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80.000
olvasónk

van!

Rekordot döntött 
az üzemanyag ára

Ilyen még nem volt! Szerdától a benzin ára 5 forinttal, a gázolajé 
pedig 8 forinttal emelkedett a hazai töltőállomásokon. A benzin 
átlagos ára 403 forint lett, a gázolajé pedig 431 forint. A töltőál-
lomások között 25 forintos eltérések is tapasztalhatók.

Államtitkári 
sajtótájékoztató

Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára Dióssi Csaba polgármes-
ter, országgyűlési képviselő meghívására a 2012. évi költségvetéséről tartott előadást 
Dunakeszin. A téjékoztató előtt az államtitkár a sajtó képviselőivel találkozott.

(Írásunk a 2. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)
F

o
t

ó
: K

a
t

o
n

a
 M

. I
s

t
vá

n



2 XIlI. évfolyam 22. számDunakanyar Régió

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

A törökországi Isztam-
bul (Konstantinápoly) 
egyik legszebb város 

része, Sariyer, ahol Sükrü 
Genc Sariyer polgármeste-
re és Fördős Attila Vác vá-
ros polgármestere látta el 

kézjegyével a megállapodást. 
Az aláírási ünnepséget meg-
tisztelte, Magyarország isz-
tambuli főkonzulja, a Török-
Magyar Baráti Társaság al-
elnöke, Seckin Özdemir 
Sariyer alpolgármestere. 

A váci delegáció tagja volt 
Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, Balkovics Péter és 
Dr. Jakab Zoltán Attila Vác 
város önkormányzati képvi-
selői. A jeles eseményen török 
üzletemberek is jelen voltak. 

A november 11-i meg-
nyitó napján két elő-
adást hallgathattak 

a pedagógusok. Elsősorban 
óvónőknek szólt Dr. Zsolnai 
Anikó docens témaválasztá-
sa „Az agresszív és a segítő 
viselkedés alakulása óvodás 
korban” címmel. 

Ezt követően Bagdy Emő-
ke pszichológus, egyetemi ta-
nár „Egészségünk, boldogsá-
gunk, boldogulásunk” téma-
megjelöléssel tartott rendkí-
vül sikeres előadást. Ezután 

a közel húsz szekcióülés vál-
tozatos, napjainkban rend-
kívül aktuális kérdései az 
anyanyelvi neveléstől a pe-
dagógus életpálya modellig 
szép számmal vonzották az 
érdeklődőket.

Témaválasztásban válto-
zatosak és gazdagok voltak 
a több mint negyven, iskolai 
bemutató órák és óvodai fog-
lalkozások, melyekre Duna-
keszi és Fót oktatási intéz-

ményeiben került sor. A prog-
ramsorozat záró rendezvénye 
a Farkas Ferenc Művésze-
ti Iskolában november 17-én 
tartandó Liszt hangverseny. 
S ugyancsak zárásként, no-
vember 19-én rendezik meg a 
Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában a városi hely-
történeti vetélkedőt.

Katona M. István

a szerző FelvételeI      

Pedagógiai 
Napok 2011.

Lapunk megjelenésével egy időben befejeződött Dunakeszin a XVII. Közoktatási Kon-
ferencia és Pedagógiai Módszertani Napok rendezvénysorozata. Az idei évben a fő 
téma az „életre nevelés”, a szociális kompetencia fejlesztési lehetőségeinek meg-
ismerése, a kényszer nélküli, élményalapú tanítás, tanulás módszereinek feltárása, 
elemzése volt, tudtuk meg Langmayer Katalintól, a Polgármesteri Hivatal főtanácso-
sától, aki Nyíri Istvánnal, a Radnóti Miklós gimnázium igazgató-helyettesével közösen 
szervezte a programokat.

Vác a közeli hetekben két testvérvárosi együttműködést írt 
alá. A jelentős magyar ajkú lakosságot számláló ukrajnai Técső 
után a Boszporusz partján elterülő Isztambul egyik városrészé-
vel, Sariyer-el kötött testvérvárosi szerződést. 

Vác legújabb 
testvérvárosa,  
a török Sariyer

A rendezvény négy állo-
másából eddig három 
zajlott le. Elsőként ok-

tóber 23-án Gérecz Attila sír-
jának meglátogatására ke-
rült sor a Fiumei úti sírkert-
ben. Ezt követően a program-
sorozat második részeként 
került megrendezésre az egy-
órás, igényesen megszerve-
zett zenés irodalmi est, ahol 
a dunakeszi költő, öttusá-
zó, 56-os hős életrajzi adatai 
mellett, művei is bemutatás-
ra kerültek. A rendezvényt a 
szervezők ezúttal tudatosan 
politikai felhangok nélkül, 
kulturális műsorként szer-
vezték meg, hisz célja most 
kizárólag Gérecz Attila mű-
veinek megismertetése volt. 
Kaszás Imre, Szász Béla és 
Aranyi Péter verset mon-
dott, Babják Annamária pe-
dig egy Márai prózarészletet 
olvasott fel, valamint Vincze 
Józseffel a tőlük megszo-
kott színvonalon megzenésí-
tett versekkel emelte az este 
hangulatát. Gyombolai Bá-
lint szintén fellépett az este 
folyamán, Váradi István pe-

dig saját nagyzenekari művé-
nek egy részletét adta elő ze-
nésztársaival.

A sorozat harmadik állo-
mása november 7-én volt, 
amikor Gérecz Attila halálá-
nak évfordulója alkalmából a 
szülőházának falán elhelye-
zett emléktáblájának meg-
koszorúzására került sor az 
Állomás sétányon. A rendez-
vény záró programja decem-
ber második felében lesz, 
amikor a korábban a Kesző 
Népe szerkesztőbizottsága 
által meghirdetett bronz szo-
borportré-pályázatra beérke-
zett pályamunkák kiállítási 
anyagából készült tárlatot te-
kinthetik meg az érdeklődők.

„Gérecz Attila munkássága 
még mindig méltatlanul ke-
véssé ismert, ha eltekintünk 
szűkebb lakókörnyezetünk-
től, Dunakeszitől. Nyilván ta-
lálhattunk volna más, igaz-
ságtalanul elfeledett költőt 
is, ugyanakkor Gérecz Attila 
személye köthető Dunakeszi-
hez, hisz itt született, s amel-
lett, hogy versei olyan irodal-
mi értéket képviselnek, ame-

lyet érdemes megismertetni 
a dunakesziekkel, önfeláldo-
zása is példaként állítja őt a 
felnövekvő generációk elé. A 
dunakeszi Jobbik tagjaiként 
rendszeresen megemléke-
zünk különböző történelmi 
eseményekről, emléknapok-
ról, például Trianon évfordu-
lójáról, vagy a kommunizmus 
áldozatainak emléknapjá-
ról, de minden év áprilisában 
szűk körben megemlékezünk 
Apor Vilmos vértanúhalált 
halt püspök szobránál is. A 
tavalyi évtől pedig – amikor 
először látogatta meg a du-
nakeszi Jobbik delegációja a 
hősi halált halt költő, Gérecz 
Attila sírját – egy újabb em-
ber emléke előtt is tisztel-
günk, akinek életére, a szov-
jet tankokkal szembeni kiál-
lására és mártíromságára is 
példaként tekinthet minden, 
a hazájáért aggódó tisztes-
séges magyar ember.” – zárta 
beszélgetésünket Varga Zol-
tán Péter, a Jobbik dunake-
szi szervezetének elnöke.

legIndI tíMea

Gérecz Attila  
gálaest Dunakeszin
A dunakeszi Jobbik még az év elején februárban hirdette meg azt a Gérecz Attilával 
kapcsolatos négyrészes rendevénysorozatot, amelynek második része egy gálaműsor 
volt a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában. A zenés irodalmi est természetesen min-
den érdeklődő számára nyitott volt.

