
Feljelentést tesz 
Vác a mélygarázs 

ügyben 

Ipolyság Díszpolgári címmel tüntette ki a váci Mándli Gyulát 

A honismeret és a 
könyvtár ügy elkötelezettje

A köztársasági elnök  
április 11-re és 25-re írta ki 

az országgyűlési választásokat

fo
tó

: k
es

zi
pr

es
s

(Folytatás a 2. oldalon)

XII. évfolyam 2. szám               2010. január 27.Ingyenes közéletI újság80.000
olvasónk

van!

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

Sólyom László köztársasági elnök április 11-re és 25-re írta ki az országgyűlési képviselő választásokat. 
Mint az várható volt a köztársasági elnök a lehető legközelebbi időpontra tűzte ki voksolások időpont-
ját. Sólyom László január 22-én jelentette be, hogy a választások első fordulója április 11-én, a második 
pedig 25-én lesz.

E két tevékenység mégis ho-
gyan fér meg Mándli Gyulában, a 
váci Katona Lajos Városi Könyv-
tár igazgatójának életében, er-
ről is beszélgettünk. Két ok is 
volt a találkozásra, mindkettő a 
Magyar Kultúra Napjához kö-
tődik. Ipolyság városá ban janu-
ár 20-dikán, ünnepélyes képvi-
selő-testületi ülés keretében ve-
hette át Mándli Gyula a képvise-
lők egyhangú döntése által oda-
ítélt Ipolyság város Díszpolgára 
kitüntetést Pásztor Lajos mérnök 
polgármestertől. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon) (Írásunk a 2. oldalon)

Vácott, a januári képviselő-testületi ülés kereté-
ben döntöttek arról, hogy a mélygarázs beruhá-
zással kapcsolatban feljelentést tesz a város isme-
retlen tettes ellen az illetékes nyomozóhatóság-
nál hűtlen kezelés, illetve adócsalás kísérletének 
alapos gyanúja miatt. Emellett felhatalmazták a 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnö-
két arra is, hogy kezdjen tárgyalást a Raiffeisen 
Lízing Zrt-vel a Váci Központi Parkoló Beruházó 
Kft-vel kötött szerződések jogi és gazdasági ren-
dezése érdekében. Ennek keretében kísérelje meg 
a már megkötött szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. 

A legutóbbi választáson aktív volt a részvétel

Pásztor Lajos polgármester (jobbról) gratulál Mándli Gyulának és Hajdú Sándornak

Elmélyülten végezni a honismereti munkát egyfajta egész embert kívánó szenvedély. Évtizedeken át 
könyvtárosként, majd könyvtárvezetőként dolgozni, ugyancsak egész embert kívánó hivatás. 

Új Tigáz 
ügyfél- 

szolgálati
pont nyílt 

Dunakeszin 
és Vácott  

A fagykár okozta káros
vízelfolyás megelőzése  

a Fogyasztó  
és a Szolgáltató
közös érdeke!

A vízmérő és szerelvényei
fagy elleni védelme

a fogyasztók felelősségi körébe tartozik,
ezért kérjük óvja, védje szerelvényeit,

pénzt, fáradtságot takarít meg.

DMRV Zrt.
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Feljelentést tesz Vác 
a mélygarázs ügyben 

Korábban a város szakértői 
véleményeket kért a beruházás 
szerződési rendszeréről gazda-
sági és jogi szempontból, amely 
már ugyancsak vitát váltott ki. 
Dr. Bóth János polgármester az 
ülést megelőzően erről tartott 
sajtótájékoztatót. Elmondta: ab-
ban egyetértés volt, hogy készül-
jön egy ilyen vizsgálat, amelyre 
egy millió forint áll rendelkezés-
re. Ám a pályázaton a legkedve-
zőbb ajánlatot tevő szakértői vé-
leményt – amely egyedüliként 
nem haladta meg a rendelkezés-
re álló összeget - nem fogadta el a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
és saját szakértőitől kért be szak-
véleményt. A polgármester által 
pályázat útján nyertes véleményt 

a bizottság nem tárgyalta, és el-
vetette azt is, hogy kiosztásra ke-
rüljön az ülésen. A szakvélemé-
nyek egyébként több pontban is 
ellentmondanak egymásnak. 

A testületi ülésen Tomori Pál 
csak a bizottság által megtárgyal-

takat ismertette. Ezek azt mondják 
ki, hogy a jóváhagyott összeg 2 
milliárd 120 millió, míg a reális 1 
milliárd 437 millió forint lett vol-
na. A 700 millió forintos eltérést 
szerintük semmi sem indokolja. 

Nem szavazott felszólalási lehe-
tőséget a konzervatív oldal Hajdu 
Vilmosnak a Váci Központi Par-
koló Beruházó Kft ügyvezető 
igazgatójának, így az ő álláspont-
ját nem ismerhették meg a képvi-
selők. Végül a Tomori Pál által ja-
vasolt feljelentést, illetve a szerző-
dés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését a testület támo-
gatta, bár a polgármester és több 
bal oldali képviselő is tüntetőleg 
kikapcsolta a gépét. 

Furucz Anita

A sajtóban megjelent hírek 
alapján a pártok üdvözölték, il-
letve tudomásul vették az állam-
fő döntését.

A választási eljárásról szóló 
törvény alapján a mintegy 8 mil-
lió választópolgár február 8-a és 
12-e között kapja meg az értesí-
tést arról, hol és mikor adhatja le 
voksát. Ekkor kézbesítik az aján-
lószelvényeket is. A képviselője-
löltek indításához 750 kopogtató-
cédulát kell összegyűjteni. A ve-
gyes választási rendszernek meg-

felelően a 18 éven felüliek egyéni 
jelöltekre és pártlistákra szavaz-
hatnak. 

A választók névjegyzékét febru-
ár 10 és 17 között teszik közszem-
lére a polgármesteri hivatalok.

A köztársasági elnök bejelen-
tésével egyidőben hivatalosan is 
megkezdődött a választási kam-
pány. 

Lapunk megjelenési terüle-
tén – Pest megye 1. számú (szo-
bi kerület), 2. számú (váci kerü-
let), 3. számú (dunakeszi kerü-
let) – eddig ismertté vált, hogy az 

1. számú választókerületben Dr. 
Harrach Péter (Fidesz-KDNP) 
újra indul, a váci központú ke-
rületben az indulók között van 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fi-
desz-KDNP), Bethlen Farkas 
(független), Dr. Jakab Zoltán 
(MSZP) és Fehér Zsolt (Jobbik). 
A Dunakeszi központú 3. számú 
választókerületben Dióssi Csa-
ba (Fidesz-KDNP), Fábry Béla 
(MSZP) és Nyíri Zsolt (Jobbik) 
jelöltsége vált ismertté lapzár-
tánkig.   

(Vetési)
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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!

Két nappal később Vácott, a 
kultúra napja alkalmából rende-
zett városi ünnepségen dr. Bóth 
János polgármester adta át a kép-
viselő-testület által a könyvtárnak 
adományozott Vác Város Művelő-
déséért díjat.

 A könyvtárosi hivatás vezet-
te el Mándli Gyulát a honismeret-
hez. Négy évtizede kezdett dol-
gozni a közművelődésben, 1971 
óta könyvtáros. A kezdet szülővá-
rosához, Körmendhez kötődik, a 
városi művelődési központhoz és 
könyvtárhoz. Hat év múlva meg-
nősült s mivel felesége váci, így ke-
rült a Dunakanyarba.

Felesége a nagymarosi könyv-
tár vezetője lett, a mai napig e 
megbízatást tölti be. Mándli Gyu-
la a szobi nagyközségi könyvtár-
ban kapott állást. Itt kezdett hely-
történettel foglalkozni, érdekelte 
a település története. Kapott egy 
felkérést is falukrónika megírá-
sára. Ekkor mélyedt el Hont me-
gye történetében.

Aztán, a nyolcvanas évek kö-
zepén munkakapcsolatba került 
az ipolyságiakkal, elsősorban 
Csáky Károly íróval, aki köztu-
dottan neves néprajzos és hely-
történész is. Tevékenységi köre 
fokozatosan bővült. A honisme-
reti tevékenységben a nyitottabb, 
szabad légkört a rendszervál-
tás hozta meg. Nevéhez kötődik 

a szobi Börzsöny múzeumban 
1991-ben megnyitott, Hont me-
gye történetét bemutató kiállítás, 
melyet ugyanebben az évben át-
vittek a Honti napok alkalmából 
a honti múzeumba is. Honisme-
reti táborok, könyvtári, múzeu-

mi munkakapcsolatok fémjelzik 
a mai napig tevékenységét. 

