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XV. évfolyam 25. szám

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT ÉLETEK
Döbbenetes emberi sorsok, a
kikényszerített és az önként vállalt együttműködés a Ceausescudiktatúra rettegett titkosrendőrségével, a Securitate-val, a barátok, sőt a
családtag árulása - mindez egy száz
perces filmben, amelyet Harrach Péter országgyűlési képviselő szervezésében december 7-én mutattak be
Vácott. Ebből az alkalomból a városba érkezett az egyik főszereplő, Tőkés
László református püspök, európai
parlamenti képviselő, valamint a két
alkotó, Perényi Katalin és Kabay Barna, akiket házigazdaként Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós megyéspüspök üdvözölt a bemutató előtt
tartott sajtótájékoztatón.
Tudósításunk a 2. oldalon

Tőkés László sógoráról 15 év után derült ki, hogy beépített titkosügynök volt a családban
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XV. évfolyam 25. szám

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT ÉLETEK

Tőkés László sógoráról 15 év után derült ki, hogy beépített titkos ügynök volt a családban

A

Szigorúan ellenőrzött életek egy olyan kort mutat be,
amely minden eszközt bevetett a másként gondolkodók legyűrésére, mégsem tudta megakadályozni, hogy a diktatúra elbukjon.
A dokumentumfilmben fontos
szerepe van Márton Áron katolikus
püspöknek, akinek karizmatikus
személysége és élete eddig ismeretlen dokumentumok, a Securitate
megfigyelései és a környezetébe
beépített ügynökök tükrében bontakozik ki. A film mély empátiával
állít emléket a magyarországi 1956os forradalom utáni erdélyi kivégzetteknek, és azoknak az áldozatoknak, akik hosszú éveket töltöttek ártatlanul börtönökben.
Ceausescu diktatúrájának módszerei rajzolódnak ki a Securitate
Tőkés István teológiai professzor
és fia Tőkés László egykori dési és
temesvári lelkész elleni támadásokból. A legközelibb barátok és a
családba beépített informátorok jelentésein és a kortanúk visszaemlékezésein keresztül drámai erő-

vel elevenedik meg az az út, mely
az 1989-es forradalom győzelméhez vezetett.
„A múlt meghamisítása ma sem
ütközik akadályokba, az utód kommunisták és holdudvaruk még
mindig meghamisítják a múltat” -

Harrach Péter a váci,
Tuzson Bence a dunakeszi központú
választókerületben Fidesz-KDNP
egyéni képviselőjelöltje

mondta Tőkés László, akinek sógoráról is kiderült, hogy beépített
ügynök volt a családban.
Dr. Beer Miklós megyéspüspök
a filmben megjelenő Márton Áron
püspökre emlékezve hangsúlyozta:
fontos, hogy az utókor hiteles képet
kapjon erről az időszakról. - Minden népnek az Úristen adott igaz
embereket, akik az életük kockáztatatásával tartották a hitet a többiekben. Nagyon fontosnak érzem,
hogy a mi kortársaink és különösen az ifjúság, az új nemzedék hitelesen megismerhesse ezt az ellentmondásos kort – húzta alá az egyházi személyiség.
Fördős Attila polgármester kiemelte: a magyar nemzetnek is
szembe kell nézni a múltjával, hogy
megértse sorsát, hogy vissza tudja fordítani a határon túl élő magyarság fogyását. Mint fogalmazott: „100 éve 3,5 millió magyar rekedt túl az anyaország határain.
Ma már nem egészen 2,5 milliónyi
magyarságról beszélnek. Ez így
van Erdélyben is, ahol hozzávető-

A sajtótájékoztató résztvevői: Kabay Barna, Tőkés László,
dr. Beer Miklós, Fördős Attila és Perényi Katalin

legesen 1,8 millió volt akkor a magyarság létszáma, a hivatalos adatok szerint ma ez talán 1,5 millió.
Hova lettek a magyarok, miért kell
ezt nekünk így, ahogy van tudomásul venni?!” – tette fel a kérdést a

polgármester, aki azzal zárta szavait, hogy egyszer szembe kell nézünk, hol lehetnek azok a kitörési
pontok, amelyek ezeket az irányokat meg tudják változtatni.
B. Szentmártoni

Március 2-án lesz a megismételt
időközi választás Fóton

Március 2-án lesz a megismételt időközi polgármester- és képviselőválasztás Fóton, az
Véglegesítette a jövő évi parlamenti választáson induló Fi- ajánlószelvényeket január 16-ától lehet gyűjteni - tájékoztatta a helyi választási bizottság
desz-KDNP-s egyéni képviselőjelöltek névsorát hétfői ülé- hétfői döntéséről Persa Ernő, a testület elnöke az MTI-t.
sén a Fidesz országos választmánya. A 106 jelölt nevét a
plakátolást, a másik az ajánlószelPest megyei városban no- ő lett Fót új polgármestere.
Az 1-es számú választókerület- vényeken feltüntetett jelölti támovember 24-én tartott szavakormánypárt honlapján tették közzé – közölte az MTI.

A

Tuzson Bence

Harrach Péter

Fidesz országos választmánya szerint "a jelöltek mindegyike erős felelősségtudattal, megfelelő felkészültséggel és
tapasztalattal rendelkezik ahhoz,
hogy kitartóan képviselje a magyar
emberek érdekeit a következő parlamenti ciklusban" - olvasható a tájékoztatásban, amelyben hozzáteszik: a képviselőjelöltek mindegyike elkötelezett abban, hogy megvédje Magyarország eddigi teljesítményét, és segítse a magyar
családokat a további megerősödésben.
Az új, egyfordulós választási
rendszer értelmében az Országgyűlés létszáma a választást követően
386-ról 199-re csökken: közülük 93
képviselőt listás rendszerben választanak, 106-ot pedig egyéni választókerületekben. A következő

választás után összeférhetetlen a
polgármesteri és a képviselői tisztség. A Fidesz-KDNP egyéni jelöltjei közül 96-an most is tagjai az Országgyűlésnek.
Régiónkban a szentendrei központú Pest megyei 3. számú választókerületben Hadházy Sándor, a
váci központú 4. számú választókerületben Harrach Péter, a KDNP
parlamenti frakcióvezetője. A Pest
megyei 5. számú, Dunakeszi központú választókerületben Tuzson
Bence, területi fejlesztési biztos,
míg a közeli Gödöllő központú, 6.
számú választókerületben Vécsey
László József indul a Fidesz-KDNP
színeiben a parlamenti mandátumért a tavaszi választáson. Tuzson
Bence kivételével mind a három jelölt jelenleg is országgyűlési képviselő.

