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ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ:

NEMZETKÖZI PETÍCIÓ

az Ipoly-híd
felépítéséért

Dunakeszi adósságából 1,1 milliárdot,
Vácéból 857 milliót
vállalt át az állam

Cikkünk a 3. oldalon

SZŐDLIGETEN
idén megépül
a dunai védőgát

Cikkünk a 2. oldalon

VÁC ÚJ JEGYZŐJE:

Cikkünk a 6. oldalon

Deákné dr. Szarka Anita
Cikkünk a 2. oldalon

MONGOL
kormánydelegáció
a DDC váci gyárában
Cikkünk a 4. oldalon

2013. március 13.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT

MÁRCIUS 15-ÉN!

Négy képviselőjelölt
a dunakeszi időközi
választáson
Cikkünk az 5. oldalon

Újabb bravúr előtt a váci
női kézilabdacsapat?
Cikkünk a 8. oldalon

2013. március 30-án, szombaton nyílt nap és háziverseny várja a lovak iránt érdeklődőket.
Rendezvényünk háziasszonya Csomor Csilla színművésznő.
10.00 Western nyitótánc – Polgármester úr köszöntője
Versenyeink:

Ügyességi kezdő, haladó
Ugró kezdő, haladó
Gyorsasági
Fogathajtó

Bemutatóink:

Karüsszel
Kincsem lovastanulók
Fogathajtók

Western:

RC RANCH Szlovákia
Gór Mária és Lévai Ramóna bemutatója
Fríz, Kaszkadőr

Egész napos programjaink:

Country tánc, Állatsimogató, Bohóc,
Gyereksátor, Lovashintózás,
Sétalovaglás, Pónilovaglás

Elérhetőségünk: Sződliget, Szeszgyár utca az Ilka patak mentén.
További információ a http://kincsemlovarda.hu webcímen.
Támogatóink:

Tombola-Fődíj:
Sportpóni
Büfé:

bogrács,
kolbász,
szendvicsek…

Németh Ildikó tel.: 06-70-617-8481
Zádeczky Zsolt tel.: 06-70-615-7842
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Vác 57 százalékos
adósságátvállalásban részesül

XV. évfolyam 5. szám

DUNAKESZI ADÓSSÁGÁBÓL
1,1 MILLIÁRDOT VÁLLALT ÁT AZ ÁLLAM
Maximumot érték el: Fegyelmezett gazdálkodás,

Fördős Attila, Vác város polgármestere sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy
tervszerű fejlesztések eredményeként
aláírták a Belügyminisztériumban a konszolidációs szerződést. Vác így 56-57 százalékos
adósságátvállalásban részesül, amely valamivel több, mint 857 millió forintot jelent.
Dunakeszi adósságának 70%-át, 1,1 milliárd forintot vállalt át a Magyar Állam – nyilatA városvezető elmondta: a gásteret biztosít Vácnak a kozta lapunknak Dióssi Csaba. A város polgármestere nagy fegyverténynek tekinti, hogy
ác város adósságszolgálatát 40 százalék- konszolidáció nagyobb moz- második fél évben. A szer- az eredeti 40%-os kategóriából sikerült a törvény által biztosított maximális mértékig elződéskötésnek költségveté- jutni. A település vezetése olyan méltányolható érveket tudott felsorakoztatni, amelyek
ban kívánták konszosi kihatásai is lesznek, hi- meg tudták győzni a kormányzat képviselőit a tárgyalások során.
lidálni. Vác december 31-ig

V

szen lényegesen könnyebben tudnak majd a számlavezető bankkal szerződni.
Szeretném azt elmondani,
hogy ez nem jelenti azt, hogy
Vác ekkora összeghez jutott
– hangsúlyozta a polgármester. – Ez nem egy bővülő forrás, hanem a meglévő kötelezettségállománynak a
csökkenését jelenti. Ebből
a szempontból mértéktartóan kell nyilatkoznunk. A fejlesztési önrészeket továbbra is ingatlanértékesítésből
kell biztosítani.
Fördős Attila szerint a tárgyalások sikeres kimenetele
erőteljes lobbi és városi ös�szefogás nélkül nem valósulhatott volna meg. A városvezetés sikerének nevezte,
hogy az eredeti 40 százalékról 56-57 százalékra tudták
emelni a városi konszolidáció mértékét.

mintegy 1,2 milliárd forint
likvid tartozást halmozott
fel és 2012 szeptemberében
történt egy 350 millió forintos kötvénykibocsátás. A
két tétel 40 százaléka mintegy 610-620 millió forint.
Előzetes kalkulációk alapján erre lehetett számítani.
A több fordulós tárgyalást
követően az állam úgy döntött, hogy Vác városát 857
millió 863 ezer 666 forinttal
konszolidálja – jelentette be
Fördős Attila.

Furucz A nita

Új jegyző irányítja
a hivatalt Vácon
Tizenhat pályázó közül választott a polgármester

- Az egyik legfontosabb
érvünk az volt, hogy Dunakeszi az elmúlt időszakban
rendkívül jól gazdálkodott,
s ennek köszönhetően nem
adósodott el. Erre jó példa,
hogy a két szomszédos, Dunakeszinél jóval kisebb létszámú település egyenként
két és félszer akkora hitelállományt halmozott fel,
mint mi. Dunakeszi a felvett
hitelt kizárólag a város oktatási- és egyéb intézményhálózatainak fejlesztésére,
infrastrukturális beruházásokra fordította, nem működési költségekre – hangsúlyozta a város polgármestere.
Dióssi Csaba országgyűlési képviselőként is sokat
tett a sikeres megállapo-

dás érdekében, ám szerinte
a jelentős eredménnyel zárult tárgyalásokon mindennél nagyobb súllyal bírt az a
tény, hogy az önkormányzat
az elmúlt években ésszerű,
felelős gazdálkodást folytatott. – Ezt a racionális pénz-

