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Húzóágazattá vált
a turizmus
Pest megyében
Az országos átlagot meghaladó mértékben nőtt tavaly a
Pest megyébe látogató és ott megszálló turisták száma,
a legkedveltebb célpont változatlanul a Dunakanyar,
a leglátogatottabb rendezvény a mogyoródi Forma 1 közölte a KSH adataira, illetve saját tapasztalataikra
hivatkozva Ambrus András, a megyei önkormányzat
sajtófőnöke.

2013. január 17.

Ön mit vár
a 2013-as
évtől?
Válaszol:

Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök,
Romsics Ignác
történész, gödi polgár,
Juhász Attila
a gödi Piramis Építőház
tulajdonos-ügyvezető igazgatója
Összeállításunk a 3. oldalon

Ingyenes a helyi
buszközlekedés
Dunakeszin
Írásunk a 4. oldalon

Írásunk a 4. oldalon
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Kínai delegáció Vácott
A közel ezer éves, rendkívül gazdag múlttal és bíztató jelennel büszkélkedő Vác iránt
az utóbbi években megkülönböztetett érdeklődést mutatnak a közel- és távol-kelet országai. A város földrajzi elhelyezkedése, korszerű infrastrukturális adottságai, építészeti örökségei, az északi régióban betöltött gazdasági, oktatási, idegenforgalmi, kulturális szerepét jelentős vonzerőként értékeli számos – a gazdasági válság utáni időszakra koncentráló – befektető csoport.

M

éltán lehet büszke arra is Vác,
hogy jó néhány ország delegációja
tapasztalatszerzés, az ésszerű városfejlesztés szervezési és technológia ismeretei iránt érdeklődve látogat el a Duna-parti városba.
A közelmúltban iraki építésügyi küldöttség, a múlt héten pedig a távoli Kína három
városának delegációja tanulmányozta Vác
városrendezési terveit, a város és környékének földügyi igazgatását.
A Jiangsu tartományból érkezett hét fős
delegációt Fördős Attila polgármester, a két
alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán, valamint Kriksz István, az önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke fogadta január

10-én a városházán. A vendégeknek a város
első embere mutatta be Vác történelmét,
gazdasági és kulturális életét. Ezt követően
Espár Péter osztályvezető és munkatársa,
Szabó László egy látványos prezentáció keretében tárta a vendégek elé Vác nevezetességeit, és ismertette az önkormányzat városfejlesztési terveit.
A vetítést követően a két delegáció tagjai
szakmai konzultáció keretében cseréltek
véleményt az aktuális kérdésekről. A kínai
küldöttség szakmai látogatása része annak a nemzetközi programnak, amelynek
keretében ősszel városrendezéssel foglalkozó iraki szakemberek érkeztek a városba, szintén tapasztalatszerzés céljából.
(Vetési)
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Időközi polgármester és képviselő-testületi választás

Hutter Jánosnét választották
polgármesternek Zebegényben
Mint közismert 2013. január 6-án időközi polgármester és képviselő-testületi választást
tartottak Zebegényben, mivel négy képviselő javaslatára még tavaly az önfeloszlatás
mellett döntött az előző testület. A polgármesteri székért négy független jelölt szállt
ringbe, köztük a települést hat évig irányító Sinkó Vilmosné. Az időközi választáson urnához járuló választópolgárok 337 vokssal Hutter Jánosnét választották Zebegény polgármesterének.

A

2013. január 6-án
megtartott időközi
választás érvényes
és eredményes volt . A polgármester-jelöltekre
623
érvényes szavazatot adtak
le a zebegényi polgárok:
Hutter Jánosné 337, Ipolyi
István Zoltán 93, Krebsz
Gábor 17, Sinkó Vilmosné
176 választópolgár bizalmát nyerte el.
A település új polgármestere Hutter Jánosné, aki a
Zebegény című önkormányzati lap decemberi számában így írt önmagáról a választási
összeállításban:
"1992-ben a Zebegényi Polgármesteri Hivatalnál kezdtem a közigazgatásban dolgozni. Igazgatás előadóként
öt évig foglalkoztam a lakosság problémáival. Ez idő
alatt részt vettem a közműfejlesztésekben (telefon, csatorna, gáz hálózat). 1997-től
a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem
el, először a körzeti gyámhivatal vezetőjeként, szer-

vezési osztályvezetőként,
2005-től 2009-ig jegyzőként.
2010-től Rétságon aljegyzőként, 2011-től kistérségi (járási) központ jegyzőjeként
látom el feladataimat. Igazgatásszervezői és helyi jogszabályszerkesztői diplomával rendelkezem. Szeretném
megszerzett tudásomat és
tapasztalataimat a település hasznára fordítani. Mindent meg fogok tenni, hogy
Zebegény egységes, nyugodt település legyen, ahol
kölcsönösen számíthatunk
egymásra és együtt keressük a lehetőségeket a falu
életének javítására."
Tizenkét független jelölt
versengett a 6 képviselői
helyért, melyet a választók
döntése alapján: Ferenczi
Ernő Ervin, Gózon Francisco, Himmerné Wetzl
Annamária, Krebsz Gábor, Pásztor László és Dr.
Sántha József Attila nyert
el. A választás érdekessége, hogy négy korábbi képviselő is indult a választá-

son, ám közülük csak Pásztor László és Ferenczi Ernő
kapott újra bizalmat.
A települést hat éven át irányító Sinkó Vilmosné, volt
polgármester a zebegény.
hu-n köszönte meg támogatói és gyermekei rendíthetetlen bizalmát, akik mindig
átsegítették a nehéz-küzdelmes időszakokon.
„Tisztelt Zebegényi Választópolgárok!
A január 6-án megtartott
időközi választás eredményének ismeretében, először is gratulálok a megválasztott
polgármesternek Hutter Jánosnénak. Kívánom, hogy sokkal kisebb
ellenszélben tudja végezni munkáját, mint ahogy
nekem az hat év alatt megadatott. Gratulálok a megválasztott képviselőknek
és azt kérem tőlük, hogy a
megválasztott polgármestert ne akadályozzák, hanem támogassák céljai elérésében."
A szerk.

Három település együtt emlékezett
a malenkij robot áldozataira
A malenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek Nagymaroson január
6-án, vasárnap, ahol dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök tartott szentmisét. Az esemény három település, Kismaros, Zebegény és Nagymaros összefogásával valósult meg. A rendezvényen részt vettek a meghurcoltatás még élő túlélői is.

