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Régiónk időjárása szerencsére nem igazolta a meteorológusuk előrejelzéseit. Elmaradt a hétvégére 
prognosztizált szibériai hideg, a hóesést sem kísérte pusztító szélvihar, az utak mindenhol járhatóak 
voltak. Az autósok kisebb karambolokkal „megúszták” a havas hétvégét, a mentősöket legtöbbször 
gyalogos balesetekhez riasztották, mert többen elcsúsztak. (Írásunk a 3. oldalon.)

Térségünket elkerülte 
a szibériai hideg...

Új utakon…

Februári pillanatkép Vácott: a Dunában úszó hatalmas jégtáblák is a farkasordító hidegről árulkodnak
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Ünnepeljünk együtt, hogy megújultak Vác belvárosának utcái! 
Február 17-én egész nap színes és látványos programok sokaságával 
várjuk a gyerekeket és a felnőtteket! 
(Programismertető a 4. oldalon.)
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„Városomért rendületlenül” – politikusi hit-
vallását kifejező felirattal köszöntötte a váci-
akat első év értékelőjén Fördős Attila. A pol-
gármester beszédének hangulatát nagysze-
rűen „készítette elő” Smál Gábor, a Fónay 
Humánia Színtársulat tagja, aki drámai erő-
vel és hatással mondta el nemzeti eposzun-
kat, a Szózatot.   

A Madách Imre Művelődési Központ zsúfo-
lásig telt kamaratermében Fördős Attila be-
vezetőjében visszatekintett a 2010. évi önkor-
mányzati képviselő és polgármester válasz-
tásra. - Október 3-án két dolgot tudtam: azt, 
hogy nyertem, és azt, hogy az a csapat, ame-
lyikkel szerettem volna dolgozni, veszített. Így 
az a ritka helyzet állt elő, hogy a politikai veze-
tő mögött nem volt egy egységes, stabil háttér. 
Vagyis kisebbségből kell irányítani a várost –  
mondta a mandátumok tükrében nyilvánvaló-
vá vált tényt.  

- A város iránt érzett felelősség, Vác irányít-
hatósága volt a tét, aminek nem volt más al-
ternatívája, minthogy koalíciót kössünk a Fi-
desszel. Ezt várta el tőlünk Vác lakossága, ezt 
várták el az intézmények vezetői, ezt várták 
el a politikai pártok közép és vezető káderei, 
amit értésemre is adták – emelte ki. - Ahogy 
megnyertem a választást, mindjárt jobboldali 
lettem, pedig előtte azt lehetett hallani, hogy 
Vácon csak egy jobboldali polgármester-jelölt 
indult – utalt a választási kampányra.  

Azt sem titkolta, hogy az országot vezető 
pártok politikai vezetői a KDNP és a Fidesz 
koalíciókötését erősítették politikai és gaz-
dasági érveikkel. Mint mondta, egyértelmű-
vé vált számára, hogy a koalíciós megálla-
podással Vác fejlődését szolgálják, amivel ő 
is egyetértett, ezért elfogadta azt. - A Fidesz 
és a KDNP helyi szervezete négy évre, a vá-
ros vezetésére kötött koalíciós megállapodás 
– húzta alá, majd kérlelhetetlen nyíltsággal 
beszélt a két koalíciós partner között feszült-
séget okozó döntésekről. Fördős Attila kije-

lentette: a Fidesz nem tartotta meg ígéretét, 
nem tette lehetővé, hogy gyakorolja munkál-
tatói jogait a városi holding felett. A polgár-
mester szerint akkor is sérült a megállapodás, 
amikor az általa támogatott személyt eltávo-
lították a Városimázs Kft. éléről. Fördős At-
tila kendőzetlen őszinteséggel beszélt a jegy-
ző választásról is, mely szerinte a Fidesz és az 
MSZP összefogásának az „eredménye”. Élesen 
bírálta az alkalmi „szövetséget” kötő két pár-
tot, de kijutott a kritikából a jegyzőnek is. – 
„Ezt a Fidesz a helyi MSZP-vel hozta össze! 
És ha tetszik, ha nem, még hogyha ezért az 
elkövetkező napokban lehet, hogy feszültség 
keletkezik, a tiszta beszédnek jött el az ideje, 
merthogy hárman nem tudunk nyolcat sza-
vazni.”- utalt a képviselő-testületben elfoglalt 
arányukra. 

Fördős Attila közel másfél órás beszédében 
többször is érintette a koalíciós partnerrel ki-
alakult kapcsolatát. Az együttműködést érin-
tő kritikai kijelentések mellett azonban kife-
jezetten elismerően nyilatkozott a kórházi re-
konstrukciót irányító Pető Tibor alpolgár-
mester, a Fidesz helyi vezérének gazdasági te-
vékenységéről. Az utóbbi hónapokban a jó és 
eredményes együttműködés jellemzi a koalí-
ciós partnerek tevékenységét, amit Fördős At-
tila úgy fogalmazott meg, hogy „hidakat kell 
építeni”. 

Szükség is van a hidakra, a konstruktív 
együttműködésre, mert a gazdasági válság 
miatt a korábbi évekhez képest jelentősen 
gyengült a város pozíciója, ám mint a polgár-
mester mondta Vác helyzete ma is stabil. A vá-
ros csak likvidhitelt vett fel, nem úgy, mint a 
környező nagy települések, melyek jelentősen 
eladósodtak, működésüket hitelből finanszí-
rozzák. 

Sikeresnek tekinti a Főtér- Főutca program 
keretében megvalósult belvárosi fejlesztése-
ket, melyeket a napokban adnak át a nagykö-
zönségek. 

Ezúttal is kitért a mélygarázs építésére, visz-
szautasította azokat a kijelentéseket, melyek-
ben azzal vádolják, hogy hátráltatja a beruhá-
zás befejezését. Tényekkel és számokkal bi-
zonyította: a jog keretei között mindent meg-
tesz, hogy a város a legkedvezőbb pozícióba 
kerüljön.

Ugyancsak számokkal bizonyította, hogy az 
önkormányzat miért nem tudja ma már ma-
gára vállalni a lakossági szemétszállítás díját.  
„A város csörögi lerakójában még 3000 forint 
volt tonnánként a lerakás díja, amiből még be-
vételünk is volt.” – mondta. Majd sorolta azo-
kat a változásokat, melyek rákényszerítették 
az önkormányzatot a díj áthárítására. Jelen-
tős lobbi tevékenység után európai uniós pro-
jekt keretében a kerepesi Ökörvölgyben meg-
épült lerakó hatással volt a csörögi telep sor-
sára is. Idővel Vác is tulajdonrészt szerzett – 
közel száz településsel együtt – a kerepesi le-
rakóban, ahol induláskor már 11 ezer forint 

volt a tonnánkénti díj, ma pedig 18 ezer forint. 
– A lerakót működtető Zöld Híd Kft. azt ter-
vezi, hogy ezt 28 ezerre emeli – mondta a pol-
gármester.

Nehezményezte, hogy az önkormányzat ak-
tív támogatása ellenére sem lát a közeljövőben 
esélyt a 75 százalékban állami tulajdonban 
lévő Kosdi úti körforgalmi csomópont megépí-
tésére. A vasútállomás felújításáról, korszerű-
sítéséről és az egykori laktanya értékesítésnek 
esélyeiről derűlátóan nyilatkozott.

Fördős Attila évértékelőjének zárásaként 
napjaink legaktuálisabb feladataként a vá-
ros idei költségvetésének előkészítését ne-
vezte meg, melyben a - korábbiaktól eltérően 
- hiányt prognosztizál. Ennek ellenére a város 
polgármestere optimistán kívánt sikeres esz-
tendőt Vác valamennyi polgárának.

