-
tása. 

    Ezt követően a mintegy 
másfél órás koncert kereté-
ben a három – általános is-
kolásokból álló – énekkar 
színvonalas előadásában zö-
mében Bárdos-műveket hall-

gathatott meg a közönség 
N. Békés Gyöngyi, Kertész-
né Hidvégi Zsuzsanna és 
Altsach Gergely vezényle-
tével. A műsort színesítette 
Agócs Dávid zongorajátéka, 
aki a dunakeszi Bárdos isko-
la tanulója, valamint a Duna-
keszi Farkas Ferenc Művé-
szeti Iskolában Dr. Domosz-
lai Erzsébet növendéke.

K. m. i.   
Fotó: FintA zsolt

A 
4. osztályos csapa-
tok felkészítő taná-
ra Bárdfalviné Ju-
hász Tünde szerint 

ez a szép eredmény annak 
köszönhető, hogy ezek a gye-
rekek első osztálytól minden 
hónapban megoldották az is-
kolai levelezős matematika 
szakkör feladatait. Ez a te-
hetséggondozási forma min-
den alsós évfolyamon beve-
zetésre került az iskolában. 
A tanórai differenciált fog-
lalkozásokon túl a 3. és 4. év-
folyamokon működik tehet-
séggondozó szakkör is, ahol 
matematikai és anyanyelvi 
gondolkodtató feladatokat 
oldanak meg az érdeklődő 
gyerekek. A „Versenyfalók” 
csapat 108 csapat közül első-
ként került az országos for-
dulóba, Magyarország és a 
Kárpát-medence 38 legjobb 
csapata közé. Végül az erede-
tileg induló 1513 negyedikes 
csapatból szoros versenyben 

országos 8. helyezettek let-
tek a gyerekek. 

A felsős tanulók is szép 
eredményeket hoznak eb-
ben a versenyben. A Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen 
a nyolcadikos tanulók tavaly 
megyei fordulóban 6., az idén 
7. helyezettek lettek (felké-
szítő tanáruk: Deézsiné Te-

lek Ágnes). A hetedikes csa-
pat a Bolyai Természettudo-
mányi Csapatversenyen a 
2013-2014-es tanévben me-
gyei harmadik helyezést 
ért el (felkészítő tanáraik: 
Duszáné Majtényi Alice és 
Kovácsné Farkas Judit).

 
 munKAtársunKtól

A Dunakeszi Szent István Iskola 
matematika csapata országos 8. helyezést ért el

A szép sikert elért csapat tagjai: Borsodi Eszter, Harmati Ambrus, 
Salamon Anna Sára, Sallai Anita, Sallai Péter, 

és Bárdfalviné Juhász Tünde tanárnő
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Inspirációk címmel nyílt 
kiállítás november végén 
az iskola aulájában, amely 

az újrahasznosítással készült 

tárgyak nagyszabású, látvá-
nyos bemutatója volt. A nap-
közis gyerekek, szüleik és pe-
dagógusok fantasztikus ötle-
teit felsorakoztató kiállítást 
december 12-ig tekinthették 
meg az érdeklődök, melynek 
fő szervezője Gulyás Ildikó 
tanítónő és kollégái voltak. 

- Egyik célunk az volt, hogy 
megmutassuk a gyerekek-
nek: a kacatokból, a hulladé-
kokból, csomagolóanyagok-
ból, azaz a „szemétből” is le-
het egy kis kreativitással ér-
dekes, meglepő, újra használ-
ható tárgyakat készíteni.

A felhívásunk sikerrel járt, 
hiszen közel 200 gyerekmun-
ka érkezett be a kiállításra, 
melyek rendkívül ötletesen 

és sokszínűen mutatták be az 
újrahasznosításban és feldol-
gozásban rejlő lehetőségeket 
– számolt be a tárlat sikeréről 
Gulyás Ildikó tanítónő, aki a 
kiállítás másik célját így fo-

- Összesen 433 rajz érkezett 
be, 172 ovis, 217 alsós és 34 
felsős. A legtöbb rajzzal a Pi-
ros, a Vasút, a Gyöngyhar-
mat és a Játszóház Óvodá-
ból, valamint a Szent István, 
a Fazekas és a Bárdos isko-
lából neveztek. Volt olyan 
óvoda, illetve iskola, ahon-
nan sajnos nem jöttek raj-
zok, pedig a kommunikáció 
mindegyik intézmény felé 
ugyanolyan volt.