ügyi fegyelmet, a tudatos
városfejlesztő tevékenységet ismerte el a nagyarányú
adósságátvállalással a kormány. Az eredmény azt mutatja, hogy komoly partnerként tekintenek ránk. Ezzel
is elismerve a város polgáraiért végzett felelősségteljes munkát.
A megállapodás értelmében Dunakeszi meglévő 1,6
milliárd forintos adósságából 1,1 milliárd forintot vállalt át az állam. Így évente
körülbelül 150 millió forintnyi adósságszolgálattól szabadult meg a város, amit
újabb fejlesztésekre tud
majd fordítani – zárta szavait Dióssi Csaba.
(Vetési)

Magyar Holokauszt 2014 Emlékbizottság

Vácon egyeztettek
a határon túli zsidóságról
Január közepén tartotta alakuló ülését az Országházban a Magyar Holokauszt
2014 Emlékbizottság. A kormány azzal a céllal hívta életre a testületet, hogy előkészítse a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójára szervezett megemlékező ünnepséget. A kormány szándéka többek között, hogy az évforduló alkalmából támogatná néhány kiemelkedő történelmi jelentőségű zsinagóga felújítását, rendezését – jelentette be Turai János, a Váci Zsidó Hitközség vezetője.

D

öntésem során azt a
szempontot kívántam előtérbe helyezni, hogy ki az, akivel jó munkakapcsolatot tudok kialakítani, ki az, akiben megbízom,
ki az, aki szakmailag alkalmas ennek a feladatnak az
ellátására. Ezt a döntésemet
egyeztettem az alpolgármesterekkel is. Deákné dr. Szar-

ka Anita személyében az elmúlt két évben, olyan munkatársra találtam, aki maximálisan lojális volt a politikai vezetéshez, szakszerű
volt, tárgyszerű volt és mindig a jog talaján maradt, elfogultság nélkül - mondta a
polgármester.
A megválasztott jegyző köszönetet mondott a városve-

zetésnek a bizalomért és felvázolta elképzeléseit.
- Az elképzeléseimet a városvezetés elé tártam, melyben fő motívumként emeltem
ki elsősorban a törvényességet és az ügyfélközpontúságot. Vác város jegyzőjeként
elsősorban azt a célt tűztem
ki magam elé, hogy egyfajta
mintaönkormányzat legyünk
Pest megye területén. Iránymutatás legyünk nem csak
a hatósági ügyintézés terén,
hanem a képviselőtestület
működésében is – mondta
Vác új jegyzője, Deákné dr.
Szarka Anita.
Egy új szabály értelmében
2013. január 1-je óta a települések vezetői nevezik ki
a jegyzőket és nem a képviselő-testület, ahogy ez korábban volt. Mint közismert
Vác korábbi jegyzője, dr.
Maruszki Gábor 2013. január 1-től a Szobi Járási Hivatal
vezetőjének nevezte ki a KIM
miniszter.
Furucz A nita

Fotó: K esziPress

Új jegyzőt nevezett ki Vácon Fördős Attila polgármester. Március 1-től a hivatalvezető az eddigi aljegyző, Deákné dr. Szarka Anita lett. A polgármester – a két alpolgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatón - elmondta: 16 pályázat érkezett
be, és 4 jelöltet hallgatott meg, de közülük a legszínvonalasabb és legszakmaiabb pályázatot ő nyújtotta be.

E

nnek érdekében felkérték a zsidó szervezeteket, hogy segítsenek felkutatni a jelenlegi határokon kívül élő magyar zsidóságot, illetve azok
objektumait. A tanulmány a
napokban készült el, amelyet
Turai János a Váci Zsidó Hitközség vezetője adott át a városházán a kormány képviselőinek.
Három szempont vezérelte a kormányt a Magyar
Holokauszt 2014 Emlékbizottság létrehozásában. Egyrészt úgy látják, fontos a bocsánatkérés, amely a kommunista diktatúra alatt elmaradt, másrészt szeretnék
felhívni a fiatalok figyelmét

a múlt hibáira, harmadrészt
70 éve hurcolták el a magyar
zsidóságot a koncentrációs
táborokba, amelyre megemlékezéssel készülnek.
A kormány ennek megszervezését bízta a testületre,
amelynek része az a program
is, amely a történelmi Magyarország területén élő magyar zsidóság és azok épített
emlékeinek a felkutatását
tartalmazza. A tanulmány elkészült, ennek részleteit mutatta be március 6-án a kormány képviselőinek Turai
János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke. A vendégeket köszöntötte Fördős Attila polgármester és Mokánszky
Zoltán alpolgármester.

A megbeszélés előtt Turai
János elmondta, a Magyar
Zsidó Kongresszus külügyi
bizottságának vezetőjeként
készítette el a tanulmányt,
amelynek részletei tartalmazzák a hátáron túl rekedt magyar zsidóság adatait. Turai
János egyben azt is kiemelte,
hogy az egyeztetések alkalmával kezdeményezik, hogy
a kormány a határon túli zsinagóga renoválások helyett
inkább a zsidó temetők megőrzésében nyújtson pénzügyi
segítséget, mert azt gyorsabban, kisebb hatósági elvárások mellett lehet kivitelezni.
Az egyeztetés eredményéről a későbbikben várható
sajtóközlemény.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

2013. március 13.
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Nemzetközi petíció az Ipoly-híd felépítéséért
Tizenhat magyar és huszonhárom szlovákiai település polgármestere írta alá a dokumentumot
Harrach Péter országgyűlési képviselő érthetetlennek tartja Nyitra Megye Közgyűlésének azon döntését, mellyel megtagadta a magyarországi Ipolydamásd
és a szlovákiai Helemba között építendő Ipoly-hídról szóló megállapodás módosításának aláírását. A KDNP frakcióvezetője szerint ezzel hatalmas lehetőségtől fosztanák meg a környékén élőket, veszélybe kerülne az elnyert uniós forrás.