A

zást és a teljes választási eljárást azért kell megismételni, mert a
Budapest Környéki Törvényszék - a
területi választási bizottság határozatát egy magánszemély fellebbezése nyomán felülbírálva - kimondta:
novemberben kampánycsendsértés
történt.
Persa Ernő, a helyi választási bizottság elnöke a testület hétfői ülése után azt közölte, hogy 2014. március 2-ára tűzték ki a megismételt
voksolást. A választói értesítéseket és az ajánlószelvényeket a város körülbelül 15 300 választópolgára legkésőbb január 16-áig kézhez kapja, így az ajánlások gyűjtése
is akkor kezdődhet. A jelölő szervezeteknek, valamint a leendő polgármester- és képviselőjelölteknek január 31-éig kell bejelentkezniük tette hozzá a helyi választási bizottság elnöke.
A 19 ezer lakosú Fóton azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást kiírni, mert a korábbi polgármester, a fideszes Cselőtei
Erzsébet szeptemberben mind a polgármesteri posztjáról, mind az 1-es
számú egyéni választókerületben
szerzett mandátumáról lemondott.
A 29,1 százalékos részvétellel lezajlott november 24-ei szavazáson
az öt polgármesterjelölt közül az ellenzéki összefogás színeiben induló Takács István kapta a legtöbb,
1116 szavazatot (25 százalék), így a
nem hivatalos végeredmény szerint

ben tartott időközi képviselő-választás nem jogerős eredményeként
a nyolc jelölt közül a független Varga József Csongor nyerte el a mandátumot.
A voksolás tisztaságát megkérdőjelezve több mint egy tucat panasz, kifogás érkezett a helyi választási bizottsághoz,
ezek közül egy eset, a választók szervezett szállításának gyanúja miatt
tett feljelentést a testület és a Jobbik. Gyugyi
Csilla, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője korábban azt közölte az MTI-vel,
hogy pár napra rá még egy feljelentés érkezett egy magánszemélytől,
aki láncszavazásra hivatkozott. A
főügyészség a választás rendje elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt mindkét ügyben nyomozást rendelt el, amelyet a megyei főkapitányság folytat le - tette hozzá. Beluzsárné Belicza Andrea, a
főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére hétfőn csupán annyit
mondott, hogy az ismeretlen tettes
elleni nyomozás még tart.
Koszta János, a Budapest Környéki Törvényszék szóvivője egy
hete azt mondta: a területi választási bizottság határozatait megfellebbezve december 1-jéig két felülvizsgálati kérelem érkezett a bírósághoz, mindkettő magánszemélyektől. Az egyik az úgynevezett

gatók nem egyértelmű voltát (főképp a baloldali összefogás esetében), valamint szintén a sikátorpusztai plakátot kifogásolta, kérve
a választás eredményének megsemmisítését - ismertette a szóvivő.
A plakátolást kifogásolók azt tették szóvá,
hogy Fót Rákospalotához közel eső részén, Sikátorpusztán
a voksolás előtt kihelyeztek egy plakátot,
amelyen mikrobuszos
utazást ajánlottak vasárnapra az ott élőknek
a fótligeti szavazóhelyiségbe. A plakátot - nevesítés nélkül úgy írták alá: "a szervezők". Hogy
megvalósult-e a szállítás, illetve
hogy a buszt valamelyik jelölt vagy
jelöltállító szervezet intézte-e, esetleg spontán lakossági kezdeményezésről volt-e szó, az eddig nem derült ki.
A bírói tanács az ajánlószelvényekkel kapcsolatos beadványt elutasította, ám a plakát kihelyezését kampánycsendsértésnek minősítette, és a választási eljárás megismétléséről döntött - magyarázta
Koszta János.
A bíróság a plakát kihelyezését már önmagában is
kampánycsendsértőnek találta, a
"felróhatóságot", vagyis azt, hogy
például ki a plakátoló, nem vizsgálták - tette hozzá a szóvivő.
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VÁC 700 milliós támogatást kapott a kormánytól
December 3-án sajtótájékoztató keretében jelentette be Fördős Attila polgármester, hogy Vác 700 millió
forintot kap az önkormányzatok működőképességének megőrzésére elkülönített pályázati alapból.

M

int arról korábban beszámoltunk 2013. szeptember 30. rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött arról
a váci grémium, az önkormányzat
mintegy 700 millió forintos összegre nyújtott be pályázatot a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
A minap tartott sajtótájékoztatón a város polgármestere bejelentette: „November 27-én Magyarország kormánya Vác városának
700 millió forint támogatási össze-

get ítélt meg. Ennek a bontása négy
jogcímen történik: az egyik az iparűzési alapban bekövetkező válto-

zás, a másik a közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, a harmadik az élelmiszer

beszállítókhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettség, végül a feladatfinanszírozással nem fedezett kiadás, településüzemeltetés.”
Fördős Attila hangsúlyozta: a városnak olyan költségvetési évben
kell megtartania a büdzsé egyensúlyát, amelyben mintegy 300 millió forintos adóbevétel kiesés keletkezett és súlyos, az árvízi védekezéssel összefüggő vis maior kiadásra is szükség volt. Utóbbival kapcsolatban a városvezető elmondta:
utólag ennek a 48 %-át finanszírozta a kormány, a további 200 milliót városi önerőből kell biztosítani.
A most elnyert 700 milliós támogatás azt jelenti, hogy Vácot a teljes
igényelt összeggel (amely a szeptember 30-i helyzetet rögzítette) lefinanszírozta a kormány, ami a sikeres lobbi tevékenységnek is köszönhető.
Ugyanakkor a városvezető azt is
kifejtette, hogy az adóbevétel kiesés és az árvízi védekezés helyreállítási költségei nem szerepelnek

ebben az összegben. Így ezt a városnak szigorú gazdálkodással kell
kezelnie. A kapott összeg bontása amely előírja majd a feladatok szerint kötelezően felhasználandó ös�szegeket - egyelőre nem ismert, de
valószínűsíthető, hogy a város által
igényeltek szerint kerülnek meghatározásra – tudósít a város honlapja.
Fördős Attila végül kitért arra,
hogy 2013 a városi költségvetés
szempontjából nullszaldós lesz, a
jövő évi büdzsé számai pedig nagyjából az ideihez hasonló nagyságrendben kalkulálhatók. Mint mondta, 2014 is egy nehéz gazdálkodási
esztendő lesz, de 2015-től már egy
nyugodtabb év várható a város
szempontjából: bővülő forrásokkal, az elmúlt évek finanszírozási
konzekvenciáinak levonásával, valamint a feladatfinanszírozás forrásbővülésével lát lehetőséget Vác
polgármestere a javulásra.
Fotó: K esziPress

Vácon előválogatót létesítenének
Pető Tibor szerint Vác a Zöld Híd vesztese

A közelmúltban napvilágot látott hírek szerint csőd közeli állapotba került az uniós és állami támogatással létrejött regionális hulladékgazdálkodási
rendszer, a Zöld Híd Régió Kft. Az önkormányzati társulás tulajdonában lévő cég 3-400 millió forint évi veszteséget prognosztizál. A projekt működéséről, Vácot érintő hatásairól és a város ezzel kapcsolatos terveiről Pető Tibor váci alpolgármestert kérdeztük.