A

püspök prédikációjában azt
mondta, ő is testközelből
élte át az eseményeket, mert
gyerekkorát Zebegényben
töltötte: „Minden évben megemlékezünk erről a fájdalmas, szörnyű emlékről és az Úristen elé visszük a fájdalmunkat és kérjük, hogy a hitben
erősítsen meg minket. Hogy a fájdalmunk segítsen abban, hogy a megbékélésnek, a Krisztusi békének az eszközei lehessünk.”
A mise után először Petrovics László, Nagymaros polgármestere osztotta
meg gondolatait az.
– Sokan kérdezhetnék, miért fontos
emlékezni, miért kell évről évre feltépni a sebeket? Nem ok nélkül vagyunk
itt: sajnos napjainkban is jellemző,
hogy a zsidó népet érintő Holokauszt
szinte mindennapos téma a médiában,
a malenkij robotra elhurcolt emberekről azonban továbbra sincs semmilyen
megemlékezés, a média sem beszél róluk. Mi azonban itt vagyunk, és emlékezünk, mert ma már ez a feladatunk,
elmondani embertársainknak, gyermekeinknek unokáinknak, hogy ők
is megtudják mi történt, és okulva a
mindebből egy szebb és igazságosabb
világot teremtsenek a földön. Ezért

kell minden évben emlékeznünk, még
ha fáj is – mondta.
A megemlékezésen a köztársasági elnököt képviselte Gróh János Gáspár,
a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának
vezetője, aki beszédében azt hangsúlyozta, hogy ami megtörtént 1945-ben,
az jellemző a múlt századi történelemre. - A 20. század a népirtások százada, amelyben a nagy történelmi tragédiák a kisemberek tragédiáján keresztül jelentek meg, és a malenkij robot is
erre példa.
Harrach Péter (KDNP) országgyűlési képviselő az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, mert szerinte az a
közösség, emlékezik vissza, amelynek
fontos a múltja, a hagyományos értékei és minden élő és eltávozott tagja.
Ez reményt ad abban az Európában,
ami rossz úton jár.
– Közel két évtizede történt az az esemény, amire most emlékezünk: csaknem hatszáz ember elhurcolására, az
ő sorsukra, arra a több mint száz elhunytra és a hazatértekre is. Két világ
ütközött, mikor a történelem beletaposott az életükbe – mondta a politikus.
Hozzátette: ez az ünnep nem csak a rájuk emlékezés napja, hanem egyúttal

valami reményt keltő sugár is számunkra. A szentmise végén a három település vezetői, a túlélők, valamint a német nemzetiségi önkormányzatok, civil
szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit a
templom mellé kihelyezett táblánál. Végezetül pedig mécsesek meggyújtásával is lerótták kegyele-

tüket a meghurcoltakra emlékezők. Az összefogást
az emlékezésben Pálmai Béla, a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke kezdeményezte.
Furucz A nita
Fotó: Kiss Péter
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Ön mit vár a 2013-as évtől?

Az új esztendő érkezése várakozással, reményekkel tölt el mindannyiunkat. Bizakodva tekintünk a jövőbe, remélve, hogy tisztességes emberi és szakmai helytállással sikerül megoldanunk az előttünk tornyosuló feladatok sokaságát. Egyénenként és közösségenként más-más
célt fogalmazunk meg, de abban bizonyára egyetértünk, hogy mindannyian családunk és a bennünket körülvevő közösség sikeréért munkálkodunk. Szerkesztőségünk érdeklődő kíváncsisággal keresett meg a régiónkban élő három köztiszteletnek örvendő személyiséget,
akiktől azt kérdeztük: Ön mit vár a 2013-as évtől?

Dr. Beer Miklós

Romsics Ignác

A naptári évet látva, kerek évfordulók jutnak az eszembe: 70 éve volt a 2. Magyar
Hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. Akkor születtem. Anyámat húsz éve temettem 1993-ban. Éppen tíz éve vagyok a Váci Egyházmegye püspöke. Ha közben el
nem üt a villamos, akkor még nyugdíjig öt évem van hátra. Mit várok ettől az évtől, mit szeretnék, mit remélek? Békét önmagammal, békét egymással és békét
az Úristennel.

A Gödön élő egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja,
a 20. századi magyar történelem neves kutatója.

váci megyéspüspök

B

ékét önmagammal.
Megelégedettséget.
Egészséges vagyok,
van munkám, otthonom.
Vannak barátaim. Szeretem a városomat, ezt a kis
országot. Van hitem. Ajándék az egész életem. Tudok

örülni a hópehelynek, a Dunának, a baráti szónak, a
gyerekek mosolyának.
Békét egymással. Nem
úgy, hogy „hagyjál békén”,
hanem úgy, hogy előre köszönök. Valóban úgy is gondolom, amikor jó napot kívánok, boldog újévet. Mit tehetek érted? Észreveszem,
hogy ki van gondban és nem
mástól várom a megoldást.
Amit én tehetek, azt önként
megteszem. Önként lemondok a jogaimról. 70 évesen is
veszek vonatjegyet, mert tudom, hogy adósságban van
az ország. Nem elégedetlenkedek és nem szidok másokat.
Békét
az
Úristennel. Egy öreg papunk így
imádkozik minden reggel:
„Uram, ha felébredtem, ak-

kor még számítasz rám. Segíts, hogy használni tudjál!
Amen.” Hiszem, hogy ez az
értelme az életemnek. Minden „adottságom” értelme,
hogy másoknak segítségére legyek.
Hát ilyesmiket gondolok
év elején. Szeretnék így békében élni. Hiszem, hogy ez
lehetséges. Olyan szépen élhetnénk! Rajtunk múlik! És
ezen múlik ez az év is, hogy
nem mástól várunk csodát,
hanem naponta teszünk valamit azért, hogy jobb legyen ez a világ, amit Istentől ajándékba kaptunk.
Kedves barátom szokta
mondani: „nagyobb boldogság adni, mint kapni!” Ilyen
egyszerű az egész. Hát így
gondolom, így remélem, így
szeretném.

Juhász Attila

a gödi Piramis Építőház
tulajdonos-ügyvezető igazgatója
A régióban jól ismert vállalkozónak három értékesítési telepe van – kettő Nagymaroson és egy Gödön –, ahol építőipari anyagokat értékesítenek. Ezen kívül ingatlanépítésekkel, meglévő ingatlanok felújításával foglalkozik.

„Az idei esztendőben az
építőipar szempontjából
véleményem szerint sajnos

nem lesznek jelentős változások, ugyanis nincsenek
arra utaló jelek, hogy az állami támogatások vagy a
banki finanszírozások változnának az előző időszakhoz képest. Amiben lehetőséget látok mégis, az a felújítások piaca, amit a lakásoktól kezdve akár egész
háztömbök felújításáig értem.
Ezen belül is a fűtési rendszerek változása hozhat számunkra több lehetőséget:
a gáz mellett az alternatív
és a szilárd alapanyagú fűtőanyagok is egyre népszerűbbek, valamint az a tendencia, hogy a szigetelések

terén is előrelépés várható.
Mivel ez a piaci szegmens
erősödése várható leginkább, mi is ebbe az irányban
indultunk el 2013-ban.
Nagyon remélem, hogy a
tavalyi év volt a mélypont az
építőiparban, és az általam
előre vetített változások
kompenzálják majd az építőipari cégek számára az új
ingatlanok eladásából származó kieséseket.
Magánemberként mindössze egy reményem van az
idei esztendőtől: szeretnék
a szeretteimnek, családtagjaimnak és a barátaimnak
nyugalmas évet. Ja, és természetes magamnak.”