  Könyvtárosként számos sike-
res pályázat segítségével járult 
hozzá az ipolysági könyvtár állo-
mányfejlesztéséhez. Számos kö-
zös szakmai programot szervezett 
a város művelődési intézményei 
munkatársainak továbbképzése ér-
dekében. A honismereti tevékeny-
ség népszerűsítéséhez pedig töb-
bek között szakmai és közismere-
ti cikkek írásával, az ipolysági kis 
falvak hagyományainak felkutatá-
sával, feldolgozásával járult hoz-
zá. A számos publikációja mel-

lett jelenleg mintegy 30 ezer diá-
ja, negatívja és közel 50 ezer digi-
tális fotója őrzi az Ipolyság s a Du-
nakanyar természeti szépségeit és 
a települések történetét. 

 A váci könyvtárnak immár 
harmadik ciklusban igazgató-
ja. Amíg 1995-ben, megbízatá-
sa kezdetén egyetlen számítógép 
volt a könyvtárban, mára megva-
lósult a teljes hálózat kiépítése, 
a számítógépes nyilvántartástól 
az olvasók kiszolgálásáig. Most 
új feladatba fogtak, minisztériu-
mi pályázaton nyert pénzből el-
kezdik a dokumentumok digita-
lizálását. A felújítás befejeztével 
esztétikus, meleg hangulatú szép 
környezet fogadja az olvasókat s 
a 25 dolgozó mindent megtesz az 
olvasók európai színvonalú ki-
szolgálásáért. Könyvállományuk 
naprakész, ezt az éves szintű, 13 
milliós állománygyarapítási ke-
ret teszi lehetővé. 

Számos tisztség, megbízatás 
jelzi, hogy Mándli Gyula elis-
mert szakértője mind a honisme-
retnek, mind a könyvtárügynek. 
A Honismereti Szövetség alelnö-
keként s a Pest megyei Érdy Já-
nos Honismereti Egyesület elnö-
keként szervezi az éves rendez-
vényeket, programokat. Elnöksé-
gi tagja a Magyar Könyvtárosok 
Szövetségének, s aktív tevékeny-
sége eredményeként alakult meg 
1994-ben Vácott az egyesület 
tagszervezeteként a Helyismereti 

Könyvtárosok Szervezete, mely-
nek két ciklusban elnöke volt, je-
lenleg titkára.

A Díszpolgári cím Mándli 
Gyula két évtizedes honismere-
ti szakmai tevékenysége elisme-
rését jelenti, a Vác Város Műve-
lődéséért díj pedig azt jelzi, hogy 
a könyvtárosok szakmai munká-
ja révén az intézmény meghatá-
rozó szerepet tölt be a város kul-
turális életében, a könyvtárigaz-
gatóval az élen.

Katona M. István
Fotó: a szerző és 

Fábián Szilárd   

***
Ipolyság város egy másik váci 

polgárt, Hajdú Sándort is kitün-
tette a település múzeumának 
önzetlen támogatásáért:  

„Ipolyság város Díját adomá-
nyozták Hajdú Sándor váci pol-
gárnak, korábbi képviselőnek 
a Honti Múzeum és Galéria tá-
mogatásáért, a közgyűjteményi 
könyvtár folyamatos fejleszté-
séért. Saját költségén biztosítja 
egyes szakmai és történeti folyó-
iratok beszerzését, illetve a mú-
zeumegyesületek rendezvénye-
inek szervezésében fejt ki aktív 
tevékenységet.”   

Hajdú Sándor határon átívelő 
tevékenységét következő lapszá-
munkban mutatjuk be.

A szerk.

Az ünnep napjáról annyit jegy-
zünk meg, hogy 1823. január 22-
én fejezte be Kölcsey Ferenc, 
nemzeti irodalmunk költőóriása 
szatmárcsekei birto-
kán nemzeti imád-
ságunkat, a – ko-
rabeli helyesírással 
írva – Hymnust. A 
költemény – mely-
ben a magyar nép 
vérzivataros száza-
dait jeleníti meg a 
költő – hat évig fi-
ókban hevert, ám 
megjelenését követően hamar el-
terjedt s 1844-től, Erkel Ferenc 
megzenésítése nyomán, énekelték 
is számtalan helyen s alkalommal. 
Azért is volt bölcs döntése az or-
szággyűlésnek 1989-ben arról ha-
tározni, hogy e nap legyen kultú-
ránk ünnepe, mert évezredes kul-
túránk joggal érdemli meg az ün-
neplést. S örvendetes, hogy jó ide-
je sok helyütt az országban nem 
csupán egyetlen nap jelent ünne-

pet. E köré csokorba fűzve ren-
dezvénysorozatokat szerveznek a 
helyi közösségek művelődési in-
tézményekben, könyvtárakban, 

klubokban, művésze-
ti iskolákban. Tárla-
tokat, irodalmi este-
ket, koncerteket, író-
olvasó találkozókat, 
s egyéb programokat 
rendeznek a közönség 
számára. Ezek lénye-
ge az élmények szer-
zésén túl az együtt-
lét, a beszélgetés, a 

diskurzus, mert ez is kultúra, az 
emberi kapcsolatok kultúrája. A 
kapcsolatok adnak új élményeket, 
formálnak új gondolatokat, s az új 
gondolatokból születnek új kul-
turális értékek. Megújulnak régi 
hagyományok, formálódnak újak 
s eképp válik folytonossá honi 
kultúránk gazdagodása. Van te-
hát mit ünnepelni s nem csupán 
egyetlen napon.

Katona M. István 

Kultúránkat
ünnepeltük 

Bár néhány nappal már túl vagyunk január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján, amikor megemlékeztünk legnagyobb nemzeti kincsünk, sok 
évszázados szellemi értékeink páratlan gazdagságáról, mégsem hiába-
való szólni e nap különleges jelentőségéről. Mert ez az ünnep – melyhez 
hasonlóra más nemzeteknél is sor kerül – akkor lehet igazán minden-
kié, ha nem egy napról szól. Kultúra sokféle van, sorolhatnánk műfaj-
ok, alkotók, előadók szerint száz- és százféleképpen s a befogadók szá-
mára mindez annyit ér, amennyit mindebből magáénak is érez. 

Dunakanyar Régió

Dr. Bóth János sajtótájékoztatón
beszélt a kialakult helyzetről

Lakópark vagy
bevásárlóközpont 
a temető helyén?

Új Tigáz ügyfélszolgálati pontok

Január elején tartottak lakossági fórumot Vácon, a volt középvárosi temető helyére tervezett beruházá-
sokkal kapcsolatban. Akkor a lakópark és a bevásárlóközpont ellen is tiltakoztak a lakók. Élesen kriti-
zálták a korábbi tulajdonost, a katolikus egyházat, amiért kikötések nélkül adta el a területet. 

(Folytatás az 5. oldalon)

A köztársasági elnök  
április 11-re és 25-re írta 

ki az országgyűlési   
választásokat

Az ügyfelek minél magasabb 
színvonalú kiszolgálása érde-
kében a legnagyobb hazai gáz-
szolgáltató társaság, a Tiszántú-
li Gázszolgáltató Zrt. az idei év 
elején 35 új ügyfélszolgálati pon-
tot nyitott meg. Az már jó ideje 
tudott volt, hogy a megyében az 
eddigi három iroda kevésnek bi-
zonyult és sok gondot okozott a 
lakóhelytől való jelentős távolság 
is. Például Vácról vagy Dunake-
sziről, de a régió többi települé-
séről is Gödöllőre kellett „bum-
lizni” a szolgáltatással kapcsola-
tos ügyek személyes intézéséhez. 
Vácott elmondták, hogy volt eset, 
amikor már az ötszázas sorszá-
mot kapták és több mint három 
óra hosszat kellett várakozni.

Ezen az állapoton igyekezett 
a cég változtatni, amikor töb-
bek között Pest megyében tíz fi-
ókirodát nyitottak meg január 
elején. Így például ezentúl Vá-

cott és Dunakeszin is felkereshe-
tők az ügyintézők. Igyekeztek az 
igényeknek megfelelő, kulturált 
ügyfélvárót és irodát kialakítani. 