P

ető Tibor elöljáróban leszögezte, a társulás alapgondolata, a Zöld Híd Régió
Kft. megalakítása -, hogy a települések
fogjanak össze és hozzanak létre egy központi lerakót - jó volt, bár Vác számára a csörögi
lerakó korszerűsítése, Eu-konformmá tétele,
közelsége miatt, természetesen jóval kedvezőbb lett volna. Vác a kialakult helyzet vesztese lett, hiszen a Kerepes-Ökörtelek-völgyi
lerakás megdrágította a hulladékszállítást.
Ugyanakkor a projekt részét képező hulladékudvar, helyi hulladék-átrakó nem valósult meg, az egyetlen pozitívum a szelektívhulladék-gyűjtő szigetek rendszerének létrejötte volt. A város környéki települések kaotikus hulladékgyűjtési gyakorlata miatt
azonban túl sok illegálisan lerakott szemét
gyűlt össze a szigeteknél, miközben a váciak
az évi két lomtalanításnak köszönhetően, kevesebb lomot raktak le ezeken a helyeken.
Az alpolgármester szerint a túlságosan
központosított rendszer nem jól működik,
Vácnak kifejezetten hátrányos, ami abból is
adódik, hogy túlzottan nagy mennyiségű hulladék beszállítást igénylően alakították ki a

Zöld Híd működését. A váciakat pl. évi 10
ezer tonna beszállítási kötelezettség terheli,
miközben december elejéig csak 8 ezer tonna hulladék keletkezett. Még a gépkocsikhoz
tartozó eszköz beszerzése szükséges ahhoz,
hogy a keletkezett mennyiséget még pontosabban mérni tudják, de a szelektív gyűjtés kiterjesztésével akár két év alatt el lehetne érni, hogy csak 4-5 ezer tonnát kelljen beszállítani, lerakni. A jelenlegi rendszerben azonban – amely az uniós irányelvekkel
szembe megy -, ha kevesebbet szállítanak be
a társulás tagjai, akkor veszteség keletkezik.
Ezt a veszteséget pedig a Zöld Híd visszaosztja működtetése fenntartása érdekében,
ahelyett, hogy arra ösztönözné a lakosságot,
hogy kevesebb szemetet termeljen. Pető Tibor elmondta, megkeresték a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezetőjét az előválogató tervével,
ám a válasz szerint, ennek létesítése ellentétes lenne a társulási szerződéssel. Vagyis, a
kft. a teljes hulladékmennyiség tulajdonosának tartja magát.
Pető Tibor úgy véli, hogy a fentiek miatt
lesz gazdaságtalan a rendszer működése, ezt

már egy éve látnia kellett volna az ügyvezetésnek, nem pedig – mint többen hivatkoznak rá – a rezsicsökkentés miatt. A menedzsment rossz döntéseinek bizonyítására az al-

polgármester az egy éve működő Váci Hulladékgazdálkodási Kft. pozitív példáját hozta
fel. Mint mondta, a váci cég nem kapott uniós támogatást, és még a jelenlegi díjfizetés
mellett sem lesz veszteséges, várhatóan nullszaldós évet zárhat. Vagyis, a drága ártalmatlanítási díj ellenére is olcsóbban szolgáltat,
mint a Zöld Híd. Amennyiben lesz további rezsicsökkentés az a gazdálkodás ismételt átgondolását teszi majd szükségessé.
Az alpolgármester végül leszögezte, ahhoz
a célhoz, hogy a településen keletkezett hulladékot elsődlegesen helyben kezeljék, vagyis elő kell válogatni a hulladékot, továbbra
is ragaszkodnak. Ezzel jelentős megtakarítás érhető el és az Európai Uniós irányelvekkel is ez áll összhangban. A hulladékgazdálkodás rendszerének megváltoztatása éppen
azt szolgálta, hogy az állam ne segítse egyes
cégek extraprofithoz jutását, és végső soron
elképzelhető a hulladékszektor teljes államosítása, mivel ez a szolgáltatás tipikusan állami feladat. Így érhető el, hogy a lakosság számára még kedvezőbb tarifák alakuljanak ki.
Vetési Imre

A startup vállalkozások új otthona, vállalkozói inkubátorház létesül Vácon

V

édő, támogató, segítő kézre,
jó tanácsokra legalább egyszer már mindenkinek szüksége volt életében. Az első lépések,
szárnycsapások csak egy támogató környezetben tudnak megtörténni. Nincs ez másképp a
kezdő, induló vállalkozások esetében sem. Egy ötlet, vagy néhány lelkes ember munkája még
önmagában nem elég, nem lehet
garancia a sikerre. Az Európai
Unió döntéshozói napjainkban
kiemelten foglalkoznak a kis- és
középvállalkozások fejlesztésével, piaci helyzetük és esélyeik
javításával. Számtalan fórumon
hangsúlyozzák, hogy az induló vállalkozások szerepe a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából milyen

jelentős. Közép-kelet Európában a visegrádi hármak: Csehország, Lengyelország és Magyarország élen járnak a piaci
szereplők említett szegmensének támogatásában. Amerikai és nyugat-európai modellek
alapján a kitűzött célok megvalósítása érdekében, a 20. század 90-es éveinek elején jelentek meg az első inkubátorházak
hazánkban.
Az elmúlt húsz évben Komáromtól Kaposvárig, Székesfe-

hérvártól Nyíregyházáig számtalan inkubátorház nyitotta
meg kapuit a startup vállalkozások előtt. Professzionális tanácsadók, és célzottan a vállalkozások indítására tervezett
infrastruktúra segítségével az új
vállalkozások esélyei az életben
maradásra és a megerősödésre megsokszorozódnak. Ehhez
nyújt támogatást minden érdeklődőnek a Nova Inn Kft.
InnoVác projektje és inkubátorháza Vácon, a Dunakanyar
kapujában. Az InnoVác inkubátorház több mint egy új, modern épületkomplexum. Nem
csupán egy épületet vagy épületrészt értékesítenek, hanem
egy kiváló üzleti környezetet,
inkubációs teret is. Támogató,

szolgáltató, technológiai fejlődést segítő inkubátorházukban
csarnokot, műhelyt, irodát biztosítanak átlagon felül innovatív kisvállalkozások számára.
A betelepülő vállalkozások fejlődését irodai és tanácsadói
szolgáltatások széles palettájával segítik. Olyan erőforrásokkal látják el a vállalkozókat,
amelyek javítják növekedésükés piaci sikerességük esélyeit, a
helyi- és regionális gazdaságba
történő beilleszkedésüket.
Az új inkubátorház piacszer-

vező, forrásközvetítő, ötletgondozó és fejlesztést ösztönző feladatokat lát el. Az induló kisés közepes vállalkozások kezdő
lépéseihez biztosít meghatározott ideig védett, támogató környezetet. Céljuk, hogy partnereik számára biztosítsák a tanulás, a sikeres kezdés és megkapaszkodás esélyét. Stratégiai
céljuk, hogy a közeljövőben hagyományos szolgáltatásaikat
a virtuális, fal nélküli inkubáció lehetőségével bővítsék. Szeretnék, ha segítségükkel vállal-

kozásaik és üzleti partnereik a
digitális platformokat használva kommunikálnának, fejlődnének.
Innovác. Vác déli üzleti kapuja.
Átgondolt segítség nagy lehetőségekhez. Vállalkozói inkubátorház. 2600 Vác, Nádas utca 2.
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Nyitott kapuk és Zöld megoldások a váci Cementgyárban
A Duna-Dráva Cement Kft. hosszú évtizedek óta követi a környezettudatos megoldásokat, a korszerű tüzelőanyag-használatot és a fenntartható fejlődés elveit a cementgyártásban. A vállalat működésének és a környezetbarát technológiák alkalmazásának bemutatására Nyílt Napot tartottak 2013.
december 4-én Vácott a gyár környezetében működő oktatási intézmények és térségi vezetők számára.