Ez is azt bizonyítja, hogy 
jó kezekbe került a vá-
ros vezetése, hangsú-

lyozta. Kitért arra, hogy a 
kormányzat rendkívül nagy 
államadósságot kapott örö-
kül, társadalmi és gazdasá-
gi válságot hagyott maga mö-
gött az elmúlt nyolc év kor-
mányzata, s egyúttal mentá-
lis és morális válság is sújt-

ja az embereket a mai napig. 
Ebből a helyzetből kell kive-
zetni az országot. 

Egyébként, amit itt helyben 
eddig végzett Dióssi Csaba 
és a képviselő testület, az itt 
élő embereket szolgálja. Pél-
daértékű összefogásnak kö-
szönhetően felépült a Szent 
Erzsébet óvoda, 13 utat kor-
szerűsítettek, új körforgalmat 
alakítottak ki, játszótereket 
korszerűsítettek, és fellendü-

lőben van a városban a sport-
élet is. 

A Nemzeti Együttműködés 
rendszerébe kell elhelyezni 
az itt élő embereket, mondta, 
majd hozzátette, hogy ez ügy-
ben nagyon komoly erőfeszí-
tések történtek, és ebben so-
kat tehet az egyre erősödő lo-
kálpatriotizmus. 

Kérdésünkre válaszolva ki-
emelte az államtitkár, hogy 
Dunakeszi további fejleszté-
sei előtt is nyitva áll az út uni-
ós források lehívásával ab-
ban az esetben, ha jó célok 
fogalmazódnak meg. A kor-
mányzat az aktív tenni aka-
ró embereket lehetőségeihez 
mérten segíti abban, hogy 
azok a fejlesztések, amelyek 
elindultak Dunakeszin, befe-
jeződjenek.     

A sajtótájékoztatót köve-
tően a téma iránt érdeklődő 
polgárok körében kötetlen 
beszélgetésre került sor.

Katona M. István

Államtitkári 
sajtótájékoztató

A dunakeszi Fidesz csoport meghívására a 2012-es költségvetésről és Magyarország 
jövőjéről tartott előadást Dunakeszin, a Házasságkötő teremben Dr. Simicskó István, a 
Honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. Ezt megelőzően találkozott a sajtó 
képviselőivel, akiknek a vendéget Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő 
mutatott be. Az államtitkár elismeréssel szólt az elmúlt egy évben Dunakeszin megva-
lósult, mintegy kétszáz fejlesztésről. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Befizetéseit intézze mostantól:
• banki átutalással, 
•  csoportos beszedési megbízással, vagy
• e-számlán (kivéve a Nógrádi ÜIG szolgáltatási területét)

További nyereményeink: egy 80.000 Ft értékű és egy 50.000 Ft értékű utazási utalvány. 
Sorsolás: 2012. május 2-án. Részletek: www.dmrvzrt.hu

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a nyereményjáték részleteiről tájékozódjon honlapunk 
a www.dmrvzrt.hu oldalon, ügyfélszolgálati irodáinkban vagy a helyi sajtóban. A sorsolá-
son nem vehetnek részt a DMRV Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, al-
kalmazottjai valamint azok közeli hozzátartozói.

NyilaTkozaT fizeTéSi mód válTozTaTáSRól

Alulírott  ..................................................................................................................................
(fogyasztó vagy fizető neve)

Lakcím: ...................................................................................................................................

Fogyasztóhely száma:  ...........................................................................................................

Aktuális fizető kód:  ................................................................................................................

Nyilatkozom, hogy az eddigi készpénz átutalási (postai csekkes) fizetési mód helyett banki 
átutalással kívánom a számlái mat kiegyenlíteni.

Dátum: 2011. .............................

………………………………………….
Fogyasztó vagy Fizető aláírása

Felhívjuk figyelmét, ha részt kíván venni az akcióban, ezt vagy ennek megfelelő tartalmú  nyilatko-
zatot legkésőbb 2012. február 15-ig a DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. címre elküldeni szí-
veskedjen.

Dobja el a sárga csekket,  
és nyerjen egy óriás Plazma TV-t!

Ön idáig készPénzfizeTési uTalVánnyal (sárga csek-
kel) egyenlíTeTTe ki a Víz- és csaTornadíj számlája 
ellenérTékéT? VálTson fizeTési módoT 2011. noVem-
ber 01. és 2012. január 31. kÖzÖTT, és Öné leheT egy 
106 cm-es Plazma TV!

Apróhirdetés
• Eladó ház Dunakeszin, 2+2 félszoba. Telefon: 06-30/266-7542

– Milyen örökséget vett át 
egy éve polgármester úr?

– Úgy éreztem, hogy Szob 
nem élt megfelelően adottsá-
gaival, nem használta ki le-
hetőségeit. Azért indultam 
a polgármester választáson, 
hogy elképzeléseimet sike-
rüljön megvalósítani. Hatá-
rozottan állítom, hogy Szob 
nem tölti be azt a pozíciót, 
amit földrajzi helyzete, lakos-
sága és egyéb adottságai in-
dokolnának. Sajnos az elmúlt 
időszakban alulmúlta önma-
gát ez a város, amely még 
Budapest vonzáskörzetéhez 
tartozik, van hegye, több fo-
lyója, kvalifikált lakossága, 
és mégis inkább visszafejlő-
dött az elmúlt években. Még a 
nyolcvanas évek időszakában 
is jobban élt a város. Azóta 
fokozatosan leépült minden, 
a betonüzem, a szörpüzem, 
mert a korábbi képviselő-tes-
tületek nem voltak vállalko-
zásbarátok. Jobban ki kellett 
volna állni az üzemek mel-
lett. Sajnos igazi nagyválla-
lat nincs, a kőbánya nagyobb 
része Márianosztrához tar-
tozik, ott is adózik. Csak tíz 
fő alatti vállalkozásaink van-

nak, jellemzően két-három-öt 
főt foglalkoztatnak.

– Mit tehet egy polgár-
mester, egy önkormány-
zat, ha maga nem vállal-
kozhat?

– Meggyőződésem, hogy 
az előbb említett üzemeket 
meg kellett volna menteni. 
Nagyon aprólékos, ám terv-
szerű munkával újra be kell 
vonni őket a város vérkerin-
gésébe. Úgy, hogy segítsünk 
munkahelyeket teremteni, a 
fiataloknak otthont terem-
teni, letelepíteni őket. Éven-
te negyven-ötven fiatal hagy-
ja el a várost, amely így folya-
matosan öregszik. 

– Mit tud tenni az önkor-
mányzat, hogy ez a folya-
mat megváltozzon?

– Tény, hogy nem az önkor-
mányzat feladata a vállalko-
zások működtetése, de még-
sem nézheti tétlenül a vá-
ros elsorvadását. A szűkös 
pénzügyi helyzetben is igyek-
szünk „pénzt csinálni.” Nagy 
lépést tettünk ebbe az irány-
ba, amikor negyvenhét érték-
teremtő közmunkást vettünk 
fel, akik fizetésnek egy ré-
szét a munkaügyi központ tá-

mogatásként biztosítja, ám a 
másik felét nekik kell termel-
niük, hogy 100 százalékos le-
gyen a kifizetés. Ez az idei év-
ben már működik, hiszen be-
indítottunk egy lekvárfőző 
kisüzemet, mezőgazdasági 
terményeket termesztettünk. 
Ebből elláttuk az iskola kony-
háját, a többletet pedig érté-
kesítettük. További tevékeny-
ségeket is szeretnénk telepí-
teni, amelyek először a szobi-
aknak adnak munkát, majd a 
határ másik oldalán élő mun-
kavállalókat is felvehetünk. 
Jövőre talán több vállalko-
zás is elindul, köztük a szobi 
szörpüzem is.

