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A februári bővülés még több család
számára teszi elérhetővé a CSOK-ot
Egységes keretet teremt az Otthonteremtési Program számára a február
10-én elfogadott két új kormányrendelet, amelyek egyike a használt lakásokra, a másik az új lakásokra vonatkozó
építési, támogatási, jogosultsági szabályokat tartalmazza. Tuzson Bence,
a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője lapunknak elmondta: a kormány célja, hogy még több magyar családnak
sikerüljön új lakáshoz jutnia.
Folytatás a 3. oldalon

Szavalóverseny,
koszorúzások, verseszenés díszelőadás Vácott
Vácott már hosszú évek óta hagyomány, hogy egész nap programok, megemlékezések sora várja az érdeklődőket a március 15-ei nemzeti ünnepen, s természetesen ez az idén sem lesz másképp.

A

z eseménysorozat
9 órakor, a Petőfiemléktáblánál (Báthori utca) kezdődik a Juhász Gyula Általános
Iskola diákjainak műsorával
és a mementó megkoszorúzásával. Tíz órától történelmi
játszóházba várják a kisebb
gyerekeket a Madách Imre
Művelődési Központban.
A résztvevők rajzolhatnak,
csákót, kokárdát, zászlót készíthetnek különféle technikákkal. Még szintén délelőtt
Deákváron a helyi és térségi
sajtó képviselői kis megemlékezés keretében virágokat
és koszorúkat helyeznek el a
Landerer-emléktáblánál.
Délután fél négykor kezdődik a hagyományos zenés toborzó a Kossuth téren, az itteni műsorban közreműködik
a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, illetve szavalatot mond
a Váci Reménység Egyesület hosszú évek óta minden
március 15-e tiszteletére kiírt
szavalóversenyének győztese. Ezután a Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium veze-

tésével a Hétkápolnánál lévő
Honvédemlékműhöz vonulnak a résztvevők, itt az idén
Steidl Levente képviselő, a
művelődési-oktatás és ifjúsági-sport bizottság elnöke lesz
a koszorúzó ünnepség szónoka.
A nemzeti ünnep váci
programsorozatát a művelődési központban este fél hatkor kezdődő - "Szívekbe szállt
szabadság" című díszelőadás
zárja a Fónay-HUMÁNIA
Társulat, a Váczi Néptáncegyüttes és neves vendég fellépők közreműködésével.
- Nemzeti ünnepünk középpontjában a bátor tettekre indító szabadságvágy illetve a kivívott szabadság megőrzése iránti önfeláldozás áll.
Így értelemszerűen a díszelőadás műsorának összeállításában is ez a gondolat volt
a vezérfonál. És találtunk
egy szimbólumot, a hamvaiból föltámadó főnixmadarat,
mint a szabadságot éltető emberek segítőjét, alakja főszerepet játszik a csaknem egy

órás összeállításban - mondta érdeklődésünkre Ruzicska
László, a Fónay-HUMÁNIA
Társulat művészeti vezetője,
a díszelőadás rendezője. Az
előadásban verses- és prózai
részletek, modernebb koreográfiájú és néptáncos betétek, énekszámok követik egymást, drámai ívet adva a produkciónak.
- Mindenképpen másképp
képzeltük el a díszelőadást,
mint hogy egymást követve
mikrofonhoz lépnek a közreműködők és az adott mű
szerzőjének és címének elhangzása után elszavaljákeléneklik a különböző darabokat, színdarab-élményt
adva szeretnénk igazán ünnepélyessé tenni ezt az estet emelte ki a rendező.
A közreműködők: FónayHUMÁNIA Társulat, Pankotay Péter és Kecskeméti Róbert színművészek, Fehérvári
Fruzsina, Smál-Szilaj Gábor,
Bálint Brigitta, Steidl Anita
táncművész, Váczi Néptáncegyüttes.
Ribáry Zoltán
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Vác is az olimpia részese lehet?
Fördős Attila polgármester szerint van rá esély
Múlt héten fogadta el a város képviselő-testülete az idei költségvetést. A működésre
fordított összegek mellett valamennyi jut fejlesztésre is, de pályázati támogatásokra
is számít a város. Fördős Attila polgármester stabilnak tartja a büdzsét és lát rációt
abban, hogy sikerül tartaniuk a betervezett ingatlanértékesítési terveket is.
- Ön hogy látja: mennyire áll
stabil lábakon az idei költségvetés?
– kérdeztük a városvezetőt.
- A költségvetésünk a működési oldalakat tekintve abszolút stabilan áll, hiszen a működési bevételek egyenes arányban vannak a
kiadásokkal. Önmagában ez jogszabályi kötelezettségünk. Nagyon
nehéz elkészíteni a büdzsét, hiszen
évről-évre változnak a szabályok és
változnak a feltételek. Mi a tavalyi év után - ahol rákényszerültünk
egy 200 millió forintos ÖNHIKI-re
(önhibájukon kívül nehéz helyzetbe
került önkormányzatok támogatása - a szerk. megjegyzése) - ebben az
évben is szeretnénk plusz forráshoz
jutni. Ennek érdekében az illetékesekhez és a miniszterelnökhöz fordultam levélben. Visszajelzést kaptam, hogy tudnak a váci problémáról, ami az adóerő-képességet meghatározó szabályok miatt alakult ki.
A fejlesztésekkel és a felújításokkal
kapcsolatban a bevételek természetesen képlékenyek, hiszen az ingatlanértékesítés - a nagy számokat tekintve - sokaknak kérdéses lehet.
Ugyanakkor van olyan városi ingatlan, amely után komoly befektetői csoport érdeklődik. Ilyen a Karacs Teréz Kollégium, amely 300350 milliós bevételt jelenthetne.
- Milyen fejlesztések várhatóak
ebben az évben Vácon?
- A költségvetésben elsősorban
játszótér-fejlesztések, úthálózat-javítások, közvilágítás-fejlesztés szerepelnek, ezen belül pedig olyan helyek ellátása közvilágítással, ahol jelenleg nincsen. De olyan fejlesztési pénzekhez is hozzájuthatunk az
elkövetkezendő időszakban, amelyekhez ha önrészt is kell biztosítani, akkor akár egyes épületekre
jelzálogot kell tenni. Ezen pénzek
nagysága milliárdos nagyságrendű,
és olyan területeken tudjuk elkölteni, amelyeken a fejlesztésre már
nagy szükség van. Ezek elsősorban
közműfejlesztések - csatorna, közvilágítás, úthálózat -, ha sikerül ezt
meglépni, akkor hosszú ideig rend
lesz a városban.
- A most felsorolt fejlesztések
várhatóan mikor valósulhatnak
meg?
- Információm szerint 2018-ig