Széchenyi-díjas történész

„Részben saját hibáink,
részben a nemzetközi gazdasági válság következtében az elmúlt években legtöbb szempontból romlottak pozícióink.
A gazdasági visszaesés
szociális következményeit súlyosbítja, hogy a hatalomért folytatott ádáz küzdelmek kísérő jelensége-

ként a politikailag tudatos magyar állampolgárok
jobb- és baloldali megosztottsága tovább mélyült.
A két érzelmi-politikai
tábor ideológusai és propagandistái arról győzködnek bennünket, hogy az
Igazság kizárólag az egyik
oldalon van, míg a másik
fél egyedüli célja a nemzet
tönkretétele. Gazdaságunk
eközben stagnál, a társadalmi feszültségek – mindenekelőtt a romák és nem
romák ellentétei – nőnek,
egészségügyünk
romokban hever, a köz- és a felsőoktatás ismételten elhibázott átszervezési kísérletektől szenved.
Az lenne jó, ha 2013-ban
végre meg tudnánk kezdeni nemzetként gondolkodni és cselekedni. Vagyis kö-

zös nagy célokat kitűzni,
és azokat kormányváltozásoktól függetlenül végrehajtani.
Túl öreg és elmúlt korok politikájával foglalkozó történészként talán túlságosan tapasztalt vagyok
ahhoz, hogy abban, amit
szeretnék, és amit jónak
tartok, naiv módon hinni is
tudjak. Mégis Madáchcsal
biztatom magam: Ember
küzdj és bízva bízzál!
Az új életet talán kezdhetnénk azzal, hogy nem
azt keressük egymásban,
ami elválaszt, hanem azt,
ami összeköt, s megpróbáljuk elhinni, hogy annak,
amit a másik gondol, éppen
annyi létjogosultsága van,
mint annak, amit én gondolok. És ehhez még csak
IMF-hitel sem kell.”

Szűcs Lajos: „Lezártunk egy korszakot,

hogy esélyt adjunk a jövőnek”
Pest Megye Közgyűlése elnöke a megye jelenéről és jövőjéről

Pest megye különleges szerepet tölt be az ország fejlődésében; a megyei önkormányzat pedig bizonyított – meg lehet felelni az új szereppel járó felelősségnek együtt, partnerségben a közösségekkel – vallja dr. Szűcs Lajos.
„Meggyőződésem, hogy az
előttünk álló év meghozza azokat az eredményeket,
amelyekért 2010-ben összefogtunk. Azon a tavaszon
igent mondtunk a változásra,
a cselekvésre, Magyarország
teljes újraszervezésére; s ha
most visszatekintünk, akkor
elmondhatjuk, hogy a közös
munka meghozta a gyümölcsét: az állam és az önkormányzatok szerepének történelmi léptékű átalakítását,
valamint a közérdek iránti
felelősség és a nemzeti ügy
iránti elkötelezettség melletti
konszenzus megteremtését.
Korántsem értünk még a
végére ennek a folyamatnak.
Mégis, már ma kijelenthetjük:
az állami feladatok átvétele
és az önkormányzati rendszer
konszolidációja gyorsan és folyamatosan történt meg. „Hatékonyan, ésszerűen és olyan
közel az emberekhez, amen�nyire lehet” – ez volt, és ma is
ez a járási rendszer kialakításának, valamint a helyi és te-

rületi önkormányzatok új szerepkörét érintő változtatásnak a vezérlő elve. Valamint
a felismerés, hogy az igazi,
mélyreható, a kitörés lehetőségét biztosító újjászerveződésre csak a valódi cselekvés
ad lehetőséget.

A megyei és most a települési önkormányzatok konszolidációja, a járási rendszer, a
gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés kiemelt támogatása, valamint a területfejlesztés újragondolása
mind egy kézben haladnak,
és egy cél vezérli őket: két évtized után végre megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy
az emberekben és a közösségekben rejlő lehetőségből va-

lóság legyen. Az egyik legfontosabb feltétel a közfeladatok
és felelősségek arányossága,
átláthatósága és egyensúlya.
Ez adja az alapot, amire „jó
kormányzást”, egy valóban
takarékosabb és az emberek
felé forduló szolgáltató államot építhetünk.
Ez biztosítja a lehetőséget,
amely végre valódi mozgásteret ad a közösségeknek ahhoz, hogy meghatározzák jövőképüket, terveiket. Ezért
jelenthetjük ki, hogy mérföldkőhöz érkeztünk.
Mert idén valóban ahhoz
a ponthoz jutottunk el, amikor az országban és itt Pest
megyében is ez a feladatunk: megfogalmazni az elkövetkező évtized fejlődésének programját” – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott
levelében dr. Szűcs Lajos,
Pest Megye Közgyűlése elnöke, akinek írása teljes terjedelmében olvasható a www.
dunakanyarregio.hu internetes portálon.
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Egymásnak feszülő vélemények

Az önkormányzat
cége végzi a
szemétszállítást Vácott
A 2013. január 1-jétől hatályba lépett új hulladékgazdálkodási törvény helyi végrehajtását előkészítő időszakban döntött úgy Vác Város Képviselőtestülete, hogy nem hosszabbítja meg a 2012. december 31-én lejáró szerződését a Remondis Duna Kft-vel, amely egyébként bejelentette, kivonul a
magyar piacról.
Pető Tibor
alpolgármester

M

indkét fél döntésére jelentős hatással volt a törvény azon kitétele, hogy a közszolgáltatást végző
cégekben legalább 51 százalék legyen az önkormányzat vagy az állam tulajdonrésze.
Vác Város Képviselő-testülete amellett döntött, hogy a feladat ellátására saját, 100 százalékban önkormányzati tulajdonú céget alapít azzal a nem titkolt céllal, hogy a szolgáltatás díjai kézben tarthatóak legyenek.
Ma már az is közismert, hogy a törvény kihirdetése és a hatályba lépése közötti idő
igen rövid volt, amely rendkívül gyors döntést és végrehajtást követelt meg a várostól, hogy a háztartások számára az új év első
napjától biztosítani tudja a szolgáltatást. A
város vezetői a Vácott megjelenő valamennyi
sajtóorgánumot igénybe véve intenzív kommunikációt folytattak a lakosság tényszerű
tájékoztatása érdekében. De mint az várható
volt egy ilyen nagyságrendű változás kivitelezésében - legjobb szándék ellenére is - előfordulhatnak kisebb, nagyobb hibák.
A szocialisták önkormányzati frakciója
sajtótájékoztatón bírálta a képviselő-testület többségének döntését, amely szerintük
szakmailag nem volt kellőképpen előkészítve, a kapkodás, a hiányos tájékoztatás és a
kényszermegoldás volt rá leginkább a jellemző. A szolgáltatást végző Váci Hulladékgazdálkodási Kft-t hatástanulmányok és üzleti
terv hiányában alapították – állítja a szocialista Kiss Zsolt, aki kifogásolja, hogy a kormányrendeletben meghatározott 4,2 százalékkal szemben a városatyák 7 százalékkal
emelték a szolgáltatás díját. A fiatal politikus
azt vizionálja, hogy ez a mérték elérheti a 25
százalékot is, mivel a rendeletben a szolgáltatás felső határát 4,9 Ft/liter/ürítés + áfa díjban fogadta el a képviselő-testület.
A Jobbik váci szervezete kritikaként fogalmazta meg, hogy a lakosságot nem az ügy
horderejéhez mérten vonták be az előkészítő
folyamatokba. Hiányolják a világos tájékoztatás elmaradását, ami „táptalajt adott egyes
politikai törekvéseknek és lobbyknak, hogy
az elégtelen információt meglovagolva a sa-