A

Börzsöny és az Ipoly-völgy kapujában elterülő közel 900 éves
Ipolydamásdon gyűltek össze a
térség polgármesterei, a szakmai közösségek képviselői, a híd felépítését
támogató szlovákiai magyar politikusok, akik sajtótájékoztató keretében
ismertették Nyitra Megye Közgyűlésének címzett petíciót. A február 28-án
tartott nemzetközi rendezvény házigazdája, a falu első embere, Rományik
Ferenc polgármester bejelentette: az
Ipoly-híd felépítését szorgalmazó petíciót 16 Szob környéki és Nyitra megye
23 településének polgármestere írta
alá. A lakosság támogató egyetértésével arra kérik Nyitra Megye Közgyűlését, hogy írja alá a partnerségi megállapodás módosítását. A szlovák partner
korábbi döntésének megváltoztatása
veszélybe sodorhatja annak a 10 millió eurónak a felhasználását, melyet
2009-ben nyertek uniós pályázaton. Az
Ipolydamásd-Helemba híd módosított
műszaki terveit és építési engedélyét
2012. augusztus 2-án átadták a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-nek. – Ez azt jelentette, hogy a magyar oldalon zöldlámpát kapott a beruházás, minden feltétel adott a munkálatok elindításához
– mondta Rományik Ferenc, aki nem
érti a szlovák közgyűlés „pálfordulását”. Ipolydamásd polgármestere bejelentette, hogy a magyarországi sajtótájékoztató előtt néhány órával Párkány-

Harrach Péter átveszi a 39
polgármester által aláírt petíciót
Rományik Ferenctől
ban is ismertették a petíció tartalmát a
nyilvánossággal.
Az Ipoly-híd jelentősen javítaná a térségben élő közel 48 ezer ember hétköznapi életét, dinamizálná a gazdasági,
kulturális életet, az idegenforgalmat,
erősítené a két ország kapcsolatát –
hangsúlyozta a polgármester, aki szerint ezért sem szabad hagyni, hogy ne
épüljön fel.
Rományik Ferenc ezt követően átadta Harrach Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének a 39 polgármester kézjegyével ellátott petíciót, akitől
azt kérte, hogy juttassa el Orbán Viktor miniszterelnöknek, közösen képvi-

seljék az Ipoly menti falvak érdekeit.
Harrach Péter bejelentette: csatlakozik a polgármesterek aláírásával nyomatékosított petícióhoz annak érdekében, hogy Nyitra Megye Közgyűlése megváltoztassa döntését. - A kérést
nyomatékkal továbbítom az illetékeseknek – ígérte. A politikus a szlovák
partner megváltozott álláspontja miatt
"értetlenségét" fejezte ki, hiszen kor-

mányközi megállapodás rendelkezik a
két település között létesülő hídról. A
kialakult „patthelyzetet” Harrach Péter azért sem érti, mert 2012 októberében Pilisszentkereszten Robert Fico és
Orbán Viktor miniszterelnökök egyeztek meg a hídról, méltatva annak fontosságát. – Az sem véletlen, hogy a petíciót hazai és a határon túli települések képviselői fogalmazták meg, hiszen az itt élő emberek képviseletéről
van szó, olyan települések lakóinak az
érdekeiről, akik ebben a műszaki fejlesztésben a szó fizikai és átvitt értelmében egyaránt hidat látnak – mondta
az országgyűlési képviselő, aki reményét fejezte ki, hogy Nyitra Megye Közgyűlése megváltoztatja jelenlegi álláspontját, mellyel hozzájárul több tízezer
ember családi, baráti, üzleti kapcsolatainak ápolásához. – Az ipolydamásdi
hídra, az Ipoly-hídakra nagy szükség
van – jelentette ki Harrach Péter.
Az előzményekről részletesen beszámolt a szlovákiai Magyar Közösség
Pártjának alelnöke, az Ipoly Unió elnöke és a petíciót jegyző Ister-Granum területi együttműködési csoportosulás
képviselője is.
Nyitra Megye Közgyűlése arra hivatkozva "gondolta meg magát", hogy 2013ban már úgysem épülhet meg a híd,
nem tudják lezárni a pénzügyi elszámolást - fejtegette a sajtótájékoztatón
Farkas Iván, a szlovákiai Magyar Kö-