be kell fejezni majd a fejlesztéseket.
Ezen kívül nem önkormányzati fejlesztések is érintik Vácot, amelyek
közigazgatási határon belül vannak.
Ilyen, a mintegy 3000 férőhelyes
sportcsarnok építése a Szérűskertben, amely állami beruházás lesz.
Benne vagyunk a hat város között,
ahol az állam ilyen beruházást szeretne, gondolván a 2024-es olimpiára. Információim szerint komoly
mérkőzéseket akarnak Vácra hozni,
elsősorban röplabdában, kosárlabdában. Ehhez természetesen infrastrukturális fejlesztésekre is szükség lesz, utak, parkolók építésére.
Találkozom a napokba a Ferences rendi tartományi főnőkkel és
helyettesével, velük fogok egyeztetni, hiszen a kolostorra az állam 3,5
milliárd forintot előirányzott, ha sikerül a tervünk, akkor lehetségessé válna, hogy Vácnak legyen egy
szállodája. A rend az egyik emeletet
a városnak átadná 20-30 évre használatra, itt mi szálloda részt alakítanánk ki. A korábbi étkező pedig egy
150 fős konferenciaterem lenne.
- Sokakat foglalkoztat a kérdés: mi a helyzet a mélygarázzsal,
hiszen az állami támogatás már
megérkezett a város számlájára.
- Megkaptuk a banktól az indikatív ajánlatot a múlt héten. Valóban
nettó 1 milliárd 980 millió forint plusz az áfát - jelölték meg vételárként. Ebben az esetben az áfa újabb
problémákat jelent, hiszen nekünk
hitelt kell felvennünk ennek biztosítására. Ha egy éven belül visszafizetendő adóságot keletkeztető jogügylet, akkor nem kell kormányzati engedély, ha ezt meghaladó, akkor igen. Az ügyet újra a kormány

elé vinni nehézkes lenne, ugyanakkor, hogy az adóhatóság mikor és
hogyan téríti vissza az áfát, nagyon
nehéz megmondani.
Ha testület elé kerül az ügy, akkor név szerinti szavazást fogok
kérni, hogy mindenki megismerhesse, hogy azok, akik elindították
ezt a teljesen felesleges beruházást,
hogyan döntenek majd. Furcsának
tartom, hogy akik belefogtak ebbe a
beruházásba, azok nem megköszönik a segítséget, a lobbizást, a támogatást, hanem bírálnak minket. Bízom benne, hogy a lakosság látja a
különbséget és értékeli a városvezetés erőfeszítéseit, hogy a váciak
számára előnyösen oldja meg ezt a
problémát.
- Többször feltettük már a kérdést: ha megnyílik a mélygarázs,
lesz újra parkolási díj a városban?
- A parkolási kapacitások nem
elválaszthatók egymástól. De ha
megnyílik a mélygarázs, akkor ösztönözni kell az embereket, hogy ott
parkoljanak. Várható tehát, hogy az
jön, hogy a főmérnökség felméri,
hogy hol lehet szűkíteni a parkolási lehetőségeket, mert a jelenlegi állapotot nem lehet tovább tűrni. Ha
a lakosság nem fog a mélygarázsban parkolni, akkor elkerülhetetlen
a parkolási díj visszavezetése.
- Ha már a közlekedés szóba került: nemrég felvetette az Együtt
- Korszakváltók Pártjának váci
szervezete, hogy akár helyi népszavazást is kezdeményeznének az
egyszerűsített körforgalmak megszüntetésére. Önnek mi a véleménye erről?
- Az egyszerűsített körforgalmak létrehozását szakemberek javasolták, de a rendőrség közlekedési osztálya is jónak tartotta. Ezzel a rendőrkapitány is egyetértett, így magam is. Azt gondolom,
hogy az ellenzék néhány véleményre adva felerősíti ezt a problémát. Én
a népszavazást feleslegesnek vélem,
nem tartom szerencsésnek. Balesetek más körforgalmakban is előfordulnak, sajnos az emberek egy része nem ismeri a közlekedés szabályait. Ezen kellene inkább javítani
- mondta befejezésül Fördős Attila
polgármester.
Furucz Anita
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Idén is stabil költségvetés
biztosítja Dunakeszi fejlődését
A racionális és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően Dunakeszi városa 2015-ben újabb sikeres évet zárt a pénzügyek tekintetében is. A tavalyi 5,3 milliárd forintos költségvetéssel szemben a város idén 6,5 milliárdból gazdálkodhat, amely az önkormányzat működéséhez szükséges
bevételeken és kiadásokon kívül a már korábban jóváhagyott pályázatok
önrészét és a különböző támogatásokból megvalósuló fejlesztések kiadásait is tartalmazza. Az idei évre ütemezett fejlesztések között az oktatás-,
az egészségügy és a sportélet területén kívül jelentős összegeket fordít
a város a helyi közutak, közterek és parkok fejlesztéseire is. A költségvetésről Pállné Kovács Máriát, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét kérdeztük.