A

DDC váci gyárában több
éve alkalmazzák azt a
Nyugat-Európában már
bevált gyakorlatot, miszerint a
precízen válogatott ipari és lakossági hulladékkal váltják ki a
fosszilis tüzelőanyagok egy részét, költség- és károsanyagmegtakarítást elérve ezzel.
Szarkándi János elnök-vezérigazgató elmondta: „A Duna-Dráva Cement Kft. a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésével hozzájárul a környezet és az energiaforrások védelméhez. A válság
éveiben kétszeres győzelem ez:
a hulladékok környezetet kímélő
alternatív tüzelőanyagként való
hasznosítása nem csak a környezet védelmét szolgálja, de a gyár
gazdasági versenyképességének
növelését is segítheti.”
A több éve elhúzódó válság
miatt, mely az építőipart különösen erőteljesen érinti, a vezetőség a társaság működésének maximális optimalizálásra törekszik. A korábban leányvállalatként működő cégek Duna-Dráva
Cement Kft.-be történő integrálásával a DDC működése hatékonyabb, egységesebb lehet. Ennek
legfőbb haszonélvezői a DDC vevői, partnerei, hiszen a fúziónak
köszönhetően felgyorsul az ügyintézés, egyszerűbbé válik a kapcsolattartás és összehangoltabbá válnak a szolgáltatások. Az
egyesüléstől ugyanakkor piaci

pozíciójának szilárdítását is reméli a vállalat.
A váci cementgyár nyílt napján résztvevők Szarkándi János
elnök-vezérigazgató előadása során megismerhették a vállalat
múltját, jelenét és jövőbeni terveit, a gyárlátogatás során pedig
bepillantást nyerhettek a szakemberek segítségével a cementgyártás rejtelmeibe és az alkalmazott technológiákba.
Immár hagyományosan a nyílt
nap keretében hozták nyilvánosságra a „DDC Zöld Megoldás” pályázat eredményét, de idén emellett a váci gyár 50 éves évfordulója alkalmából meghirdetett
„Építsd az álmod like-okból” pályázat díjazottjának kihirdetésére is sor került.
„DDC Zöld Megoldás” pályázat
segíti a Váci Piarista Gimnázium
környezeti nevelési projektjének
megvalósítását, az „Építsd az álmod like-okból!” pályázat pedig
a Váci Radnóti Miklós Általános
Iskola sportpályájának felújítását.
A „DDC Zöld Megoldás” pályázatot, a vállalat egyedülálló
környezettudatos szemléletformálást célzó kezdeményezését,
melynek segítségével minden
évben közösségi, természet- és
egészségvédelmi programokat
támogat a cementipari vállalat,
2013-ban ismét olyan fejlesztések
és programok támogatására hir-

detette meg a DDC, amelyek közösségi terek és a helyi infrastruktúra környezettudatos működtetését és hatékonyabb hasznosítását segítik elő, lehetőséget
adva a környezettudatosabb életre, valamint a természeti környe-

tott nyílt nap során a vendégek
megismerkedhettek a tavalyi év
nyertes pályázói által megvalósított projektekkel, illetve kihirdették az idei év nyertes pályázatát. A zsűri 2013-ban a beérkezett
színvonalas pályaművek közül a

Laczi István iskolaigazgató átveszi az elismerést
Szarkándi János elnök-vezérigazgatótól
zet megismerésére. A pályázatokat idén is a gyárak vonzáskörzetében élő és dolgozó, elismert
és hiteles szakértők bírálták el.
A bizottság elnöke Vácy Károly,
a váci Rotary Club elnöke, tagjai pedig Rendes Veronika tájépítész mérnök, Nahlik György,
a Váci Charta elnöke, Boczkó
Ákos, építészmérnök és Pataki
Zsolt, geológus, térinformatikus
voltak.
A váci cementgyárban tar-

Váci Piarista Gimnázium környezeti nevelési projektjét találta a legígéretesebbnek, mely így
3 millió forintos támogatásban
részesül. A gimnázium részéről
Futó Béla igazgató és Kovácsné
Csillár Zsuzsanna pályázati referens vette át az oklevelet, aki
röviden ismertette a vendégekkel az intézmény pályázatának
lényegét.
„Pályázatunk több elemből
épül fel. A legmeghatározóbb ele-

me a szelektív hulladékgyűjtés
megvalósítása az intézmény területén, majd az így keletkezett
hulladék szakszerű tárolásának
és elszállításának biztosítása újrahasznosító üzemekbe Vác Város Önkormányzatának segítségével. Az intézmény 65 db szakés tantermében, kollégiumában,
irodáiban helyezünk el szelektív hulladékgyűjtő edényeket. A
szelektív hulladékgyűjtés program keretén belül 626 tanulónkat neveljük aktív környezettudatosságra és az intézmény közel 100 munkatársa (pedagógusok és technikai munkatársak)
vesz részt tevékenyen a megvalósításban.
A diákok élményszerű, gyakorlati oktatása a Technika és életvitel tanórákon folytatódik, valamint az osztályfőnöki óra keretében is megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés lényegével és
fontosságával.
Az intézménybe látogató nagyszámú közönség környezettudatos szemléletének formálására
kihelyezett molinók segítségével
törekszünk majd.
Az iskolaudvaron kialakítandó komposztáló és veteményeskert szintén fontos szerepet játszik környezeti nevelési projektünkben.
A beruházás a diákok közreműködésével valósul meg, az intézmény fontos célja, hogy a ta-

nulóknak átadják a környezettudatosság eszméjét.”
A váci gyár 50 éves fennállásának alkalmából a Duna-Dráva Cement Kft. facebook oldalán nyereményjátékot hirdetett „Építsd az
álmod like-okból!” címmel. 1 millió forint értékű terméket és/vagy
szolgáltatást ajánlott fel egy olyan
építkezés vagy felújítás megvalósításához, amely Vácott, vagy annak vonzáskörzetében létesül. A
pályázatokról a facebook közönsége döntött: november 11 és 29.
között adhatták le szavazatukat a
beküldött elképzelésekre. A szavazást nagy fölénnyel nyerve, az
„Építsd az álmodat like-okból!”
pályázat által a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola sportpályája
újulhat meg. Az elismerést Laczi
István igazgató vette át a társaság elnökétől. „Diákjaink és az
őket tanító pedagógusok számára is nagy öröm, hogy végre lehetőségünk nyílik a sportpálya felújítására, melyet régóta tervez az
iskola vezetése, ám források hiányában eddig megvalósítani sajnos nem tudtunk. Nagyon megörültünk a DDC által hirdetett felajánlásnak, és diákjaink elszántsága meg is hozta az eredményt;
nekünk sikerült a legtöbb like-ot
megszereznünk a közösségi oldalon történő szavazás során, így elnyerve az 1 millió forintos támogatást.” – mondta az intézmény
vezetője.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2013. december 13.