A váci irodában kedden és csütörtökön fogadják az ügyfeleket

(Folytatás a 4. oldalon)

Mándli Gyula Ipolyság díszpolgára

Ipolyság Díszpolgári címmel tüntette ki a váci Mándli Gyulát

A honismeret és  
a könyvtár ügy elkötelezettje

(Folytatás az 1. oldalról)

Az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a legnagyobb hazai gázszolgáltató tár-
saság, a Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. az idei év elején 35 új ügyfélszolgálati pontot nyitott meg. Az már 
jó ideje tudott volt, hogy a megyében az eddigi három iroda kevésnek bizonyult és sok gondot jelentett a 
lakóhelytől való jelentős távolság is. Például Vácról vagy Dunakesziről, de a régió többi településéről is 
Gödöllőre kellett „bumlizni” a szolgáltatással kapcsolatos ügyek személyes intézéséhez. Vácott elmond-
ták, hogy volt eset, amikor már az ötszázas sorszámot kapták és több mint három óra hosszat kellett vá-
rakozni.

Elege van a megbízhatatlan, gyenge minőségű
 „áruházas” termékekből?
Sajnos ebben az összegben nemhogy négy gépet, 
de még egyet sem tudunk önnek adni!

Viszont ha minőséget is szeretne, vásároljon KIEMELT aKcIónK keretében:
–  MAKITA HR2450 Fúró-vésőkalapács 780 W teljesítmény 2,7 Joule 

ütőenergia, SDS-Plus vésőfunkcióval szerelve! Praktikus 
kofferben! 49.900.- Ft helyett,  Akciós ár: 42.900.- Ft

 Minden géphez ajÁnDék 17 részes SDS-Plus fúró  
és vésőkészlet alukofferben! 10.700.- Ft értékben!

   

  

–  MakIta lXt315 Gépszett BDF452RFE akkus fúró-
csavarbehajtógép (51NM nyomaték) 13 mm tokmány +  
 BGA452RFE Akkus sarokcsiszológép + akkus lámpa + erős 
vászontáska 2 db 18 V, 3,0 Ah Lithium-Ion akkukkal 
144.271.- Ft helyett, akciós ár: 111.000.- Ft  

–  MakIta 6337DWDesP akkus fúró-csavarbehajtógép 14,4 V/2,6 Ah  
2db Ni-Mh akkumulátor, kofferben extra ajándékok: Thermosz, Sapka, 
Karóra. 65 NM Nyomaték! Fém tokmány, motorfék,  
74.357.- Ft helyett 42.900.- Ft

Minden ajánlat csak és kizárólag a készlet erejéig 
vagy legkésőbb február 28-ig érvényes!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák, és a hirdetés felmutatásával érvényesek!

Hampel Katalin
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Időpont: február 2. 19 óra
Helyszín: Madách Imre  
Művelődési Központ
színházterem 
(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.)

A hagyományos magyar női és férfi 
öltözékek bemutatója.

Fellépnek:  
BeregszászI OLga 
színművésznő,
sasVárI sánDOr színművész

Az rendezvény fővédnöke: Bábiné szottfried gabriella
a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje,  
Sződliget polgármestere

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

műszaki  szerszám  áruházunk  ajánlata



A fórumon a város főépítésze Philipp Frigyes mu-
tatta be az elkészült terveket. Kiemelte, hogy a be-
ruházásnak vannak előnyei és hátrányai is, példá-
ul megnövekedne a deákvári teherforgalom. Véle-
ménye szerint ki lehetne kötni a befektetőnek, hogy 
a családi házas deákvári városrész tehermentesíté-
se érdekében építsék meg a Gombási úti lehajtót az 
M2-es úton, valamint szélesítsék ki a Naszály úti 
aluljárót is. A megjelentek azonban inkább a negatí-
vumot látták mind egy lakópark, mind egy bevásár-
lóközpont megépítésében. Ennek hangot adtak a ja-
nuári testületi ülésen is. 

A képviselők végül nem fogadták el a beruházás-
ról készült hatástanulmányt, amely több, a főépítész 
által is említett kikötést tartalmazott. Viszont az el-

vetése sem kapta meg a kellő többséget, így semmi-
lyen döntés nem született a témában. 

Furucz Anita

– A 2009-es esztendő igazán 
nagyszerű eredményeket hozott.

– Igen. Hat versenyszámban 
szereztem aranyérmes minősí-
tést: 100 m, 100 m gát, 300 m gát, 
400 m, nyolc próba, svédváltó.  
Nyolcszor álltam országos baj-
nokságon dobogón: fedett pályán 
60 és 300 gát, szabadtéren nyolc 
próba egyéni és csapat, 100 gát 
és 300 m gát egyénin, 100 és 300 
gát csapat, serdülő csapatbajnok-
ság. Az egyéni serdülő országos 
bajnokság után, októberben vá-
logattak be a korosztályos válo-
gatottba (1993-94) rövid gáton. U 
16 viadalon 100 m gátfutásban és 
a 4x100 m váltóban lettem arany-
érmes, itt én voltam a befutó.

– Az ünnepségen a kitüntetettek 
között ott voltál te is. Amikor szó-
lítottak, mi futott át az agyadon?

– Hatalmas boldogság, nem szá-

mítottam erre, büszke vagyok, 
hogy megkaptam ezt a kitüntetést, 
ami azt jelentette, hogy az összes 
sportágban én voltam a legjobb. 
Boldogok voltak a szüleim is. Két 
és fél éve Maracskó Pál az edzőm, 
akinek sokat köszönhetek.

– Hogyan készülsz a 2010-es 
évre, mi a célod?

– Heti négy edzéssel készü-
lünk, részt veszek a fedett pályás, 
majd a szabadtéri versenysoroza-
tokon. Új versenyszabály, hogy a 
sprintszámoknál az első kiugrás 
után kizárják a versenyzőt, máso-
dik esélyre nincs lehetőség, erre 
is készülni kell. Májusban lesz 
Moszkvában az Európa váloga-
tó, ide szeretnék kijutni. Augusz-
tusban lesz az első ifjúsági olim-
pia Singapurban, olimpiai keret-
tagként a rövidtávon szeretnék 
elindulni. Büszke vagyok iker-
testvéremre, Attilára, aki Buda-
pestre, műszaki kéttannyelvű is-
kolába jár és ő 400 m gáton olim-
piai kerettag, korosztályos válo-
gatott tagja. 

Kép és szöveg:  
Solymosi László
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Tudósítások Dunakesziről

Fontos tudni, hogy az irodák-
ban kizárólag bankkártyás szám-
lafizetésre van lehetőség, bizton-
sági okok miatt készpénzforgal-
mat nem bonyolítanak.

  Azt is megtudtuk Győrösi 
Páltól, a Tigáz Zrt. szóvivőjétől, 
hogy a társaságnál a közelmúlt-
ban végrehajtott infrastrukturá-
lis fejlesztések lehetővé teszik, 
hogy az ügyfelek bármelyik iro-
dát felkereshetik ügyeik intézé-
séhez, nem kell kötődni a lakó-
helyhez legközelebb eső ügyfél-
szolgálati lehetőséghez. Mind-
emellett, akinek erre lehetősége 
van, a www.tigaz.hu webolda-
lon keresztül akár online is le-
het ügyet intézni. A formanyom-
tatványok letölthetők és a mérő-
állás diktálására is lehetőség van 
interneten keresztül. 

Felkerestük a dunakeszi és 
váci irodákat. Mindkét helyen a 
várakozóktól megtudtuk, hogy 
működésükről hallomásból ér-
tesültek, annak azonban min-
denképpen örülnek, hogy ügye-
ik immár helyben intézhetők. 
A váci irodánál azt tapasztal-
tuk, hogy máris „kinőtte ma-
gát”, hiszen a délutáni nyitás-
kor már tizenöten várakoztak, 
s a nem túl tágas előtér teljesen 
megtelt, annak ellenére, hogy 
az iroda a város szélén találha-
tó. Dunakeszin is terjed a híre a 
helyi lehetőségnek, itt az irodát 
jól elérhető helyen, a város kö-
zepén lévő Keszi- Centerben he-
lyezték el. 

Még egy fontos információ: 
azonnali ügyintézésre akkor nem 
kerülhet sor, ha helyben nem áll 

rendelkezésre megfelelő infor-
máció, ha az adott ügy további 
háttérfeldolgozást igényel, pél-
dául a három hónapot megha-
ladó számlakorrekció esetében, 
vagy ha az adott ügy feldolgozá-
sához hosszabb időre lenne szük-
ség, ami jelentősen megnövelné a 
várakozók számát.