D

unakeszi Város Képviselő-testülete a 2016.
február 25-i ülésén elfogadta Dióssi Csaba
polgármester által benyújtott költségvetési tervezetet, amely úgy került kialakításra, hogy az
összhangban álljon a dunakeszi lakosság igényeivel,
valamint biztosított legyen a város közterületeinek és
közintézményeinek magas színvonalon történő működtetése és fejlesztése.
Dunakeszi, az előző évek felelős gazdálkodásának
eredményeképpen stabil, kiszámítható pénzügyi lábakon áll, a kiadásokat az idei évi bevételekből, valamint a lekötött betétek és forgatási célú értékpapírok
felhasználásával teljes mértékben fedezni tudja, hitel
felvételére továbbra sincs szüksége a városnak.
2016. évi költségvetése 6.4 milliárd forint, amelyben a működési bevétel 4,9 milliárd forint – mondta
az osztályvezető asszony.
A működési bevételeknél a legnagyobb arányt a helyi adók képviselik 2,78 milliárd forinttal. Ebből az
építményadó bevétel lakossági része várhatóan 5060 millió forinttal lesz idén kevesebb. Január 1-jétől
módosult az építményadóról szóló rendelet, amelynek folytán a lakás céljára szolgáló épület, épületrész
és üdülő esetén, az adó évi mértéke, az építmény teljes
hasznos alapterülete után 800 Ft/m2-ről 240 Ft/m2re csökkent, továbbá jelentős kedvezményeket biztosít
városunk gyermekes családjai és nyugdíjasai számára.
Az adóbevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek az adócsoport azon kiemelt tevékenységei is, mint
az adó hátralékok beszedése, valamint az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott helyi iparűzési adó bevallások ellenőrzése is. Az építményadó módosításával az Önkormányzat célja az volt, hogy összességében véve több pénz maradjon a dunakeszi családoknál – hangsúlyozta az önkormányzat döntését Pállné
Kovács Mária..
A bevételek másik nagyobb része az állami támogatásokból származik, amelyek költségvetésünk működési bevételeinek 27%-át teszik ki, 1.3 milliárd Ft ös�szegben. A központi költségvetési támogatás 2016. évben is a feladatalapú támogatási rendszerben történik,
amelynek során az ellátandó kötelező feladatokon és
az ellátotti létszámon túl, korrekcióként figyelembevételre kerül a város adóerő-képességének mértéke is.
A kiterjesztett ingyenesen étkezők számának emelkedése folytán kevesebb bevétellel számoltunk az intézményeinknél, amely részben állami támogatásból,
illetve más önkormányzati bevételből kerül pótlásra.
A költségvetés működési kiadási összege – mely közel 4,1 milliárd Ft - az előző évhez képest minimális

összegben növekedett, mely az ellátotti létszám folyamatos növekedéséből adódik.
Önkormányzatunk tényleges állományi létszáma 2016. január 1-én 426 fő volt, melyből 407 fő teljes munkaidős és 19 fő részmunkaidős foglalkoztatott.
Önkormányzatunknál a megnövekedett ellátandó feladatok miatt a szociális területen és óvodáinkban jelenleg is vannak betöltetlen üres álláshelyeink, ahova
várjuk a jelentkezéseket.
Az idei évben is, az állami pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva kívánjuk foglalkoztatni azon lakosainkat, akik valamilyen oknál fogva elveszítették munkahelyüket és a vonatkozó jogszabály
alapján jogosultak a közfoglalkoztatási programban
való részvételre.
A dologi kiadásoknál az intézmény működtetési
költségeken kívül a város üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások is jelentkeznek, pl. a közvilágítás biztosítása és karbantartása a város teljes területére vonatkozóan, út és a csatornahálózat fenntartása,
tisztítása, a helyi közlekedés biztosítása, a zöld területek fenntartása, virágosítás stb.
Bizonyos feladatok, szolgáltatások a lakosság magasabb szintű kiszolgálása érdekében bővültek, például a helyi közlekedés járatainak száma, és a közvilágítás hálózata is növekedett, ennek megfelelően
ezen feladatokra nagyobb összegek kerültek tervezésre.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat 2016. évben is fontos feladatának tartja
azon társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való
együttműködést, amelyek tevékenysége a város kulturális, sport és közrendvédelmi területeire terjednek ki,
továbbá azon szervezetek támogatását, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint vesznek részt.
Ezen támogatásokra összességében közel 210 millió
forint került elkülönítésre. A közoktatási, közművelődési intézmények, civil egyesületek támogatására 41
millió forint, az egyházak támogatására 10 millió forint, a sportegyesületek támogatására 34 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület.
A város kulturális életének és a lakosság szabadidős tevékenységének színesítése, gazdagítása érdekében az idei évben is gondoskodik az Önkormányzat a
Programiroda szervezésében több nagyszabású városi
rendezvény megvalósításáról. (pl. Majális, Gyereknap,
Dunakeszi Feszt, Augusztus 20-i rendezvény, Lakótelepi Mulatság, Szent Mihály-napi búcsú, Adventi ünnepség sorozat stb.). Ezeken kívül több új rendezvén�nyel is készül a Programiroda, például Foci EB Terasz
vagy Jazz Fesztivál.
Az idei évi költségvetésben is kiemelt szempont a
város infrastruktúrájának és intézményeinek fejlesztése, felújítása, a már folyamatban lévő beruházások
befejezése, valamint új beruházások megvalósítása.
Beruházási kiadásokra 432 millió Ft, felújítási kiadásokra 290 millió Ft került tervezésre. A képviselő-testület számos jelentős fejlesztési célt megfogalmazott,
amelyek egy részét saját forrásból, más részét pedig
pályázati támogatások útján kívánja megvalósítani. A
különböző fejlesztések előkészítése folyamatos, a tervezési munkákhoz, valamint az esetlegesen felmerülő
önrész biztosításához jelentős összegű tartalék elkülönítésére került sor, 810 millió Ft összegben.
Dunakeszi Város Önkormányzata továbbra is a
tervszerű, kiegyensúlyozott és gazdaságos működésének köszönhetően megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, amelynek révén biztosítani tudja
a rá háruló kötelező feladatok ellátásán kívül a város
lakosságának igényéihez igazodó önként vállalt feladatok és fejlesztések kiadásainak finanszírozását is –
mondta Pállné Kovács Mária pénzügyi osztályvezető.