ját érdekeiknek megfelelően félreinformálják az amúgy is joggal háborgó lakosságot.”
Pető Tibor alpolgármester kifejtette: a Váci
Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításával,
valamint a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges új eszközök beszerzésével
modern, környezettudatos városi hulladékgazdálkodás alapjait teremtették meg, mely
egyben egy fejlesztési folyamat első állomása. „A lakosság döntő többsége felismerte a
változás lényegét, akiknek az elmúlt időszakban nyújtott segítségét és türelmét ezúton is
köszönöm a képviselő-testület nevében is” –
fogalmazott a politikus, aki azt sem hallgatta el, ahhoz, hogy egy új szolgáltató a legkényesebb igényeknek is megfeleljen, időre és
segítő együttműködésre is szükség van. Kiss
Zsolt által vizionált áremelkedésre reagálva
a politikus elmondta: Az MSZP nem változott, továbbra is csak a közszolgáltatási díjak emelésében tud gondolkodni. A gyűjtésszállítás díját a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. féken tudja tartani, így tehát a díjemelés
mértékét egyedül az ártalmatlanítási díj változása befolyásolja, melyre sajnos dr. Bóth
János által 2007-ben által aláírt Zöld Híd társulási megállapodás óta a városnak nincsen
érdemi ráhatása.
Ezen elvárásoknak igyekszik megfelelni
munkatársaival dr. Filó András, a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. minap kinevezett
ügyvezető igazgatója. A mérnök-szakjogászközgazdász képzettségű, igazságügyi szakértőként is tevékenykedő szakember számára
nem ismeretlen a lakossági szolgáltatási terület, hiszen 10 évig volt a szintén kötelező
közszolgáltatást végző Pest Megyei Kéményseprő Vállalat igazgatója.
Az új ügyvezető elmondta: a városi hulladékgazdálkodást végző cég a megszokott napokon szállítja el a hulladékot. Az új kukák
nagy részét már átvette a lakosság, de jelenleg is tart az edényzetek kiosztása, amivel
párhuzamosan a Remondis Duna Kft. folyamatosan gyűjti be a régi kukákat.
Dr. Filó András úgy ítéli meg, hogy az átállásra igen rövid idő állt rendelkezésre, s ráadásul 7000-8000 edényzetet nem lehet közvetlenül kiszállítani a felhasználóknak, ezért
jelöltek ki átvevőhelyek a városban. Aki még
nem vette át a kukát, az megteheti a Deákvári Fasor 2. szám alatt lévő telephelyen. Aki
akadályoztatva van idős kora, mozgáskorlátozottsága, vagy valamilyen más egészségügyi ok miatt, annak a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. kiszállítja a kukát. Az ez irányú
igényt hétköznaponként 8-16 óráig a 30/4338593-as telefonszámon lehet jelezni név, lakcím, telefonszám és edényzet űrmértékének
megadásával.
Az ügyvezető igazgató – az ESTV Híradójának nyilatkozva - elmondta azt is, hogy a
hulladéktároló edényzeteket és a szállítójárműveket egyelőre bérli az önkormányzat Kftje, de a közbeszerzési eljárás után saját gépparkkal oldják meg a feladatot. Dr. Filó András hozzátette: a hulladékkezelés változásairól a postaládákba eljuttatott szórólapokon
is tájékoztatják a lakosságot, emellett a váci
holding honlapján is megtalálhatóak azok az
elérhetőségek, amelyeken keresztül információhoz lehet jutni.
V. I.

XV. évfolyam 1. szám

Kormánymegbízotti vizit
a Dunakeszi Járási Hivatalban
Azt gondolom, hogy íróasztal mellől nem lehet megmondani, milyen tapasztalatai vannak a járási rendszer beindításának. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy végigjárom a járásokat, milyen változásokat tapasztalnak az emberek – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott a Dunakeszin tett január 9-i látogatását
követően.

M

int mondta, az idei év január 1-jétől
az első lépésben az önkormányzattól az állami feladatok átkerültek
az államhoz, a járási hivatalhoz. Ha ebből
nem éreztek meg semmit az állampolgárok, jól működött az átállás. Az év végén pedig a kormányablakok létrejöttével minden
állammal kapcsolatos ügyet egy helyen lehet majd intézni. Reményét fejezte ki, hogy
ezt a változást pozitívumként élik meg az
emberek.
Nyilatkozatában
külön
kiemelte
Dunakeszin az önkormányzat és Dióssi
Csaba, a város polgármesterének együttműködését. A kormánymegbízott szerint
felismerték azt, hogy az állami és az önkormányzati szféra közös érdeke, hogy
az itt élőket szolgálja. Ez az együttműködés kiválóan megvalósult itt a településen. Tarnai Richárd köszönetét fejezte ki
a járási hivatalvezetőnek, Bíró Attilának,
hiszen mint mondta, a Járási Hivatalban
minden flottul működik, a kollégák tudják, mi a feladatuk, s az ügyek ugyanúgy
mennek tovább, mint eddig. Hangsúlyozta, hogy a kormányablakok év végi kialakí-

tásával pedig már minden, állammal kapcsolatos ügyet intézni tudnak a járási hivatalok. Ezzel az itt élő emberek élete egyszerűbbé válik, hiszen kevesebb időt kell
majd papírmunkával, bürokráciával tölteni, s így több marad a legfontosabbra,
a magánéletre – hangsúlyozta a kormánymegbízott, aki így zárta nyilatkozatát: „Pozitívak a tapasztalataim, a Dunakeszi Járási Hivatal jól működik, jól vette az első
nagy akadályt.”
A szerk.

HÚZÓÁGAZATTÁ VÁLT
a turizmus Pest megyében
Az országos átlagot meghaladó mértékben nőtt tavaly a Pest megyébe látogató és ott
megszálló turisták száma, a legkedveltebb célpont változatlanul a Dunakanyar, a leglátogatottabb rendezvény a mogyoródi Forma 1 - közölte a KSH adataira, illetve saját tapasztalataikra hivatkozva Ambrus András, a megyei önkormányzat sajtófőnöke.

A

KSH kimutatása alapján 2012 első
kilenc hónapjában Pest megye kereskedelmi szálláshelyein 313 ezer
vendég szállt meg - 4,3 százalékkal több
mint az előző év azonos időszakában -, és
608 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ami
5,8 százalékos növekedésnek felel meg. Országosan a vendégszám és az eltöltött éjszakák száma 2,8, illetve 4,1 százalékos
emelkedést mutat.
A belföldi turisták száma továbbra is
felülmúlja a külföldiekét, az előbbiek 7,4,
az utóbbiak 2,4 százalékkal több éjszakát
töltöttek Pest megyében az előző év azonos időszakához képest a KSH felmérése

szerint. A határon túlról a régióba érkezők
több mint háromnegyede EU-állampolgár,
leginkább német, román és lengyel, illetve
egyre többen utaznak ide a Koreai Köztársaságból is.
Ambrus András, a megyeháza sajtófőnöke szerint a bel- és külföldi turisták körében még mindig a Dunakanyar a legkedveltebb főváros környéki célpont, a legtöbb,
főként külföldi vendéget vonzó rendezvény pedig a Forma 1. Növekvő számban
érkeznek távolabbról a százhalombattai
Summerfestre is, míg a belföldiek körében
a vecsési káposztafesztivál és a váci vigalom népszerűsége nőtt erőteljesen