Régiónkban elérhető ügyfél-
szolgálati irodák:

Vác – Külső Rádi út 1.                       
kedd 10.00-14.00, csütörtök 
16.00-20.00

 Dunakeszi – Keszi-Center, 
Fő út. 70. kedd 16.00-20.00, 
csütörtök 10.00-14.00

 Veresegyház – Fő út. 45-
47. szerda 16.00-20.00, péntek 
10.00-14.00

Katona M. István
A szerző felvétele 

A családias hangulatú est keretében az érdeklő-
dők a városi könyvtár 2009. évi irodalmi pályázatá-
nak díjnyertes műveit hallhatták a Sellei Zoltán Vá-
rosi Versmondó Verseny győzteseinek előadásában. 
Míg az előadók diákok voltak, addig a szerzők kö-
zött volt nyugdíjas, pszichopedagógus, újságíró va-
lamint egyetemisták egyaránt.

Csonka Mária a Könyvtár igazgatónője rövid kö-
szöntőjében elmondta, hogy a rendezvénnyel a helyi 
irodalmat kedvelő lakosok összehozása volt a céljuk. 
Ennek kapcsán terveznek egy olyan – a tervek szerint 
a könyvtári honlapon is hozzáférhető – dokumentu-
mot létrehozni, amely az összes Dunakeszin élő és 
alkotó kortárs szerzőt felöleli és műveiket a lakosság 
számára elektronikus formában elérhetővé teszi.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ja-
nuár 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kézira-
tát. Az évfordulóval kapcsolatos események alkal-
mat adnak arra, hogy a különböző kulturális ese-
mények által nagyobb figyelmet szenteljünk hagyo-
mányainknak, gyökereinknek illetve nemzeti tuda-
tunk erősítésének. Ezen belül Dunakeszin kiemelt 
fontosságú cél a helyi hagyományok és a múltunkat 
idéző szellemi értékek továbbvitele is. Ennek szelle-
miségében zajlott le könyvtárunk idei első rendez-
vénye is, melyet hasonlóan érdekes és színes prog-
ramok sokasága követ majd az év elkövetkezendő 
hónapjaiban is.

Legindi Tímea

Húsvét napja az 1582-ből szár-
mazó egyházi szabályzat szerint 
minden évben a tavaszi holdtölte 
utáni első vasárnapra esik vagyis 
március 22. és április 25. közé. 
Vízkeresztnek a karácsonyi ün-
nepkör zárását és egyben a far-
sangi időszak kezdetét nevezzük. 
Ez az egyik legrégibb egyházi 
ünnep, a IV. századig Jézus szü-
letésnapját valamint az évkezde-

tet is ezen a napon ünnepelték.
A farsanghoz tartozó zajos mu-

lattságokat egy ősi hiedelem hív-
ta életre, mely szerint a középkor-
ban azt tartották, hogy a tél utol-
só napján – amikor még rövidek 
a nappalok és az éjszakák pedig 
hosszúak – a Nap elgyengül és a 
gonosz szellemek életre kelnek.

 
(Folytatás a 7. oldalon)

Növekvő 
bölcsődei, óvodai 

férőhelyek

24 milliós támogatás 
a helyi buszközlekedésnek

Felszabadulnak a tabuk és elszabadulnak az indulatok

A Magyar Kultúra Napja 
a könyvtárban

Victofon

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

(Folytatás a 2. oldalról)

Új Tigáz 
ügyfélszolgálati pontok

Február elején már birtokba vehetik az 1. számú 
bölcsőde új csoportszobáját az apróságok, s az óvo-
dások szülei számára is jó hír, hogy még az idei év 
tavaszán elkészül az Eszterlánc Óvoda két csoport-
szobával történő bővítése, valamint ősszel átadás-
ra kerül a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda is a Tol-
di lakóparkban.

A bölcsőde bővítését, melyre a Fejlesztő Napközi 
új helyre költöztetése révén került sor, teljes egészé-
ben az önkormányzat finanszírozta. Ennek összege 
meghaladta a 3,5 millió forintot. Szintén önerőből, 
közel 15 millió forintos beruházással készül el a Bu-
dai Nagy Antal utcában lévő Eszterlánc Óvoda bő-
vítése. Az új csoportszobákat az óvoda szomszédsá-
gában lévő, a város által még az elmúlt évben meg-
vásárolt házban alakítják ki.

A terveknek megfelelően halad a Szent Erzsébet 
Katolikus Óvoda építése is. Már az elmúlt év végé-
re eljutottak a szerkezetkész állapotba, s az ígéretek 
szerint ősszel már fogadja ifjú lakóit az egyházi in-
tézmény. Ahhoz, hogy ez a terv valóban megvaló-
sulhasson, az önkormányzat 13 millió forintos tá-
mogatást nyújt az óvoda építéséhez.

Februártól emelkedhet a helyi buszközlekedés 
díja, amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a 
Volánbusz Zrt. által megküldött új díjszabási javas-
latot. Az árnövekedés alig haladná meg a 4 százalé-
kot. Az elővételben vásárolt jegy ára 5 forinttal, 160-
ról 165 forintra emelkedne, ugyanez a buszvezetőnél 
vásárolva már 180 forint helyett 190 forintba kerül-
ne. A havibérlet ára 130 forinttal emelkedne.

Az önkormányzat a helyi buszközlekedés fenntar-
tásához – a jelenlegi szint fenntartásával – a tervek 
szerint az idei évben közel 24 millió forintot fog fi-
zetni a működtető Volánbusznak.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban január 21-én került megrendezésre a Magyar Kultúra Napjának 
tiszteletére szervezett irodalmi est.

Molnár Gergely, az aranyérmes

A Pest megyei Önkormányzat hagyományosan minden évben, az év legjobb sportolóit díjazza. 2009. de-
cember 19-én a megyeháza Kossuth Lajos Termében tartották meg, a sportkarácsony díjátadó ünnepsé-
get. A Diáksportoló kategóriában a dunakeszi Vasutas atlétája, a 15 éves Molnár Gergely nyerte el az első 
díjat. Gergely a dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium tanulója. 

Atlétika

Molnár Gergely első díjas

Lakópark vagy
bevásárlóközpont 
a temető helyén?

Változott 
a vagyonadó-kalkulátor

(Folytatás a 2. oldalon)

Nincs döntés a tervezett beruházások sorsáról

Előreláthatólag a hét közepére 
átvezeti a vagyonadó-kalkuláto-
ron az adatvédelmi biztos ajánlá-
sait az APEH - tájékozatta a sajtó 
képviselőit a múlthéten Bakonyi 
Ágnes, az adóhatóság szóvivője. 
A változtatások után csak akkor 
kell majd kitölteni a személyes 
adatokra vonatkozó részt (a ne-
vet, az adószámot illetve adóazo-
nosítót és az e-mail elérhetőséget), 
ha az érdeklődő menteni óhajtja a 
kalkulátor által kidobott értéket. 

A szimpla böngészéshez te-
hát nem lesz szükség ezeknek az 
adatoknak a feltüntetésére, s azo-
kat a továbbiakban sem naplóz-
zák, azaz rögzítik az a hatóság-
nál. További változás lesz, hogy 
amennyiben mentik az adato-
kat, a rendszer automatikusan 
ellenőrzi, hogy valódi adatokat 
adott-e meg a lekérdező. Azaz 
a megadott névhez tényleg azaz 
adóazonosító tartozik-e, amit az 
erre szolgáló sorban beírtak. Így 
elkerülhető, hogy nem valódi 
adatokkal készülhessenek men-
tett adatállományok. Ez persze 
magában hordozza a veszélyt, 
hogy egy hackertámadás (vagyis 
az adóhatóság belső informati-
kai rendszerét érintő támadás) 
esetén a hacker hozzáfér a törzs-
állományban szereplő adatok-
hoz - akár adóbevallásokhoz. Az 
APEH ezért egy külön adatállo-
mányt állít össze, melyben csak a 

nevek és az adóazonosítók, adó-
számok szerepelnek, és ezt társít-
ja a kalkulátorhoz. 

Az eddig mentett adatok nem 
vesznek el, de átfésülik azokat, és 
ha olyanra bukkannak, ahol nem 
illeszkedik a név és az egyéb azo-
nosító, a megadott e-mail címen 
értesítést küldenek, hogy a men-
tett adat nem lesz bizonyító erejű 
egy esetleges ellenőrzéskor. Ez pe-
dig fontos, mert a mentett adat bir-
tokában nem kell mulasztási bír-
ságot és pótlékot fizetni abban az 
esetben, ha a revizor tíz százalékot 
meghaladó mértékben becsüli na-
gyobbnak az ingatlan értékét, mint 
amennyit az APEH kalkulátora 
megadott (de a különbözetre jutó 
adót ekkor is meg kell fizetni). 