A szerk.
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A februári bővülés még több család
számára teszi elérhetővé a CSOK-ot
Egységes keretet teremt az Otthonteremtési Program számára a február 10-én elfogadott két új kormányrendelet, amelyek egyike
a használt lakásokra, a másik az új lakásokra vonatkozó építési, támogatási, jogosultsági szabályokat tartalmazza. Tuzson Bence,
a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője lapunknak elmondta: a kormány célja, hogy még több magyar családnak sikerüljön új lakáshoz jutnia.
– Ebben az esetben irányadó, hogy mikor teljesült a
kifizetés, tehát hogy mely
időpontra tehető a banki
utalás esetén a jóváírás vagy
a kézpénzes fizetésnél a kézhezvétel – ennek megfelelően kell az adott adóévre vonatkozó áfa-kulcsot alkalmazni. Ha a teljesítés 2015.
december 31-ig megtörtént,
az előlegről szóló számlának
27 százalékos áfát kell tartalmaznia, a 2016. január 1-jét
követően kifizetett (előleggel
csökkentett) összeg kifizetésekor pedig már az 5 százalékos áfát kell felszámítani.
– Milyen tanáccsal látná
el azokat, akik bruttó árral
szerződtek/szerződnek? Előfordulhat, hogy a megkötött
szerződés nem tartalmazza
a nettó árat, csak az ún. teljes vételárat. Ezek a vevők
hogyan tudják érvényesíteni az áfa-csökkentést?
– Mi tette szükségessé azt,
hogy változtassanak a szabályozáson?
– A február 10-én elfogadott rendeletek egyrészt a lehetőségek bővülését, másrészt könnyítéseket hoztak.
Könnyítésnek számít például
azt, hogy a korábbi energiahatékonysági követelmény
kikerült a CSOK koncepciójából, tehát nincsenek már
tíz, húsz és harminc százalékos bónuszok, így az igénylők a gyerekek számának
megfelelő legmagasabb ös�szeget kaphatják meg. Ennek
köszönhetően minden család azonos feltételekkel veheti igénybe a kedvezményt,
és egyszerűsödik az igényélés folyamata is, magyarán
csökken a bürokrácia.
Lényeges, hogy az épületenergetikai követelmények
csak a CSOK igénylése szempontjából nem mérvadóak, tehát ez nem azt jelenti,
hogy ezután senkinek nem
kell betartania az energetikai
szabályozásokat. Az új lakásoknál a támogatás használatba vételi engedélyhez kötött, amelynek kiadásakor a
hatóság az építésügyi eljárás
keretében vizsgálja, hogy az
ingatlan megfelel-e az előírt
energetikai jellemzőknek.
– Nemcsak az energiahatékonysági kritériumok változtak kedvezően, hanem az
adózási feltételek is. Mit érdemes ezzel kapcsolatban
tudnunk?

– Az adózással összefüggésben két említésre méltó
változás is történt az elmúlt
időszakban. A CSOK egyik
fontos intézkedése, hogy a
legfeljebb 150 négyzetméter
hasznos alapterületű lakások és a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóházak bekerülési
költségének megfizetéséhez,
valamint az építési telek vételárának kifizetéséhez adóvisszatérítési támogatás igényelhető. Tehát, ha az otthonteremtő önerőből új lakóingatlant épít, az építkezés
(saját nevére szóló) számlával igazolt költségeinek áfájából igényelhet vissza adóvisszatérítési támogatást maximum 5 millió forint ös�szegig. A támogatás érvényesítésénél kizárólag 2015.
január 1-jét követően kiállított számlák fogadhatóak el.
A másik adózással kapcsolatos változás már 2016. január 1-jén érvénybe lépett,
tudniillik január 1-jei hatál�lyal 27 százalékról 5 százalékra, tehát 22 százalékkal
csökkent a lakás-áfa. Azok a
családok, akik új lakást szeretnének vásárolni, már a
kedvezményes, öt százalékos
adókulccsal tehetik azt.
– Hogyan tudják érvényesíteni ezt az új, 5 százalékos
áfát azok, akik tavaly még
az akkor érvényes 27 százalékos áfával előleget fizettek, és idén kapnak végszámlát?