Ingyenes a helyi
buszközlekedés Dunakeszin
Nem kell jegyet váltaniuk januártól a városban a helyi buszjáraton utazó városlakóknak, miután a körjáratot üzemeltető cég költségeit az önkormányzat átvállalta.
apunknak nyilatkozó dr. Thoma Csaba önkormányzati képviselő, a közösségi közlekedésért felelős korábbi önkormányzati biztos elmondta: - Alapos előkészítő munka után, egy évvel ezelőtt bocsátotta társadalmi vitára a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos koncepciót az
önkormányzat, majd pályázatot írt ki a szolgáltatás végzésére. Az első pályázatra érkezett ajánlat túlzottan magas árajánlatot
tartalmazott, melyet nem fogadott el az önkormányzat. A második kiírás sikerrel zárult, melyet a Komo-Sky Kft. nyert el. Mint
dr. Thoma Csaba kihangsúlyozta a nyertes
pályázó szolgáltatási díja a város számára
jelentősen kedvezőbb a korábbi évek válla-

lási költségénél. E megállapodás keretében
az önkormányzatnak kevesebb közpénzt
kell fordítania erre a feladatra miközben a
dunakesziek díjmentesen vehetik igénybe a
helyi autóbuszjáratokat
Fotó: Beliczay L ászló (MTI)
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Elhunyt Nyéki László,
Vác Pro Urbe-díjas polgára
Életének 74. évében elhunyt Nyéki László, Vác köztiszteletben álló, Pro Urbe-díjas
polgára.

N

yéki László 1939. július 29-én született
Gönyün. Születése után egy
hónappal szülei Vácra költöztek, ettől az időponttól

most bekövetkezett haláláig város lakója volt. Általános és középiskolai tanulmányainak befejezése után
a Vác Városi Tanács Pénzügyi osztályán dolgozott,
majd kinevezték a váci kórház főkönyvelőjének. Az új
kórház átadása után előbb
a pénzügyi osztályt irányította, majd 1976-tól másfél évtizeden át az intézmény gazdasági igazgatója
volt. Nagy része volt a város, a kórház egészségügyi
fejlesztésében. Munkásságának is köszönhető, hogy
a nyolcvanas évek végére a

Jávorszky Ödön Városi Kórház lett Észak-Pest megye
egészségügyi centruma.
Nyéki László több évtizedes városi szolgálata, az
egészségügyben kifejtett
tevékenysége, a szakmai
intézményhálózat megújításában szerzett érdemei
elismeréseként 2010-ben
megkapta Vác Város Egyéni Pro Urbe kitüntetését.
Végső búcsúztatása 2013.
január 18-án, pénteken 14
órakor lesz az alsóvárosi
temetőben. Emlékét örökre
megőrizzük.
Vác Város Önkormányzata

A Váci Városfejlesztő Kft. beruházása beváltotta a hozzáfűzött reményeket

Saját gépparkkal – jó minőségben,

OLCSÓBBAN KÁTYÚZNAK

2013. január 1. és 2013. január 31.

Mint közismert 2010-ben, a váci önkormányzati választáson többséget kapott FideszKDNP koalíció egyik kiemelt célkitűzésként a városi holding alapítását határozta meg.
A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Váci Városfejlesztő Kft. 2011. április elsején megkezdte tevékenységet. Dr. Tar György ügyvezető igazgató - egy az idő tájt adott
– nyilatkozatában kiemelte: „A holding létrejötte korszerű válasz a gazdasági környezet új kihívásaira, az új szervezeti struktúra kialakításával az egyik legjelentősebb változás, hogy Vác városa elkezdett saját erőforrásaival gazdálkodni.”

A

z ésszerű megoldások, a racionális gazdálkodás, az erőforrások koncentrálása érdekében ma már a zászlós hajó
szerepét betöltő holdingon
belül működik a Váci Településszolgáltató-, a Váci
Távhő-, a Városimázs Kft.,
és a város legújabb gazdasági egysége, a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

Már akkor is hangsúlyozták, hogy az önkormányzat
cégei – lépésről lépesre - nagyobb részt kívánnak magukra vállalni a város feladatainak megoldásából.
A holding első „látványos”
beruházása a NU-PHALT
infrared technológián alapuló kátyúzó gép volt, melyet
tavaly tavasz óta lízinggel a
Váci Városfejlesztő Kft. Az
aszfalt újrahasznosító technológia rendszer bemutatásakor Fördős Attila polgármester és Pető Tibor alpol-

gármester gazdaságosnak
nevezte a beruházást, melynek köszönhetően az önkormányzati holding a korábbiaknál kedvezőbb költség ráfordítás mellett tudja kijavítani a városi úthálózatban
keletkezett kátyúkat. Célként fogalmazták meg, hogy
a géppark és a technológia
– amelyhez hozzátartozik a
mobil technológiát szállító

kisteherautó is - szabad kapacitását vállalkozási formában felkínálják a környező településeknek is.
Dr. Tar György ügyvezető igazgató elmondta, hogy
a korábbi években egy négyzetméter kátyúzásra fordított költségnek mindössze
a 40-50 százalékát kell ráfordítani az új technológiának köszönhetően. - Vác elöregedett úthálózata is indokolta, hogy a város beszerezzen egy saját gépparkot,
melyet külső munkák válla-

lásával is hasznosítani kívánunk – jelentette ki az ügyvezető igazgató, aki a technológia jelentős előnyeként
hangsúlyozta, hogy télen is
alkalmazható, amely energia és környezetbarát.
Az elmúlt időszakban végzett munkálatok tapasztalati visszaigazolták az önkormányzat és a holding vezetőinek elképzeléseit.
A Váci Városfejlesztő Kft.
még a tél beállta előtt gondot
fordított a külterületi utak
karbantartására is. A fagyok
beköszönte előtt ugyancsak
folyamatos volt a városban
a kátyúzás. Minden jel arra
utal, hogy jó befektetésnek
bizonyult a holding által lízingelt kátyúzó gép.
Ezt erősítette meg
Balkovics Péter önkormányzati képviselő is – Váci Naplónak adott nyilatkozatában - akinek választókörzetében, a deákvári Fürj utcában múlt héten javították ki
a kátyúkat.
- A korábbi technológia
nem volt a leghatékonyabb,
hiszen nem volt tartós. Amióta a Váci Városfejlesztő Kft.
birtokába van az új berendezés, azóta ezek a kátyúzások
nagyon jó ütemben és minőségben haladnak. A Fürj utcában most a hiányosságokat pótolták – mondta a képviselő.
Információnk szerint a korszerű és gazdaságos technológia előnyeit a váciak mellett megismerte Fót is, amely
igénybe vette a Váci Városfejlesztő Kft. szolgáltatását.
Vetési Imre

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/4988629
www.citroenvac.hu

Januártól a postás olvassa le
az ELMŰ villanyóráit
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény előírásának megfelelően az ELMŰÉMÁSZ Társaságcsoporthoz tartozó elosztói engedélyesek (DSO-k) – az ELMŰ Hálózati
Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. – pályázatot írtak ki a leolvasási tevékenységük elvégzésére – adta hírül az ELMŰ hivatalos honlapja.