- Három korcsoportban osz-
tottunk ki az első 3 helye-
zettnek díjakat: óvodások, 
alsósok és felsősök. A dön-
tés igen nehéznek bizonyult.  
A zsűri tagjai Pető Tamás fes-
tőművész, Tóth Antal Tónió 
karikatúrista és Gebora Ist-
ván festő-fotós volt.

Az ovis mézkóstolóval és 
az összes ovis rajz kiállítá-
sával egybekötött díjátadó 
november 29-én volt. 

A díjazottak: 
- óvodások: 1. Vizsy Bo-

tond (Piros), 2. Szabó Nóra 
(Piros), 3. Szabó Lilla (Pi-
ros)

Az iskolások díjátadója 
december 6-án volt, amire a 
Mikulás is ellátogatott, így 
minden gyermek ajándékkal 
térhetett haza.

 Az iskolás díjazottak: 
- alsósok: 1. Brezovics 
Anna (Szent István), 2. 
Móré Márta (Fazekas), 
3. Patyus Dávid (Kőrösi) 
- felsősök: 1. Keszthelyi 
Kata (Bárdos), 2. Lengyel 
András (Bárdos), 3. Lump 
Bianka (Fazekas)

Az átadott ajándékcso-

magokon túl a díjazottak-
ról Tónió is készített rajzot, 
ezen kívül minden rajzot 
beküldő résztvevő átvehe-
tett egy üveg Mézontófű 
mézet (Micimackó kedvenc 
mézét…) és mindenki kós-
tolhatott 46 féle mézet. 

A sok jó rajz miatt úgy 
döntöttünk, hogy közönség-
szavazásra internetre is ki-
tesszük a rajzokat, ahol a 
legtöbb szavazatot kapotta-
kat szintén díjazzuk. 

Összességében elmondhat-
juk, hogy LEGNAGYOBB 
ÉRTÉKKÉNT sok GYE-
REKNEK sikerült ÖRÖMET 
szerezni és a visszajelzések 
alapján a rajzverseny a szü-
lök körében is pozitív vissz-
hangra talált.

Ezért felhasználva a szer-
zett tapasztalatokat jövő-
re is tervezünk hasonló 
rendezvényt – jelentette be 
örömmel Trepinszki József, 
aki azt is elmondta, hogy a 
mezbarlang.hu-n tekinthe-
tők meg a rajzok. 

A szerK.

„A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog. Az a helytelen, ha nem kezdünk vele semmit.” 
(Mark Stevenson)

- Ez év őszén „Mi jut eszedbe a mézről?” címmel gyermek rajzversenyt 
hirdettünk. A kiírást eljuttattuk minden óvodába és általános iskolába 
Dunakeszin, ezzel egy időben 4000 db tájékoztató füzetet osztottunk ki 
a gyereket között „Cukor vagy Méz” címmel, ahol a cukorfogyasztás ve-
szélyeire és a méz értékeire hívtuk fel a gyerekek és szülők figyelmét – 
tájékoztatta lapunkat a rajzverseny szervezője, Trepinszki József, a du-
nakeszi Mézbarlang tulajdonosa.   

INSPIRÁCIÓK

RAJZVERSENY 
DUNAKESZI 

óvodásainak és iskolásainak
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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 vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

Környezetvédelmi kiállítás a Bárdos Lajos Általános Iskolában

galmazta meg: Szerettük vol-
na felhívni a figyelmet arra: 
a mai világ rengeteg hulladé-
kot termel, és a Föld védel-
mének érdekében ez az egyik 
legfontosabb probléma, ami 
megoldásra vár.

- Pedagógiai programunk-
ban is szerepel az öko szem-
léletű oktatás. Reméljük, az 
erőfeszítéseink eredménye-
ként intézményünk eléri az 
Ökoiskola címet. Azt szeret-
nénk tudatosítani a gyere-
kekben: annak ellenére, hogy 
ők még kicsik, a Föld jövője 
az ő kezükben is van, s raj-
tuk is sok múlik – fogalma-
zott a dunakeszi pedagó-
gus, aki nyilatkozatát David 
Attenborough idézettel nyo-
matékosította:  „A földi élet 
jövője attól függ, hogy képe-
sek vagyunk-e cselekedni. 
Sokan egyénileg is megtesz-
nek minden tőlük telhetőt, 
ám valódi sikert csak akkor 
érhetünk el, ha gyökeres vál-
tozások mennek végbe a tár-
sadalomban, a gazdaságban 
és a politikában.” 