– Kezdjük azzal, hogy nem
szabad olyan szerződést kötni, amelyen csak bruttó ár
szerepel! Másrészt arra kérem a leendő otthonteremtőket, hogy figyeljenek arra
oda, hogy az újonnan megkötött szerződéseken az 5%os áfa szerepeljen! A lakásáfa csökkentésével is az volt
a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a
magyar családok zsebében.
Őszintén bízom abban, hogy
ez a 22 százalékpontos csökkenés jelentős összeget hagy
az otthonteremtőknél. Ha a
lakásszerződés még tavaly
köttetett, de a teljesítés 2016.
január 1-je után történik, a
fizetendő összeg megállapítása a vevő és eladó közötti megállapodás eredményétől függ. Ez egy polgári jogi
jogviszony, amely a szerződő feleken múlik, akik jogvita esetén a bírósághoz fordulhatnak. Reményeink szerint a korábbi bruttó összegben kötött megállapodások
összegét az eladó az általános forgalmi adó mértékével
arányosan csökkenti.
– A CSOK összege illeték
megfizetésére is felhasználható?
– Az illetékről szóló törvény szerint, amennyiben a
lakástulajdon szerzője a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül, ennek összegét a lakástulajdon forgalmi értékből le
kell vonni. Tehát illetéket a

lakás forgalmi értékének a
CSOK-kal csökkentett ös�szege után kell megfizetni.
A CSOK lakáscélú állami
támogatás, illetékkedvezmény nyújt, az közvetlenül
nem használható fel az illeték megfizetésére.
– Gyakorta felmerül az
emeletráépítés, tetőtér-beépítés kérdésköre is! Ha jól
tudjuk, itt is történtek változások a február 10-i rendeleteknek köszönhetően.
Mit érdemes erről tudni?
– A februárban elfogadott,
új lakások építési szabályait
tartalmazó rendeletben foglaltak szerint most már a tetőtér beépítésére is igénybe
vehető a 10 millió forintos
támogatás. Ha valaki például a megvásárolt padlástérre szeretne emeletet építeni, a tetőtérben legalább
két új engedélyköteles lakást
alakítana ki, igényelheti a
CSOK támogatást. Hangsúlyozom, a törvény a lakásépítést támogatja, nem a bővítést. Ha valaki csak két
szobát szeretne kialakítani a
tetőtérben, azt még nem nevezzük lakásépítésnek. Az
csak bővítés.

mogatást és 10 millió forint
kamattámogatott hitelt jelent. Beszéljünk erről a kamattámogatott hitelről! Milyen feltételekkel lehet igényelni hitelt a támogatás
mellé?
– Ahogy a kérdésében is
benne volt, a kamattámogatott hitelt a 10 millió forintos CSOK mellé vehetik fel
az otthonteremtők, és a hitelintézet a saját forrásai terhére adja. Az állam itt abban
vállal szerepet, hogy an�nyi százalékpontos támogatást nyújt a hitelintézet részére, hogy a hitel kamata ne
haladja meg a 3 százalékot. A
kamattámogatást az állam a
kölcsön futamidejének első
25 évére nyújtja. A lakásépítési támogatásról szóló rendelet szerint a háromgyerekesek, vagy három gyermeket vállalók akkor igényelhetik a 10 millió forintos ka-

– Utolsó kérdésem a tulajdoni korlátokkal kapcsolatos. Milyen feltételeket támaszt a CSOK az igénylőkkel szemben?
– Az új és a használt ingatlan vásárlása esetén egyaránt feltétel az, hogy a
CSOK-kal érintett ingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek
tulajdont és mindkét félnek bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Az új
lakás építése vagy vásárlása esetén a CSOK odaítélése
szempontjából nem minősül
kizáró oknak, ha az igénylők már rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal, de feltétel az, hogy a CSOK felhasználásával vásárolt lakásban
tartózkodjanak életvitelszerűen, és ezt igazolni tudják
la kcímkár t ya-másolatta l.
Kiemelném még azt, hogy a
használt lakások vásárlására

– És a bővítésre nem igényelhető támogatás?
– De igen. Az otthonteremtési kedvezmény bővítésre is megkapható a használt
lakásokra igényelhető támogatással megegyező összegben. Ebben az esetben a támogatást igénybe vevőnek
a lakás hasznos alapterületét legalább egy lakószobával (8 m2) kell bővítenie. Ez
teljesíthető tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel is.
– Mostanság gyakran kérdezik azt is az emberek,
hogy a hazánkban ma még
rendhagyónak számító épületek – például földházak –
építésére is lehet-e CSOK-ot
igényelni?
– Természetesen. Minden olyan ingatlanra igénybe vehető a támogatás, amely
megfelel a helyi viszonyoknak, és az építésügyi hatóság
lakóingatlannak minősíti. A
négyzetméter minimumokat
azonban itt is figyelembe kell
venni.
– A CSOK egyik legnagyobb dobása a sokat emlegetett 10+10 millió forint,
amely 10 millió forintos tá-

mattámogatott hitelt, ha az
igénylés időpontjában nincs
nyilvántartva
tartozásuk
a központi hitelinformációs rendszerben (KHR), vagy
a KHR-ben szereplő tartozásukat már legalább egy
éve teljesítették. Egyébként
ez egy szigorúan forintalapú hitel, és annyit még mindenképp el kell itt mondani,
hogy lakás-előtakarékossági
szerződés alapján folyósított
kölcsönre, áthidaló kölcsönre, meglévő kölcsöntartozás
kiegyenlítésére, és lejárt tőketartozásra nem használható fel.

igényelt támogatások esetén
az igénylőnek csak 50 százalékos tulajdonjoga lehet más
ingatlanban. Ötven százalékot meghaladó tulajdonjoga
csak akkor lehet, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt. A használt lakásokra
vonatkozó rendelet arra is
kitér, hogy amennyiben az
igénylő a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül
értékesítette az ingatlanát,
annak összegét be kell forgatnia a CSOK igénybevételével vásárolt lakásba.
A szerk.
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Nőtt a gépjárműlopások Kunhalmi Ágnes: önbizalom
teljes hiánya miatt nem
és a balesetek száma

Fő ok a gondatlanság és figyelmetlenség

Az év első két hónapja a gépjárműlopások- és feltörések szempontjából
nem úgy alakult, ahogyan azt a rendőrség szerette volna – tájékoztatta
a média képviselőit a Dunakeszi Rendőrkapitányság szokásos havi sajtótájékoztatóján Berki Csilla rendőr alezredes. Az év első két hónapjában
számszakilag sokkal több baleset történt, mint a tavalyi év adott időszakában – ezt már Serfőzőné Kozma Ilona osztályvezető jelentette be.