A

beérkezett pályázatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a Magyar Posta Zrt. adta le és egyben vállalta az
elvárt szolgáltatási minőség további javítását. Ennek eredményeként a két vállalat
2012. december 18-án ünnepélyes
munkaindítási sajtótájékoztatót tartott az ELMŰ Váci úti
cégközpontjában. A megállapodás részleteiről Béres József, az DSO-k ügyvezető
igazgatója valamint Molnár Róbert, a Magyar
Posta levél és csomag
üzletágának vezetője
adott tájékoztatást a
sajtónak.
A 2013. január 1-vel
kezdődött együttműködés értelmében a
Magyar Posta munkatársai olvassák le
Társaságcsoportunk kisfogyasztói
mérőóráit,

ami évente kb. 2,7 millió leolvasást jelent.
A Posta 100%-os leolvasási hatékonyság
mellett vállalta a feladatot, így az éves elszámoló számlák akár 100%-a tény adatok
alapján készülhetnek el.
A leolvasáshoz egy Android alapú
okostelefon kerül bevetésre, mely segítséget nyújt a leolvasási adatok elektronikus rögzítésében és továbbításában valamint a merőállások és a mérőhelyek fotókkal történő dokumentálásához.
A Magyar Posta Zrt.-vel
kötött partnerség több
szempontból is előnyt jelent az
ELMŰ-ÉMÁSZ számára, hiszen egyrészt
egy nagy múlttal rendelkező, stabil alapokon álló vállalat végzi ezentúl mérőóráink leolvasását, másrészt közös ügyfélkörrel rendelkezünk, így a Posta munkatársainak kiváló helyismerete és személyes kapcsolatai ügyfeleinkkel, számunkra is nagy
előnyt jelent – számolt be a megállapodásról az elmu.hu.
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Göd lett Magyarország tizedik legszebb városa
Az elmúlt esztendőben első alkalommal indított szavazást a www.magyarregio.hu internetes portál a Magyarország legszebb városa, Magyarország legszebb falva címért. A fél éven át tartó internetes szavazás eredményeként a városok szépségversenyében a tizedik helyen végzett a Dunakanyar egyik leghangulatosabb
városa, Göd.

A

júniustól október végéig tartó versenyben az ország valamennyi városa részt vett,
a november 5-én kihirdetett eredmény pedig a weboldal regisztrált
látogatói által leadott szavazatok

száma alapján alakult ki. Göd a városok Szépség versenyében az előkelő tizedik helyen végzett. Az első
három helyet Celldömölk, Kaposvár
és Fehérgyarmat szerezte meg.
Az internetes oldalon Magyarország megyéiről és településeiről olvashatók a turisztikai, a kulturális,
a közoktatási és a gazdasági életre
vonatkozó információk.
A magyarországi városok a weboldalra ingyenesen tölthetik fel
prezentációjukat, fotóikat, a településen megvalósított legeredményesebb projektjeiket és az aktuális eseményekkel, rendezvényekkel
kapcsolatos híreiket.

Göd városa az idei versenyben
elért tizedik helyezéséért megjelenési lehetőséget nyert az országos médiában, és nagyobb men�nyiségű adatot helyezhet el a www.
magyarregio.hu információs portálon.
A Magyarrégió portál csapata
igyekszik a versenyt tökéletesíteni
és a szavazókat megfelelően motiválni. A havi sorsolások alkalmával összesen tíz értékes díjat, többek között két éjszakára szóló két
személyes szállásutalványokat és
családi wellness utalványokat osztottak szét a nyertesek között.
A 2013-as verseny: 2013. április 1.
12:00-kor indul.

Egy váci polgár sikeres életútja
Köszöntjük 85. születésnapján Radó Aurélt, az egykori váci Forte gyár volt műszaki igazgatóját

R

adó Aurél január 10én töltötte be 85. életévét, amiből 36 évet a
váci Forte gyárban töltött.
1952-ben, mint kezdő mérnök
került be és 1988-ban, mint
műszaki igazgató főmérnök
ment nyugdíjba.1940-ben 12
évesen döntötte el, hogy vegyészmérnök lesz, egy fiatalok számára írt kémia alapjait leíró könyv keltette fel
érdeklődését.
Akkoriban
nagy tekintélye volt a kémiának, hiszen a vegyipar sok
olyan újdonsággal jelentkezett, amely megkönnyítette az emberek életét. A gim-

náziumot Pécsett a Cisztercitáknál kezdte majd a mohácsi gimnáziumban fejezte be.1946-ban érettségizett,
majd Budapesten kezdte el a
Műegyetemen tanulmányait,
melyet 1950-ben végzett el.
Akkoriban az egyetem döntötte el hol dolgozhat tovább,
őt a haditechnikai intézetbe
akarták küldeni, de véletlen
sikerült az Eötvös Lóránt Tudományegyetem fizikai intézetébe kutatói állást kapni,
ahol speciális célra foto lemezek előállításával, előhívásával foglalkozott. Később
a Központi Fizikai Kutató In-

tézet tudományos munkatársa lett. Itt került kapcsolatba
Dobrányi Gézával, aki a Magyar Filmlaboratóriumban
honosította meg a színes filmek, mozi és játékfilmek előhívását.
Nosztalgiázva
meséli,
hogy ő csinálta azt a neutrális szürke szűrőt már fortés kutatóként, amivel a
Gyöngyvirágtól lombhullásig című filmben nappali felvételen a rókák kergetik a
tyúkokat, de ezzel a szűrővel úgy néztek ki mintha éjszakai felvételek lennének.
Ez a kutató intézet kiköltö-

zött Vácra, mint a KFKI független laboratóriuma, majd
1954-től végleg a Fortehoz
csatolva lett végleges alkalmazott. Itt folytatta munkáját Fári László Kossuth díjas kutató vezetővel, aki a
színes fényképezés fejlesztését tartotta kiemelt területnek, valamint olyan fénymásoló papír létrehozását, melyekkel világosban egy perc
alatt lehessen iratmásolatot
készíteni.
1967-től, mint papírtechnológiai osztályvezető kiváló munkatársakkal különböző típusú színes foto papí-

Forrt a bor Vác főterén
Fél évtizedes szép hagyományt ápolva december 30-án rendezték meg az V. Váci Forraltbor-főző versenyt, melynek a város gyönyörű főterénél szebb helyszínt nem is választhattak volna a rendezők.