zösség Pártjának alelnöke. Mint mondta, a 2008-ban megkötött szerződés ma
is érvényben van, ezért azt kérik, hogy
a közgyűlés márciusi ülésén vitassák
meg újra a kérdést, mert a partnerségi
megállapodás idei megkötése lehetővé
teszi, hogy 2015 végéig felépüljön a híd.
– A közel ötvenezer ember érdekében
folytatott küzdelem teljesen legitim, és
jogszerű – húzta alá a politikus.
Wollent József, az Ipoly Unió elnöke
szerint főleg Nyitra megye belső kommunikációjában történtek zavarok,
a képviselők a hídépítési eljárás számos részletét sokáig nem is ismerték,
ám még most sem késő igent mondani, egyébként a térségben élők zsebéből "kamatostól veszik ki a pénzt". Hasonlóképpen nyilatkozott Eck András,
az Ister-Granum EGTC képviseletében,
aki a leendő híd előnyei között említette Esztergom és Vác könnyebb megközelíthetőségét, a Párkány-HelembaSzob kerékpárút megépítésének lehetőségét, valamint a kölcsönös gazdasági előnyöket.
Az Ipoly-híd megépítése nem politikai, hanem főként gazdasági, idegenforgalmi, szakmai kérdés, és nagy lehetőség a határ két oldalán élők napi
kapcsolatainak erősítésére is - hangsúlyozták a sajtótájékoztatón. A petíciót
megküldik a magyar és a szlovák miniszterelnöknek is.
Vetési Imre
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Mongol kormánydelegáció
a DDC váci gyárában
A Duna-Dráva Cement Kft. váci cementgyára is vendégül látta a hazánkba érkezett diplomáciai képviselőkből, építésügyi, és környezetvédelmi szakemberekből álló mongol delegációt. A küldöttség kérésére került a programba a szakmai látogatás.

A

kormányzati képviselőkből és építésügyi,
kör nyezet védel m i
szakemberekből álló delegáció néhány napig tartózkodott Magyarországon. A Duna-Dráva Cement Kft. örömmel tett eleget annak a kérésüknek, hogy szakmai látogatást tehessenek 2013.
március 1-jén a váci cementgyárban.
– Azért kértük, hogy meglátogathassunk egy magyarországi cementgyárat, mert az
itteni technológia, az energiafelhasználás, környezetvédelmi megoldások mind
szolgálhatnak olyan tapasztalatokkal, amelyeket Mongóliában is alkalmazni tudunk. A látottak alapján igen
magas színvonalú munkát
ismerhettünk meg és környezettudatosság tekintetében is példaértékű megoldá-

sokkal találkoztunk a DDCnél – mondta el Ravjikh
Erdeneburen, építésügyi és
városfejlesztési államtitkár,
a delegáció vezetője.
Váci látogatása során az 5
fős küldöttség megismerkedett a magyarországi építőipar és cementgyártás hely-

zetével, a DDC cégcsoport
tevékenységével, környezetvédelmi és társadalmi szerepvállalásaival.
- A Duna-Dráva Cement
Kft. cementgyárai élen járnak a világszínvonalú technológiák alkalmazásában,
hazai honosításában és az

ELADÓ TELKEK
A TERMÁL LAKÓPARKBAN
GÖDÖN

Csoportkép a gyárlátogatásról: középen a nagykövet asszony,
mellette jobbról Szarkándi János, a DDC elnök-vezérigazgatója
alternatív tüzelőanyag hasznosításában is. Többek között ezeket a módszereket is
bemutattuk vendégeinknek
– mondta el Szarkándi Já-

nos, a DDC elnök-vezérigazgatója.
A küldöttség megtekintette a korszerű cementgyártás
eszközeit, és a gyárban alkal-

Sikeres utazás váci módra
A korábbi évekhez hasonlóan népszerű volt az UTAZÁS kiállítás. A most 36. alkalommal rendezett seregszemlét - nagy érdeklődés mellett – Csizmadia Norbert, a
Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkára nyitotta meg. Ezúttal öt kontinens 30 országának közel ötszáz kiállítója invitálta
utazásra a látogatókat, köztük a váci Tourinform iroda.

NYITÓ AKCIÓ: 2013. MÁRCIUS 20-tól

Az 1. vásárló 50% kedvezményt kap
a kiválasztott telek lista árából
pl. egy 720m2 teljes közműves telek bruttó: 5.715.000 Ft

a 2. vásárló 40%
a 3. vásárló 30%
a 4. vásárló 20%
az 5. vásárló 10%
kedvezményt kap
a telek lista árából.
További információért forduljon munkatársunkhoz:

30/30-33-100

Ezen akcióban választható telkek listája az alábbi
honlapunkon található.

www.termallakopark.hu
Dunamenti Invest Kft.

mazott modern környezetbarát megoldásokat, többek között a hulladékok, mint másodlagos tüzelőanyagok felhasználási lehetőségeit is.

- Az Utazás Kiállításon megrendezésre került a II. Turisztikai Marketing Workshop. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt
standunkon
marketing
workshop keretében lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, melyen turisztikai
szolgáltatók, a sajtó képviselői megismerhették a
váci TDM szervezetet, valamint Vác turisztikai attrakcióit, a közeljövőben megnyíló új tárlatokat, látnivalókat. Az első, szakmai napon a turisztikai szolgáltatók és a média képviselői
ingyenesen látogathatták a

kiállítást – számolt be sikeres programról Papp Ildikó, Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója.
- Információs pultunknál
tájékoztattuk az érdeklődőket Vác és környéke nevezetességeiről, látnivalókról,
kulturális programokról.
Idén első alkalommal lehetőséget kaptunk arra,