A

tavalyi év hasonló időszakához képest mutatkozó növekedés leginkább a gépkocsivezetők gondatlanságára vezethető vissza. A rendőrség nyomatékosan kéri a városban élőket, amennyiben lehetőségük van rá, az autóikkal zárt udvarban
vagy garázsban parkoljanak, a gépkocsikat
ne hagyják az utcán. Emellett tegyenek meg
minden óvintézkedést, hogy az autót ne lehessen könnyen eltulajdonítani, például használjanak riasztót, indításgátlót, kormány- vagy
váltózárat. A gépjárműfeltörések sokszor
azért következnek be, mert sokan az utastérben hagyják táskájukat, telefonjukat, műszaki cikkeket, ezzel szinte felkínálják az elkövetőknek az eltulajdonítás lehetőségét. Ha már
szükséges magunkkal vinni ezeket az eszközöket, akkor tegyük a csomagtartóba még mielőtt elindulunk – tanácsolta Berki Csilla. A
bűnügyi osztály vezetője még elmondta, hogy
februárban az idősek megtévesztésének egy új
módszerével is találkoztak, amikor az elkövetők az önkormányzat képviselőinek adták ki
magukat s egy idős hölgytől pénzt loptak el
azzal a hivatkozással, hogy burgonyát hoztak
részére.
A tavalyi év kemény statisztikái ellené-

re úgy tűnik, hogy januárban és februárban
számszakilag sokkal több baleset történt,
mint a tavalyi év adott időszakában – ezt már
Serfőzőné Kozma Ilona jelentette be a sajtó
képviselői számára. A rendőrség a közelmúltban közleményt adott ki, hogy a gyalogosok
és a kerékpárosok mennyire veszélyeztetettek a Dunakeszi Rendőrkapitánysághoz tartozó városokban. - Fontos a látni és a látszódni elv, a kapitányságon különböző fényvisszaverő eszközöket adunk a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Az eszközök egy részét már
ki is tudtuk osztani – hangsúlyozta a közlekedésrendészeti osztály vezetője, aki újra nyomatékkal kérte a gyalogosokat és kerékpározókat, hogy ezeket az eszközöket mindenki
használja és tegye magát láthatóvá a gépkocsivezetők számára. A gázolásos balesetek egyik
gyakori oka, hogy a gyalogosok gyakran nem
a gyalogátkelőhelyet veszik igénybe. Felhívta
arra is a figyelmet, hogy a gyalogosnak akkor
van igazából elsőbbsége, ha ezt már megadták neki. A front, időjárási körülmények nagyon befolyásolják a balesetek bekövetkeztét,
a kapitányság területén a fő ok az elsőbbségi
jogok megadásának hiánya, s a balesetek több
mint fele a délutáni órákban történik, szinte
mindegyik halálos kimenetelű gyalogos gázolás idején esett az eső és borult volt az idő.
Az osztályvezető asszony fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy jellemző baleseti gócpont
nincsen a kapitányság területén. Serfőzőné
Kozma Ilona hangsúlyozta, hogy a kerékpárosok esetében a kötelező tartozékok meglétét
is folyamatosan ellenőrzik a rendőrök, akik
inkább láthatósági mellényt adnak a szabálytalankodóknak és ritkább esetben büntetnek.
(B. Szentmártoni)

tudunk megmozdulni

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem más, mint egy adósságot termelő gyár, tartozásait nem érdemes rendezni, mert az egész rendszer úgy rossz, ahogy van – nyilatkozta a sajtó képviselőinek Vácott Kunhalmi Ágnes. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője bírálta
a kormánypárti politikusok felkészültségét és a kormány teljesítményét,
aki szerint nincs jövőképük, s ezt minden eszközzel megpróbálják elfedni.
Bejelentette, hogy a pártjuk által kezdett tüntetéssorozatot folytatják,
s március 15-én újra a Nemzeti választási Iroda épülete elé várják szimpatizánsaikat, akikkel csatlakoznak majd az oktatás ügyében rendezett
civil megmozduláshoz.

A

z oktatás kérdését
az MSZP politikájának középpontjává
kívánja tenni, jelentette be
Kunhalmi Ágnes. Ennek keretében először is vissza fogják pótolni azt a 200 milliárd forintot, melyet – mint
fogalmazott - 2010 óta a kormány elvett. Valótlan állításnak nevezte, hogy a közoktatás csődbe ment volna az
önkormányzati működtetés
időszakában. A párt szerint
egy kreatív, demokratikus
és stresszmentes iskolát kell
létrehozni Magyarországon.
Minimum célkitűzésük a
zéró tolerancia a funkcionális analfabetizmussal szemben, vagyis senki nem kerülhet ki úgy az iskolapadból, hogy nem tud helyesen írni, olvasni, számolni
és nincs logikai képessége.
Második vállalásuk, hogy a
közoktatás elhagyó diákoknak folyékonyan kell beszélni angolul. Harmadik vállalásuk pedig, hogy a diákoknak alapszinten meg kell tanulni programozni. Kunhalmi Ágnes szerint egy ilyen
globalizált és tudásra épülő világban, amely körülvesz
bennünket, a magyar gazda-