A

páratlanul kellemes gasztronómiai élménnyel csábító
forraltbor-főző versenyt szervező Curia Borház felhívására 17
csapat jelentkezett, hogy finomabbnál finomabb különlegességekkel
örvendeztessék meg a főteret „elfoglaló” több száz érdeklődőt. Igazi közösségi rendezvénnyé formálódott a sokak által nemes egyszerűséggel „csak” a borbarátok összejöveteleként elismert gasztronómiai verseny.
Az óév előbúcsúztatójaként is

kedvelt verseny szakmai és társadalmi támogatottságát mi sem jelzi
jobban, hogy az országos hírű borrendek jeles képviselői jelenlétében
Fördős Attila polgármester, mint
a rendezvény fővédnöke nyitotta
meg a jubileumi versenyt. A versengő csapatokat ezúttal is megtisztelte jelenlétével a város országgyűlési képviselője, Bábiné Szottfried
Gabriella, aki elismerően nyilatkozott a közösségi esemény színvonaláról.
S valóban remek volt a hangulat,

A győztes csapat öröme

a gőzölgő ínyencséget ízlelgető sokaságtól alig lehetet sétálni a főtéren, mindenhol vidáman beszélgető
társaságok vették körül a finom illatot és melegséget árasztó régi üstöket… Szólt a zene, melyet alkalmanként felváltottak a rendezvény háziasszonya, Fábián Nicolette igényesen megformált, hasznos információkat közvetítő mondatai, aki rövid
interjút készített – többek között –
Nagy Jánosnéval, a Lorántffy Zsuzsa Női Borrend tagjával, a versenyt
rendező Curia Borház tulajdonosával, Vígh Ágnessel, aki el volt ragadtatva a finomságoktól. A zsűri
elnöke, Fónagy István, a Vendégvárók Váci Egyesülete elnöke az ízletes nedűk mellett elismerően nyilatkozott a vendégváró váci lakosságról, akik a honi turisták mellett dicséretes vendégszeretettel fogadják
Európa polgárait is.
Az V. Váci Forralt-bor főző versenyt a Kedvenc nevű csapat tagjai
nyerték. Második helyen, dr. Jakab
Zoltán nevével fémjelzett Baloldali
Baráti Közösség végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
Sertés Team tagjai állhattak fel.
További képek megtekinthetők a
www.dunaknyarregio.hu-n.

rok gyártását oldották meg.
Részt vett néhány könyv
megírásában, többek között a
Fotolexikon, Fotozsebkönyv
Recept gyűjtemény, Fotokémiai technológia fiatal
mérnökök tovább képzésére.
1973-tól a Forte gyár műszaki igaztója volt 1988-as nyugdíjazásáig.
2000 szeptemberében a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Aranyoklevelet adományozott 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréséül.
Radó Aurélt a 85. születés-

napján, felesége, gyermekei,
veje, menye, unokái, dédunokái, rokonai, volt kollégái és
ismerősei szeretettel köszöntik.
Kívánunk jó egészséget, további boldog életet.

Indul a IV. Dunakanyar
Hangja tehetségkutató
énekverseny
Nem Vácon rendezik meg az idei Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekversenyt Idén először nem Vácott, hanem
Dunakeszin rendezik meg a nagy sikernek örvendő Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekversenyt.

M

int azt Wernke Ádám és
Loksa Levente szervezőktől megtudtuk: Dunakeszi Város Önkormányzata nagy
örömmel fogadta be az évek alatt
országos hírnévre szert tett rendezvényt.
A színvonalas tehetségkutató énekversenyt - mely március
1-től kezdődik és egy hónapon át
tart majd - minden évben telt házas érdeklődés kísérte a váci Madách Imre Művelődési Központban; sőt, legutóbb kevésnek is bizonyult a férőhely a közel 500 főt
befogadó színházteremben.
A szervezők bíznak benne, hogy
idén Dunakeszin a József Attila
Művelődési Központban is folytatódik ez a siker és hasonló érdeklődés mellett választhatják meg
2013 Dunakanyar Hangját. (2011ben az X-Faktorból ismert Kováts
Vera is innen indult el az énekesi pályán.)

Az idei versenyen Várkonyi Attila, Szabó Mariann és Patkó
Béla Kiki fogják zsűrizni az énekeseket.
A Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekversenyre www.
dunakanyarhangja.hu oldalon lehet jelentkezni.

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

tehetségkutató indul fiataloknak
Egyebek mellett a komoly- és könnyűzene, a modern- és társastánc, a hazai folklór-vonal (népdal, néptánc, népzene) jövő csillagai kerestetnek. A
váci Madách Imre Művelődési Központ együttműködve a váci diákönkormányzatokkal ifjú tehetségek felkutatása céljából hirdeti meg a Ki Mit
Tud? elnevezésű programot 2013. februárjában.

A

z intézményben 12.
életévüket már betöltött, de 25. életévüket még el nem ért fiatalok jelentkezését várják
Vácról és a környékbeli településekről. A jelentkezési
határidő 2013. február 4. A
produkciókat szakmai zsűri
értékeli, bírálja. Az általuk
megfelelő színvonalat elért
jelentkezők kapnak lehetőséget arra, hogy bejussanak
az elődöntőbe, illetve az azt
követő középdöntőbe, míg
a legjobbak részt vehetnek
a döntőn. Az elődöntőt február 21-én, a középdöntőt
másnap, azaz 22-én tartják,
a döntőre pedig február 23án kerül sor.

- A tehetségkutató megrendezése az intézmény egy
korábbi kezdeményezésén
alapul, melyre egyre szélesebb igény jelentkezett az
ifjúsági korosztályból. Az
intézmény négy esztendővel ezelőtt adott otthont egy
Pest megyei szervezésű, hasonló versenynek, s az azóta eltelt években többen is
érdeklődtek afelől, hogy mikor lesz ismét Ki Mit Tud?
Vácott. Most érkezett el az
ideje – tudtuk meg Iványi
Károlyné igazgatótól.
Várják tehát az énekléssel, táncolással, zenéléssel,
vers- és prózamondással
nem hivatásszerűen foglalkozó, illetve egyéb előadói
műfajokban tevékenykedő,
az ismeretlenségből kitörni vágyó ifjú tehetségek jelentkezését. Az érdeklődők
egyéni és csoportos produkciókkal is készülhetnek.

Előadói csoportok jelentkezése esetén maximum hat
fő vehet részt a bemutatandó produkcióban. A nevezési díj 1000 forint. Bővebb információ az intézményben,
illetve a 06-30/377-33-37, illetve a 06-30/377-33-38-as
telefonszámon kapható.
A vetélkedő résztvevői tehetségük kibontakoztatása,
illetve a bemutatkozási lehetőség biztosítása mellett
más, nagyszabású rendezvényeken is bizonyíthatják
tehetségüket
fellépésükkel. Ezen ügyben jelenleg is
folynak az egyeztetések –
tudtuk meg.
A művelődési központ
mindazok támogatására is
számít, akik fantáziát látnak e rendezvényben és sikeres lebonyolításában mecénásként részt vállalnának!
(B. Szentmártoni)

F E L H Í VÁ S

valamennyi földhasználó számára

A

termőföldről
szóló
1994. évi LV. törvény és
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és
az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet
földhasználó esetében pedig a
statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási
földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.
Amennyiben a földhasználó
családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján
a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz
tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz,
amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság
használatába regisztrálta.)
A földhasználati azonosító
adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy

letölthető a www.földhivatal.
hu honlapról.
A bejelentést határidőben
elmulasztó földhasználót az
földhivatal bírsággal sújtja,

amelynek mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás
szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

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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Bajnoki porondon a Váci NKSE
Sorozatmeccsek a válogatott átlövő nélkül

XV. évfolyam 1. szám

Dunakeszi és váci sportoló
is indul Sydneyben az
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon

A magyar válogatott számára sikeres – bronzérem! – kontinensbajnokság után már a két év végi ünnep között pályára szólította az élvonalbeli kézilabdázó nőket a pontvadászat következő fordulója.