Jóri András ajánlásának meg-
felelően nyilvános lesz a kalku-
látor számítási módja is, vagyis 
hogy milyen szempontokat, ho-
gyan vesz figyelembe a rend-
szer. Ebből kiderülhet például, 
hogy a válság miatt mekkora ér-
tékcsökkentést ismer el arányo-
san a számláló, amint erre egy 
közelmúltban adott nyilatkoza-
tában Oszkó Péter pénzügymi-
niszter tett utalást. A változások 
után sem lehet viszont hozzáférni 
annak a mintegy 800 ezer ingat-
lan tranzakciónak az adataihoz, 

amelyek megalapozzák a kalku-
látor működését. Szakértők sze-
rint ezek nyilvánosságra hozatala 
személyiségi jogokat sértene.

Kiegészítő információ
a nyilatkozatban elhangzot-
taknak megfelelően a kalkulá-
tor használata során a szimpla 
böngészéshez már e hét köze-
pétől nincs szükség a szemé-
lyes adatok bevitelére. az adat-
védelmi biztos kérésére végre-
hajtandó másik változtatás, mi-
szerint a mentés után a rend-
szer ellenőrizze, hogy a bevitt 
személyes adatok megfelel-
nek-e a valóságnak, a feladat-
hoz kapcsolódó informatikai 
munkák időigénye miatt várha-
tóan kb. két hét múlva kezd mű-
ködni.

A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése, mely vízkereszt napjával kezdődik 
és a húsvét vasárnapot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig, azaz húshagyókeddig vagy hamva-
zószerdáig tart.

Voke józsef Attila Művelődési központ 
dunakeszi, állomás sétány 17.

Radzsaszthani és 
Punjabi Néptánc 
Együttes Indiából

❉ két és fél órás program 
India néptáncából

❉ Indiai tea,  
ételkülönlegességek,
népművészeti tárgyak 

árusításával

Belépő:
3.000,- Ft   és  2.000,- Ft

www.vokejamk.hu

2010. február 6. szombat, 19.00 óra

Farsang – amikor feje
tetejére áll az egész világ

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

Vác a haiti áldozatoknak
Tájház rekonstrukció,  

Pozsony közi park felújítása 
Szokolyán

Élelmiszersegély csomag a bajbajutott családoknak

Segítség a rászorulóknak

A bejelentésen jelen volt Török 
László a Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezetének igazgatója 
és a váci egyházi vezetők is, dr. 
Beer Miklós váci me-
gyéspüspök, Detre Já-
nos evangélikus lel-
kész, Fónagy Miklós 
református esperes, és 
Meláth Attila baptista 
lelkész. Az egyházak 
vezetői a megyei szervezet igaz-
gatójával és az önkormányzati 
képviselő együtt kérték a lakos-
ságot, a vállalkozásokat, hogy le-
hetőségeikhez mérten anyagi tá-
mogatásukkal segítség a termé-
szeti katasztrófa áldozatainak 
megsegítését. 

Végül nem teljes egyetértés-
ben, de nagy többséggel szavaz-
ta meg a város képviselő-testüle-
te a támogatást. Míg Tomori Pál 

a képviselői keret terhére szerette 
volna a pénzt adományozni, ad-
dig az ülésen forrás megjelölés 
nélkül szavaztak róla. Így két-

séges volt, hogy miből fogják el-
utalni az egymillió forintot a Vö-
röskereszt számlájára. Informá-
cióink szerint másnap a város ve-
zetői megkeresték rá a költségve-
tésben a keretet. 

Furucz Anita

A szokolyai KISBÍRÓ Köztájé-
koztatási és Kulturális Nyílt Ala-
pítvány az EMVA – Falumegújí-
tásra és fejlesztésre igénybe vehe-
tő támogatás pályázati forrásból 
41 351 210 Ft  támogatást nyert 
A szokolyai „Tájház rekonstruk-
ció, Pozsonyi közi park felújítása” 
című projekt megvalósítására.

A tájház felújítása során a meg-
lévő pala héjazatot cserépre cseré-
lik, a bádogos szerkezetek felújí-
tása LINDAB lemezzel készül. 

A meglévő homlokzati felüle-
tek hőtechnikai jellemzőit 5 cm 

vastagságú hőszigetelő lemezek-
kel javítják, a felület kialakítását 
DRYVIT rendszerben készítik 
el. A homlokzati nyílászárókat a 
meglévő ablakok és ajtók megje-
lenésével azonos 5 kamrás mű-
anyag szerkezetű ablakokat és aj-
tókat helyeznek el. 

A meglévő épület felújítása 
mellett sort kerítenek az épület 
udvarának felújítására is. Ennek 
keretében a hátsó udvar jelenlegi 
gondozatlan állapotát megszün-
tetik, ott parkolóhelyeket és dísz-
parkot alakítanak ki.

A Pozsony közi park felújítása 
során a meglévő tér növényzetét 
az értékes fák kivételével eltávo-
lítják. A tér határán kiemelt sze-
gélyt készítenek, a tér belső ré-
szén sétautakat, járdát alakítanak 
ki, sok dísznövényt telepítenek, 
valamint két darab háromszemé-
lyes pad, két darab szemetes, egy 
darab kerékpártároló, egy da-
rab információs tábla és két da-
rab virágtartó edény kerül elhe-
lyezésre.

Homoki-Nagy István
  kuratóriumi elnök

 A váci Kölcsey utcai bölcső-
dében múlt héten, pénteken egy 
tonna élelmiszert - tésztát, cuk-
rot – adtak át, mint megtudtuk, 
több városi fenntartású intéz-
mény konyhájára is jut. 

Meláth Attila lelkész a sajtó-
képviselőinek elmondta, hogy 
Vác városával létrejött együtt-
működési megállapodásuk biz-
tosítja a Baptista Szeretetszol-
gálat számára, hogy az Euró-
pai Uniós Alap által támogatott 
élelmiszersegély-program pá-
lyázatán nyert segélyből korlát-
lan mennyiségben támogathatja 
a városban élő rászoruló csalá-
dokat, nyugdíjasokat, a létmini-
mum szintjén élő embereket. A 
Baptista Szeretetszolgálat ado-
mányaival segíti a nagycsalá-
dosok mellett az önkormányza-
ti intézményeket is. Meláth Attila 
elismeréssel szólt az önkormány-
zati képviselők támogatásáról, 
akik aktív közreműködésükkel is 

hozzájárulnak az akció sikeré-
hez. „Minden támogatóra szük-
ség van, hiszen 2010 nem a leg-
könnyebb évek egyike lesz.” – 
mondta a lelkész. 

Miskei Sándorné képviselő asz-
szony a társadalmi összefogás je-
lentőségét hangsúlyozva remé-
nyét fejezte ki, hogy a város és a 
Baptista Szeretetszolgálat továb-
bi eredményes együttműködésé-
nek köszönhetően az idei eszten-
dőben még számos nehézsorsú 

család hétköznapi gondjait sike-
rül enyhíteniük a segélyadomá-
nyokkal. 

Miskei Sándorné köszönetet 
mondott a szeretetszolgálatnak 
és Meláth Attila lelkésznek a se-
gítő támogatásért, akivel együtt-
működve karácsony előtt 6 csa-
ládot és két fogyatékkal élő fi-
atalembert ajándékoztak meg. 
„Örülök, hogy ezúttal is sikerült 
örömöt szerezni a rászoruló csa-
ládoknak. Arcuk ragyogása, há-
lás tekintetük csillogása öröm-
mel töltött el, mert éreztem, hogy 
segítettem!” – mondta szerényen 
Miskei Sándorné, aki hozzátette, 
mint az Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület váci szervezeté-
nek elnöke a legközelebbi segély-
szállítmányból a Vácott élő és az 
arra rászoruló nyugdíjasoknak 
szeretne különböző tartós élel-
miszereket tartalmazó csomago-
kat eljuttatni. 