– A hírek szerint civil kez-
deményezésre helyi pénz 
bevezetését tervezik. Segít-
het ez Szob gazdasági éle-
tének fellendítésében?

– Már van, ahol használnak 
helyi pénzt, de még sok a kér-
dőjel. Mi már sokat dolgoz-
tunk rajta, de még nem dön-
töttünk, mi legyen a fedezete. 
Mindenképpen a helyi gazda-
ság fellendülését várjuk tőle, 
mivel a lakosság hozzá tud-
na jutni a helyi szolgáltatá-
sokhoz, helyben vásárolna. 

Tízszeres fejlődést remélünk 
tőle, eltünteti a helyi munka-
nélküliséget, az emberek min-
dennapi életét segítené. Igaz, 
hogy a sárgacsekket nem le-
het befizetni a helyi pénzből, 
de húst, zöldséget lehet vásá-
rolni belőle vagy kifizetni az 
autójavítást. Úgy gondoljuk, 
hogy a munkaképes emberek 
valamilyen hasznos tevékeny-
séget tudnak végezni, a nagy-

mamák pl. felügyelhetnének 
gyerekekre, nem csak a sa-
ját unokáikra, segíthetnének 
a tanulásban, a szülők pedig 
nyugodtan dolgozhatnak. Va-
gyis, az itt élők munkaereje 
lenne a pénz fedezete.

– A város, helyzeténél 
fogva, nemcsak gazda-
sági központ lehetne, ha-
nem a térség kulturális 
központja is…

– Kultúrában jól állunk, jól 
működő könyvtárunk van, 
nagyon aktív vezetővel, büsz-
kék vagyunk a Bogányi Ger-
gely nevével fémjelzett zene-
iskolánkra. Könyvtárunk ve-
zetője a szakmai munkája 
mellett a több generáció tag-
jait soraiban tudó mazsorett 
csoportjainkat is vezeti, ame-
lyek a térség rendezvényeit 
színesítik. Hasonló büszke-
séggel beszélhetünk a Danu-
bius Táncegyüttesről, ame-
lyet ismernek és elismernek 
Európában.

– Az Ön által örökölt 
helyzettel kezdtük a be-
szélgetést. Hogyan érté-
kelné az eltelt egy évet?

– Ötszáz millió forintos 
adósságállományt örököl-
tünk. Pályázati forrásból ké-
szült kerékpárút révén nagy-
mértékben megnőtt a kerék-
páros turizmus. Ez újabb le-
hetőség kínál a vállalkozások 
számára is. A csapadékvíz el-
vezetésére pályázatot ad-
tunk be, hogy a hegyekből le-
zúduló víz ne okozzon káro-
kat. Megtettük, ami rajtunk 
múlott, de nem lehetek elé-
gedett. Úgy gondolom, minél 
kevesebben gátolnának, an-
nál gyorsabban haladnánk 
előre.

vetésI IMre

Fotó: KeszIPress

Szob elmaradt lehetőségeitől
Interjú Szőke István polgármesterrel

Örökségéről, tapasztalatairól és terveiről kérdeztük Szob egy éve megválasztott pol-
gármesterét, Szőke Istvánt, aki úgy véli, eddigi testületi tagsága és alpolgármesteri 
megbízatása nem volt elég ahhoz, hogy keresztülvihesse elképzeléseit. Ezek megvaló-
sítása érdekében indult polgármesterjelöltként a választáson.

Mikulásvonat Dunakeszin

a kisvonat minden egész, és minden fél órakor indul  
a cukrászda elől. Menetidő: kb. 15 perc.

minden kedves utasunk a Chili cukrászda vendége egy szelet friss 
kalácsra és egy finom, meleg kakaóra!!

Mindenkit szeretettel várunk!
Info: www.mikulasvonat.freeweb.hu

Telefon: 06-70-369-4046

Új helyszínen, de újra zakatol a mikulásvonat dunakeszin.  
mikulás bácsi, és krampuszai sok finomsággal várnak minden gyereket, 

anyukát, apukát, nagymamit, nagypapit  
egy hangulatos, zenés kisvonatozásra.

Időpont:  2011. 12. 04. vasárnap 10h-19h-ig
Helyszín: Chili cukrászda  
 dunakeszi, kolozsvár u. 35. (Tóváros)
Jegyár:  650 Ft/fő (2 éves korig ingyenes)

Már Most gondoljon 
a Karácsonyra!
Fejezze ki jókívánságát, köszöntse  
üzleti partnereit lapunk hasábjain keresztül!

Már most foglalja le a felületet,  

legyen részese a "szeretetszolgálatnak"!
Tekintse meg médiaajánlatunkat  

a www.dunakanyarregio.hu oldalon.
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A vállalatok ezeket a nano ré-
szecs kéket új vagy feljaví-
tott jellemzőkkel bíró termé-

kek gyártására használják. Ilyenek 
például az átlátszó, az infravörös 
sugarakat visszaverő ablakburko-
lók, melyek a beltéri jobb légkondi-
cionálást hivatottak szolgálni, vé-
konyabb falú és könnyebb építmé-
nyeknek szánt ultraszilárd beton-
anyag vagy az öntisztító burkolók, 
amelyek a levegő szennyezésének 
csökkentéséhez is hozzájárulnak. 
A nanotermékekkel kapcsolatos ku-
tatás és fejlesztés nagyrészt a nagy 
multinacionális vállalatok – mint 
például, a Heidelberg Cement – ke-
retében, illetve szakkutató intéze-
tekben zajlik. A nanotermékek pia-
ci részesedése az építőiparban egy-
előre kicsi, de az elvárások szerint a 
nanorészecskék fontos szerepet fog-
nak játszani az építőiparban már az 
anyagtervezés, fejlesztés és gyártás 
alapjaiban. Elvileg a nanotermékek 
már most is bármilyen átlagos ház 
vagy épület majdnem minden ré-
szében jelen vannak, általában ce-
ment és beton, burkolók és szigete-
lőanyagok körében használatosak.  

Az 1 mm vastag hőszigetelő fes-
tékkel elérjük az 5 cm vastag polisz-
tirol szigetelés hatását. Penészes fe-
lület megtisztítása után a hőszige-
telő festék alkalmazásával örökre 
megszüntethető a penészesedés. 60 
nap után éri el a teljes hatásfokát. 
Anyagában 70 % nanooxidot tartal-
maz.

Működése: Hőenergia átvitele a 

szigetelő rétegen keresztül úgy tör-
ténik, hogy a gyorsan vibráló mele-
gebb molekulák igyekeznek átadni 
energiájukat a hidegebb,lassabban 
vibráló molekuláknak úgy, hogy 
egyensúlyi helyzet álljon be. Ez a fo-
lyamat három módon történhet: ve-
zetéssel, áramlással, vagy sugár-
zással. Ez a három mód egyben feje-
zi ki az anyag hővezető képességét. 
Hőenergia átvitele nagyon nehéz-
kes, mivel az anyagrészecskék kö-
zötti kötőelemek, melyek a hőátadá-
si utat biztosítanák, nagyon kismé-
retűek. Hőátadást sok ún. zsákut-
ca gátolja. Az anyagban lévő gázok 
is hővezetők, de a gázmolekulák 
Kundsen effektusnak vannak kitéve 
(labda pattogása az alagútban job-
ban gyengül, mint a szabadban) ez-
által az energia átadás szinte lehe-

tetlen. A rések kisebbek, mint ami-
lyen tér szükséges a molekulák sza-
bad ütközéséhez. Ezek a rések még 
a fény hullámhosszánál is kiseb-
bek, így a molekulák szilárd szer-
kezetbe gyakran egymásba ütköz-
nek. A nanoanyag kivételes szerke-
zete, sejt-, pórus-és elemrészecskék 
nagysága nagyon alacsony hőátadá-
si képességet tesz lehetővé. Hőveze-
tési tényezője 20 oC-on 0,001 W/mk.