Vetési imre

Fotó: KesziPress

Évértékelőt tartott a kisebbségben kormányzó váci polgármester

– válasz a Dunakanyar Régió című újságban Szőke Istvánnal készült riportra – 

Aláírásgyűjtést 
kezdeményez a Jobbik

Fördős Attila: „Hidakat kell építeni”
A politikai kisebbségben kormányzó Fördős Attila polgármester évértékelőjében mar-
káns hangsúlyt kapott a képviselő-testületi többség támogatásának megszerzéséért 
vívott mindennapos küzdelem érzékeltetése. Őszinte nyíltsággal beszélt arról a folya-
matról, mely jól mutatja, hogyan formálódik annak a politikusnak a megítélése és el-
fogadottsága, aki független jelöltként nyeri meg a polgármester választást. Vác első 
embere feltárta a koalíciókötéssel társuló politikai és emberi gyötrelmeket is, ame-
lyek az utóbbi hónapokban már elsimultak, az egységes városvezetés a feladatok 
eredményes megoldására tud koncentrálni. 

Ezzel szemben a tények a következők: A ja-
nuár 4-i testületi ülésen képviselői javaslatra 
névszerinti szavazással, minősített többség-
gel határozatban oszlatta fel önmagát a testü-
let. Ezt a tényt a hivatalos jegyzőkönyv rög-
zítette. 

Írásban benyújtott lemondás egyik város-
atya részéről sem történt, ez az állítás valót-
lan. 

A cikkben említi, hogy „elődje” (én meg is 
merem nevezni: Remitzky Zoltán), felajánlot-
ta a segítségét. Szerintem ez egy olyan nemes 
gesztus volt részéről, melyet – mint kezdő pol-
gármester – a város érdekében mindenképpen 
ki kellett volna használni.

A legmegdöbbentőbb az interjúban az, hogy 
a „képviselők nyomására menekültek el a hi-
vatali dolgozók”. 

Mind az eltávozott jegyző, mind a pénzügyi 
irodavezető felhatalmazott arra, hogy határo-
zott tiltakozásukat tolmácsoljam úgy a nyilat-

kozattevő, mint az olvasók felé is. Kijelentet-
ték, hogy a testület feloszlatását megszavazó 
négy képviselő közül egyik sem gátolta – sőt 
inkább segítette - munkájukat. 

A megdöbbenés után – a cikk vége – már 
szinte nevetséges!

Felemlítésre került, hogy támadás érte Sző-
ke urat a Szobi Hírnök szüneteltetése miatt. 
Ez az állítás is – mint, ahogy eddig sok más 
– szintén valótlan. Testületi üléseken készült 
jegyzőkönyvekben elmarasztalást ezért senki 
sem talál, mivel nem fordult elő. 

Szintén nem fordult elő a rendeletekről, fon-
tos tudnivalókról készített szórólapok eljutta-
tása a lakosság felé (mellyel az újság pótlását 
ígérte meg Szőke István).

Nem kell azonban „támadónak” lenni ah-
hoz, hogy a törvényileg előírt városgyűlés kez-
deményezését számon kérjük! 

A Danubia Televíziót a képviselőtestületi 
ülésekről ritkán tájékoztatták, esetenként jó-

magam értesítettem őket. Arra is volt példa, 
hogy a meghívásomra érkező operatőrt a pol-
gármester (vagy az alpolgármester) elküldte.

Így vált leginkább feltűnővé, hogy mennyire 
kerülték a nyilvánosságot!

VAJON MIÉRT?
Ezennel felkérem Szőke urat az újságban 

közölt állításai igazolására ! 
Mivel írásos bizonyítékokkal nem rendelkez-

het (mert ilyenek nincsenek), így felszólítom, 
hogy a „városatyáktól” kérjen bocsánatot, s a 
település lakossága felé tárja fel az igazságot!

Alapvető elvárásom – s úgy vélem minden 
választópolgárnak – a mindenkori polgármes-
ter felé, hogy a tájékoztatása rendszeres, min-
den esetben teljes körű és tárgyilagos legyen!

Szob, 2012. február 03.

Tisztelettel: HUSZTI PÉTER
önkormányzati képviselő

Dunakeszin a fideszes többségű városvezetés 
négy-, négy és félszeresére emelte közvetve a 
lakáscélú ingatlanok adóját azáltal, hogy radi-
kálisan csökkentette a lakáscélú ingatlanok-
ra igénybe vehető adókedvezmény mértékét – 
nyilatkozta Nyíri Márton. A jobbikos önkor-
mányzati képviselő módosító indítványt nyúj-
tott be annak érdekében, hogy az adókedvez-
mény ne csökkenjen, s így ne növekedjen a 
lakossági adóteher, azonban a kezdeményezés 
még az illetékes bizottságban sem nyert támo-
gatást, így nem került a képviselő-testület elé. 

Ezek után Nyíri Márton természetesen nem 
támogatta a kedvezmények csökkentését tar-
talmazó rendelet-tervezetet. A helyi Jobbik-
alapszervezet azonban aláírásgyűjtést kezde-
ményez a lakosság körében annak érdekében, 
hogy a lakáscélú ingatlanadó-kedvezmény a 
2011-es mértékű maradjon, vagyis ne emel-
kedjenek a lakosság adóterhei. 

Varga Zoltán Péter, a helyi Jobbik elnöke 
elmondta, elfogadhatatlannak tartják azt, 
hogy a hibás kormányzati döntésekből szár-
mazó költségvetési űrt „letranszportálják” a 
helyi önkormányzatokhoz, és a lakossággal 
akarják megfizettetni.

Lemondás vagy feloszlatás?
A XIV. évfolyam 1. számában megjelent cikk már a címében is valótlanságot állít – mely szerint: „Négy városatya lemondásával fel-
oszlatta a testületet Szobon.”
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1. Milyen fejlesztéseket ter-
veznek befejezni vagy elindítani 
ebben az esztendőben?

Juhász Béla: - Tavaly 5 utcát lá-
tott el aszfaltburkolattal a község, 
míg 2012-ben legalább további egy 
utcát fogunk pormentesíteni. Részt 
veszünk egy óvodabővítési pályáza-
ton: a terveink alapján még egy fog-

lalkoztató megépítésével szeretnénk 
bővíteni a 104%-os kihasználtságú  
óvodánkat. A sződligeti Duna-par-
tot revitalizáljuk, amivel el szeret-
nénk azt érni, hogy a felújítás után 
olyan élettel teli Duna-partunk lesz, 
amilyen 15 évvel korábban volt. A 
csapadékvíz elvezetésben és főte-
rünk felújításában is lépéseket fo-
gunk tenni, valamint tervezzük a 
Határ úti járda megépítését is.

Hertel László: - Mi is szeretnénk 
tovább szépülni, ám olyan, pályáza-
tokhoz kötött fejlesztéseket szeret-
nénk elvégezni idén, amelyeknek az 
önrészét az önkormányzat elő tud-
ja teremteni. Ilyen például az óvoda 
bővítése, hogy 2 éves kortól felve-
hessük a gyerekeket. Szintén pályá-
zati pénzből szeretnénk megcsinál-
tatni az önkormányzat épületének 
energetikai felújítását és az útjaink 
fejlesztését is. A nemrég befejezett 
faluház előtti tér építésének befeje-
zésére – ha lehet játszótérrel együtt 
– is szeretnénk állami vagy uniós tá-
mogatást elnyerni. Figyeljük a már 
futó napelemes beruházásainkat, 
és ha tudjuk, folytatjuk azokat.

2. Az idei évre tervezett költ-
ségvetés fedezetet nyújt-e a te-
lepülés életszínvonalának növe-
léséhez vagy legalább a szinten 
tartásához?

Juhász Béla: - Sződliget 2011. évi 
költségvetése pozitív volt. Sikerült 
kilábalni az adósságspirálból, és 
egy biztos alapot teremteni a továb-
bi építkezéshez. A 2012. évi költség-
vetésünket is szufficitesre tervez-
tük, amelyet tartani is fogunk, még-
pedig úgy, hogy konzervatív gazda-
ságpolitikánknak megfelelően a ki-
adásainkat optimalizáljuk, és nem a 
bevételeinket növeljük. Ennek meg-
felelően Sződligeten sem adóeme-
lés, sem új adó bevezetése nem tör-
ténik ebben az évben! 2012. évi költ-

ségvetésünk biztos háttere a telepü-
lés fejlődésének.