D

ecember 28-án a fővárosba látogattak a Váci
NKSE dobogóért harcoló amazonjai, hogy az addig még
pontot sem szerző újonc BSE ellen kettővel szaporítsák pontjaik számát. Nos, a győzelem – éppenséggel egy roppant gyenge
produkciót hozó első félidőt követően – a 26-20-as sikerrel meglett, ám a találkozón kézközépcsont törést szenvedett a váciak
egyik legjobbja, Klivinyi Kinga. Az átlövőt Vácott meg is operálták, a remények szerint egy
hónap kihagyás után állhat ismét a csapat rendelkezésére.
A Duna-parti hölgykoszorú
így nélküle volt kénytelen a lapzártánkig lebonyolított következő három mérkőzést lejátszani. A mieink a győri utánpótlásból alakult veszprémi együttes
ellen időnként sziporkázó játékkal, remek kapusteljesítménnyel
(Triffa Ágnes) és védőmunkával a reméltnél is simábban, 3217-re verték a korábban több
nagyszerű eredményt produkáló ellenfelet.
A folytatásban – az országos
tévéközvetítés ellenére „csilláron lógós” érdeklődés mellett –
a Fradit fogadták Gulyás István
tanítványai. Mindkét oldalon hiányzott egy-egy gólszóró játékos (a zöld-fehéreknél az exváci
Zácsik Szandra legfeljebb a bajnokság rájátszásában szerepelhet), de nélkülük is változatos,
küzdelmes hatvan percet vívtak

Az ifjú magyar olimpikonok – éremesélyekkel – indulnak a
január 15-20. között sorra kerülő Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (AYOF), Sydneyben. Régiónkból a magyar kajak-kenu csapat tagja Lucz Dóra (K-1, 500 és 200 m, klub:
Dunakeszi Kajak Club), és Noé Zsombor (K-2, 1000 és 200 m,
klub: Váci Hajó).

A

a csapatok. Az első félidő libikóka-szerű játékában előbb a vendégek dobtak négy, majd a váciak öt gólt, amely szériákat még
meg is ismételték a felek. A félidőt záró FTC-gólkvartett után
14-11-es vendégelőnyt mutatott
az eredményjelző. A térfélcsere után az ellenfél előnye már
féltucat találatnyi is volt, ám a
hajrában csak az idő lepergése miatt nem érte utol riválisát
a Vác és szenvedett 27-25-ös vereséget.
Az elmúlt hétvégén pedig
Székesfehérvárra látogatott a
VNKSE. Oda, ahol emberemlé-

kezet óta nem kísérte győzelem
a mieink próbálkozásait. Sajnos, már pár perc alatt egyértelművé vált, hogy ezúttal sem:
gyorsan elhúztak 6-0-ra a hazaiak. Sőt, a teljes első félidőben
értékelhetetlen produkcióval riogatták szurkolóikat a váciak,
akik a folytatásban is legfeljebb
négy találatnyira tudták szűkíteni a különbséget. A záró sípszóra pedig visszaállt az a féltucatnyi hátrány, amely az első percekben kialakult (31-25).
A váciak számára a folytatás is roppant sűrű programot
tartogat. Lapunk megjelenésé-

nek hetében (január 18. péntek
18.45) a debrecenieket fogadják
a pontvadászat keretében, majd
rá egy hétre Dunaújvárosba látogatnak. Aztán a KEK-szendvics (február 2-án Kaproncán,
9-én 16 órától pedig Vácott esedékes a nyolcaddöntő a horvát
Podravka ellen) „töltelékeként”
február 6-án egy győri fellépés
vár a csapatra.
Utóbbiak remélhetően már a
válogatott Klivinyi Kinga szereplésével.
K ereszturi Gyula
Fotók: Fehér Viktor

z AYOF, valamint az
EYOF az olimpiai mozgalom harmadik számú
megmérettetése a felnőtt olimpia (nyári, téli) és az ifjúsági ötkarikás játékok (nyári, téli) után.
Tulajdonképpen az AYOF a 2017ben Győrben rendezendő EYOF
(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) egyik „előfutárának” is tekinthető. Összesen 24 versenyző képviseli hazánkat a 30 fokos
Sydneyben, négy sportágban.
Borkai Zsolt, a MOB elnöke 2012. március 22-én együttműködési megállapodást írt alá
John Coates-szal, az Ausztrál
Olimpiai Bizottság elnökével,
amelynek köszönhetően Magyarországot az ausztrál partner
szervezet meghívta a nevezett
eseményre. A Magyar Kajak-kenu Szövetség, a Magyar Triatlon
Szövetség, a Magyar Súlyemelő
Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség fejezte ki részvételi szándékát az eseményen. A résztvevő szövetségek 24 versenyzőt indítanak a 14-18 éves korosztály

számára megrendezendő viadalon. A VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 2013. január 1520. között rendezik meg.
Az Ausztrál Olimpiai Bizottság
szervezi a versenyt minden negyedik évben, a nyári olimpiai játékokat követően, hagyományosan a 2000-es ötkarikás játékok
színhelyén, Sydney városában,
kizárólag olimpiai sportágakban. 2001-től az ausztrál olimpiai mozgalom eseménye az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(AYOF), amely a Sydney 2000-es
olimpia örökségének egy része.
Összesen 30 nemzet indul az
AYOF versenyén, többek között
Kína, Japán és az Egyesült Államok legjobbjai. Magyarország
mellett Európából Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia és
Belgium kapott indulási jogot.
A versenyek zömét azokban a
létesítményekben bonyolítják le
az Olimpiai Parkban, amelyekben 2000-ben felnőtt ötkarikás
viadalokat rendeztek.
Vasvári Ferenc (MOB)

Nem véletlenül hívják a téli gumiabroncsot télinek
Az elmúlt napok eseményei is igazolják, hogy a nyári gumiabroncs használata csak problémát okoz a közúti közlekedésben résztvevők számára. A téli gumiabroncs kifejezetten ajánlott a hideg hónapokban, azaz novembertől március végéig, bármilyen utakon is vezessünk!

T

évhit, hogy a téli gumiabroncsot csak havazás esetén szükséges felszerelni.
Mind tudományos, mind szakmai érvek alátámasztják, hogy
érdemes már olyan időjárási viszonyok között is a téli abroncsokat felrakatni, amikor a hőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok
alá süllyed.
Mindennek az az egyszerű oka
van, hogy a téli gumiabroncs a
lamelláknak köszönhető jobban
tapad, így a téli időjárásban a lehető legbiztonságosabb közlekedést teszi lehetővé. A hosszanti
és oldalirányú mély mintaárkok
kivetik magukból a havat és biztosítják a jó vízelvezetést a havas, sáros, latyakos, vagy jeges
és jégkásás utakon. A nyárinál lágyabb gumikeverék emellett a hideg, 7 Celsius fok alatti aszfalton
sem válik merevvé, hanem rugalmas marad, és így az elvárt tapadást nyújtja – összegzi a szakmai
tapasztalatokat a Magyar Gumiabroncs Szövetség, amely ezúton
is szeretné hangsúlyozni, hogy
a téli gumiabroncsok felszerelése életeket menthet. Komolyabb
havazás esetén pedig a hólánc
használata is ajánlott.
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