V. I.

1. A szEMélyi jövEDE-
lEMADóról szóló Tör-
vény MóDosíTásA 

2010-ben bevezetésre kerül a 
személyi jövedelemadózásban az 
ún. Szuperbruttósítás. Ez azt je-
lenti, hogy az összevont adóalap-
ba tartozó jövedelmek esetében az 
szja alapja a bruttó jövedelem 27 
%-kal (társadalombiztosítási já-
rulékkal, vagy eho-val) növelt 
összege lesz.

Megszűnik a 4%-os külön-
adó.

A 17%-os kulcs formailag 5 
millió forintos adóalapig lesz ér-
vényes, az e fölötti részre 32%-os 
adókulcs lesz alkalmazandó. A szu-
perbruttósítás miatt azonban az 5 
millió forintos sávhatár 3.937.000 
Ft bruttó jövedelemnek felel meg, 
a fent közölt adó kulcsok pedig - a 
magasabb adóalap miatt - valójá-
ban magasabb tényleges adóterhet 
jelentenek.
0 Ft  –  5.000.000 Ft  17%
5.000.001 Ft –fölött 32%

Adójóváírás
Az adótábla módosulásával össz-

hangban 2010-től az adójóváírás 
szabályai is változnak. A 17%-os 
adójóváírás havi maximális össze-
ge 15.100 forintra emelkedik. Ez-
zel az összeggel akkor lehet csök-
kenteni az szja-t, ha a magánsze-
mély bérből szerzett adóalapja nem 
éri el az évi 3.188.000 forintot. Ha 
az adóalap ennél több, de 4.698.000 
forintnál kevesebb, akkor a magán-
személy fokozatosan csökkenő adó-
jóváírással élhet.

Adóelőleg levonás szabályai
Változott az adószámos magán-

személyek által kifizető részére ki-
állított számlák esetében az adó-
előleg levonásának, megfizetésé-
nek szabálya: a korábbiaktól elté-
rően nem kell adóelőleget levonni 
a számla adására kötelezett magán-
személy által számlázott, és a felvá-
sárlási jegy alapján kifizetett ösz-
szegekből! A levonási kötelezettség 
csak akkor áll fenn, ha a magánsze-
mély külön nyilatkozatban  kéri az 
adóelőleg levonását.

Új rendelkezés: A kifizető akkor 
is köteles  adóelőleget megállapíta-

ni és befizetni, ha annak levonására 
- a juttatás formája (pl. természet-
beni juttatás) miatt -  nincs lehető-
sége, feltéve, hogy a jövedelemben 

részesülő vele olyan jogviszony-
ban is ( pl. munkaviszonyban, sze-
mélyes közreműködői viszonyban) 
áll, ami alapján a magánszemély-
nek a kifizetőtől egyébként rend-
szeresen ismétlődő bevételei szár-
maznak. (Ezek kifizetésekor le-
hetőséget biztosít az szja-tv. a ko-
rábban megállapított, de  - objek-
tív okok miatt -  ténylegesen le nem 
vont előleg beszámítására / utóla-
gos levonására.) Ezekben az ese-
tekben a kifizető adóelőleget meg-
állapító munkáltatónak minősül.

2010-től megszűnnek az adó-
kedvezmények, kivéve

- súlyosan fogyatékos személyek 
személyi kedvezménye

- családi, illetve az őstermelői 
kedvezmény

- önkéntes kölcsönös biz to sí tó-
pénztári, nyugdíj előta karé kossági 
befizetések kedvezménye

- foglalkoztatói nyugdíjszolgálta-
tó intézményi befizetések kedvez-
ménye

Természetbeni juttatások
A 2009-ben még adómentesen 

adható juttatások köre 2010-re igen-
csak leszűkült, illetve egy részük 
átkerült a kedvezményes adókulcs-
csal adózó, más részük a természet-
beni juttatások közé. A következő 
felsorolás a 2009-ben adómentesen 
adható juttatások 2010. évi adózását 
foglalja össze.

Adómentes juttatás:
- munkáltatói internet hozzájá-

rulás
Kedvezményes adózású elemek: 

(Adóvonzatai: 25% SZJA)
- melegétkezési utalvány 18.000 

Ft: csak a melegétkezési utalvány!
- üdülési csekk a minimálbér ér-

tékéig
- iskolai rendszerű képzés mun-

káltató által átvállalt költsége mi-
nimálbér 2,5-szereséig

- iskolakezdési támogatás mi-
nimálbér 30%-áig

- helyi utazásra jogosító bérlet 
- munkáltató magánnyugdíj-

pénz tári kiegészítése +2%-ra
- munkáltató önkéntes pénztá-

ri szolgáltatások min.bér 30 vagy 
50%-áig

Természetbeni juttatás: (Adóvon-
zatai: 54% Szja, 27% EHO)

- művelődési intézményi szolgál-
tatás (kultúrautalvány) 

- ajándékutalvány

2. TEvéKEnységrE jEl-
leMző KeReset, szeMé-
lyes KözReMűKödői díj-
KiEgészíTés

2010. 01.01-től a minimálbér két-
szerese fogalmat felváltja a tevé-
kenységre jellemző kereset fogal-
ma, a személyesen közreműködő 
társas vállalkozók, egyéni vállalko-
zók ezen kereset alapján kötelezet-
tek a járulékok és szja fizetésére, de 
legalább a minimálbér alapján.

A tevékenységre jellemző kereset 
meghatározása:  az  SZJA törvény 
alapján a tevékenységre jellemző 
kereset alapvetően három féle mó-
don határozható meg: 

Munkaviszonyból származó jöve-
delmek alapulvételével: az adott te-
vékenységet az adott  földrajzi tér-
ségben végző magánszemély kép-
zettsége, szakmai gyakorlata, tevé-
kenységének jellege (fő-, kiegészítő 
vagy másodállás) alapján hasonló 
munkakörben az adott színvonalú, 
terjedelmű tevékenységért milyen 
ellenértékre volna jogosult.

(Folytatás a következő számban)

2010. évi adótörvény változások
A Dunakanyarban több sípálya 

is várja az érdeklődőket. Ezek 
közül néhányat még nem fed sí-
elésre alkalmas hóréteg, de min-
denhol van szánkópálya és egy-
re több sífutásra alkalmas túraút, 
tanösvény kerül kialakításra. Az 
elmúlt években a sífutás – ami az 
egyik legegészségesebb sportág -  
ismét kezd divatba jönni. Kapha-
tók olyan lécek is, melyek lesik-
lásra és sífutásra egyaránt alkal-

masak, így jobb kihasználhatósá-
got biztosítanak. 

A Duna jobb partján, Buda-
pesttől 36 km-re található Dobo-
gókő. A Pilis hegység egész év-
ben kedvelt kirándulóhely, télen 
pedig a mozgásra vágyók igazi 
paradicsoma. Bár a jelenlegi 12 
cm-es hó nem igazán alkalmas a 
sípályák üzemeltetéséhez, a szol-
gáltatások köre dinamikusan fej-
lődik. Megfelelő hóviszonyok 

esetén éjszakai sízésre is van le-
hetőség. Természetesen itt is van 
szánkópálya. Dobogókőről több, 
síléccel is használható turista út 
van, melyeket az elmúlt években 
kezdtek ismét használhatóvá ten-
ni helyi civil szervezetek. Dobo-
gókő és Pilisszentkereszt között 
pl. egy 5,5 km-es, lesiklásra is al-
kalmas síút található, csodálatos 
természeti környezetben.

Budapesttől szintén alig egy-
órányi autó útra, Visegrádon, a 
Nagyvillám hegyen jelenleg 15-
45 cm-es a műhó, 4 lift üzemel a 
három, összesen 1,7 km hosszú-
ságú pályán. Itt snowboard ugra-
tók, sífutó pálya, szánkópálya és 
téli-nyári bobpálya is működik. 

A bal parton, a Börzsönyben 
kevesebb a lehetőség a lesiklásra. 
Szokolyán egy 350 méteres, lan-
kás pálya található, ami mellett 
ugyan van tányéros felvonó is, de 
itt elsősorban szánkózni lehet, és 
a környéken sífutni.

Zebegényben síelésre még nem 
alkalmas a 7 cm-es friss hó, a 600 
méteres, két tányéros felvonóval 

felszerelt pályán. Szánkózni, itt is 
lehet és sífutásra alkalmas tanös-
vény várja az érdeklődőket. 