5

Vácon ismét Bóth János a szocialisták
polgármester-jelöltje
A szokásos hétfői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az MSZP váci szervezete legutóbbi taggyűlésén döntött a 2014-es önkormányzati választások polgármester és képviselő-jelöltjeiről. A párt helyi szervezete egyhangúan úgy határozott, hogy a jövő évi választáson polgármester-jelöltként ismét dr. Bóth Jánost indítja
– jelente be a döntést maga dr. Bóth János, a párt városi elnöke a december 9-én tartott sajtótájékoztatón.
Mint az a sajtótájékoztatón kiderült a régi, tapasztalt szocialista politikusok
mellett új, a városban jól ismert személyiségeket választottak képviselő-jelölteknek:
Gombás Ernő, Terényi Attila, Ifj. Lengyel László,
Faludi Zsófia, dr. Váradi
Iván Attila, Kiss Zsolt János, Zsarnóczai Ferenc, dr.
Bóth János, Eigen Józsefné.
A városi elnök bejelentette:
Egy körzetben még függőben
van a személyi döntés, melyre hatással lehet a tavaszi országgyűlési választás eredménye, az elvégzett munka
minősége, a széles körű baloldali összefogás.

Dr. Bóth János és csapata már hozzálátott a helyi választási program megalkotásához is, mely számos pontban megegyezik a négy évvel ezelőttivel. - Én polgármester-jelöltként a 2010-ben
megfogalmazott alapvetéseimet most is vállalom – húzta
alá az egykori polgármester,
aki kiemelte, hogy programja
középpontjában a biztonságos jövő építése áll. „Szeretném, ha minél több váci polgár érezné: jó itt élni, mert a
város biztonságot nyújt számára. Van munkahelye, a
szociális intézményrendszer
hatékonyan működik, a rászorulók nem maradnak ma-

gukra, mert a mindennapokban is érvényesülnek a szolidaritás eszményei és értékei,
rendezett a lakókörnyezete,
jó színvonalúak a közszolgáltatások, figyelembe veszik a
véleményét a közügyek alakításában, megnyugtató és
ösztönző társadalmi béke veszi körül s tervezhető a maga
és családja jövője.”
A szocialista polgármesterjelölt kitért arra is, ha az általa vezetett közösség elnyeri a
választók bizalmát, akkor „a
romeltakarítás és az újjáépítés szerepel a feladatok sorában első helyen. A városfejlesztés konkrétumait az önkormányzati kampány kez-

detéig a választópolgárok
véleményére alapozva határozzuk meg” – jelentette ki a
párt helyi elnöke.

Másik aktuálpolitikai kérdésként hangsúlyozta, hogy
az előző szocialista önkormányzati ciklusban végzett

munka elismerése is a Magyar Urbanisztikai Társaság
különdíja, melyet a XV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton ítéltek oda
a közelmúltban Vác önkormányzatának a Főutca–Főtér
projekt pályaműért. - Elismerés ezért többek között most
is Sáros Lászlónak, Philipp
Frigyesnek és dr. Kármán
Ferencnek. Akkor még voltak
távlatos elképzelések, programok, amelyektől tovább szépült városunk. Azon leszünk,
hogy ez folytatódjon. Ezt a reményt tesszük a város karácsonyfája alá – mondta befejezésül dr. Bóth János.
(Vetési)

Több jut így az ünnepekre
Az Invitelnek köszönhetően több tévécsatornát és gyorsabb internetet kaptunk,
sőt még az ünnepekre is több marad.

A

gyerekek fedezték fel november elején az Invitel új
akcióját és persze rögtön kezdődött az „Anyu, figyelj, ez most
nagyon jó” fülrágás. Végül beadtuk a derekunkat, utánanéztünk
és rájöttünk, hogy ez tényleg jó
ajánlat.
A srácok elsősorban néhány új csatornát és gyorsabb
internetet szerettek volna otthonra, és amikor meglátták az
Invitel akcióját, azonnal belelkesültek: hiszen most csak
mindennek a felét kell fizetni 6
hónapig. Azonnal a legnagyobb
csomagra szavaztak, mindenáron a leggyorsabb internetet
szerették volna megvenni. Végül egy 25 megás csomagot választottunk, hiszen netezésre,
videók nézésére és csetelésre ez
is tökéletes. Még akkor is, ha én
közben e-maileket küldök, a férjem pedig az okostelefonján olvassa a híreket.
Könnyen belementek a srácok, mert az elengedett 150 megás csomagért „cserébe” megengedtük nekik, hogy a családi tévécsomag mellé még egy
minicsomagot is válasszanak.
Mivel mindketten szeretik a természetet és a kalandokat, olyan
kiegészítő tévés csomag mellett
döntöttek, amelyben ismeretterjesztő filmek vannak.
Ekkor jött a férjem a saját
igényeivel. Persze mint a legtöbb férfi, ő is nagy sportrajon-

gó, rögtön menő, HD-ban közvetített focimeccseket akart.
Vele egy picit könnyebb volt,
mivel az Invitelnél a legnépszerűbb sportcsatornák eleve benne vannak a Családi csomagban. Így egyetlen bajnoki mérkőzésről sem marad le, ezért ő
teljesen elégedett volt a választásunkkal.
Szokás szerint utoljára következtem, én a vonalas telefonhoz
ragaszkodtam. A srácok persze
nevettek rajtam, de ők ezt még
nem értik. Édesanyám már idősebb és mivel nem tudok minden
nap elmenni hozzá, szeretem esténként felhívni és ilyenkor van,
hogy egy órát is elbeszélgetünk.
Mivel anyu is Inviteles, mostantól egymás közt mindez ingyen
lesz.
Volt egy dolog, amiben teljes
volt az egyetértés nálunk: használjuk ki végre a lapostévét és
csomagoljunk HD-csatornákat
is a tévé-előfizetésbe. Mint kiderült, az Invitel kifejezetten sok,
20 csatornát is kínál HD-ban.
Végre teljes volt az öröm a
családban, már csak meg kellett
rendelni az új Invilág csomagunkat. Be kell vallanom, hogy
én az ügyintézéstől féltem a legjobban, de végül igazán könnyen
ment. Mivel úgyis az interneten
néztük ki a csomagokat, ha már
ott jártunk, úgy döntöttünk,
hogy ott is rendeljük meg őket.
Megadtuk a lakásunk címét, az

oldal pedig megmutatta, hogy
nálunk milyen szolgáltatások
érhetők el és mennyiért. Néhány
kattintással kiválasztottuk a
megbeszélt tévé-, internet- és
telefonszolgáltatást együttesen
tartalmazó csomagot, amit pár
adat megadása után már meg is
rendeltünk. Ki sem kellett mozdulni a lakásból.
Szóval mindent megrendeltünk a neten, annak pedig külön örülünk, hogy sikerült ezt
a remek akciót is kifogni. Fél
évig csak az előfizetési díj felét kell kifizetni – azaz a másik
felét elkölthetjük valami másra. Ráadásul online rendeléshez még plusz 2000 Ft-os egyszeri kedvezmény is járt! Az új
Invitel előfizetésünkkel a változatosabb tévécsatornák, a gyorsabb internet és a hosszabb telefonbeszélgetések mellett így az
ünnepekre is több marad.