A nanorészecskék használata a 
cement-alapú és betonanyagok-
ban a TiO

2
 és a szilikapernye köré 

összpontosul. Fotokatalitikus ce-
ment például a TioCem TX Active 
(Heidelberg Cement), amelyet a bur-
kolóanyagok rendkívül széles ská-
lájánál, külső falaknál, alagutak-
nál, betonfödémeknél, kövezetkö-
veknél, burkolólapnál, tetőcserép-

nél, útburkolati jeleknek szánt fes-
tékanyagoknál, betonpaneleknél, 
gipszvakolatoknál használnak. A 
fenntarthatóság érdekében a kuta-
tási és fejlesztési tevékenység a köz-
úti forgalom által okozott légszeny-
nyezés csökkentésének lehetőségét 
is vizsgálja, egy TiO

2
-aktivált inf-

rastruktúra segítségével. Mint Papp 
Józseftől, a TBG Dunakeszi Kft. 
ügyvezető igazgatójától megtudtuk, 
már nálunk is készül nano adalék-
szerből beton.                                                                                                                                      

– Cementek, adalékanyagok, ada-
lékszerek célzott fejlesztése for-
radalmasította a betontechnológi-
át. Ma már minden molekula mani-
pulálható annak érdekében, hogy 
nano méretekben megtervezzük 
az anyagok funkcionalitását. Beto-
nok tartóssága és vegyi hatásoknak 
való ellenállása a cement minősé-
gén kívül attól függ, hogy milyen tö-
mörré tudjuk tenni a beton szövet-
szerkezetét. 

Ultra nagy teljesítő képességű be-
tonok előállítása vált szükségessé, 
amelyekből akár 800 méter magas 
toronyház építhető. Ezek a betonok 
már viselkedésükben a nagyszilárd-
ságú porcelánokhoz hasonlítanak, 
a próbakockák robbanásszerűen 
törnek. Ezen technikai vívmányt új-
szerű kiegészítő anyag tette lehető-
vé. Az úgynevezett alumoszilikátok 
kavicsot és timföldet tartalmazó 
anyagok. 

Ellentétben a korábban használt 
szilikaporral nem gélt képeznek a 
cementkő alkáli pórusoldatában, 
hanem a legkisebb pórusokban, 
kristályosodást idéznek elő. Nagy-
mértékben csökkenthetők adago-
lásával a mikro repedések. A le-
mezes szerkezetnek köszönhető-
en nanokristály-szerkezet jön létre, 
amely olyan tömörré teszi a betont, 
hogy a savaknak is jobban ellen áll. 

Ilyen betonból készült Dunakeszin, 
a Bombardier MÁV Kft. vasúti ak-
nája is. Ezeknek a nagy teljesítő ké-
pességű betonoknak megnő a sze-
repe, szennyvíztisztítók és a biogáz 
üzemek építése terén.

Újfajta zajvédő vasbeton fal fej-
lesztése kezdődött a Duna Drá-
va Cement Kft. és a Ferro Beton 
együttműködésével. Heidelberg fej-
lesztésű Tio Cem TX Aktive felhasz-
nálásával a belőle készülő zajvédő 
vasbeton fal, katalizátorként műkö-
dik napfény hatására lebontja a ki-
pufogó gázokat. A zajvédelmen túl 
a légszennyezés csökkentéséhez já-
rul hozzá.

A TBG Dunakeszi Kft., a Hei del-
berg Cement érdekeltségébe tarto-
zó Duna-Dráva cégcsoport váci gyá-
rából veszi a jó minőségű cemen-
tet. A gyártás során felhasználnak 
különböző vegyszereket, folyósí-
tó-, habarcsadalék-, késleltető- és 
képlékenyítő-szereket, különböző 
műanyag szálakat, és acélhajas be-
tont is készítenek. 

a szerK.

Nem utópia a nanotechnológia
A TBG Dunakeszi Kft. is alkalmaz nanotermékeket

Az Európai Szociális Párbeszéd keretében a FIEC (Európai Építőipari Szövetség) és az EFBWW (Európai 
Építőipari és Famunkások Szakszervezeteinek Szövetsége) kezdeményezésére általános áttekintés ké-
szült az európai építőipari piacon elérhető nanotermékekről. A nanotechnológia egyszerűen azt jelen-
ti, hogy lehetőség van az anyagok (és ezek viselkedésének) nanométer (nm) nagyságrendű (azaz az em-
beri hajszál vastagságánál 10 000-szer kisebb méretű) megfigyelésére, követésére és befolyásolására, 
és jelenti az úgynevezett nanorészecskéket tartalmazó porok, folyadékok és szilárd anyagok kidolgozá-
sát és gyártását is. 

Ünnepre hangoló kará-
csonyi lemezt készí-
tettek Itt van a szép, 

víg karácsony címmel. Szo-
kásukhoz híven magyar köl-

tők, többek között Dsida 
Jenő, Gazdag Erzsi és József 
Attila téli és karácsonyi gye-
rekverseiből gyűjtöttek ösz-
sze egy csokorra valót. A le-

mezen hallható tíz bensősé-
ges dal elvezet minket a tél 
beköszöntétől a meghitt csa-
ládi ünnepet jelző harangszó-
ig. Utunk hófehér mezők völ-

gyei és dombjai között visz, 
ahol a favágók fenyőfával ete-
tik a tűz fészkén kelt lángma-
dárkát. A dalok különleges, 
egyedi hangszerelésben szó-
lalnak meg: a kelta hárfa bé-
késen megfér a harmoniká-
val, furulyákkal, a gitárral, 
a nagybőgővel és a különfé-
le dobokkal, ritmushangsze-
rekkel. 

A Naphegy Kiadó gondozá-
sában megjelent lemez élő-
ben 2011. december 11-én, 16 
órakor hallható Vácon, a Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pontban.

Adventi Katáng 
lemezbemutató koncert

Ismét meglepetéssel kedveskedik kis és  
nagy barátainak a váci Katáng zenekar

A MÁV-START 2011 vé-
gén kibővíti az inter-
netes menetjegy-vá-

sárlási szolgáltatását az ott-
honi jegynyomtatás lehe-
tőségével. Az új funkció az 
online jegyvásárláshoz hasz-
nált e-Ticket rendszerben a 
vásárlási folyamat részeként 
lesz elérhető, így a szolgálta-
tásra már regisztrált utasa-
ink automatikusan választ-
hatják menetjegyük otthoni 
kinyomtatását is.

Az otthoni jegynyomtatás 
mindössze néhány egysze-
rű lépést követően megtör-
ténhet: 

Válassza ki úti célját és •	
az Önt megillető kedvez-
ményt online vasúti me-
netrendünkben
Jelölje be, hogy otthoni •	
jegynyomtatást szeretne
Adja meg a számlázási cí-•	
met (a vásárlásról elektro-
nikus számlát kap)
Adja meg nevét és születé-•	
si dátumát
Ellenőrizze le, hogy a megfe-•	
lelő vonatra szól-e a jegye,

Majd a fizetés után, a kapott •	
pdf-dokumentumból nyom-
tassa ki a menetjegyét! 
A jegy pdf formátumban 

áll elő, A4-es méretben, és 
egy kétdimenziós pontkód 
tartalmazza az utazáshoz 
és jegykezeléshez szükséges 
információkat. Fontos tud-
ni, hogy az otthon nyomta-
tott jegyek névre és vonat-
ra szólnak, és a személyazo-
nosságot a fedélzeten jegy-
kezeléskor igazolni kell. A 
kinyomtatott jegyen szere-
pelnek a kiválasztott vona-
tok is, indulási és érkezési 
idővel. Vásárlásáról minden 
esetben elektronikus szám-
lát kap a regisztrált számla-
címére. 