Hertel László: - A fentebb emlí-
tett fejlesztések megvalósulása ese-
tén mindenképpen színvonal emel-
kedésről beszélhetünk, ám a földön 
állva inkább úgy fogalmaznék, leg-
inkább a szinten tartás a lényeg eb-
ben az évben.

3. Az iskolák állami felügyelet 
alá való visszatérésével mennyi-
re változik meg a település ok-
tatáspolitikája, gazdasági hely-
zete?

Juhász Béla: - Egyetlen önkor-
mányzatként tiltakoztunk az isko-
laállamosítás ellen ebben a térség-
ben. Érvrendszerünket a mai na-
pig tarjuk, ezért minden lehetséges 
módon meg fogjuk védeni a Gárdo-
nyi Géza Általános Iskolát az álla-
mosítástól. Hiszem azt, hogy annál 
jobb egy döntés, minél közelebb van 
a probléma helyéhez, ezért úgy vé-
lem, hogy a legjobb gazdája az isko-
láknak nem az állam, hanem az ön-
kormányzatok.

Hertel László: - Az még nem tisz-
tázott, hogy az épület a mi tulaj-
donunkban és kezelésünkben ma-
rad, vagy az is átkerül az államhoz. 
Amennyiben átkerül, akkor a tava-
lyi pályázaton nyert beruházások 

hitelrészleteit ki fogja fizetni a to-
vábbiakban. De az sem világos egy-
előre, hogy mi lesz az iskolai társu-
lásokkal. Ennek eldőlése a telepü-
lés költségvetésére is nagy hatás-
sal lehet.

4. Ön mit tesz 2012-ben azért, 
hogy még szorosabbá váljon a 
sokak által nagyon fontosnak 
vélt összefogás a régió települé-
sei között?

Juhász Béla: - Bízom benne, 
hogy a törvényhozók újra át fog-
ják gondolni az eddigi összefogá-
sok helyszínét biztosító kistérségi 
társulások megszüntetését. Az ön-
kormányzatok leminősítését és füg-
gőségét erősíti azon intézkedések 
sora, amellyel az önállóságukat, a 
kormányzattól való függést erősí-
tik. A kötelező társulás intézménye, 
amely a már jól működő önkéntes 
társulások megszűnését eredmé-
nyezik, az aktuspótlás intézménye, 
melynek keretében az állam átveszi 
az önkormányzat jogalkotó szere-
pét, hisz a kormányzati engedélyen 
múlik az új beruházások, fejleszté-
sek beindítása, vagy az ellentétele-
zés nélküli vagyonelvonás. Nem tisz-
tázza a jogszabály az állami igazga-
tási szervek és az önkormányzatok 
kapcsolatát, a választások útján lét-
rejövő önkormányzatoknak aláren-
delt szerepet szán a kinevezett, és 
pártpolitikától függő állami igazga-
tási szervekkel szemben. Nincs tisz-
tázva a Járási Tanács, ill. a megyei 
önkormányzat, és a Járási Hivatal, 
ill. a megyei kormányhivatal viszo-
nya, nem szerepel az önkormány-
zati feladatok között a kormányhi-
vatalok társadalmi ellenőrzése. Ez-

zel a helyi demokrácia egyik alapve-
tő pillére sérül, a helyi népképvise-
let nem ellenőrizheti a kormányzat 
helyi szervezetének tevékenységét, 
ezek az intézkedések mind az ösz-
szefogás meggyengítésének az irá-
nyába mutatnak, ami ellen az ön-
kormányzatoknak védekezni kell, 
mégpedig a lehető legnagyobb ösz-
szefogással!

Hertel László: - Itt is nagy kér-
dés, hogy az eddig működött felada-
tainkból, amit a Dunakanyar Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás többi tagjával együtt közösen 
működtettünk, ezeknek mi lesz a to-
vábbi sorsa. Ez fogja meghatározni 
a további feladatainkat.

- molnár -

Épülnek, szépülnek a települések a régióban az idei esztendőben

Napjaink nagy kérdése:
mi lesz az iskolákkal?

Lapunk egy sorozatot indított előző számában, melynek keretein belül a térség valamennyi számottevő 
településének polgármestereitől megtudakolja, mit várnak az idei esztendőtől, illetve a lakosság mire 
számíthat 2012-ben. A második részben Sződ polgármesterét, Hertel Lászlót és Sződliget első emberét, 
Juhász Bélát kérdeztük.

Az MSZP Vác városi Szervezete 
2012. február 2-án tisztújítást tar-
tott. A Madách Imre Művelődési 
Központban tartott rendezvényen a 
legnagyobb ellenzéki párt váci tag-
ságának 80 százaléka vett részt. A 
városi önkormányzat képviselő-
testületében is ellenzéki szerepkör-
ben politizáló párt továbbra is Dr. 
Bóth Jánosnak szavazott bizalmat.

A váci szocialistákat évek óta 
irányító egykori polgármestert a 
tisztújító taggyűlésen megjelent 
párttagok közel háromnegyede tá-
mogatta szavazatával, hogy a régi-
új elnök irányítsa továbbra az MSZP Vác Városi Szervezetét. A tisztújító tag-
gyűlésen az elnök mellett megválasztották a szervezet gazdasági felelősét, a 
9 fős elnökséget, valamint a megyei küldötteket. 

Dr. Bóth Jánosnak újra 
bizalmat szavaztak

Térségünket elkerülte 
a szibériai időjárás

A z Európa-szerte tomboló szi-
bériai tél várható támadá-
sa elleni védekezésre régi-

ónk védelmi bizottságai megtették 
a szükséges megelőző intézkedé-
seket. Vác polgármestere, Fördős 
Attila, mint a területi védelmi bi-
zottság vezetője a városházán kon-
zultált a környező települések ve-
zetőivel, a katasztrófavédelem, a 
tűzoltóság, az útfelügyelet, a Vö-
röskereszt, a rendőrség és a men-
tők képviselőivel, hogy a szélsősé-
ges, rendkívül hideg időjárás veszé-
lyeinek elhárítására felkészüljenek.  
A tájékoztatókból jól kirajzolódott, 
hogy a hatóságok a veszély elhárítá-
sára megfelelő tervekkel rendelkez-
nek. A kialakult helyzetben a – még 
hatékonyabb együttműködés érde-
kében – a városháza huszonnégy 
órás ügyelettel diszpécser közpon-
tot működtetett. 

Dunakeszin Dióssi Csaba polgár-
mester felhívásban tájékoztatta a la-
kosságot a rendkívüli időjárás vár-
ható veszélyeire, akiket arra kért, 
hogy figyeljenek egymásra, a szom-
szédokra, különösen az egyedül élő, 
idős, beteg emberekre. Az önkor-
mányzat vállalata, a Közüzemi Kft. 
felkészült a nagy mennyiségű ha-

vazásra, a folyamatos hókotrásra. 
A cég emberei egyébként még hétfő 
délután is sózták a város útjait. 

Felhívták a városban élő hajlékta-
lanok figyelmét, hogy vegyék igény-
be az éjjeli melegedőt is. Dr. Molnár 
György, a város jegyzője felkérte a 
Dunakeszi Városi Rendőrkapitány-
ságot, hogy a járőrök külön figyel-
met fordítsanak a hajléktalan sze-
mélyek megsegítésére. 

Régiónkban is nagyon hideg van, 
de szerencsére az előre jelzett szél-
sőséges időjárás eddig elkerült ben-
nünket.

A fő közlekedési utakat a Ma-
gyar Közút váci üzemmérnöksé-
gének autói folyamatosan tisztí-
tották és szórták, nem alakultak 
ki hóátfúvások. Az alsóbbrendű, a 
települések belső útjain sem vol-
tak fennakadások, a mentőket és a 
rendőröket is „csak” kisebb balese-
tekhez kellett riasztani. 