Hol lehet megrendelni
az új Invitel csomagot?
Az Invitel Invilág csomagokat megrendelheti az interneten a www.
invitel.hu oldalon, vagy
személyesen a legközelebbi Invitel Pontban:
2600 Vác, Széchenyi utca
34., tel.: +36 27 303 344
A „fél évig fél áron” ajánlatunk 2013.
november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 24 hónapos szerződéskötéssel,
2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág szolgáltatásra előfizető,
új lakossági ügyfelek számára.
A 2000 Ft-os online kedvezmény az
első teljes havi számla végösszegéből kerül jóváírásra. Az online kedvezmény hang, internet és televízió
szolgáltatás együttes igénybe vétele esetén új lakossági előfizetők számára 24 hónapos határozott idejű
szerződéskötés esetén érvényes.
Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődjön munkatársainknál az adott
lakcímen elérhető szolgáltatásokról,
azok díjairól és a kedvezmények ös�szegéről!

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

Bevezetett
közéleti újság
számlaképes

Látogassa honlapunkat is:

HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.
Tel.:

+36 30 342 80 32

Karácsonyi jókívánságával Ön is köszönje
meg partnerei együttműködését
a Dunakanyar Régió hasábjain!
Hirdetésfelvétel:
vetesi.imre@gmail.com • +36 30 342 80

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Szakmai gyakorlaton
Lengyelországban

Átgondolt segítség nagy
lehetőségekhez: INNOVÁC

A Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ez évben is küldhetett tanulókat külföldi szakmai gyakorlatra. Az Európai Bizottság által életre hívott és finanszírozott Leonardo da Vinci
mobilitási projekt keretében tíz szállítmányozási ügyintéző és hat autószerelő utazott a lengyelországi Bialystokba.
nyaik, majd később munkavégzésük során.
A munka mellett lehetőségük nyílt a város és tágabb
környezetének
megismerésére. Kirándulást tettek
Vilniusban és a Białowieżai
Nemzeti Parkban.
Az utóbbi két esztendő sikeres nemzetközi projektjeinek tapasztalati arra ösztönzik az iskolát, hogy a jövőben ne csak küldő, hanem
fogadó intézményként is szerepeljen.

A három-három hetes gyakorlat során a szállítmányozási
ügyintézők
az
ADAMPOL logisztikai vállalat, míg az autószerelők a
helyi Mercedes autószerviz
munkájába kapcsolódhattak be. A résztvevők egybehangzóan úgy nyilatkoztak,
hogy egy rendkívül jól szervezett, gyorsan fejlődő vállalat mindennapjainak lehettek részesei. Szakmai és
nyelvi kompetenciájukban
jelentkező pozitív változásokat kiválóan tudják kamatoztatni további tanulmá-

Fricz János

Adventi
gyertyagyújtás
Sződligeten

XV. évfolyam 25. szám

Karácsonyi ajándékkal
köszönti a 65 év feletti
lakosokat az önkormányzat

Dunakeszi Város Önkormányzata minden 65 év
feletti Dunakeszi lakos számára karácsonyi ajándékcsomagot készít. Az ajándékcsomagokat a
Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP Radnóti Miklós Gimnázium diákjai kézbesítik az
parlamenti frakcióvezetője gyújtotta meg a érintetteknek december 9-18. között.
sződligeti katolikus templom előtt álló advenzok, akik regisztrálták cember 19-éig nem jut el az
magukat a Magyar Vö- ajándék, személyazonosságát
ti koszorún a második gyertyát. Az ünnepségröskereszt december 17-i, va- igazolva átveheti azt január
gel egybekötött gyertyagyújtást a Sződligetiek lamint a Dunakeszi Nyugdí- 15-ig a Polgármesteri HivatalBaráti Köre szervezte. A politikus előzőleg meg- jas Kiránduló Klub december ban hivatali időben, vagy írátekintette a katolikus plébánián rendezett Mé- 18-i Művelődési Központbe- sos meghatalmazással képvili rendezvényére, a rendezvé- selőjén keresztül juthat a csozeskalácsfalu kiállítást, és jótékonysági vásárt, nyeken kapják meg az aján- maghoz.
Dunakeszi Város
amelyre nem csak helyi mesterek, hanem erdé- dékcsomagot.
Önkormányzata
Azon
érintett,
akihez
delyi testvértelepülések is elküldték adventi alkotásaikat.

Az Európai Unió döntéshozói napjainkban számtalan
fórumon hangsúlyozzák, hogy az induló kis- és közepes vállalkozások szerepe a gazdasági növekedés és
versenyképesség szempontjából milyen nagy jelentőségű. Az új vállalkozások számára szeretne szakmai támogatást és modern infrastruktúrát biztosítani a váci INNOVÁC inkubátorház csapata. A beruházó
cég szóvivőjével, Pöll Józseffel beszélgettünk.
– Mi motiválta a Nova Inn
Kft-t az inkubátorház megvalósítására?
– Cégünk mindig is kereste és
folyamatosan keresi azt, hogy
milyen formában tudja támogatni a helyi innovációs folyamatokat. Ennek a célnak a
megvalósulását segíti a védett
inkubációs teret kínáló vállalkozói házunk megépülése
és működése.
– Miért pont erre a helyre
esett a választásuk?
– Egy olyan dinamikusan
fejlődő területen képzeltük el
az inkubátorházat, ahol több
induló vállalkozás találhatja
meg otthonát és üzleti partnereit. Ilyen fejlődő ipari terület
a Nádas utca Vácon.
– Milyen szolgáltatásokat kínál az INNOVÁC az érdeklődőknek?
– Partnereink kezdő lépéseihez biztosítunk meghatározott ideig védett környezetet. Célunk, hogy biztosítsuk a
sikeres kezdés és megkapaszkodás esélyét. Csarnokot, műhelyt, irodát biztosítunk inno-

vatív kis- és közepes vállalkozások számára. A betelepülő
vállalkozások fejlődését irodai és tanácsadói szolgáltatásokkal segítjük.
– Milyen jövőbeni stratégia
céljai vannak az inkubátorháznak?
– A közeljövőben szeretnénk
hagyományos szolgáltatásaikat a virtuális, úgynevezett
fal nélküli inkubáció lehetőségével bővíteni. Arra törekszünk, hogy segítségünkkel
betelepülő vállalkozásaink és
üzleti partnereik a digitális
platformokat használva kommunikáljanak, fejlődjenek.
Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy az INNOVÁC
projekt valamennyi kollégájának nevében minden kedves
olvasónak békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánjak.
– Köszönöm a beszélgetést.