Fontos tudnivaló, hogy a 
jegy csak belföldi viszony-
latra, és csak a kiválasztott 
vonatra érvényes, tehát bér-
let jellegű vagy menettér-
ti jegyek, illetve nemzetkö-
zi menetjegyek nem vásárol-
hatók otthoni nyomtatással, 
azonban élőállat- és kerék-
párjegy igen.

Otthon nyomtatott  
vasúti jegy

A 100 nm alatti mérettartomány-
ban működő technológiákat nevezzük 

nanotechnológiának



5Dunakanyar Régió

 

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

2011. november 17.

– Hogyan jutott el hoz-
zád az információ, hogy 
elindul ez a támogatott 
képzés?

– Egy barátomtól hallot-
tam róla, aki részt vett a 
toborzási rendezvényen. 
Ezután kerestek telefo-
non a családsegítő szol-
gálat munkatársai, hogy – 
amennyiben érdekel ez a 
lehetőség – jelentkezhetek 
a programba. 

– Miért a szociális gon-
dozó és ápoló kép-
zésre jelentkeztél?

– Mert ez a szak-
irány állt a legköze-
lebb hozzám. A gon-
dozás, a mentálhigié-
né és a pszichológia terü-
letei vonzottak leginkább. 
Szeretek emberekkel fog-
lalkozni, 7 évig folytattam 
lelkigondozói tevékenysé-
get. Innen az indíttatás.

– Mennyire tartottad 
eredményesnek a kép-
zés előtti csoportfoglal-
kozásokat?

– Nagyon jól éreztem ma-
gam a tréningeken. Én elő-
ször voltam ilyen foglalko-
záson, és nagyon hasznos-
nak tartom. Az önismeret 
növekedése mellett mint 
csoporttagok közelebb ke-
rültünk egymáshoz, nyi-
tottabbak lettünk egymás 
felé, és jó hangulatban tel-
tek ezek a délutánok.

– Milyennek találod a 
képzést?

– Sűrű a mindennapi kép-

zés, de elfogadhatónak tar-
tom az egyéves időtarta-
mot. Az oktatók felkészült-
sége kiváló, de vélemé-
nyem szerint a legtöbb ta-
pasztalat a gyakorlat során 
szerezhető.

– Mennyire tartod 
hasznosnak a szakmai 
gyakorlatot?

– A gyakorlat során szer-
zett tapasztalatok marad-
nak meg legjobban, ezért 

mindenképpen szüksé-
gesnek és hasznos-

nak tartom az okta-
tásnak ezt a formá-
ját. Minél változa-
tosabb a gyakorlat, 

annál többet lehet 
profitálni belőle.

– Amennyiben sikerül 
a szakmunkásvizsga, 
szeretnél a megszerzett 
szakmában dolgozni?

– Szociális gondozónak 
lenni nagyon felelősség-
teljes feladat. Természete-
sen szeretnék a szakmában 
dolgozni, lehetőség szerint 
a házigondozást választva.

– A képzés végeztével 
látsz esélyt az elhelyez-
kedésre?

Ebben a szakmában van 
esély az elhelyezkedés-
re, mert nem könnyű fog-
lalkozás. Sokan nem me-
rik vállalni, mert nagy a fi-
zikai és lelki megterhelés. 
Ahogy azonban öregedik a 
társadalom, egyre nagyobb 
szükség lesz gondozókra.

(x)

Az Életút Alapítvány TÁMOP 5.3.1-C-09/1-
2010-0001 jelű pályázati projektje által meg-
valósuló szociális gondozó és ápoló képzés-
ről a szakmai vezető beszélgetett a program-
ról csoport egyik tagjával, Virágh Ildikóval.

„Nagyon örülünk, hogy fel-
keltette a helyi civil szerve-
zetek, iskolák és önkormány-
zatok érdeklődését a pályá-
zat. 

Sokszínű kezdeményezések 
megvalósítását tervezik az 
alkotók, tehát találunk épü-
letfejlesztéssel, térrekonst-
rukcióval és iskolai eszkö-
zök beszerzésével kapcsola-

tos projektet is a pályamun-
kák között” – mondta el Vácy 
Károly, a váci zsűri elnöke. 
A bírálóbizottság elsőként a 
jövő héten egyeztet a bead-
ványokról és november végé-
ig dönt a nyertes pályázatok-
ról – tette hozzá Vácy Károly, 
aki elmondta azt is, hogy 11 
pályázat érkezett a váci és 7 a 
beremendi bizottsághoz.

A beremendi és váci ce-
mentgyárat működtető Du-
na-Dráva Cement Kft. 2011 
szeptemberében hirdette 
meg a DDC Zöld Megoldás-
pályázatot, olyan fejleszté-
sek és programok támoga-
tására, amelyek közösségi 
terek, valamint a helyi inf-
rastruktúra környezettuda-
tos működtetését és hatéko-

nyabb hasznosítását segítik 
elő, lehetőséget adva a kör-
nyezettudatosabb életre, a 
természeti környezet megis-
merésére. 

Fontos, hogy a környezeti 
nevelés is hangsúlyt kapjon a 
támogatott fejlesztésnek kö-
szönhetően.

Beremend és Vác térségé-
ben egyenként 3-3 millió fo-

rintos támogatás nyerhető a 
pályázaton, amelyen Bara-
nya és Pest megyei önkor-
mányzatok, önkormányzati 
intézmények, alapítványok, 
civil szervezetek indulhat-
tak, a beremendi és váci ce-
mentgyár vonzáskörzeté-
hez kötődő kezdeményezé-
sekkel. A pályázatokat el-
bíráló zsűri felkérése során 

a vállalat azt tartotta szem 
előtt, hogy a gyárak von-
záskörzetében élő és dolgo-
zó, elismert, hiteles szakér-
tők döntsenek a pályamun-
kákról. 

A két bizottság munkájá-
ban, környezetvédelmi szak-
értő mellett, közgazdász, épí-
tészmérnök, tájépítész és bo-
tanikus is közreműködik.

A zsűri már dolgozik  
a pályamunkák értékelésén

Tizennyolc beadvány érkezett a „DDC Zöld Megoldás”- pályázatra

A Duna-Dráva Cement Kft. Baranya és Pest megyei civil szer ve ze tek,
intézmények, non-profit csoportok pályázatait várja a be re men di és
váci cementgyár vonzáskörzetébe terve zett prog ra mok és fejlesztések
megva ló sí tására, amelyek a kö zös ségi terek környezet barát mûködését és 
a környezet  tudatosabb életet, valamint a természet megisme ré sét segítik elô.

A pályázaton elnyerhetô összeg, Beremend és Vác
esetében, egyenként 3-3 millió forint.

A pályázóknak 2011. október 25-én, 15 óráig kell a pályázatot az illetékes
bíráló-bizottság felé benyújtaniuk:

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

DDC Zöld Megoldás-pályázat, 
beremendi bírálóbizottság
Duna-Dráva Cement Kft., 
beremendi cementgyár
7827 Beremend, Pf. 20.
molnarb@duna-drava.hu

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

Felhívás
Harmóniában a környezettel.

zöldmegoldás
pályázat
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TöBB MINT SZAKMA, 
ez élETHIVATÁS
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– Pontosan milyen Euró-
pai Uniós pályázat kap-
csán, és mikor kezdhet-
ték meg a hulladékmű-
anyagot feldolgozó üzem 
építését? – kérdeztük az 
igazgató asszonyt a sződi 
üzemben.