Európa jó néhány országától és 
hazánk több településétől eltérő-
en szerencsére régiónkban egyet-
len fagyhalál sem következett be a 
folyamatosan járőröző rendőrök és 
a mentők odafigyelésének köszön-
hetően.

A Szerk.

Régiónk időjárása szerencsére nem igazolta a meteorológusuk elő-
rejelzéseit. Elmaradt a hétvégére prognosztizált szibériai hideg, a 
hóesést sem kísérte pusztító szélvihar, az utak mindenhol járhatóak 
voltak. Az autósok kisebb karambolokkal „megúszták” a havas hét-
végét, a mentősöket legtöbbször gyalogos balesetekhez riasztották, 
mert többen elcsúsztak. 

A védelmi bizottságok 
felkészültek a tél támadására 

Juhász Béla polgármester

Hertel László polgármester
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városi magazin

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! 

- Épített ingatlan vásárlás!
- Infrastrukturális és 
ingatlan beruházás, 
- Eszközbeszerzés 

- Információs technológia 
fejlesztés

A mikrovállalkozások fejlesztésére az Új Széchenyi 
Terv keretében megjelent egy olyan lehetőség ahol épített 

ingatlan vásárlására is lehetőség nyílik. 

A pályázat csak mikrovállalkozások számára (10 mun-
kavállalónál kevesebb alkalmazott) elérhető, de a pályá-

zaton – kivételes módon – akár újonnan létrehozott 
vállalkozások is indulhatnak.

Önerő: A pályázó a pályázat beadásához mindössze 
10% saját forrást köteles biztosítani!
Vissza nem térítendő támogatás: 

minimum: 1 millió Ft- maximum: 10 millió Ft. 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum 

a pályázati projektérték 45%-a lehet.
Visszatérítendő támogatás: minimum: az igényelt 

vissza nem térítendő támogatás összege maximum: 
20 millió Ft. A visszatérítendő támogatás mértéke ma-

ximum a pályázati projektérték 60%-a lehet.
 

Példa.: Ha a Pályázó egy 22.222.222,-HUF összegű 
iroda ingatlant kíván megvenni, akkor :

önrész: 2.222.222,-HUF (10%)
- vissza nem térítendő támogatás: 10.000.000,-HUF (45% 

és utófinanszírozásos)
- visszatérítendő támogatás: 10.000.000,-HUF (45% és 

előre megkapható, max. 9% fix HUF alapú kamattal)

A projekt megvalósításához a fentiek alapján 55% önerő 
szükséges, majd a 45% megtérül a projekt megvalósulását 

követő cca. 2 hónap elteltével.
A megvásárolt ingatlant, eszközöket 3 évig kell funk-

ciójában megtartani és addig tulajdonost sem válthat 
az ingatlan. A 3. év után a kötöttségek megszűnnek.

A fenti feltételek oly kedvezőek, hogy a módosítás 
hatályba lépésétől várhatóan néhány héten belül ki fog 

merülni a keret! 
Megvalósítás: A projekt fizikai befejezésének meg kell 

történnie a projekt megkezdését követő 12 hónapon belül.
Biztosíték: A hitel részre a megvásárlandó ingatlan 

elegendő biztosíték nyújthat, mivel a hitel nem lehet 
több mint 60%, az ingatlanok fedezeti értékbe pedig 

általában 70%.

Kérdés esetén forduljon bizalommal hozzánk!

Elérhetőségünk: 

Forrás-Trend Kft. Pályázati Iroda, 
a Magyar Projektfejlesztő és 

Pályázatíró Konzorcium tagja
e-mail: iroda@mappak.hu

Mobil: +36 30/690-6788
Internet: http://mappak.hu

Vissza nem térő pályázati lehetőség
akár kezdő vállalkozásoknak is

Apróhirdetés
• Dohányzásról leszokás fül 
akupunkturával. Bejelentkezés: 
Bém Éva, tel.: +36-30-207-3444

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió
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Mindennapi SZJA 
Az alábbiakban a Partner Kft. adótanácsadója három olyan, a személyi jövedelemadó törvénnyel kapcso-
latos kérdéskörről ad tájékozatatást -a teljesség igénye nélkül-, ami a 2012-es adóév eddigi szakaszában 
tapasztalata szerint sokakat érintett/érinthet, illetve többek érdeklődésére számot tarthat.

%
1.) Az egyik legtöbb érdeklődésre szá-
mot tartó témakör volt a munkálta-
tó által nyújtható lakáscélú támoga-
tások kérdése. A széles média-nyilvá-
nosságot kapó, deviza alapú lakáshi-
telek végtörlesztéséhez adható max. 
7.500.000,- Ft vissza nem térítendő la-
káscélú támogatás adómentessége 
2012. január 01-től megszűnt. Kizáró-
lag az a juttatás minősülhetett adó-
mentesnek, amelynek a folyósítása 
legkésőbb 2011. december 31-én meg-
történt. Ha a vissza nem térítendő tá-
mogatás utalására csak 2012. évben 
kerül(t) sor, akkor az a munkavállaló 
magánszemély adóköteles jövedelmé-
nek minősül.

Nincs akadálya azonban annak, 
hogy a munkáltató 2012. január 01-től 
kezdődően kedvezményes kamatozá-
sú (akár kamatmentes) lakáshitelt/
kölcsönt nyújtson dolgozójának lakás 
vásárlásához, építéséhez vagy hitelin-
tézettől lakáscélra felvett hitel vissza-
fizetéséhez. Ez esetben az adómen-
tesség fontos feltétele, hogy 

- a kölcsönt hitelintézet útján kell (!) 
nyújtani, valamint

- szükséges a  dolgozónak lakáscélú 
hitelt nyújtó hitelintézet igazolása ar-
ról, hogy a lakás  - melyhez a dolgozó 
hitelfelvétele kapcsolódott / kapcso-
lódik -  mérete nem haladja meg a la-
káscélú támogatásokról szóló jogsza-
bály szerinti  „méltányolható lakás-
igény mértékét”. ( E mértéket egyéb-
ként a  12/2001. ( I.31.) Kormányrende-
let 3. §-a határozza meg.)

A dolgozónak így nyújtott kölcsön 
visszafizetési feltételeiben (kamat 
mértéke, esetleg kamatmentesség, 
futamidő hossza, törlesztés gyakori-
sága stb.) a dolgozó és a munkáltató 
szabad akaratuk szerint állapodhat-
nak meg. 

Ha a kölcsönt nem hitelintézet útján 
nyújtják, vagy nincs hitelintézeti igazo-
lás arról, hogy a hitelt a vonatkozó jog-
szabály szerinti „méltányolható mér-
tékű lakásigény” kielégítéséhez folyó-
sították,  a munkáltatónak a nyújtott 
kölcsönnel kapcsolatosan szja-terhe 
keletkezhet: amennyiben a dolgozó a 
jegybanki alapkamat + 5%pont alat-
ti kamatot fizet (vagy egyáltalán nem 
fizet kamatot) a kölcsönnel kapcsolat-
ban, akkor a kamatkülönbözet  1,19-
szerese után  16% szja-t kell fizetnie  a 
munkáltatónak. A feltételek nem telje-
sülése esetén tehát vagy a munkáltató-
nak keletkezik szja-fizetési kötelezett-
sége, vagy a dolgozónak kell kamatot 
fizetnie a kölcsön után.

A lakáscélú kölcsön nyújtását kö-
vetően (időkorlát nincs meghatároz-
va) a munkáltató dönthet úgy, hogy e 
kölcsön egy részét (vagy annak teljes 
összegét) elengedi. Az  elengedett ösz-
szeg akkor adómentes, ha az nem ha-
ladja meg a vételár, vagy az építési 
költség 30 %-át, s  ezen belül az  5 mil-
lió Ft-ot. Az  5 millió Ft-os korlátba 
a jelenlegi és a megelőző négy évben 
a dolgozó részére a mostani és eset-
leg korábbi munkáltatók által történt 
ugyanilyen elengedéseket vagy lakás-
célra nyújtott vissza nem térítendő tá-
mogatásokat is be kell számítani!