A

H

arrach Péter a sződligeti
katolikus templom előtt
tartott rendezvényen elmondta, advent az egyén készülődése, várakozása, de
egyben a közösségé is, hiszen az ünnepet családban,
egyházi közösségekben, és
a nemzet egészében is megéljük – olvasható az országgyűlési képviselő honlapján.

- Amikor magunkba tekintünk, és rendezzük gondolatainkat – folytatta - igyekszünk rendet tenni a minket
körülvevő világban is. Erre
a rendre a keresztényi, vagy
nevezzük egyszerűen normális, értékrend megtartására ma nagy szükség van,
nem csak Magyarországon,
de egész Európában.

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS

TÜZIFA

• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós nadrág
felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház a zöldséges piacnál.)

MEGRENDELHETŐ

2000-2400 Ft/q ÁRON

HASÍTVA - HÁZHOZ
SZÁLLÍTVA!
(TÖLGY, CSER,
GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD:

06-30-386-9436

Tel.: 06-27-304-679

Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 –
17.00 Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek: 09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Apróhirdetés
• CÉGALAPÍTÁS ÜGYVÉDI DÍJ NÉLKÜL!
Könyvelőirodánk átvállalja a cégalapítás ügyvédi munkadíját, hűségidő nélkül.
Részletek
www.digitoffice.hu
Tel:06/205165371, 06/202519547

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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A Szent gyermek

Zubovits Győrkös Erzsébet kiállítása a Credo Házban
A váci Credo Házban tekinthető meg Zubovits Győrkös Erzsébet szakrális témájú kiállítása, melynek
14 alkotása az anya és gyermeke megbonthatatlan kapcsolatát közvetíti a szemlélődőnek. A kiállítást Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós megyéspüspök nyitotta meg.

A

megnyitó a dunakeszi
Babják Annamária és
Vincze József zenés-verses
műsorával vette kezdetét,
melyet Fördős Attila polgármester személyes hangvételű, az alkotó iránti megbecsülését kifejező kedves
gondolatai követtek. - Én a
tűzlabdát képzelem el Erzsikéről, akiben ennyi erő, en�nyi fény, energia van. Kívánom, hogy ez az energia mindig maradjon meg benne és
még nagyon sok alkotással
örvendeztessen meg minket

– hangzottak a polgármester köszöntő mondatai.
Zubovits Győrkös Erzsébet kiállítását dr. Beer Miklós nyitotta meg aki, a művészet spirituális küldetését
emelte ki. - Az Úristen mindnyájunkat meghív ennek a
teremtett világnak az őrzésére, ennek a teremtett világnak a gazdagítására
és egyáltalán az életnek a szépítésére,
jobbítására. Munkatársul választ
bennünket.

És amikor
most Erzsébet asszonynak a kiállítását
van szerencsénk
megnézni, meglátni, megcsodálni, akkor az ő művészetén, az ő alkotó munkáján keresztül a saját életünkre is vonatkoztassuk az
Úristen bizalmát.
A megnyitón Zubovits
Győrkös Erzsébet az alkotás folyamatáról beszélt, és
arról, hogy az alapötletet
a valamikori „Báthory-madonna” ihlette adta számára
közel húsz éve. – Az itt látható alkotások tulajdonkép-

pen az Esztergomban fellelt,
most újra restaurálás alatt
álló királyi palota 14 oroszlánja, melyek engem ezeknek a munkáknak a megalkotásában motiváltak. Ezek
az alkotások az anya és a
gyermek megbonthatatlanságát fejezik ki. Az anya és
a gyermek kapcsolata az bizony örök dolog – hallhattuk a művésztől.
A kiállítás megnyitó kölcsönös ajándékozással zárult. A Szent Gyermek című
tárlatot január 5-ig látogathatja a közönség a Credo
Házban.
(Vetési)

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA DUNAKESZIN
A Széchenyi Iroda hálózat részeként Dunakeszin is megnyílt a tanácsadói programiroda. (Fő út 25. 1. emelet 112/A szoba). Az iroda keddenként 12.00 -16.30
között várja az érdeklődőket abból a célból, hogy tanácsadással segítse a pályázatokon való részvételüket.

A

Széchenyi Programiroda tanácsadói hálózata már az egész ország területén,
minden megyében elérhető. Összesen 35 kirendeltségen várják az ügyfelek kérdéseit
a szakmacsoportokra szakosodott tanácsadók.
A program indulása óta több mint 53 ezer
esetben nyújtottak már szakmai tájékozta-

tást a szakemberek, ebből 23 ezer eset már
nyertes pályázatot érint.
Az Iroda tanácsadói rendszeresen, személyesen tartják partnereikkel a kapcsolatot,
hogy a leghatékonyabban tájékoztathassák
őket a pályázati aktualitásokról, és támpontot adjanak a pályázati megvalósítás technikai kérdéseit illetően.

A karácsony lényegére hívja
fel a figyelmet a Jobbik
A váci Jobbik az elmúlt hétvégén megtartotta az ünnepek előtti szokásos rendezvényét, a keresztállítást. A Csányi körút és a Széchenyi utca kereszteződésében Fehér
Zsolt országgyűlési képviselő-jelölt a karácsony lényegére emlékeztetett, illetve arra,
hogy az ünnep az 1000 éves keresztény Magyarországé is.

A

z ünnepség kezdetén egyperces néma főhajtással
emlékeztek arra a fiatal lányra, akit néhány napja egy jogosítvány nélkül vezető autós gázolt halálra a kereszteződésben lévő zebrán.
A továbbiakban Fehér
Zsolt, a helyi szervezet vezetője arra emlékeztetett,
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom megalakulásától kezdve állít országszerte
keresztet, Vácon pedig 2006
óta tarja rendezvényét. A politikus kiemelte, a keresztállítási misszió célja felhívni
a figyelmet arra, hogy karácsonykor nem a mammont,

a pénzt ünneplejük, hanem
a megváltó, illetve a kereszténység megszületését - számolt be az eseményről az
ESTV.
A folytatásban a váci Jobbik Ifjúsági Tagozatának vezetője szólalt fel, aki arról
beszélt, hogy ma Magyarországon egyre többen szegényednek el és kerülnek olyan
helyzetbe, hogy nem tudják
megtartani a karácsonyt.
Tölgyesi Dániel szerint a fiataloknak is kilátástalan a
helyzetük, ezért mennek külföldre.
A szokásoknak megfelelően Csuka Tamás reformá-

tus tábori lelkész is felszólalt, aki a keresztény hit által teremtett összetartozásról beszélt:
- Ez egy csodálatos ajándék, hogyha velünk az Isten
és ez lett nyilvánvaló Jézus
Krisztusban, akkor nekünk
nincs igazán legyőzhetetlen
ellenségünk.
Ellenségünk
van. Ellensége van a magyarságnak, ellensége van a hitnek, ellensége van a karácsonynak, de Jézus a győztes
úr - mondta.
Az esemény végén a megjelentek egy-egy gyertyát
gyújtottak a felállított kereszt alatt.