– A DU-MA Holland-Magyar 
Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (1045.  Bu-
dapest, Berni u. 1/C. Fszt/3.) 
az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv Közép-magyarországi 
Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott 
– a KMOP-1.5.3/C-2009-0045 
Hulladékműanyagot feldol-
gozó üzemcsarnok létrehozá-
sa című – uniós pályázatát tá-
mogatásra érdemesnek ítél-
te 2009. október 19-én, így lé-
nyegében ekkor kezdődtek 
meg a csarnok felújításának 
munkálatai.

– A keletkező hulladékok 
közül, miért éppen a mű-
anyag hulladékra esett a 
választásuk? 

– Az Európai Unióhoz csat-
lakozó országok kiemelt fel-
adatként kezelik a környe-
zetvédelemhez szorosan kap-
csolódó különféle hulladé-
kok, melléktermékek gyűj-
tésének és hasznosításának 
ügyét. A rohamosan növek-
vő hulladék problémájának 
megoldására két fő irány van: 
a keletkező hulladék minima-
lizálásának módszere vala-

mint a hulladék nyersanyag-
ként történő felhasználása, 
újrahasznosítása. A papír, 
fém, üveg illetve műanyag 
hulladékok közül a műanyag 
az, amelyik évszázadokig fog 
állni a lerakókban változatla-
nul, így ezek újrahasznosítá-
sát tartottuk a legfontosabb 
célkitűzésnek.

– Jelenleg a munkálatok 
mely szakaszában jár-
nak? Várhatóan mikor in-
dulhat meg a termelés az 
üzemben?

– Az üzemcsarnok II. részé-
nek a felújítása a napokban fe-
jeződik be. A terület nagyobb 
mennyiségű alapanyag foga-
dására, illetve készáru táro-
lására ad lehetőséget. Így a 

gyártás hamarosan indulhat 
az üzemegységekben.

– Mit fognak gyártani az 
üzemben? 

– Telephelyünkön különféle 
műanyaghulladékok kerülnek 
majd feldolgozásra, melyek-
ből készterméket állítunk elő. 
Jelenlegi gépsorunkkal mű-
anyag raklapokat készítünk. 
Gyártási technológiánknak 
köszönhetően a későbbiek-
ben más termékek előállításá-
ra is lesz lehetőségünk. 

– Miként érvényesül a 
környezetvédelem fontos-

sága a hamarosan induló 
termelés során?

– Az újrahasznosítás során 
nem keletkezik gyártási mel-
léktermék, nem szabadulnak 
fel káros anyagok. Ha raklap-
jaink a felhasználónál sérül-
nének, nem kell leselejteznie, 
mi visszavesszük, bedaráljuk 
és újat készítünk belőle.  

– Mit várnak a termék 
piacra kerülésétől? 

– Termékünk ára jelentő-
sen kedvezőbb lesz a jelen-
leg használt fa euro rakla-
pokénál. Ezért reméljük, 
hogy a termékek széles kör-
ben elnyerik majd a piaci sze-
replők tetszését. Termékein-
ket nagyon sok ágazat tudja 
majd használni, pl. a fuvaro-
zók, a raktározással  foglal-
kozók, gyártó cégek, az épí-
tőipar és mindenki, aki rak-
lapon tárol vagy azon szállít-
ja termékeit. 

Akit bővebben érdekel a 
környezetbarát technológia 
alkalmazásával készülő euro 
raklap, az az info@pallet.
hu e-mail címen kaphat tá-
jékoztatást Otter Katalintól, 
a DU-MA Holland-Magyar 
Kereskedelni Kft. ügyvezető 
igazgatójától.

(x)

Környezetbarát technológiát alkalmazó üzem

Hulladékműanyagból euro 
raklapot gyártanak Sződön

Ezekben a napokban adják át az egykori sződi öntöde II. ütemének felújítását. Az 1300 négyzetméteres üzemcsarno-
kot a DU–MA Holland–Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság uniós pályázaton elnyert forrásból újítot-
ta fel, melyben hamarosan megkezdődik a hulladékműanyag újrahasznosításával a műanyag euro raklap gyártása. A 
környezetbarát technológiát alkalmazó üzemben várhatóan 8–10 fő számára biztosítanak munkát. A környezettudatos 
újrahasznosítást megvalósító vállalkozás ügyvezető igazgatója, Otter Katalin a sajtó képviselőinek jelenlétében mutat-
ta be a projektet.

Az új emlékkönyvet 
eredetileg a 40. évfor-
dulóra tervezték, ám 

az események feldolgozása 
hosszabb időt vett igénybe. 
Így a könyv tíz helyett tizen-
két év krónikája lett. Annak a 
tizenkét esztendőnek, amely 
alatt tovább nőtt az iskola el-
ismertsége, nemcsak város-
unkban, hanem megyeszerte 
is. A sok eredmény ismerte-
tése miatt csupán 100 oldal-
lal kisebb terjedelmű köny-
vet vehet kezébe most az ol-
vasó, mint 1999-ben.

Lapozzunk hát bele ebbe a 
krónikába! Az Ajánlást köve-
tően megismerhetjük a 12 év 
igazgatóit. Ezután az iskola 
felújításáról, korszerűsítésé-
ről olvashatunk. Részletes is-
mertetőt kapunk a munkakö-
zösségekről, szakkörökről, 
kulturális és sporteredmé-
nyekről. Pedagógusok és volt 
diákok emlékeznek vissza a 
táborozásokra, és külön feje-
zet foglalkozik a diákönkor-
mányzat munkájával. Külön 
fejezetben kapnak helyet az 
iskola kapcsolatait bemuta-
tó írások. Árpádosok voltunk 
címmel tanárok, diákok visz-
szaemlékezéseit olvashatjuk. 
Ezután a 2010/ 11. tanév ese-
ményei következnek. Az isko-

la tehetséges egykori diákjait 
mutatja be az Akikre büszkék 
vagyunk című fejezet. Majd a 
kitüntetett tanulókat ismer-
jük meg. Ezután felsorolja 
könyv a 12 év végzett tanu-
lóit. Értékes adatokkal szol-
gál a továbbtanuló diákok is-
kolánkénti megoszlását be-
mutató összesítés. A 2010/11. 
tanév tanárait és egyéb dol-
gozóit bemutató fejezet után 
a Kitüntetett dolgozók című 
egység zárja a könyvet.

Végigolvasva az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola em-
lékkönyvét, meg kell állapíta-
nunk, hogy az intézményben 
színvonalas nevelés és okta-
tás folyik. Nem csak azok le-
hetnek büszkék rá, akik ma 
dolgoznak vagy tanulnak itt, 
hanem az egykori diákok és 
tanárok is.

A jól átgondolt szerkesztés 
Tekes Rozália (főszerkesz-
tő), dr. Gáspárdy Attiláné 
és Varga Judit munkáját di-
cséri, míg a nyomdai munkák 
a Kucsák Könyvkötészet és 
Nyomda műhelyében készül-
tek míves kivitelben, a könyv 
kiadója pedig az Árpád Feje-
delem Általános Iskola igaz-
gatója, Magyari József.

dóra zoltán

12 év  
krónikája

Iskolai emlékkönyvek általában kerek évfordulókon je-
lennek meg. Ezért szokatlan, hogy az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola emlékkönyve az előző, 1999-ben megje-
lent után, 12 éve látott napvilágot. Az 1998/99. tanév vé-
gén az Árpád úti épület átadásának 30. évfordulójára ké-
szült kiadvány Kisvác egész iskolatörténetét bemutatta, 
az elemi népoktatástól kezdve napjainkig.