Fontos megjegyezni, hogy ha az el-
engedett kölcsön összege a 30 %-os 
vagy az 5 millió Ft-os korlátot megha-
ladja, akkor a korlátot meghaladó rész 
a dolgozó munkaviszonyból szárma-
zó  adó- és járulékköteles jövedelmé-
nek minősül.  Ugyanez igaz az elenge-
dett lakáscélú kölcsön teljes összegé-
re  - korlátok figyelembe vétele nélkül 
-, ha a kölcsönt nem a jogszabály sze-
rinti  „méltányolható mértékű lakás-
igény” kielégítéséhez nyújtották.

Bár a kedvező feltételekkel teljesít-
hető deviza alapú lakáshitelek végtör-
lesztésére január hónapot követően 
már nincs lehetőség, indokoltnak lát-
tam annak ismertetését, hogy ameny-
nyiben egy munkáltatónak van lehe-

tősége és érdekében is áll a dolgozója 
lakáscéllal kapcsolatos terheit csök-
kenteni, akkor ha kisebb mértékben 
és több feltételhez kötötten is, de 2012. 
január 01-ét követően is van mód arra, 
hogy azt adómentesen tehesse.

Újdonság
a szÉP-kártya
2.) Szintén sokakat érint a kedvez-

ményezett adózású béren kívüli jutta-
tások kérdésköre.

Ezekről elöljáróban annyit érdemes 
megjegyezni, hogy összesen legfel-
jebb 500.000,- Ft/fő-s éves keretössze-
gig adhatók kedvezményesen. A ked-
vezmény abban áll, hogy eddig az ösz-
szeghatárig a meghatározott juttatá-
sok a munkavállalók számára adó- és 
járulékmentesek, a munkáltatónak 
pedig a 2011. évivel megegyező szja-
kötelezettség (a juttatott érték 1,19 sze-
rese után kell 16% szja-t fizetni) mel-
lett csak 10% egészségügyi hozzájáru-
lást (EHO-t) kell fizetni, szemben az 
egyébkénti 27%-kal. Ez utóbbi kötele-
zettség (10% EHO) azonban a munkál-
tatóknak többletterhelést jelent a 2011. 
évihez képest (tavaly ez nem volt), ami 
- az egyéb munkáltatói terhek növe-
kedése mellett (pl. bérkompenzáció) - 
részbeni magyarázatot nyújt az ilyen 
juttatások csökkentésére.  

a.) Az étkezéssel kapcsolatos jut-
tatások közül a fogyasztásra készétel 
vásárlására jogosító étkezési utalvány 
kedvezményesen adható értékhatára 
18.000,- Ft/fő/hó-ról 5.000,- Ft/fő/hó-
ra csökkent. E juttatás a közszolgála-
ti reklámokból már ismerhető Erzsé-
bet-utalvány formájában nyújtható, 
amit a Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány papíralapon vagy elektroni-
kus formában bocsát ki.

A munkahelyi, üzemi étkeztetés 
szintén 18.000,- Ft/fő/hó-s összege 
12.500,- Ft/fő/hó-ra változott. Alkal-
mazását jelentősen nehezíti, ezáltal 
szűkíti, hogy az étkezőhelynek szigo-
rúan a munkáltató telephelyén kell 
lennie, így pl. az irodaházakban talál-
ható étkezdék nem minősülnek az iro-
daházban működő különböző mun-
káltatók üzemi étkezőhelyének, te-
hát ezek a munkáltatók ezt a juttatást 
nem adhatják kedvezményesen a dol-
gozóiknak.

A munkavállaló az Erzsébet-utal-
vány és a munkahelyi étkeztetés kö-
zül az adott hónapra csak az egyiket 
választhatja (amennyiben a munkál-
tató tudja biztosítani a választási le-
hetőséget)! 

b.) Tágabb szolgáltatási kört nyújt 
a megszűnt üdülési csekket kiválta-
ni hivatott Széchenyi-pihenőkártya 
(SZÉP-kártya) azzal, hogy szállás-
hely-szolgáltatásra évi 225.000,- Ft-ot, 
vendéglátásra  évi 150.000,- Ft-ot és 
szabadidős szolgáltatásra  évi 75.000,- 
Ft-ot juttathat így a munkáltató a dol-
gozója részére. Fontos korlát azon-
ban, hogy a három szolgáltatástípus 
keretösszege nem átjárható illetve 
összevonható, azaz ha pl. a vendéglá-
tás-szolgáltatásra igénybe vehető ösz-
szeg elfogyott, nem lehet a másik két 
szolgáltatás igénybevételére még ren-
delkezésre álló összegből vendéglá-
tás-szolgáltatást igénybe venni.Az vi-
szont kedvező, hogy a szolgáltatáso-
kat nem kötelező összevontan igény-
be venni, így a vendéglátásra igénybe 
vehető összeg étkezés biztosítására is 

fordítható anélkül, hogy szálláshely-
szolgáltatást kellene igénybe venni: ha 
pl.  az  a.) pont szerinti irodaházakban 
található étkezdék  SZÉP-kártya el-
fogadó helyek, akkor az irodaházban 
működő különböző munkáltatók a 
dolgozóik SZÉP-kártyáinak vendéglá-
tás alszámlájára utalhatnak  150.000,- 
Ft-ot, ami lényegében  a  12 x 12.500,- 
Ft-os  munkahelyi, üzemi étkeztetés 
kedvezményesen nyújtható juttatásá-
val egyenértékű. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a 
SZÉP-kártya és az Erzsébet-utalvány 
egymás mellett is adható, vagyis ha a 
munkáltatónak lehetőségében és szán-
dékában áll, akkor az étkezéssel kap-
csolatos juttatásokat szinte teljesen 
a 2011. évi szintre emelheti (150.000,- 
Ft + 12 x 5.000,- Ft = 210.000,- Ft, míg  
2011. évben  12 x 18.000,- Ft = 216.000,- 
Ft volt). 

c.) Továbbra is kedvezményesen 
nyújtható a munkavállaló számára is-
kolakezdési támogatás  gyermeken-
ként, tanulónként a minimálbér  30%-
áig ( 93.000,- Ft x 0,3 = 27.900,- Ft), va-
lamint helyi utazási bérlet, amiket a 
munkáltató nevére szóló számlával 
kell megvásárolni.

Ugyancsak kedvezményesen nyújt-
ható a munkavállalónak és közeli hoz-
zátartozóinak a munkáltató saját üdü-
lőjében üdülési szolgáltatás szemé-
lyenként a minimálbér (93.000,- Ft) 
mértékéig.

Béren kívüli 
kedvezmények
További juttatásként a munkáltató 

átvállalhatja a munkavállaló iskola-
rendszerű képzésének költségeit a mi-
nimálbér két és félszeresét ( 93.000,-
Ft x 2,5 = 232.500,- Ft ) meg nem ha-
ladó mértékben. E juttatás akkor ked-
vezményes, ha a képzés munkáltatói 
elrendelés alapján a munkakör betöl-
téséhez szükséges, vagy egyébként a 
munkáltató tevékenységével össze-
függő szakmai ismeretek megszerzé-
sét, bővítését szolgálja.

Szintén béren kívüli kedvezményes 
juttatásnak minősül a munkáltató ál-
tal a munkavállaló javára átutalt  ön-

kéntes kölcsönös nyugdíjpénztári 
hozzájárulás(ok)nak és a foglalkoz-
tatói nyugdíjszolgáltató intézménybe 
utalt hozzájárulásnak a minimálbér 
50-50%-át (93.000,- Ft x 0,5 = 46.500,- 
Ft) meg nem haladó összegei valamint 
az önkéntes kölcsönös egészségpénz-
tárakba /önsegélyző pénztárakba utalt 
hozzájárulás(ok)nak együttvéve a mi-
nimálbér  30%-át (93.000,- Ft x 0,3 = 
27.900,- Ft) meg nem haladó összege. 