Kunhalmi Ágnes kritikusan és önkritikusan fogalmazott

ság ereje az új tudáson fog
tudni alapulni.
Lapunk azon kérdésére,
hogy ha rosszul és tehetségtelenül kormányoz a Fidesz,
akkor miért vezeti mégis a
közvélemény-kutatások alapján a népszerűségi listát, az
MSZP képviselője úgy fogalmazott, hogy a kormánypárt
a korábban elveszített egy
millió támogatójából a migráns ügyben tanúsított gyűlöletkampányával csak 600
ezer főt tudott visszahódítani. A baloldal fő problémájának azt tartotta, hogy szétaprózódott, nem tud egysége-

sen fellépni a kormány politikájával szemben. – Mi az
önbizalom teljes hiánya miatt nem tudunk megmozdulni, a szavazóink nagy része nem hiszi el, hogy jobban
tudnánk kormányozni az országot, s azt sem, hogy le tudnánk váltani a mostani kormányt – fogalmazott Kunhalmi Ágnes, aki úgy látja,
hogy az országban élő emberek többsége változást akar, s
ennek nekik meg kell teremteni a politikai lehetőségét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Huszártáborral várja látogatóit a szentendrei Skanzen
MÁRCIUS 15-I HOSSZÚ HÉTVÉGÉNKEN egy igazi huszártábort verünk fel
a Skanzenben, ahol lóra pattanhatnak a bátrak, vagy kardot, csákót készíthetnek,
de még huszárpróbának is alávethetik magukat - olvasható a Skanzen honlapján,
melyen a háromnapos tartalmas programok sokaságáról tájékozódhatnak a látogatók.
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Ismét díjazták a DDC
társadalmi tevékenységét

Elismerést nyert a „Duna-Dráva a tehetségekért” ösztöndíj program

2016. február 26-án tartotta a GAP Média Kft. 3 Jó Cselekedet nevű társadalmi kezdeményezésének díjátadó estjét. A jótékonysági verseny helyezettjei között szerepel a Duna-Dráva Cement Kft. is.

A

vállalat 3 projektjével indult, ezek közül végül a
„Legnagyvonalúbb jó cselekedet” kategóriában ért el első
helyezést. A DDC nagy hangsúlyt
fektet a társadalmi felelősségvállalásra, így a cementgyárak környezetében élő települések lakóiért
végzett munkáját korábban már
többször is elismerték.
A 3 Jó Cselekedet pályázat azzal a céllal jött létre, hogy elismerje
és értékelje azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja mások segítése minél emberibb és ötletesebb
programokon keresztül. A versenyre mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok adhatták be pályázatukat, a je-

lentkezés feltétele évi 3 jócselekedet végrehajtása volt.
A Duna-Dráva Cement Kft., hazánk egyik meghatározó építőipari társaságaként a minőségi építőanyag gyártás és a környezettudatos technológiák alkalmazása mellett nagy hangsúlyt fektet a
társadalmi szerepvállalására is. A

vállalat 3 különböző kezdeményezésével pályázott, melyek fontos és
állandó elemei társadalmi felelősségvállalási programjának.
A 2011-ben elindított Zöld Megoldás-pályázat, melynek célja a
vállalat által üzemeltetett két cementgyár vonzáskörzetében elhelyezkedő települések infrastruktúrájának környezettudatos fejlesztése, a „Legzöldebb jócselekedet” kategóriában indult. A „Duna-Dráva
a tehetségekért” ösztöndíj program, amely szintén a cementgyárak környezetében élő tehetséges
gyermekek támogatását tűzte ki
célul a „Legnagyvonalúbb jó cselekedet” kategóriában, míg a középiskolásokat célzó, környezetvédelmi vetélkedő és gyárlátogatás, vagyis a Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Nap a „Legkreatívabb jó cselekedetért” járó díjért
szállt versenybe. A hattagú független zsűri a Budapesten megtartott
díjkiosztó esten végül a „DunaDráva a tehetségekért” programot
találta elismerésre méltónak. A díjat Szarkándi János (képünkön) elnök-vezérigazgató vette át.
Fotó: Guth Zoltán
és Kapás Gergő
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Nőnapi szoborcsokor

Szemet gyönyörködtető, lelket vidító, szinte párbeszédre is késztető kisméretű szobrok. Fiatal lányok, asszonyok együtt vidáman csevegve, egyedül elmerengve láthatók azon a „Hódolat a nőknek” című különleges tárlaton, melyet a Nőnap alkalmából rendeztek Dunakeszin, a VOKE József Attila
Művelődési Központban Kutas László szobrász, éremművész alkotásaiból.

Jubileumi Szentendrei
Tavaszi Fesztivál

2016. április 8-24. között ismét igazi kulturális, összművészeti zsongás fogadja a Szentendrére látogatókat, hiszen a Tavaszi Fesztivál keretén belül
több mint harminc színházi, zenés, irodalmi és ismeretterjesztő programra kerül sor, valamint tíz kiállítás közül választhat majd a közönség olvasható a város honlapján.

A

z immáron harmincadik
alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat célja, hogy a tavaszi időszakban kiemelkedő színvonalú kulturális kínálatot nyújtson a városban
és a térségben élőknek, valamint a
hozzánk látogatók számára.
A művészeti koncepció továbbra is kettős: egyrészt teret biztosít
az itt élő alkotóknak és művészeti együtteseknek a helyben történő bemutatkozásra, másrészt pe-

dig igyekszik minél szélesebb körben és témában fellépési lehetőséget kínálni a különböző magyar
produkcióknak.
Új színfoltja a Fesztiválnak,
hogy a kínálatában hosszú évek
után idén újra határon túli színházi előadások is szerepelnek, ráadásul ezek egyike több szempontból is különleges, hiszen lakásszínházi előadást most először
láthat a közönség Szentendrén.
Ezen kívül igazi széles reperto-

ár várja zenekedvelőket. Így pl. az
ElevenKert színpadán, az "Ági és
Fiúk" és vendégeik Kontroll Csoport dalokat játszanak, felcsendülnek majd a Bizottság számai
ef.Zámbó István "Öcsike" és zenésztársai tolmácsolásában, a Pest
Megyei Könyvtár Színháztermében pedig fellép többek között Péterfy Bori a Love Band nevű zenekarával, a Hot Jazz Band, illetve a Misztrál és Bolba Éva is a
Jazzterlánccal.