hogy a Budapest és Környéke stand színpadán ízelítőt
adhassunk Vác sokszínű
kulturális, művészeti palettájából. Nagyszámú közönség előtt mutatkozhatott
be a Nagyon Ütősök, Váczi
Néptáncegyüttes, Katáng
zenekar, Parlando Társulat
Musical produkció, Nauro
City zenekar, Bolero Tánciskola.
Ezúton is köszönetet mondunk a Madách Imre Művelődési Központnak,
hogy a színvonalas
program szervezésében és lebonyolításában részt vettek
és segítettek abban,
hogy Vácot minél nagyobb körben népszerűsíthessük.
A látogatók visszajelzései alapján Vác,
mint lehetséges úti cél jelent meg, a színpadi produkciókkal pedig még inkább sikerült felhívni a közönség figyelmét Vácra és
az itt található értékekre,
érdekességekre – fogalmazott Papp Ildikó, aki kedves
invitálással zárta nyilatkozatát: Szeretettel vár Vác
2013-ban is!
A szerk.
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Dunakeszi: Négy képviselőjelölt indul
az időközi választáson március 24-én
Időközi önkormányzati képviselő választást tartanak Dunakeszin a 7. számú egyéni választókörzetben 2013. március 24-én. A DunakesziAlsót és a vasúti Nagyállomás lakókörnyezetét magába foglaló választókörzetben azért vált szükségessé az időközi választás, mert a körzet
fideszes képviselője, Fodor Sándorné 2012. december 22-én elhunyt, mandátuma megszűnt.
A választás egyfordulós lesz, és az nyeri el a képviselői
mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapja. A választás
érvényessége és eredményessége nincs részvételi küszöbhöz kötve.
A Szerk.

MSZP „Családi napot rendez” 2013. március 22-én, pénteken, 14-órától. Két helyszínen egy időben: - Sport utcai játszótér előtti területen, - Dunakeszi-Alsón a Muskátli utcai CBA parkolóban. Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényen részt
vesz Mesterházy Attila, az MSZP elnöke is!

Dr. Bóth János:
„Hol a lóvé?”
Az MSZP váci önkormányzati frakcióvezetője a hétfőn
tartott sajtótájékoztatón – a váci futball jelenlegi helyzetére utalva – hiányolta a kiemelt sportágak támogatására fordítható társasági adó (TAO) helyi felhasználásának
pontos kimutatását.

M

int azt dr. Bóth János kifejtette: az
elmúlt időszakban
300 millió forint érkezhetett a váci labdarúgás működtetésére, melynek felhasználásáról nem készült
kimutatás.
„Nem nagyon látszik

ugyanis ez a pénz a váci focin, és befogadó intézményein. Emlékezeteim szerint soha nem volt ennyi
pénz ilyen rövid idő alatt,
ilyen célra. Most megy
tönkre ez a sportág? Népiesen, hol a lóvé?- tette fel a
kérdést a politikus.

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés

A Helyi Választási Bizottság közleménye szerint az időközi választáson négy képviselőjelelt indul, akik neve az alábbi sorrendben kerül fel a szavazólapra: Benkő Tamás (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség), Bernáth Kristóf (Jobbik
Magyarországért Mozgalom), Feketéné dr. Miczki Melinda
(Magyar Szocialista Párt), Oláh Noémi (Független).

A Fidesz váci csoportja Bóth Jánostól várja
a választ a 164 napja feltett kérdéseire

Vác Város Önkormányzata az elmúlt időszakban egyre többször találkozik a kérdéssel, miszerint, hogyan tudott a
város előző vezetése ekkora adósságot felhalmozni. Rendszerint erre sem kapunk választ, minthogy a 164 nappal
ezelőtt feltett, az MSZP-s városvezetés gazdasági visszaéléseit és hibás döntéseit feszegető kérdéseinkre sem érkezett eleddig.

H

osszú várakozásunk
nyomán azonban Dr.
Bóth János szocialista képviselő végre nyíltan
kimondta az őt leginkább
foglalkoztató kérdést, amely
így szólt:„Hol a lóvé?”
Az Orbán kormány intézkedésének
köszönhetően
soha nem látott források jutnak látványsportok finanszírozására, hiszen az egye-

sület 133. 000. 000 Ft TAO
támogatást tudott lehívni.
Örömmel fogadjuk, hogy
ez az információ végre az
MSZP illetékeseihez is eljutott, bár dr. Bóth János 300.
000. 000 Ft-os információja
alaptalan.
Azonban biztosítani kívánjuk a képviselő urat, hogy a
váci futballra érkező bevételeket ezúttal fejlesztésre, a

korábbi tartozások törlesztésére és a tömegsport támogatására fordítottuk és
fordítjuk.
Dr. Bóth János által támogatott „Ofella-korszak”
lezárultával az egyesület tartozása 34. 630. 000 Ft volt.
Összesen 30. 000. 000 Ft váltó és egyéb kötelezettség a
Dunakanyar Vác Labdarúgó
Kft. felé, 800. 000 Ft tagi köl-

csön, 540. 000 Ft könyvelési
díjhátralék, 750. 000 Ft adóés járulék tartozás, 300. 000
Ft bérleti díjtartozás, és 1.
500. 000 Ft egyéb szolgáltatók felé fennálló tartozás.
Korábbi elnökség regnálása alatt az egyesület csupán 5 főt foglalkoztatott bejelentve, melyből egyetlen
Folytatás az 6. oldalon

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

Sajtóközlemény

D

unakeszi Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2)
bekezdésének j) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Dunakeszi Város 7. számú egyéni választókerületében 2013. március 24. napjára időközi önkormányzati
képviselő választást tűz ki.
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XV. évfolyam 5. szám

A Fidesz váci csoportja Bóth Jánostól várja
a választ a 164 napja feltett kérdéseire