2012. január 01-től nem adha-
tó kedvezményes béren kívüli jutta-
tásként munkáltatói támogatás az 
internetszolgáltatáshoz. Az ilyen jut-
tatást mind a munkaadónak, mind a 
munkavállalónak munkabérként kell 
kezelni! 

Fontos megjegyezni, hogy a felso-
rolt béren kívüli juttatások a társas 
vállalkozások személyesen közremű-
ködő tagjai számára is kedvezménye-
sen nyújthatók! Személyes közremű-
ködés alatt a tényleges bevételszer-
ző tevékenység végzését kell érteni, a 
csak ügyvezetésre korlátozódó tevé-
kenység nem minősül személyes köz-
reműködésnek!

3.) Gyakori kérdésként jelentkezett 
az ingatlanok bérbeadása is.

Ezen belül két  - részben összekap-
csolódó -  dologra kell felhívni a figyel-
met:

a.) Az egyik az, hogy megváltozott a 
kifizetők adóelőleg-vonási kötelezett-
sége. Lényegében visszaállt az a régeb-
bi állapot, hogy a kifizetőnek csak ak-
kor nem kell személyi jövedelemadó 
előleget megállapítania és levonnia az 
általa kifizetett összegből, ha azt iga-
zoltan egyéni vállalkozó vagy őster-
melő magánszemély részére teljesí-
ti. A bérbeadást nem egyéni vállalko-
zóként végzőknek kifizetett bérleti dí-
jakból tehát a kifizetőnek (pl. cégnek, 
egyéni vállalkozónak) adóelőleget kell 
vonnia! Amennyiben a bérleti díjat nem 
kifizető(pl. egy másik magánszemély)  
fizeti a bérbeadó magánszemély részé-
re, akkor a bérbevevőnek nincs adóelő-
leg-vonási kötelezettsége, az adóelőle-
get a bérbeadónak saját magának kell 
megállapítania és negyedévente,a ne-
gyedévet követő hónap 12. napjáig a 
NAV felé megfizetnie.

b.)  A másik fontos körülmény, hogy 

a helyes adóelőleg-vonáshoz a bérbe-
adó magánszemélynek nyilatkozatot 
kell tennie arra vonatkozóan, hogy a 
bérleti díjból milyen mértékű költsé-
get kíván levonni, illetve arról, hogy 
tételes költségelszámolást kíván al-
kalmazni, vagy a bevétel 10%-át kite-
vő költségátalányt akar érvényesíteni. 
E választással kapcsolatban célszerű 
figyelembe venni, hogy a tételes költ-
ségelszámolás választása esetén nincs 
lehetőség arra, hogy az éves adóbeval-
lás elkészítésekor a tételes költségel-
számolás helyett a 10%-os költségáta-
lányt alkalmazzuk, ha az kedvezőbb 
volna, viszont az évközi 10%-os költ-
séghányad alkalmazásáról az éves be-
vallás elkészítésekor áttérhetünk a té-
teles költségelszámolásra, ha így ked-
vezőbb számunkra. Ebből adódóan 
célszerű illetve biztonságosabb a 10%-
os költségátalány választása.

adóalap
A nyilatkozatnak arra is ki kell ter-

jednie, hogy a bérbeadásból szárma-
zó jövedelem meg fogja- e haladni az 
1 millió Ft-ot, mert ha igen, akkor a 
kifizetőnek a bérleti díjból a számított 
jövedelem 14%-át kitevő egészségügyi 
hozzájárulást (EHO-t) is vonnia kell 
(a vonatkozó 450.000,- Ft-os korlátig).

A nyilatkozat megtételekor arra is 
figyelni kell, hogy a bérbeadásból 
származó jövedelem és a bérbeadó 
magánszemély más összevonandó jö-
vedelme együttesen milyen összeget 
tesz ki, mivel az éves szinten számí-
tott összevont jövedelem 2.424.000,- 
Ft feletti részére alkalmazni kell az 
adóalap-kiegészítést, azaz a „szuper-
bruttósítást” (a 2.424.000,- Ft felet-
ti összeg 1,27-szerese után kell a 16% 
személyi jövedelemadót megfizetni). 
Amennyiben az adóalap-kiegészítés 
szüksége láthatóvá válik, akkor az 
előlegvonásra vonatkozó nyilatkozat-
ban meg kell azt is jelölni, hogy a kifi-
zető milyen összegre alkalmazza azt.

Az itt felsoroltakon kívül természe-
tesen több témakör is érdeklődésre 
tarthat számot. Az azokkal kapcsola-
tos tapasztalatokat/gondolatokat a ké-
sőbbi lapszámok hasábjain próbálom 
meg összefoglalni bízva abban, hogy 
az érdeklődők számára hasznosítható 
információkat sikerül nyújtani. 
Bővebb és szakmailag mélyebb, il-
letve adózással kapcsolatos min-
dennemű  információért keressék 
bizalommal könyvelőirodánkat, a 
PARTNER Kft.-t! 
Telefon: 06 (27) 541 150.

Hoffman Károly
adótanácsadó
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Hőkamerás vizsgálatokkal 
egy energiatakarékosabb jövőért!

A másik oldalról épülete-
ink energiatakarékos-
sá tételével viszont je-

lentősen csökkenthetjük ki-
adásainkat! Ráadásul a költ-
ségcsökkentésen túl óvjuk 
környezetünket is, a keve-
sebb égéstermék légkörbe 
juttatásával.

Cégünk, a Hőtérkép Ké-
szítés Kft. segít megtervez-
ni a felújításokat. 
Hőkamerás vizsgá-
lattal pontosan meg-
állapítható az épüle-
tekből elszökő ener-
gia iránya. Az épüle-
tek vizsgálata után 
megtervezzük Ön-
nek a felújítás fon-
tossági sorrend-
jét, árkalkulációval 
és körülbelüli meg-
térüléssel. A terve-
zet után Ön akár ve-
lünk is elkészítheti a 
munkálatokat vagy más kivi-
telezővel is dolgozhat, a taná-
csainkra mindig számíthat. 
Webáruházunkon keresztül 
kényelmesen megvásárolhat-
ja a szükséges hőszigetelő épí-
tőanyagait is. Törzsvásárló-
inknak jelentős kedvezményt 
adunk a szigetelőanyagok árá-
ból. A hőkamerás szolgáltatá-
sunkat kulturált, megfizethe-
tő áron kínáljuk.

Épületek hőkamerás vizs-
gálatánál külső-belső vizs-

gálatot végzünk. A megfelelő 
vizsgálati eredményhez leg-
alább 15 C fok hőmérséklet 
különbség szükséges. A kül-
ső oldalról a falak mellett a 
lábazatot és a nyílászárókat 
is hőkamerázzuk. Erről a fe-
léről láthatjuk a meleg kisu-
gárzás mértékét. 

A belső oldali hőtérkép ké-
szítésénél a határoló falak, a 

nyílászárók, a födémek vizs-
gálatát végezzük. Erről a fe-
léről többek között a vissza-
hűléseket, a gyengén záró-
dó nyílászárókat, üvegeknek 
a szigetelőképességét, a fö-
démszigetelések minőségét 
állapíthatjuk meg. Padló és 
falfűtések hőtérképét is elké-
szítjük.

A vizsgálatok függvényé-
ben tanácsot adunk a hibák 
kijavítására.

Cégünk a hőkamerás vizs-

gálatok mellett, műszeres 
U-érték (hőátbocsátás) mé-
réssel és anyagok nedvesség 
mérésével is foglalkozik.

Célunk a szolgáltatásainkat 
igénybe vevő emberekkel a 
folyamatos kapcsolattartás, 
a felmerülő problémák meg-
oldása. Az aktuális energeti-
kai pályázatokról tájékoztat-
juk ügyfeleinket.