A Börzsönyben a legnagyobb 
sícentrum Nagy Hideg-hegyen 
található. A Budapesttől 68 km-
re található sí- és túraközpont-
ban 900 méternyi sípálya, jelen-
leg egy sílifttel 10-15 cm-es friss 
hóval várja az érdeklődőket. Ez a 
központ is folyamatosan fejlődik, 
síliftek épülnek és hóágyúk tele-
pítése van folyamatban. Magas-
Taxon tanulópálya üzemel sílift-
tel, továbbá szánkópálya, szabad 
stílusú sífutó pálya és egy 3-5 km 
hosszúságú sítúraút.

A síbérletek ára átlagosan 
2000-3500 forint között mozog. 
Valamennyi sípályának van saját 
weboldala, melyeken érdemes tá-
jékozódni a sípályák működésé-
ről, az aktuális lehetőségekről.

A következő lapszámban a sí-
elés történetéről, a bale set meg-
előzésről, a megfelelő ruházatról 
és a biztosításokról olvashatnak 
összeállítást. 

Selymes Nóra

„Aki másokat legyőz, az bátor,
aki önmagát legyőzi, az hős!”

A fenti idézet Schirilla György könyvéből, a „Vál-
tozz meg szeretetből „ való. Ő már bizonyított, s ez-
zel sokak szemében hőssé nemesedett. S ezzel bíz-
tat mindannyiunkat. Ha nem is a téli folyók, tavak 
úszására, hanem arra, hogy akarjunk jobbak len-
ni önmagunkhoz, a környezetünkhöz. Ez az üzenet 
akkor, amikor integet a motorcsónakokkal kísért je-
ges vízből. Meggyőződése, hogy képesek vagyunk 
rá! Bizony nem kétséges, ha Gyurin múlna, az új, a 
2010-es esztendő, a változás, a szeretet éve lenne. S 
bár kínálja magát a dolog, nem politikai színezet-
tel hirdetné, illetve hirdeti. Egy helyütt azt írja: „Az 
emberszeretet és a természet szeretete a benne való 
éléssel együtt, mindnyájunk legfontosabb közös 
java!” E nélkül kicsinyes, és hiábavaló az emberek-

nek a természetellenes élvezetek és a hiperkultúra 
mázával bevont, csillogás utáni törekvés.

És Gyuri eszerint él. Eszerint viselkedik a parton 
és a dermesztő hideg vízben. Mi pedig elhisszük 
neki, mert a csoda előttünk történik. Elhisszük neki, 
mert hiteles. Egyszerűsége már-már zavarba ejtő. 

Bárhol hallatja is szavát, mondandójában mindig 
hangsúlyozza a szeretet fontosságát, minden egyes 
nappal az újrakezdés lehetőségét. Mint másutt írja: 
„a reggelnek misztériuma van”. Arra figyelmeztet, 
még élsz, még irányíthatod a sorsodat. Használd ki 
az időt! Hívd segítségül a szeretet három királyát: a 
megbocsátást, a segítségnyújtást, a nembántást. 

Ne féljünk a változástól, elkezdeni sohasem késő. 
Vállaljunk fel új célokat, merjünk új utakra lépni. 
A cél és az út – mint ahogy írja - elválaszthatatlan 
jóbarátok. A cél nem létezik út nélkül, az út létezik 
cél nélkül. 

Az út az élet, a célba érkezés ajándék az élettől. 
Akarjuk ezt az ajándékot.

Január harmadik  szombatján a váci Duna-parton 
sok százan tapsoltak, éltették Gyurit az újabb sike-
res úszás alatt és után. Irigységgel vegyes büszke-
séggel néztük, hogy ilyen dolgokra is képes az em-
ber. És ha netán voltak, akik a szerencse fiának tart-
ják, azoknak jó szívvel ajánlom a könyvből a „Sze-
rencse mindenkinek jár” c. fejezetet a gombaszedő 
barátokról.

Gyuri idei úszásai – sok egyéb mellett - tisztel-
gés az egykori téli úszó, Cserneczky Attila emléke 
előtt. 

Gyuri akciói nyomán belelkesedem, s úgy érzem 
én is kész vagyok a jobbra, a jobbításra. 

Csak tartson ki háromszáz egynéhány napon át, 
Gyuri újabb jöveteléig!

Simák Attila

Sípályák a Dunakanyarban

Schirilla – a váci Duna úszásának apropóján
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programajánlója
2010. február 6. 18 óra Kávézó koncert

Nosztalgia Swing Kaffé a Swing Kaffé Duó  
az „Ifjúsági örök” c. műsora

/Pozsonyi Ferenc zongora, Nagy József dobok/ közreműködésével
 A 20-50-es évek zenéi. Meghívott vendégek,Sesztay Nándorné /

Marika/ ének, Juhász Eszter ének,Veres János saxofon. 
A műsorban felcsendülnek angolszász örökzöldek, 

magyar örökzöld slágerek,
 Az est háziasszonya Fábián Nicolette. 

FelhőtleN szórAkozás, NosztAlgiázás, táNc!
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. február 27. 19 óra Kávézó koncert

Farkas Trió és barátai unplugged koncertje
A belépőjegy ára: 400 Ft

2010. március 19-én, pénteken 19 órakor

Nyitógála koncert a Chopin-emlékév jegyében
közreműködik: Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth – díjas 

zongoraművész és a Váci Szimfonikus Zenekar 
Műsoron: erkel: hunyadi lászló – nyitány 

chopin: f-moll zongoraverseny 
Szólista: Bogányi Gergely Kossuth – és Liszt – díjas zongoraművész

Dvořak: iX. „Az újvilágból” szimfónia 
Vezényel: Farkas Pál

A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az előadás napján: 2300 Ft

2010. március 20-án, szombaton 18 órakor
„Fanni hagyományai” 

tánc - játék a magyar romantika jegyében
a Váczi Néptáncegyüttes műsora és táncház

Művészeti vezető: czinóber klára, gellér orsolya, karánsebessy Balázs
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az előadás napján: 1100 Ft

2010. március 22-én, hétfőn 18 órakor

 „Tiszta fehér oltár”
siliga Miklós váci származású zeneszerző szerzői estje

Az esten közreműködnek: szentendrei klára, Bokor János,  
kovács erzsi, Poór Péter, Nyertes zsuzsa

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

a váci madách Imre művelődési Központ

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

A Haitin történt katasztrófa után Tomori Pál váci képviselő sajtótájékoztató keretében jelentette be, 
hogy több helyi képviselővel egyetértésben a város egymillió forintot ajánl fel a sérültek megsegítésére. 

Újabb élelmiszer segélyadományt nyújtott át Meláth Attila baptista lelkész a váci Kölcsey utcai bölcső-
dének. A karácsonyi segélyszállítmányokból hátramaradt tartós élelmiszereket Miskei Sándorné önkor-
mányzati képviselő kezdeményezésére ajánlották fel a hátrányos helyzetű bölcsődések családjainak. 

Az ajándékozás örömteli pillanata

Ezeket a szellemeket akarták 
tehát elűzni a jelmezes karnevá-
li felvonulásokkal és vigalmak-
kal. Egyes területeken még tüzes 
kerekeket is görgettek, ugyanis a 
néphit szerint a földi tűztől remél-
ték, hogy a Nap új erőre kapjon.

Mivel a farsangi időszak után a 
böjt következik, ezért a farsangi 
ételek általában húshagyó kedd-
hez kapcsolódnak. Az ételekhez 
hiedelmek kapcsolódtak: disz-
nófejet, kolbászt ettek varázsló 
szándékkal. Fekete tyúkot vág-
tak, hogy a következő időszakban 
sok baromfi legyen az udvaruk-
ban. A húslevesbe hosszú tésztát 

főztek, hogy a termés is hosszú-
ra nőjön majd az aratásig. A bálok 
csúcsszezonjának egyértelműen a 
február számít.

A Dunakeszin található álta-
lános iskolák és a gimnázium is 
egyaránt februárban szokta meg-
rendezni hagyományos jótékony-
sági bálját, tehát bátran állítha-
tom, hogy a következő hetek ní-
vós rendezvényeket tartogatnak a 
táncos lábúak számára városunk-
ban.

Használjuk ki a báli szezon 
programlehetőségeit, együnk sok 
fánkot és köszöntsük vidáman a 
farsangot!

Legindi Tímea

(Folytatás a 4. oldalról)

Keleti és nyugati típusú 
masszázs-fajták 
(test, talp, fogyasztó, thai, 
indiai olajos)

MASSZoRKÉPZÉS
indul uniós bizonyítvánnyal február 

közepén dunakeszin és vácott

Részletfizetés!
Trend Energy Oktatási Bt.

Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

Farsang – amikor feje
tetejére áll az egész világ

Felszabadulnak a tabuk és elszabadulnak az indulatok
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dunakeszin
a tóVárosban

nÉgylakásos társasház

tel.: +36-30-9467-702

ÉpítÉsÉre alkalmas
építési
telkek eladók

HASZNÁLT 
SPORTSZER ÜZLET 

NYÍLIK FÓTON A 
BALASSA U. 68. sz. 

ALATT. 
MINŐSÉGI 

KERÉKPÁROK, SÍLÉCEK, 
SÍCIPŐK stb. 

ADÁS-VÉTELE.

A tél eddig igen kiszámíthatatlan és szeszélyes volt – néhány napon belül évszázados hideg, majd meleg rekordok dőltek meg. Akár 10 cm-es 
hó is eltűnt néhány óra alatt. Most azonban a közel egy hete tartó hideg időnek és a szinte folyamatos hóutánpótlásnak köszönhetően a Du-
nakanyarban lévő sípályák is lehetőséget kínálnak a téli sportok szerelmeseinek.

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

•  Sörözőbe eladót keresünk (Pomáz, Szentendre, Csobánka) környékéről. 
Tel.: +36-70-333-8536

•  Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. T.: +36-70-505-1177

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és 
álmennyezetek építése, stb. T.: 06-1-386-4456

•  Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771

Partner-Control Könyvvizsgáló Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.
Tel.: 27/54-11-64, Fax: 27/54-11-70

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05
a DUnaKeszI VárOs POLgárŐrsÉg 

szerVezÉsÉBen
KEDVEZMÉNYES ÁRON

           BiZtOnSÁgi ŐR
 (OKJ 31 861 01 1000 00 00)

  képzés IndUl! 
                       a tanfolyam helye:

       Dunakeszi Rendőrkapitányság
Kezdési időpontja:

2010. február 14-én 09.00 óra

Egyéni igényekhez igazított oktatás, az előadások 
szombati és vasárnapi napokon kerülnek megtartásra.

Moduláris képzés!
A tanfolyam az egész országra érvényes OKJ képzést nyújt!

RészletfIzetésI lehetőség!
Igény esetén fegyveroktatás, vizsgáztatás!

Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Részletes felvilágosítás: +36-20/532-33-85-ös és a 
+36-20/548-33-43-as telefonszámon.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05

Nálunk  minden héten 
torkos csütörtök!

Üvegház Étterem

Ételeink 50%-os áron!

Asztalfoglalás: 
+36-20/514-70-93, 06-27/353-635

cím:  sződliget, Dunapart
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A Váci NKSE klubigazgatójá-
val, vezetőedzőjével a szomba-
ti bajnoki mérkőzés előtt beszél-
gettünk.

– Ismert, hogy Gödön lakik és 
családtagjai életének minden-
napjait is a kézilabda határozza 
meg. Kérem, mutassa be őket!

– Feleségem, Zsuzsa, élvonal-
beli játékos volt a BHG, az Épí-
tők és a Vasas színeiben. Öt-hat 

éve hagyta abba az aktív játékot 
a másodosztályú Göd csapatá-
ban. Persze ma is pályára lép az 
„örökifjú amazonok” válogatott-
jában. Lányom, Lilla tulajdon-
képpen azon klubok utánpótlás 
csapataiban szerepelt eddig, ahol 
edzősködtem. Ő most 16 éves. 
András fiam nem játékosként, 
hanem a sportágat övező egyéb 
teendőkben leli örömét, ő nagyon 
sokat segít nekem elemzések, 
statisztikák készítésében. De el-

mondhatom, hogy nővéremtől 
a tágabb rokonságunk tagjaiig 
mindenki számára lételem a ké-
zilabdasport.

– Ugorjunk vissza egy eszten-
dőt! 2009 januárjában milyen he-
lyet foglalt el gondolataiban Vác  
és az itteni kézilabda klub?

– Pontosan egy évvel ezelőtt 
indult el az a folyamat, amely vé-
gén szerepet vállaltunk Vácott. 

Tárgyalások indultak a klubbal, a 
város vezetőivel és persze nagyon 
sok segítőt kellett szereznünk an-
nak érdekében, hogy egy maga-
sabb nívón működő klubot tud-
junk kialakítani. Szerencsénk-
re sikerült meggyőzni Szántó 
András barátomat is, hogy eb-
ben közreműködjön. Aztán foko-
zatosan gondolkodnunk kellett a 
játékoskeret kialakításában is.

– Amikor nyáron ideérkezett, 
mi szerepelt terveiben? Mi való-

sult meg eddig és miben van le-
maradás?

– Egy környékbeli utánpótlás 
bázisra hosszabb távon is alapu-
ló, a Dunakanyarban reprezen-
táns, a magyar és később a nem-
zetközi mezőnyben is meghatá-
rozó együttest szerettünk volna 
kialakítani, amely egy másfaj-
ta gazdasági modell segítségével 
szilárd anyagi alapokon nyug-
szik. Ma elmondhatom, hogy 
szakmailag a tervekkel összevet-
ve mostanra teljességgel rendben 
vagyunk. A gazdasági vonal vi-
szont nagy csalódás. Folyama-
tosan tárgyalunk komoly cégek-
kel, ám ma sem látjuk biztosnak 
a folytatás anyagi hátterét. Meg-
győződésem, hogy nagy kár len-
ne félbehagyni a megkezdett 
munkát, hiszen ma már világos, 
hogy Vácott igenis felépíthető 
egy nagyon jó csapat. 

– Pár óra választ el a Fehér-
vár elleni bajnokitól. Mit vár a 
mérkőzéstől?

– Mindenképpen győzelmet, 
hiszen nekünk céljaink elérése 
érdekében a középmezőny csapa-
tait itthon biztosan kell vernünk.

Az interjú utáni pár óra aztán 
igazolta a mesteredző szavait, hi-
szen egy kisváros kézilabdaklub-
ja három szinten is magabiztosan 
verte a nagymúltú székesfehérvá-
ri egyesület utánpótlás, illetve fel-
nőtt csapatát. Valóban, ma már van 
mit félteni Vácott!

Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

„Igenis, felépíthető
egy nagy csapat”

Németh András úgy a hazai, mint az egyetemleges kézilabdasport meghatározó alakja. Az 56 éves mes-
teredző stílusát, módszereit vannak, akik nem szeretik, ám sokkal többen magasztalják eredményeit. 
Tán nem is különös, hogy az előbbiek általában az ellenfelek szimpatizánsai … 

Budapest nyüzsgő forgatagától távol, csen-
des, jó levegőjű, nyugodt környezetben el-
adók új építésű, igényes, kiváló elosztá-
sú lakások. A Dunától alig néhány méterre, 
festői környezetben, a Megyeri híd közelsé-
gében, az Auchan szomszédságában, kiváló 
közlekedési lehetőségekkel több épületből álló háromszintes házak épülnek, melyek csalá-
dias hangulatot és életformát teremtenek.

Festői környezet, minőségi
kivitelezés, kiváló közlekedés

Szenzációs, 
300 ezer Ft/m2 
akcióS áron
vásárolhatja meg  
álmai otthonát 

a napliget lakóparkban!

A 16 000 nm-nyi parkosított varázslatos területen mindegyik korosz-
tály megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A játszó-
tértől  a sportlétesítményen keresztül megtalálhatóak a kikapcsoló-
dást segítő adottságok. A lakásokhoz színvonalas felszíni parkoló  
és mélygarázs is létesül.

A lakópark minőségi anyagokból épül, 30-as N+F Porotherm téglából, és 7 cm-es szigete-
léssel. Kiváló, 6 légkamrás nyílászárók kerülnek beépítésre. A ház fűtése energiatakarékos 
tömbfűtés, egyedi mérőórákkal és vízórával.

A 2010 tavaszán átadásra kerülő lakásokat 2010. április 30-ig 
szenzációs akciós áron: 300 ezer Ft/m2-es áron vásárolhatja meg.

ÉrdeklődÉs: Kovács Krisztián, tel.: +36-70-944-6991
E-mail: napliget@amtelmail.hu • www.napliget.hu

A mesteredzőnek már van mit féltenie Vácott

„Világos, amit mondtam? Megkapod a labdát és meg sem állsz vele a kapuig!”

www.dunakanyarregio.hu
klIkkeljen  Ránk!

Bevezetett,  jól  prosperáló  közéleti  újsághoz  kulturált 
fellépésű,  számlaképes  hirdetésszervezőket  keresünk. 

érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

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