Sajtóközlemény

Folytatás az 5. oldalról

személy volt edző. Ebben az
időszakban a gyermekek tagsági díja 6000 Ft/ hó volt és
ezen túlmenően valamennyi
működéssel kapcsolatos további költség (utazás, sportfelszerelés, terembérlet) a
családok terheit növelte, de
edzőtáborozásra nem volt lehetőség.
Jelenleg az egyesület 33 főt
foglalkoztat, melyből 20 fő
edző! A tagsági díj változatlan maradt, de ezen túl a családokat további költség nem
terheli, sőt szociális kedvezmények kerültek bevezetésre és a gyermekeknek teljes
körű sportfelszerelést biztosítottunk. Az elmúlt évben Erdélyben, Finnországban, Ausztriában, Olaszor-

szágban, Franciaországban
és Szlovákiában is részt vettünk különböző tornákon és
edzőtáborokban, amely költségek 90 %-t szintén az egyesület finanszírozta.
Egyesületünknek ma már
nincs tartozása, és a korábbi vezetés alatt felgyülemlett
tetemes kintlévőség teljes
mértékben rendezve lett.
De ha már dr. Bóth János
felvetette a kérdést, hogy”Hol
a lóvé”? Szeretnénk emlékeztetni őt, hogy 164 napja nyílt
levél formájában feltettünk
számára 6 kérdést, a több
milliárdos adóssággal és a
város- és intézményeinek komoly hátrányt okozó politikai és gazdasági döntéseivel
kapcsolatosan, melynek politikai felelőssége egyértelműen Bóth Jánost terheli.

Mert az az ember adósította el városunkat, aki költség- haszonelemzés nélkül
kényszerítette bele a várost
a mélygarázs beruházásba,
ezzel évi 234. 000. 000 Ft terhet akasztva a váci emberek nyakába, aki asszisztált
a korház szolgáltatásainak
kiszervezéséhez, mely közvetve 2 milliárd forint kárt
okozott városunknak, mert
belekényszerítette a várost a
Zöld Híd beruházásba, mely
a szemétdíj bevezetésével
járt, ez pedig nem más, mint
dr. Bóth János.
Ezen kérdésekre a válasz
elmaradt!
Pető Tibor Elnök
Fidesz Váci Csoport
Vác, 2013. március 12.

Március végén kezdődik
a zöldhulladék begyűjtése Vácon
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 30-án, szombaton kezdjük meg a zöldhulladék begyűjtését és elszállítását Vác közigazgatási területén belül. Ezt követően november 23-ig kéthetente szombaton indítjuk a járatainkat. A tömörített zöldhulladékot a gödi hasznosító telepre szállítjuk. A szolgáltatás önkormányzati döntés alapján térítésmentes.

A

zöldhulladék begyűjtéséhez szükséges zsákokat 2013. március 20-tól –
ingyenesen – be lehet szerezni a Váci
Városfejlesztő Kft. Köztársaság út 34., valamint a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Deákvári fasor 2. alatti telephelyein.
A zsákokat natúr-átlátszó színben gyár-

2013. március 1. és 2013. március 31.

tattuk le, hogy tartalmuk látszódjon. Az újrahasznosítás miatt kizárólag csak a zöldhulladékot szállítjuk el, ezért kérjük a lakosságot, egyéb hulladékot ne tegyenek a
zsákokba!
Köszönjük közreműködésüket!
Váci Hulladékgazdálkodási K ft.

Idén megépül a dunai
védőgát Sződligeten
375 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat
Már ez végére megszűnik az árvízveszély Sződligeten, amely csaknem 375 millió forintos vissza
nem térítendő uniós támogatást nyert dunai védőgát építésére. A 400 méter hosszú gát építése a
Határ út vonalánál kezdődik, az erdőben párhuzamosan a halad a Dunával, majd a sportpályánál fordul a vasút irányába, keresztezve a 2. számú főutat.

A

z elmúlt évtizedekben nagyjából
négyévente okozott jelentős veszélyeket az ár. Legutóbb,
2010. június elején állította a dunai áradás nagy erőpróba elé a település önkormányzatát és lakóit, akik
egy emberként védték meg
a községet a természeti erővel szemben. Halaszthatatlanná vált a gátépítés, melyre saját forrás híján pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A kohéziós alap
társfinanszírozásával
elnyert 374 millió 664 ezer
forint EU-s támogatásból
Sződliget eddigi történetének legnagyobb és egyik
legfontosabb beruházásaként megépülhet a dunai
védőgát – tájékoztatott Juhász Béla polgármester.
- A napokban veszi kezdetét településünk árvízvé-

delmét szolgáló gátrendszer
műszaki
kivitelezésének
előkészítése a nyomvonalon
lévő faállomány kitermelésével. Az önkormányzat
erre a feladatra az állami tulajdonú Ipoly Erdő Zrt.-vel
köt szerződést, amely a tervek szerint a munka javát
március végéig, a végtakarítási műveletet pedig április 30-ig befejezi – mondta a
polgármester. - A szakemberek az időpont kiválasztásánál különös figyelmet fordítottak arra, hogy a feladattal a rügyfakadás előtt végezzenek. A hatósági engedélyek birtokában végzik
majd munkát, melyről a lakosságot a helyszíneken,
kis táblákon is tájékoztatják. Ezen munkák kivitelezése a község számára nem
jelent anyagi terhet, sőt, a
kitermelésért az állami cég
közel 800 ezer forintot fizet

be Sződliget kasszájába –
tette hozzá Juhász Béla, aki
elmondta: - A projekt építési közbeszerzési eljárása is
a végéhez közeledik. A pályázati bontás március 5-én
megtörtént, jelenleg az érvényesség vizsgálata van folyamatban.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen
zárul, úgy a szerződéskötésre két héten belül sor kerülhet, a munkaterület átadása
– amely a kivitelezés kezdetét is jelenti – április végén
történhet meg.
Mint megtudtuk, a 400 méter hosszú védőgát építése
a Határ út vonalánál – Vác
felől érkezve az első utca kezdődik, az erdőben párhuzamosan halad a Dunával,
majd a sportpálya mellett
fordul a vasút irányába - keresztezve a 2. számú főutat -,
jobbról kerülve a cukrászdát