A penészesedés 
elleni harcban is 
nagy szerepe van 
a hőtérkép készí-
tésének, a belső 
páratartalom és 
harmatpontmé-
réssel kiegészí-
tett vizsgálatok 
megadják a pené-
szesedés kialaku-
lásának az alap-
ját. Ezek függvé-
nyében pedig ta-

nácsot tudunk 
adni a penész akár végleges 
eltüntetésére is. 

Az épület vizsgálatok mel-
lett foglalkozunk gépek, vil-
lamos kapcsolószekrények 
bemérésével is. Referenciá-
ink között a nagy papírgyá-
rak és logisztikai parkok mel-
lett, kisebb-nagyobb üzemek 
is megtalálhatók.

További érdekességekért 
látogasson el honlapunkra 
www.hoterkepkeszites.hu.

(X)

Az energiatakarékosság napjaink legizgalmasabb kérdései közé tartozik. A lakosság-
nál ugyanúgy, mint a cégek körében is felteszik a kérdést, hogy hol lehetne megta-
karítani. Az épületek rezsi jellegű kiadásai nagyon magasak. A gáz, villany, víz szám-
lák évente 1-2 alkalommal nőnek. Megállíthatatlan ez az egész? Sajnos egyik oldalról 
igen, továbbra is nőni fognak ezeknek az árai.Az elmúlt évet követően a 2012. év is az újdonságok bemutatásával kezdődik a 

Peugeot-nál. Jó néhány típus megújul, egyes esetekben ez több, mint egysze-
rű ráncfelvarrás. Szinte valamennyi új, vagy megújított típusra jellemző a ki-
emelkedően jó környezetvédelmi paraméter, amely általában 100 g/km CO2 ki-
bocsátást jelent.

M ár a múlt évben is rendelhe-
tő volt – a 308 és 508 típu-
sokba - az un. e-HDi meg-
oldás, amelynél az autó 
vezérlése a piros lámpá-

nál leállítja a motort, biztosítva ezzel az 
üzemanyag-megtakarítást és a káros-
anyag-kibocsátás csökkenést. 
A jármű vezetőjének induláskor fel sem 
tűnik, hogy állt a motor, mivel a kuplung-
ra lépve azonnal beindul és amire gázt 
ad, már a teljes fordulatszám rendelke-
zésre áll. 

Automata váltó esetén – amikor a pi-
ros lámpánál folyamatosan a féken kell 
tartani a lábat – a fékről lelépve indul be 
a motor.  Ezzel a megoldással a forgalmi 
helyzettől függően jelentős üzemanyag 
megtakarítást lehet elérni. A jármű veze-
tője számára a fedélzeti számítógép kijel-
zi az álló motorral töltött állásidőt.  

Igazi újdonságként, a tavasz meglepeté-
seként először a Genfi Autószalonban je-
lenik meg a rendkívül sikeres 200-as so-
rozat legújabb generációja, amely a 208 tí-
pusjellel van ellátva. 

Az autónak mind az első, mind a hát-
só túlnyúlása rövidebb lett, amely a par-
kolást és a manőverezést segíti. Annak el-
lenére, hogy a tengelytáv a 207-es típus-
sal megegyező, a kompaktabb üléstámlák 
és a jobb helykihasználás eredményeképp 
növekedett a hátsó utastér és a csomag-

tartó térfogata. A nagyszilárdságú anya-
gok alkalmazásával az autó súlya – mo-
tortípustól függően – több, mint 100 kiló-
val csökkent. 

Az autó három- és ötajtós változatban 
készül. Igazi élményt nyújt az autó veze-
tőtere. A kisebb átmérőjű kormánykerék 
és a megemelt műszerfal pontosabb, ké-
nyelmesebb vezetést biztosít.

A magasabb felszereltségek szériatar-
tozéka a nagy hétcolos, színes érintőkép-
ernyő nagy felbontással és könnyű kezel-
hetőséggel. Erről vezérelhető a rádió, a 
bluetooth kihangosító és az USB zenele-
játszó. Ezen a képernyőn jelenik meg az 
opcióként rendelhető navigáció.

A motorválaszték dízel esetében a meg-
szokott, azzal a kiegészítéssel, hogy itt is 
megjelennek az e-HDi motorok az 1,4 li-
teres változatnál is. A benzines motorok-
nál ez év nyarától lesz kapható az 1,0 li-
teres és az 1,2 literes háromhengeres mo-
tor, valamint az 1,6 literes 156 LE-s THP 
motor.

Valamennyi 208-as típuson szériakivi-
tel az ESP (elektronikus stabilitás prog-
ram), amelyhez hozzá tartozik az ASR 
(kipörgésgátló), a CDS (menetstabilizáló), 
az EBA (vészfék-asszisztens) és az EBFD 
(elektronikus fékerő-elosztó) – számolt 
be az újdonságról Dr. Tölgyesi Vilmos, a 
PM Perpetum Mobile Kft. ügyvezető igaz-
gatója.                                                  (X)

A tavasz meglepetése 
– Peugeot 208

A z eddigi hatályos jog-
szabályokban annyi a 
változás – melyek alap-

ján egyébként a patikusok-
nak eddig is fel kellett ajánla-
niuk a kedvezőbb áron kivált-
ható gyógyszert - , hogy 
ezt a tényt február 
elsejétől írásban 
is meg kell ten-
niük. 

Fontos infor-
máció, hogy a 
generikus ké-
szítmények ha-
tóértéke meg-
egyezik az erede-
tiével. A megtakarí-
tás, a kedvezőbb ár annak 
köszönhető, hogy az „után 
gyártott” gyógyszerek ki-
sebb kutatási ráfordítást igé-

nyelnek, mint az eredeti ké-
szítmények, hiszen korábban 
már igazolt hatású termékek 
pontos másolatai. Ezért más 
márkanév alatt ugyan, de jó-
val olcsóbban kerülnek a pa-

tikákba. Annak érdeké-
ben, hogy erre a be-

tegek figyelmét is 
felhívják, mos-
tantól a blok-
kon is feltün-
tetik a lehet-
séges spóro-
lás mértékét. 
Az pedig a be-

teg joga, hogy el-
döntse, él-e a lehető-

séggel vagy marad a régi, 
bevált gyógyszerénél, mely-
ről célszerű kikérni kezelőor-
vosa véleményét is…

Megtakarítást érő információ 
a gyógyszertári blokkon

Február 1-től érdemes még az eddiginél is alaposabban szemügyre venni a gyógy-
szertári számlákat, melyeken immár az is szerepel, hogy a beteg által kiváltott ké-
szítménynél mennyivel lenne olcsóbb egy azonos hatású generikus gyógyszer. A szá-
mok azonnal egyértelművé teszik, hogy a generikus, más néven, az után gyártott ké-
szítmény mennyivel kerül kevesebbe. Egyes gyógyszereknél a megtakarítás akár több 
ezer forint is lehet.

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!
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Új mentőirányítás Vácott is: 
GPS-en követik a kocsik útját

-Először is szeretném meg-
nyugtatni a váci és környék-
beli lakosokat, hogy a men-
tőállomás nem zárt be, nem 
szűnt meg, nem költözött el. 
Továbbra is a helyünkön va-
gyunk, és teljes kapacitással 
dolgozunk - mondta el a Váci 
Naplónak Rusvay Balázs. 

Hozzátette: annyi történt, 
hogy a váci irányítócsoport 
beleolvadt a budapestibe, 
vagyis központosították. En-
nek hátterében az áll, hogy 
2010-ben az Országos Mentő-

szolgálat egy uniós pályáza-
ton kapott négy milliárd fo-
rintot. Ez arról szól, hogy a 
mentésirányítás és a vállalt-
irányítási rendszer átalakul - 
tudtuk meg. 