November 13.  

Az Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangúlag, 
339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította.

Ezzel lehetőséget teremt arra, hogy évente egyszer a köz-
figyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturá-
lis örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő 

magyar nyelvre.
November 13. – amely a magyart államnyelvvé tevő törvény 

1844-es elfogadásának időpontja – ezután alkalmat ad az ok-
tatási, a tudományos és a kulturális intézményeknek, a médi-
ának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek, 
közösségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a ha-
gyományőrzéssel, a nyelvvédelemmel és -fejlesztéssel kapcso-
latos tudásuk és szándékaik megjelenítésére, kezdeményezé-
sek elindítására.A vállalkozás tulajdonosai: Otter Junger és Otter Katalin
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„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
Novemberi-decemberi programajánló

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tervezőszerkesztő: 
gubán Kornélia

nyomda:  
Bentos-PrInt Kft. 
5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBen és a 
Front graFIKa stúdIóBan

dUnAkeszi: 
Uno reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása 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 vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtés!

2120 dunakeszi, Szt. istván u. 1.
koNTéNeReS SzállíTáS, egyéB fuvaR  

(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045

e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 dunakeszi, Tallér u. 1.
VeVőszolgálaTi iroda: 

Tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
Tel.: 06-27-342-942

e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia 

a lakosság szolgálatában! 

Környezetvédelemmel  
a pénztárcája védelméért!
ne dobja el Kimerült alKáli elemét
Használjon incomp alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!

„Pest megyének egy nagyon 
fontos amatőr háttere van. 
Az jelenti egy ország kultu-
rális nagyságát, hogyha nem 
csak kiválóságai vannak, ha-
nem a köznapi emberek is 
tudják, hogy mi az a művé-
szet, mi az a kultúra.” – fogal-
mazott Szabó István, a Pest 
Megyei Közgyűlés alelnöke.

A háromévente egyszer 
megrendezésre kerülő külön-
leges kiállításnak idén má-
sodik alkalommal adott he-
lyet a váci Madách Imre Mű-
velődési Központ – számolt 
be az ESTV. A tárlatra ezút-
tal is számtalan amatőr mű-
vész jelentkezett. A mintegy 
573 beérkezett pályaművet 
Pest megye 60 településéről 
összesen 212 festő- és kép-
zőművész adta be. A kiállí-
tásra szánt alkotásokat szak-
mai zsűri választotta ki, így 
a váci tárlaton végül 151 mű-
vész, összesen 188 alkotása 

tekinthető meg. A zsűri elnö-
ke, Pilaszanovich Irén mű-
vészettörténész szerint, az 
amatőr alkotók is, mint lai-
kus testvérek, szintén elkö-
telezett hívei a művészetnek, 
éppen ezért ők is hiteles mű-
velői a különböző képzőmű-
vészeti ágaknak, annak elle-

nére, hogy nem rendelkeznek 
hivatásos papírral.

„A laikus testvér fel nem 
szentelt szerzetes, de elkö-
telezett híve hitének, azaz a 
művészetnek. Nem rendelke-
zik olyan billoggal, ami ki-
váltságot vagy éppen irrever-
zibilis dolgokat jelentene s 

esetleg a kiváltságosok rend-
jébe emelné, mint a hivatáso-
sokat gyakran érdemtelenül 
papírforma után.” – mondta 
Pilaszanovich Irén művészet-
történész.

A most kiállított műalko-
tások közül 18, jövőre a bu-
dapesti országos tárlaton is 
szerepelhet majd. A teljes ki-
állításról egyébként egy kü-
lön album is készült, amelyet 
szintén Vácon mutattak be 
először a közönség számára. 
A tárlat november 27-ig, hét-
főtől szombatig délelőtt 10 
órától este hat óráig tekint-
hető meg a művelődési köz-
pont tükörteremében.

A XXI. Országos Képző- és 
Iparművészeti Tárlat  

Pest Megyei Kiállítása
A Pest Megyei Közművelődési Intézet és a Madách Imre Művelődési Központ közös 
szervezésében nyílt meg pénteken az Amator Artium „Művészetek Szerelmese” elne-
vezésű XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Pest megyei kiállítása Vácon. Az 
amatőr művészek kiállítását Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta 
meg. Az ünnepségen részt vett Bábiné Szottfried Gabriella Pest megye 2-es számú vá-
lasztókerületének országgyűlési képviselője is.

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Ne legyen 
a pénze 

ellensége!

Dunakeszi, Szent István u. 9. 
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig

Telefon: (06-27) 344-175

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

Verőcén 2003-óta, min-
den esztendőben az 
Árpád út mentén lévő 

kápolnakertben állítjuk fel 
a Betlehemet – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Bethlen 
Farkas. A település polgár-
mestere elmondta, hogy im-
már kilencedik esztendeje, 
hogy a látványos kompozíci-
óval szeretnék a gyermekek-
nek és a felnőtteknek kedves-
kedni az adventi időszakban. 

Az elmúlt évek kedvező ta-
pasztalatai alapján a rendező 
önkormányzat reméli, hogy 
a verőcei Betlehemet idén is 
felkeresik a kisgyermekes 

családok, az óvodai, és az is-
kolai csoportok is december. 

Bethlen Farkas polgármes-
ter kedves szavakkal invitál-

ta a kirándulókat, hogy láto-
gassanak el a Dunakanyar 
egyik legfestőibb települé-
sére.

Betlehem Verőcén

November 25. péntek 19 óra 
 „HúroK szárNyáN” Dónusz Katalin  

énekművész és Kocsis Andrea hárfaművész 
koncertje

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola, Vác, Konstantin tér
Műsor: Vivaldi, Caccini, Handel, Stradella, Bellini, 
Grieg, R. Strauss, Massenet, Fauré, Debussy, Liszt, 

Fehér György Miklós
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft,  

az előadás napján: 1.000 Ft

November 26. szombat 19 óra
35 éves a Madách Imre Művelődési Központ 
„My WAy“ Nyári Károly – sinatra koncertje

A Váci Jeszenszky® Balett Pest Megye 
Művészeti-díjas társulatának élő zenés revü 

műsora sztárvendégekkel.
Meghívott vendég: Az X-FAKTOR felfedezettje a summer sisters

Közreműködik: Nyári Károly Band és a Váci Jeszenszky® Balett
Jelmeztervező: Barnovszky Henrietta

Jeszenszky® Produkció, producer: Csermely György
A belépőjegy ára elővételben: 2.500 Ft az előadás napján: 2.800 Ft

December 3. szombat 16 óra 
Két MIKulás egy erDőBeN

A Budai Bábszínház élőbábos, zenés meseelőadása. 
Rendező: Cs. Szabó István

Megérkezik a Mikulás bácsi. A gyerekek kitörő örömmel fogadják.
A belépőjegy ára: 300 Ft

December 15. 19 óra 
esőeMBer. Szereplők: Kulka János,  

Nagy ervin, Cseh Judit, garas Dezső/
Kézdy györgy, urbanovits Krisztina, 

simicz sándor
Író: Dan Gordon, Fordította: Zöldi Gergely

Rendező: Anger Zsolt, Producer: Orlai Tibor
A belépőjegy ára elővételben: 3000 Ft,  

az előadás napján: 3300 Ft
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TájékozoTT szereTne lenni?
– OlvassOn, 
   – hirdessen, 
      – klikkeljen ránk!

A legjobb olasz sprinte-
reket verte, itt nincs 
ennél nagyobb díja-

zású rövidtávú verseny, s a 
legnagyobb ellenfél, akivel 
szinte távolozták a mezőnyt, 
Dagda Mor az utóbbi öt ver-
senyéből négyszer nyert. 