csatlakozik a Malom utcába. - A „Sződliget község árvízvédelmi fejlesztése” elnevezésű, KEOP projekt összköltsége 374.644.563 forint,
melynek teljes egésze vis�sza nem térítendő támogatás. A várhatóan 2013 végéig befejeződő projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg –
húzta alá Juhász Béla polgármester.
Vetési I mre
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Művészettel ünnepelték a nőket
Csató Tamás fóti festőművész gyönyörű alkotásaival köszöntötték a hölgyeket a Nőnap almából a dunakeszi József Attila Művelődési Központban. E rendhagyó tárlat ünnepelt vendégeit, a kiállító művészt, a hölgyeket és a művészetet tisztelő férfiak sokaságát Ceglédi Gabriella, a kulturális intézmény főmunkatársa köszöntötte kedves
szavakkal.
títik. Figyelmeztet, a törékeny természet szépségére,
legfőképp a teremtett emberi faj megismételhetetlen, az univerzumban egyedülálló voltára. Női alakjai
a természeti szépség közvetítői, megtestesítői, mely, ha
nem volna, talán maga a létezés kérdőjeleződne meg –

Március 24. vasárnap 16 óra

Húsvétváró családi délután
Tojásfestés, kézműves foglalkozás,
nyuszi-simogató
Húsvéti Sajtkukacz koncert
Tagok: Gál Hedda és Molnár György
A belépőjegy ára: 300 Ft

Március 27. szerda 19 óra,

A

lírai szépségű megnyitó gondolatok után
Major Marianna hegedűművész, Tóka Szabolcs
zongoraművész és Zemlényi
Eszter énekes varázsolta el
a közönséget.
A 15 éve Fóton élő és alkotó Csató Tamás festményeit a budapesti és több vidéki város művészetszerető
közönsége mellett a külföldi
kiállítótermek látogatóinak
sokasága is megismerhette. Hamarosan az írországi Chorch-ban és az olaszországi Vittorio Veneto-ban
nyílik kiállítása.
Máté Richárd író-újságíró,
a Facebook TV és a Youtube
TV Győr-Sopron megyei főszerkesztője Klement Zoltán művészeti szervező-rendező gondolatait tolmácsolva méltatta barátja művészetét.
A szépség állandó amplitúdóval van jelen Csató Tamás művészetében. Szinte

2013. március 14-április 14.

minden műalkotás meghatározó esztétikai igénye, hogy
valamilyen módon felmutassa ezt a kategóriát. A kérdés, a hogyanban van. Mi által keletkezik? Hogyan válik
a lélek testi valóssággá, látható szépséggé „lélek-testvetüléssé” a művész képmezőjén látható létezővé? – idézte Klement Zoltánt Máté Richárd, aki a kiállított alkotásokat bemutatva fejtette le
a fátylat Csató Tamás festményeiről, melyek az emberi féltés üzeneteit közve-

ugyanis, Mi végre? A Nő jelensége talán mégis a teremtés nagyszerűségére vall – a
férfi szerepe itt csak annyi,
hogy csodálja őt… - mondta
Máté Richárd, aki megnyitója végén köszöntötte a hölgyeket a Nőnap alkalmából.
A Nőnap tiszteletére rendezett kiállítás megnyitója zárásaként Mécs László Tavaszi zsoltár című verse hangzott el Czakó Gyula
előadásában.
V. I.
Fotó: Dusza Tibor

Anconai szerelmesek
zenés komédia két részben a Turay Ida
Színház előadásában
Rendező: Huszti Péter
Szereplők: Nemcsák
Károly, Rárósi Anita,
Sövegjártó Áron,
Keresztes Ildikó
A magyar dalszövegeket
írta: Fábri Péter
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft,
az előadás napján: 2200 Ft

Április 7. vasárnap 19 óra,

színházterem
Fesztiválzáró koncert
Verdi születésének 200.
évfordulója tiszteletére
Közreműködik: a Váci Szimfonikus
Zenekar és meghívott
vendégművészei: Xavier Rivadeneira –
tenor. Vezényel: Farkas Pál
Műsor:
A végzet hatalma – nyitány
Aida – Radames románca
Aida – Bevonulási induló
Rigoletto – Kesztyűária
Nabucco – nyitány
Machbet – Macduff áriája
A szicíliai vecsernye – Tavasz balettzene
Rigoletto – Az asszony ingatag
A szicíliai vecsernye – nyitány
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft,
az előadás napján: 1800 Ft

A fesztivál megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Polgár Balázs győzött a Ki Mit Tud?-on
A váci Madách Imre Művelődési Központban március másodikán tartották a saját szervezésben megvalósult Ki Mit Tud? címen megrendezett tehetségkutató döntőjét. Az
előző heti elődöntőből tizenegy versenyzőt juttatott tovább a zsűri.

A

verseny
győztese,
Polgár Balázs, a váci
Boronkay
György
Középiskola tanulója lett,
aki egy ismert komolyzenei zongoramű részletével
kápráztatta el a jelenlévőket. Balázs egy oklevéllel,
egy tortával, valamint szá-

mos, a vetélkedőt támogató
helyi vállalkozás, cég által
felajánlott nyereményekkel
lett gazdagabb, valamint
bemutatkozási lehetőséget
is kap a Madách Imre Művelődési Központtól az őszi
hónapokban. Második helyen Lázi Zsuzsi végzett,

aki egy musicalből énekelt
egy dalt, a harmadik helyen
pedig a Dynamic SE I. csoportja végzett. A szombati döntőn egyébként Kocsis
Tibor és a No comment
tánccsoport is fellépett.
A Szerk.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és
nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Egygólos előnnyel Párizsba
Közel az egyik elődöntő, messzebb a másik

Amennyiben egy gyógyszerkereskedő cég figyelemmel kíséri a váci kézilabdás hölgyek utóbbi mérkőzéseit, úgy minden bizonnyal jó esélyt lát arra, hogy a városban fellendüljön a szívgyógyszerek forgalma.