(További képek elérhetők: 
www.bardosiskola.hu)

Gulyás Ildikó tanítónő 
és hárman a kis 
„alkotók” közül
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2014. december 6-án szépen folytatódott a több éves hagyomány, az egye-
di szabályokkal rendezett focitornán 53 család volt érdekelt, belőlük állt 
össze 40 csapat, akik 7 kategóriában vívtak színvonalas, sportszerű csa-
tákat egymás ellen. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel 
együttműködésben idén nyolcadszor hirdette meg a Kerékpárosbarát Település és 
Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A tárca az elismerésekkel arra igyekszik 
ösztönözni az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelő infrastruk-
túra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a biciklis közleke-
dést. 2014-ben összesen 30 település – köztük Vác - és 39 munkahely nyerte el és így 
viselheti egy éven át a megtisztelő „Kerékpárosbarát” címet.

Köztünk volt Markó Jó-
zsef polgármester úr 
is, sajnos már az első 

meccs elején megsérült, így 
unokáinak nélkülözniük kel-
lett őt a továbbiakban. Szí-
nes volt a küzdelem azon 
csoportokban, ahol 3 anyu-
ka és több lány is vállalta a 
küzdelmet az erősebb nem 
ellen. Ez az esemény tényleg 
arról szól, hogy lehetőséget 
kapjanak a családtagok- gye-
rekek, szülők, nagyszülők- e 
népszerű sportágban az ak-
tív együttlétre, versengésre, 

megméretésre, de inkább a 
játék örömét szem előtt tart-
va, az együtt megélt sportos 
boldog pillanatok a legfonto-
sabbak. Természetesen osz-
tunk serlegeket, érmeket, de 
minden résztvevő kap vala-
mit, nehogy valaki is szomo-
rúan térjen haza, itt a részvé-
tel a legfontosabb!

Telek András, az FTC és a 
magyar válogatott legendás 
futballistája is megtisztelt 
minket jelenlétével, beállt 
egy-egy csapatba is, majd a 
segítségével összeállított fel-

nőtt csapatok még játszottak 
egy jót egymás ellen a nap 
zárásaként.

Köszönetünket fejezzük 
ki e sportnapunk támogató-
inak: Fétis Kft., BSI,   Forton 
Kft., Aphrodite Hotel, Felső-
gödi Rétesház, Dunakaland 
Alapítvány, Csepregi Cuk-
rászda, Csuri Csemege, 
Szent Jakab Zarándok Egye-
sület, Szalai család, Pauler 
család, Don Papa Pizzéria.

WAGner lászló

Fotó: KurDi imre

Vác Város Önkormány-
zata pályázati sikeré-
ről, a Kerékpárosbarát 

település cím elnyeréséről 
Fördős Attila polgármester 
sajtótájékoztatón számolt 
be.

Mint elhangzott: a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium ál-
tal kiírt díjra pályázni lehe-
tett, az elbíráló pedig többek 
közt annak alapján értékelt, 
hogy egy településen meny-

nyien választják a biciklit 
közlekedésre, hány kilomé-
ter kerékpárút van és, hogy 
milyen közlekedésbiztonsági 
lépéseket tettek a kétkereke-
sek érdekében. 

A városvezető köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
segítették a pályázat elkészí-
tését, többek között Deák-
né dr. Szarka Anita jegyző-
nek, aki felhívta a figyelmet 
rá, valamint a műszaki osz-

tály főmérnöki irodájának 
is, akik pedig elkészítették 
az anyagot.

– Szigorú elbírálás után 
kaphatta meg Vác városa ezt 
a megtisztelő díjat, és ez visz-
szaigazolása annak a szlo-
gennek, hogy Vác városa 
egy olyan önkormányzatot 
szeretne építeni, ami minta-
értékű lehet – fogalmazott 
Fördős Attila, aki szerint az 
önkormányzat ez irányú tö-
rekvését igazolja vissza a 
közelmúltban elnyert Idősb-
arát Önkormányzat minő-
sítés, a Hild János díj, most 
pedig a Kerékpárosbarát te-
lepülés kitüntető cím. A vá-
rosvezető hozzátette: Ez a 
pozitív jelzés továbbösztönzi 
Vácot arra, hogy a kerékpá-
ros fejlesztések ne álljanak 
le, a jövőben is folytatódja-
nak, elősegítve az idegenfor-
galom növelését. 