Az új rendszer úgy műkö-
dik, hogy a mentőautók GPS-
ének jelét fogják a központ-
ban, így tudják, melyik autó 
merre jár. Ezzel csökken a 
helyszínre érkezési idő. Ez 
Európában 14 perc. Bár a 
rendszer az elején még nem 
működött tökéletesen, mára 

már mindenki beletanult - 
árulta el Rusvay Balázs. 

-Azt szeretném kérni, hogy 
mindenki, aki a mentőszolgá-
lattal kapcsolatba akar kerül-
ni, a 104-et hívja. Akár mobi-
lon, akár vonalas telefonon. A 
104-en Budapest jelentkezik 
be, de ez nem baj. Mondja el, 
hogy mi történt és ők azonnal 
riasztják a kocsit - mondta a 
szakember.

Az új irányító központnak 
köszönhetően már közvet-
lenül tudják hívni nappal a 

Átszervezték január 1-től az irányítást a mentőszolgálatokon, így ezentúl, ha vonalas-
ról is hívjuk a 104-et, az Budapestre kapcsol. De aggodalomra nincs ok, hiszen így már 
európai színvonalon zajlik a mentősök munkája - mondta el Rusvay Balázs, a váci men-
tőállomás vezetője. 
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mentőhelikoptert és a gyer-
mekek mentésére alkalmas 
rohamkocsit is. De már az a 
probléma sem áll fent, hogy 
ne tudják kollégáikat elérni, 
hiszen egy rádió segíti a mun-

kájukat. A járási orvosi ügye-
let továbbra is a mentőállo-
máson működik, hívószáma-
it minden településen a kör-
zeti orvosi rendelőben talál-
ják meg, de a 104-en is el lehet 

érni. Az eddig Vácon dolgozó 
irányítók nem maradtak mun-
ka nélkül. Jelenleg is ők fog-
lalkoznak a Váci Mentőszol-
gálat irányításával, de Buda-
pesten.                 -A SZERK.-
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A Nemzet Sportvárosához méltón készült 
Vác a nagyszerű sportember - már-már 
az emberi teljesítőképesség határait sú-

roló - téli úszására. Az Országzászlónál gyüle-
kező, a fagyos téli széllel is dacoló érdeklődők 
sokaságát Steidl Anita ifjú táncosai „melegí-
tették” különleges produkciójukkal. Vastaps 
fogadta Toldi Tamást, aki Vác dalával ismét 
belopta magát a közönség szívébe.  

A rövid kulturális műsor ideje alatt az Ady 
Endre sétányon melegített a nagy attrakcióra 
Schirilla Gyuri. Az egykori válogatott labda-
rúgó, a váci U 19 csapat edzője, Nyilas Elek 
és tanítványai a zord hidegben, a gyönyörű sé-
tányon együtt futottak az ötven éves sport-
emberrel, hogy segítsék felkészülését. A fia-
tal futballisták a szaka-
datlanul hulló hóesés-
ben a nemzet és az egye-
sület zászlaját magasra 
emelve rótták a távot a 
váci próbatételre készü-
lő Schirillával.  

- Egyszer már segítet-
tem Gyuri úszását Göd-
nél, de a mai minden ed-
digit felülmúl - mondta 

az FTC egykori játékosa. - Csak a legnagyobb 
elismerés hangján tudok beszélni róla. Em-
berfeletti teljesítményre vállalkozik ebben a 
szibériai téli időben. Látványnak kitűnő, amit 
véghezvisz, de semmi pénzért nem cserélnék 
vele - tette hozzá elismerően.

A meleg, bundakabátban is vacogó emberek 
láttán bizton állítható, hogy egy ember nem 
lett volna a váci Duna-parton, aki cserélt vol-
na az úszásra készülő Schirilla Györggyel...

S három óra után néhány perccel elindult a 
két motorcsónak a Duna túloldalára, hogy a 
búvárok és a segítők óvó tekintetével kísér-
ve Gyuri a Duna dermesztő hideg vizébe csob-
banjon. Miközben a parton felsorakozó dider-
gő emberek tapsoltak a nem mindennapi tel-

jesítmény láttán, addig 
Gyuri vidáman integet-
ve tempózott a jó öreg 
Duna vizében. A kompki-
kötő közelében még a si-
rályok serege is tett egy 
tiszteletkört a jégtáblák 
között is magabiztosan 
úszó sportember tiszte-
letére, aki a rá jellemző 
kedélyes mosollyal az ar-
cán csókot dobott az ün-
neplők felé...

- Ha élek, jövőre is el-
jövök, és egy jót úszom - mondta az Ország-
zászló talpazatánál az 1800 méteres tempó-
zás után.  - 12-13 percet voltam a vízben, a vé-
gére az ujjaim nagyon elfagytak, négy-öt nap 
múlva regenerálódnak. A jégtábláktól féltet-
tem a nyakamat, igyekeztem őket eltolni. Él-
vezet úszni, de most nagyon hideg volt a víz, 
sokat kivett belőlem ez a próbatétel - mond-
ta Schirilla György, aki jövő héten Szarvason 
folytatja sorozatát.

Vetési imre

A presztízsmérkőzésnek is 
betudható rangadó iránt 
óriási volt az érdeklő-

dés. A szomszéd városból ér-
kező váci együttest nagyon 
sok szurkoló kísérte el, akik 
a zsúfolt lelátón külön szek-
torban buzdították kedven-
ceiket. A felfokozott hangu-
latban - a pom-pom lánycsa-
pat díszes sorfala között – vo-
nultak be az együttesek. Fan-
tasztikus légkörben indult 
útjára a labda az NB II Keleti 
csoport rangadóján. A pályán 
küzdő játékosokhoz hasonló 
(szó)párviadalt vívtak a szur-
kolótáborok a lelátón. 

Nagyiramú, lüktető játék 
jellemezte már a találkozó 
első perceit is. A vendégcsa-
pat a 9. percben Vén Gábor ré-
vén megszerezte a vezetést, 
amit egy újabb Vén góllal a 20. 
percben továbbnövelt. 

A fordulás után Fehér Zsolt 
együttese hallatlan lelkese-
déssel és elszántsággal ját-
szott. A hazai együttes min-
den erejét és tudását moz-
gósította, hogy kiszolgál-
ja közönségét, kiegyenlítse 
Besenyei Ferencék előnyét. A 
sorozatos Kinizsi akciókat a 
24. percben siker koronázta, 
Bita László találatával egy-
re csökkent hátránya. A még 
nagyobb sebességre kapcso-
ló Fehér-csapat három perc 
elteltével, Temesi Norbert ta-
lálatával kiegyenlített, de a 
nagyon várt győztes gólt már 
nem sikerült megszerezni. 

Az óriási taktikai küzdel-
met hozó találkozón nem bírt 
egymással a két rivális, így 
továbbra is nyitott a bajnok-
ság végkimenetele…

(V. I.)
Fotó: Hohner Miklós

8 XIV. évfolyam 2. számDunakanyar Régió
A jeges Dunában integetve tempózott a „Nemzet rozmárja”

Schirilla idén is 
átúszta Vácnál

A korábbi éveknél idén talán még nagyobb érdeklődés kísérte Schirilla György Duna 
úszását Vácnál. A „Nemzet rozmárja” már tiszteletbeli vácinak tekinthető, aki szom-
bat délután immár tizenötödik alkalommal kápráztatta el teljesítményével a népes 
publikumot. 

Dunakeszi Kinizsi - Szuperinfó Vác 2:2 

Futsal: Nem bírt 
egymással a két rivális 
Igazi futsal csemegét hozott a bajnokság NB II Keleti csoportjának rangadója. A hetek 
óta egymást üldöző Dunakeszi Kinizsi és a Szuperinfó Vác péntek esti találkozója után 
is nyitott a bajnokság kimenetele. Vén Gábor vezérletével kétgólos előnyre tettek szert 
a váciak, ám Bita Lászlóék óriási lelkesedéssel, hallatlan küzdeni akarással döntetlen-
re hozták a mérkőzést.
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