Az olasz lovat végig osto-
rozták az utolsó kétszázon, 
Overdose tele kézből jött, pe-

dig ez a verseny most kétszáz-
zal hosszabb volt a szokott-
nál. Ezért nem is ment el az 
elején, mint általában, hogy a 
végére is maradjon ereje. Kel-
lett is, mert ezernél egy pil-
lanatra Dagda Mor feje volt 
elől. De nem hiába Frankie 
Dettori a világ legjobb zso-
kéja, újra indította a lovun-
kat, amely biztosan nyert fél 

hosszal, a többiek legalább 
három hosszra voltak tőle. 
A lefutási idő is alig egy má-
sodpercre van a pályarekord-
tól, 1.08.40, Dettori elmondta 
a PannoniaOverdose.hu tu-
dósítójának, hogy csak 75%-
ot kért a lótól, szóval nagyon 
meg lehetünk elégedve és a 
kis magyar tábornak dagado-
zott a melle a büszkeségtől, 
hogy piros-fehér-zöld mez-
ben láthatta azt a zsokét, akit 
címoldalon hoztak az orszá-
gos szaklapok, hogy hazájá-
ban lovagol. 

A jövőről még nem beszél-
tek, de meg merjük reszkí-
rozni, hogy nem utoljára ült 
a hátán, s talán már a kö-
zeljövőben duplázhat raj-
ta. Overdose győztes ideje: 
1:08,40. Dettori nagyon meg 
volt elégedve Overdose-zal, 
mi is Dettorival!

Overdose öt hónap 
után győzelemmel 

tért vissza Rómában!
Dettori szerint volt még benne öt hossz!
Overdose lovasa, Frankie 
Dettori szerint a ló a ver-
senyt nagyobb előnnyel is 
megnyerhette volna, de a 
taktika szerint annyit kért 
tőle, amennyi a biztos győ-
zelemhez kellett – mond-
ta a világ legjobb zsoké-
ja a vasárnapi futam után. 
Hozzátette, mennyire örül, 
hogy lovagolhatta, azért is, 
mert először nyerte meg 
ezt a versenyt. Overdose 
másodszor. Fotó: PannonIaoverdose.hu

Gödi telephelyre 
RakTáRoS munkatársat keresünk.

Amennyiben a fenti feladatkörben szívesen csatlakozna a csapathoz, 
akkor kérjük, küldje el önéletrajzát e-mailben  

az acuzig64@freemail.hu címre, vagy postai úton 
a „Raktáros” 2132 Göd, Pf. 22 címre!

a leendő MunkaTárs Fő FeladaTai:

- ÁRuéRKeZTeTés - ÁRuKIADÁs
- KésZLeTFIGyeLés, seLeJTeZéseK eLőKésZíTése, sZeRVeZése

- RAKTÁRI ReND FeNNTARTÁsA
- A MuNKAKöRHöZ TARToZó ADMINIsZTRÁcIó eLVéGZése

- NéMeT NyeLVTuDÁs eLőNy

– A csoportunk listaveze-
tője látogat a váci sportcsar-
nokba vasárnap. Az NB I/B 
Nyugati csoportjából 4 csa-
pat emelkedik ki – a Várpa-
lota (ők a hétvégi ellenfél), a 
SZESE Győr, a Komlói BSK 
és mi. A végső sorrend szem-
pontjából ezen gárdák egy-
más elleni mérkőzései ki-
emelt jelentőséggel bírnak – 
kezdte a beszélgetést a klub 
elnök, aki kijelentette, hogy 
céljuk az NB I-be. 

A klubelnök szerint a csapat 
jó alapokkal rendelkezik, hi-
szen az elmúlt években sok si-
keréhes fiatal tehetség bonto-
gatta szárnyait, akiket  igye-
keztek ütőképes csapattá for-
málni. – Sajnos a fiatalos hév, 
nem mindig párosult megfelelő 
eredménnyel, de  bízunk ben-
ne, hogy jelenlegi szakmai ve-
zetőnk, Csík János mesteredző 
vezetésével ez sikerülni fog. 

Dr. Schoffer Attila meggyő-
ződéssel vallja, hogy a 2005-

től a jelenlegi vezetőség irá-
nyításával működő férfi ké-
zilabda klub sikeresen széle-
sítette az utánpótlásbázist, 
lerakta egy profi csapat alap-
jait. – Évről-évre jobb ered-
ményeket sikerül elérnünk, 
így az idei bajnokságnak a 
feljutás reményével vágtunk 
neki. A vezetőség és a csapat 
a bajnoki címet és az NB I-t 
tűzte ki célul. 

Közönségünket a látványos 
és eredményes játék mellett 
igyekszünk színes progra-
mokkal is kiszolgálni. Bízom 
benne, hogy a város és a vál-
lalkozók is értékelik a csapat 
teljesítményét, és támoga-
tásra méltónak találják. Szé-
les körű hírveréssel és a mér-
kőzések köré szervezett lát-
ványos, közönség szórako-
zató programok beiktatásá-
val is szeretnénk kiszolgálni 
azokat, akik a férfi kézilab-
da klub mellé állnak. Öröm-
mel fogadjuk a természetbe-

li és szervezési segítséget is 
az intenzívebb média jelen-
lét mellett – fogalmazott dr. 
Schoffer Attila.

A váci férfi kézilabda klub 
elnöke köszönetet mon-
dott azoknak, akik elkép-
zeléseik megvalósítása ér-
dekében segítségükre siet-
tek: – Köszönöm a Dunaka-
nyar Szépe verseny szerve-
zőinek, Loksa Leventének és 
Wernke Ádámnak, akik se-
gítségével a döntős hölgyek 
közreműködtek a sportren-
dezvényünkön. Elismerés 
illeti Toldi Tamást is, aki a 
legutóbbi mérkőzés szüneté-
ben elénekelte Vác dalát. A 
vasárnapi mérkőzés szüne-
tében a váci Royal Fitness 
Club Kangoo csapata lép fel. 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! Iskolásoknak a 
belépés ingyenes! Szurkol-
junk együtt Vác sikeréért! 
– invitálta a szurkolókat dr. 
Schoffer Attila klub elnök.

Vasárnap ismét kiemelt jelentőségű meccset 
játszik a váci férfi kézilabda csapat

Dr. Schoffer Attila 
klubelnök a csapat  
támogatását kéri 

Legyen a Dunakanyar Régió
fotóRipoRteRe! 

Ha látott valami érdekeset,  
fotózza le, küldje be!

E-mail: keszipress@invitel.hu

Rekordot 
döntött  

az 
üzemanyag 

ára
(Folytatás az 1. oldalról)

A legdrágább gázolaj 
443,90 forint volt hét-
főn, a legolcsóbb pe-

dig 403,90 forint – adta hírül 
a holtankoljak.hu internetes 
portál. A portfolio.hu adatai 
szerint – az elmúlt egy hétben 
– a gázolaj dollárban mért 
átlagos jegyzésára 3,6%-kal 
újabb magasságokba emelke-
dett, a benziné viszont 0,2%-
kal csökkent. A forint ár-
folyama eközben gyengült, 
így forintban a benzin átlag-
ára 2,3%-os, a gázolajé pe-
dig 6,1%-os emelkedést mu-
tat. A 95-ös benzin forgalma 
az idei év első három negyed-
évében 5,95%-kal esett vissza 
2010 azonos időszakához ké-
pest; a gázolaj esetében a fen-
ti időszakban 1,92 %-os növe-
kedést tapasztalt a Magyar 
Ásványolaj Szövetség.