XV. évfolyam 5. szám

Tájékozódási lovasversenyt rendeznek Gödön
Harmadik alkalommal került kiírásra a Gödön és
környékén, március 16-án megrendezésre kerülő tájékozódási lovasverseny. A huszárhagyományokat felelevenítő szabadidősport-program alkalmával a versenyzők térkép és iránytű használatával a megadott 9 pontot érintve, mintegy 20
kilométert lovagolnak időre.

A

A pirosmezes váciak kezén az utóbbi csaták nyomai, Tápai Szabina (24) arckifejezésén pedig az akarat,
a koncentráltság és a labda utáni vágy látható

M

ozgalmas napokat
élnek a Váci NKSE
vezetői, játékosai és
a csapat szimpatizánsai. Ráadásul a csapat olyan kiélezett, izgalmas mérkőzéseket
játszik mostanság, amely a
lehető legjobb propagandája
a sportágnak. Kezdjük a bajnoksággal!
A hajrájához érkezik a
női kézilabdázók élvonalbeli pontvadászatának alapszakasza. Miután a legutóbbi két bajnokin előbb Békéscsabán sikerült nyerni körömrágós hatvan perc után
egy találattal (26-25-re), a
Siófok elleni kétgólos (2624-es) siker már valósággal
laza hajrájú befejezést hozott. Gulyás István mesteredző tanítványaira a hónap
végén már csak az az egyáltalán nem megoldhatatlan
feladat vár, hogy a sereghajtó elleni hazai összecsapáson győzzön, és máris a felsőházi rájátszásban találják
magukat. Sőt, a többi eredmény alakulása még abban
is segíthet, hogy a bajnoki
elődöntőben a kedvezőbb,
harmadik pozícióból rajtolhasson.
Korábbi
lapszámunkban már megünnepeltük az
együttes nemzetközi kuparemeklését, mely során a
két legerősebb horvát csapatot búcsúztatva, akár tiszteletbeli horvát bajnokká is
avanzsálhatna. A kontinens
kupagyőzteseinek negyeddöntőjébe jutott váci hölgykoszorú útjába a sors egy
francia középcsapatot sodort, így mindenki reménykedett abban, hogy a kupakaland még folytatódhat.
Kis meghökkenést azért
kiváltott a klubvezetők segélykiáltása, mely szerint a
kasszaapasztó kupasikerek

után egy párizsi repülőtúra
az egyesület költségvetésébe már nemigen fér bele. Ám
sorra jöttek a felajánlások
támogatóktól,
magánemberektől, sőt az NB I-es riválisok szurkolóitól is. Még
Mokánszky Zoltán, sportért
felelős váci alpolgármester
is megígérte a sportnapilapban, hogy újabb továbbjutás
esetén a város állja a következő utazást.
Az Issy Paris elleni itthoni „odavágó” még csak halványan sem világította meg,

hogy a városvezetőnek sort
kell-e kerítenie a váci költségvetés ilyetén átcsoportosítására. A szombat esti mérkőzésen ugyanis a fizikális
fölényben lévő, ám a sportág tudományában láthatóan
a mieinktől elmaradó franciák végig szoros mérkőzést
vívtak Tápai Szabináékkal.
A VNKSE csak egyetlen,
utolsó másodperces góllal
tudott minimális előnyt (2423) kicsikarni.
Visszavágó Nemzeti Ünnepünkön az ötezres párizsi

Coubertin-sportpalotában.
(Élő közvetítés a Digi Sport1
csatornán 19.30-tól.)
K ereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

Gödi Lovasok Baráti Köre által szervezett – a Gödi Körkép által támogatott – látványos esemény rajt- és
a célterülete az autóval
Alsógödről megközelíthető Szálender Lovastanya; a
verseny maga a Göd, Sződ,
Vácrátót, Csomád, Fót által
határolt változatos, erdős
terepen zajlik.
A család minden tagjának meghirdetett szabadidős program keretében a
tereplovaglás mellett kézműves foglalkozás, állatsimogatás,
bográcsozás,
szablyavívás, íjászkodás és
ostorcsattogtatás is szerepel.
Az esemény 10 órakor
kezdődik, a rajtsorrend kialakítására 10.15-től, a tízpercenkénti
indításokra
10.30-tól kerül sor. A verseny teljesítésére egyéni és csoportos kategóriában is lesz lehetőség; az
1:25 000 méretarányú tér-

képet a szervezők minden
induló számára biztosítják.
Az a versenyző győz, aki
az azonosító pontok felkutatása után a legrövidebb
időn belül ér célba.
Göd céljai között szerepel a lovassport és a lovas
turizmus támogatása, illetve – az érdeklődők bevonása mellett – azok népszerűsítése a lakosság körében.
A március 16-ai tájékozódási lovasverseny a gödi –
egyben a régiós – lovas kultúra újabb színfoltja.
Az esemény a huszárok
parancsőrtiszti szolgálatának hagyományait hivatott
feleleveníteni.
A programokon mindenki saját felelősségére vesz
részt. A szervezők térítés
ellenében ebédről is gondoskodnak, ezért annak
igényét a katona.sandor@
invitel.hu e-mailcímen előre jelezzék.
Vasvári F erenc
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