A szerK.
Fotó: KesziPress

A gyorsasági számokban Kozák Danuta, Lakatos Zsanett, Kammerer Zoltán és Vajda 
Attila lett a 2014-es esztendő legjobbja a magyar kajak-kenu sportban - többek kö-
zött őket is köszöntötték a kajak-kenu sportág december 1-jei, évzáró bálján, ame-
lyet a Bálnában rendeztek meg.

Csillogó, színvonalas 
bállal búcsúztatta a 
2014-es esztendőt a 

magyar kajak-kenu sport, 
és volt mit ünnepelni, volt 
mire koccintani, hiszen ka-
jakosaink és kenusaink ez-
úttal is halmozták a sikere-
ket, versenyzőink több mint 
180 érmet nyertek az idei vi-
lágversenyeken és ennek kö-
szönhetően rendre az érem-
táblázat élén zárt a magyar 
válogatott az idény nagy vi-
adalain.

Elképesztő, parádés, re-
kord közeli adatok ezek, 
amelynek köszönhetően is-
mét a legeredményesebb 
sportág lett hazánkban a ka-
jak-kenu.

„Hihetetlen eredménye-

ket produkált az idén sport-
águnk, méltán lehetünk 
büszkék versenyzőinkre, 
akik több mint száznyolc-
van érmet szereztek ebben 
az idényben. A sportág folya-
matosan fejlődik, a sikeres 
felnőtt generációhoz felzár-
kózott egy nagyon tehetsé-
ges utánpótlás korosztály is. 
És nem csak a vízen értünk 
el kimagasló eredményeket, 
az állami támogatásoknak 
köszönhetően például az 
idén ötven vízitelepünk újult 
meg, számos fejlesztés zaj-
lik, amely mind-mind sport-
águnk hosszú távú eredmé-
nyességét biztosítja - mondta 
köszöntőjében Baráth Etele, 
az MKKSZ elnöke. A sportág 
eredményességéről, a kima-

gasló teljesítményekről Fá-
bián László, a MOB szakmai 
igazgatója is megemlékezett 
köszöntőjében, majd követ-
kezett a fő szám, vagyis az 
esztendő legjobbjainak díja-
zása.

A gyorsasági szakágban 
a felnőtteknél női kajak-
ban a moszkvai világbajnok-
ságon két aranyérmet nye-
rő Kozák Danuta, kenuban 
a szintén világbajnok Laka-
tos Zsanett, férfi kajakban a 
férfi négyessel világbajnoki 
bronzérmes Kammerer Zol-
tán, míg kenuban a Moszkvá-
ban egy ezüst- és egy bronz-
érmet begyűjtő szegedi ke-
nus, Vajda Attila lett a leg-
jobb. Az Év edzője díjat So-
mogyi Béla kapta, aki Kozák 
Danutával együtt Portugáliá-
ban edzőtáborozik - olvasha-
tó a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség kajakkenusport.hu 
honlapján.

A maratoni szakágban az 
Év női kajakosa címet az ok-
lahomai világbajnokságon 
14. és 15. világbajnoki cí-
mét is begyűjtő Csay Rená-
ta nyerte el, míg férfi kajak-
ban a váciak fiatal tehetsége, 
Havas Balázs, kenuban pe-
dig Kövér Márton lett a leg-
jobb. A szakág legjobb edző-
je pedig Csay Renáta tréne-
re, Sztanity László lett.  

Az év legjobbjait 
díjazták a BálnábanMikulás Sportnap- 

Családi Foci Kupa

Kerékpárosbarát település lett Vác

A gödi Kammerer és a váci Havas is kivívta az elismerést

Gödi Becsalogató

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)
• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás 
• Eredeti aljas, koptatós nadrág 
felvarrása • Cipzár csere • Átala-

kítás • Kiengedés, szűkítés • Stop-
polás • Függönyök, sötétítők, ágy-

neműk szabása, varrása.
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00 
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:  

09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

A boldog „győztesek” a dobogón

A kajak-kenu sportág kiválóságai