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:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@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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SZKANDER:
A dunakeszi Kovács Péter
újabb nemzetközi sikere

Az Európa bajnoki bronzérmes dunakeszi Kovács Péter újabb remek teljesítménnyel nyerte meg a budapesti nemzetközi szkander versenyt.

– A Judgement Day nemzetközi versenyt tízedik alkalommal rendezték meg Budapesten. A küzdelemben
15 országból 150 versenyző indult el, én a 88 kilós
testsúlyommal, a +95 kilósok között szerepeltem, bal
kézzel, mivel a jobb vállam
szeptember végén lesérült a
lengyelországi világbajnokságon – kezdte a beszámolót a fiatal sportember.

–Csoportomban huszonhárman indultunk és sikerült az első helyet elérnem.
Nem volt könnyű, de szerencsére a selejtező során
mindössze egyszer szenvedtem vereséget. Több szoros
mérkőzésem volt a döntőben, kétszer nyertem a veretlen Kiss József ellen. Nagyon örültem az eredménynek, hiszen ezzel a remek
teljesítménnyel immár a

huszonhetedik nemzetközi
aranyérmet szereztem meg
a számos magyar bajnoki
cím mellé – mondta érthető
büszkeséggel Kovács Péter.
A sikeres dunakeszi sportember szerint a sportág és
hazánk nagy elismerése,
hogy 2017-ben Magyarországon rendezik a szkander
világbajnokságot.
– Kettőzött erővel készülünk a budapesti világbajnokságra, melyen reményeink szerint még többen indulnak majd, mint legutóbb
Lengyelországban. Ott ezerkétszázan „feszültünk” egymásnak, ám annak köszönhetően, hogy folyamatosan
gyarapszik a versenyzők
létszáma, ezért hazánkban
akár ezerötszáz sportoló is
elindulhat. Mi addig is kemény és kitartó edzéssel,
sok versennyel készülünk a
nagy viadalra…
Solymosi L ászló

XV. évfolyam 25. szám

Gyűjthetik a TAO-s támogatásokat
a váci sportklubok is

Ismét tekintélyes forráshoz juthatnak a társasági adókedvezményből (TAO)
az öt látványsportág (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda) egyikében érdekelt váci egyesületek.

A váci női kézilabdások előző TAO-pályázaton elnyert forrásából sikerült
felújítani az időnként már beázó váci sportcsarnok tetőszerkezetét.

A

szakszövetségek által meghatározott keret szerint a legnagyobb összegű forráshoz a
férfi kézilabda NB I-ben szereplő Váci KSE juthat, hiszen
a közvetlen támogatás mértéke meghaladja a 267 millió
forintot. Ebből 180,6 millió
forint (+ a 80 milliós önrész)
fordítható a tervezett edzőcsarnok megépítésére, további 74,5 millió utánpótlás-

nevelésre és 12 millió személyi ráfordításokra.
A női kézilabda élvonalban
játszó Ipress Center-Vác –
amely korábban is mindig fel
tudta tölteni a számára megítélt keretet - utánpótlás-nevelési feladatokra közvetlenül közel 180 millió forintot
gyűjthet össze, melyhez 20
és fél milliós önrészt kell biztosítania.
A harmadosztályú felnőtt

férfi együttest versenyeztető Váci Vízilabda SE egyetlen
jogcímen – tárgyi eszköz beruházás, felújítás – 151 millió
forintos támogatást nyert el.
Ennek egy részéből valósulhatott meg a strand nagymedencéjének új sátortetős beruházása.
A felnőtt csapat több osztállyal való visszasorolása
miatt a korábbinál jóval kisebb – mintegy feles nagyságú – lehetőséghez juthat
a Vác Városi Labdarúgó SE.
A közel 300 focista palántát nevelő egyesület kevesebb, mint százmilliós keretet használhat fel, melynek
négyötöde fordítható utánpótlás-nevelésre, a többi tárgyi fejlesztésre.
A kosárlabda együttest is
versenyeztető Váci Reménység SE Moys Csaba klubelnök tájékoztatása szerint a
2013/2014-es pályázati évben
nem nyújtott be TAO-s pályázatot.
K ereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

SPORTKARÁCSONY 2013
Pest megye közgyűlése és Pest megye önkormányzata 2013. december 6-án tartotta hagyományos megyenapi és sportkarácsonyi ünnepségét.
Ebből az alkalomból kitüntetéseket és díjakat vehettek át azok a személyek, illetve sportszervezetek, akik az év folyamán kimagasló eredményt értek el az évben.

A

Megyeháza dísztermében rendezett ünnepségen részt vett
és beszédet mond

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, Monor város
polgármestere, és dr. Szűcs
Lajos, Pest Megye Közgyű-

lésének elnöke; a díjátadásban közreműködött, Balogh
Gábor, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke, a Miniszterelnök sportügyekért felelős tanácsadója.
Az alábbiakban a régiónkban élő kitüntetett sportolók és sportegyesületek
névsorát közöljük, akiknek
sok szeretettel gratulál, további sok sikert kíván a Dunakanyar Régió szerkesztősége.
Pest megye legjobb sportolói,
sportszervezetei
2013:

Az év legjobb pest megyei
sportolója és legeredményesebb sportszervezete
speciális sportágak kategóriában:
I. díj: Kálmán Krisztina, Váci
Reménység SE
II. díj: Kanyó Zsolt, Váci Reménység SE
III. díj: Hídvégi Balázs, Váci
reménység SE
I. díj: Váci Reménység SE
Az év legeredményesebb
szabadidősport szervezete:
I. díj: Dunakeszi Kinizsi
Utánpótlás SE
II. díj: Váci lakóterületi SE
III. díj: Nagymaros FC

Temesvári István és Seltenreich József vette át
a Dunakeszi Kinizsi elismerését
Az év legeredményesebb
általános iskolája:
I. díj:
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Az év legeredményesebb
középiskolája:
I. díj: Váci Boronkay György
Műszaki Szakközépiskola és
Gimnázium
Az év testnevelője:
Vargáné Zsadányi Éva, Váci
Árpád Fejedelem Általános
Iskola
Az év legjobb pest megyei
diáksportolója általános
iskolai korosztályban:
I. díj: Kareczki Réka, Váci
Reménység SE
III. díj: Lukács István, Gödi SE
Az év legjobb pest megyei
diáksportolója középiskolai korosztályban:
III. díj: Adame Máté, Váci Reménység SE
Az év legjobb pest megyei
csapata utánpótlás korosztályban:
II. díj: Váci Árpád Fejedelem
Ált. Isk. leány súlylökő csapat
Az év legjobb pest megyei
sportolója női felnőtt korosztályban:
III. díj: Csernák Edina, Váci
Vasutas SE
Az év legjobb pest megyei
sportolója férfi felnőtt
korosztályban:
II. díj: Galambos Péter, Vác
Városi Evezős Club
Elnöki különdíj:
Noé Zsombor (Váci Hajó SE)
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