Ancsányi Ivett lett
2016 Dunakanyar Hangja

„Éljen minden bájos, szép nő,/Édes, egyszerű, mélyen érző,/Gondot űző, kedves kincs,/Náluk szebb
a földön nincs!” Ezzel a népszerű, Felice Giardini
1700-as években élt olasz komponista által szerzett
kórusművel köszöntötte március 4-én a közönséget a
Magyar Örökség díjas Tungsram Kodály Zoltán férfikar kamarakórusa Pálinkás Péter karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja vezényletével. A felhőtlen hangulatú, kellemes, vidám melódiájú mű elhangzása
után Harangozó Katalin, a tárlat rendezője köszöntötte a megjelent mestert és a nagyszámú érdeklődőt.
Gondolatgazdag tárlatnyitója bevezetőjében Dr.
Molnár György, Dunakeszi város jegyzője a Nő szónak a szinonima szótárban található sokféle jelentését idézte, ám megjegyezte, hogy egy fogalom hiányzik a felsorolásból, mégpedig az a szó, hogy anya. „Az
anya, aki nem más, mint az, akinek a létünket, az életünket köszönhetjük… Azzal, hogy egy nő életet ad
gyermekének, olyan más dimenzióba kerül át, amit
senki más nem érthet meg. Apaként csodálatos érzés
volt azt az aprócska embert megfogni, megölelni, aki
a saját vérem, a gyermekem. De egy nő anyaként teljesül ki igazán” fogalmazott.
A nő örök talány a férfi számára. Ezt a gondolatot boncolgatta beszéde további részében, kijelentve:
„Akarjuk megfejteni a női lélek titkát…
Aztán persze be kell látnunk, hogy mégse sikerül,
na de majd legközelebb…” vonta le a következtetést.
Rátérve a bemutatott műalkotásokra, azzal folytatta, hogy „Kutas László a nő sokszínűségét adja vis�sza számunkra. Szobrai annak ellenére, hogy egy-egy
rögzült pillanatot mutatnak be, átsugárzik rajtuk az
élet dinamizmusa… Az alkotó a női lét sokszínűségét tárja elénk – bronzba öntve. Láthatjuk a játszadozó kislányt éppúgy, mint az anyát, akinek a nyakában
gyermeke csimpaszkodik. Megörökítette a szemlélődő nőt, a kacér nőt, a csacsogó, egymással pletykálkodó nőt… A mai világban, amikor a klasszikus nő-

férfi szerepek nem szükségképpen igazodnak a biológiai adottságokhoz, különösen fontos a hagyományos
értékrend, amelyben a nő a férfi hódolatának tárgya.
Hogy miért fontos ez? Mert a Teremtő így akarta! Ez
általában is igaz, de még sokkal jobb hódolni annak a
nőnek, akivel férfiként az életünket osztjuk meg, akit
társunknak tudhatunk.”
A férfikórus nagyszerű előadásában előbb női témájú népszerű operett részletek hangzottak el, majd
az érces hangú énekkar férfias, korabeli katonadalokkal zárta műsorát, melyben szólót énekelt Pálinkás László, Máté Miklós és Kiss Gábor.
Végezetül Harangozó Katalin köszönetet mondott
Gádor Emil Zsoltnak, aki lehetővé tette, hogy a szentendrei Kutas (P’art) Galéria anyagából létrejött a nőnapi tárlat.
A március 18-ig látható kiállítást látogatók számára a különleges szobrok hangulatát erősítve ide kívánkozik Virginia Woolf angol regényírónő mondása: „Sokszor úgy tűnik, nem nő vagy, hanem a fény,
amely a virágra vetül”.
Katona M. István
A szerző felvétele

Szabados Alexandra vehette át Dunakeszi díját

Idén Ancsányi Ivett, 17 éves hódmezővásárhelyi lány lett a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny győztese! Az ország legrangosabb térségi tehetségkutatójának
döntőjét ezúttal is Dunakeszin, a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében rendezték meg. A versenyre ebben az évben is több mint száz énekes jelentkezett,
akik közül az öttagú szakmai zsűri véleményezése alapján Ivett bizonyult a legjobbnak.

A

telt házas rendezvényt Dunakeszi pol- vetően kilenc énekes produkcióját hallgathatta
gármestere, Dióssi Csaba nyitotta meg, meg a közönség, majd egy rövid szünet után ismét egy dunakeszi tánciskola, a Selyem
aki beszédében - a szerveFruzsina által vezetett Dream
zők mellett - külön köszönetét fejezFactory Fitness tanítványaite ki azoknak a versenyzőknek,
nak fellépésével folytatódott
akik több száz kilométerről éra műsor.
keztek a városba, hogy részt veA több mint 4 órás gálaesten
gyenek a Dunakanyar Hangaz előző évek nyertesei is felja versenyen. Az Önkormányléptek, így Polgár László, Kozat támogatásának köszönheváts Vera, Kádár-Szabó Bence,
tően a rendezvényre a belépés
Huy Le Benji, Nagy Nóri, Fehér
idén is ingyenes volt mindenki
Lili, valamint az előző évi gyerszámára.
mek kategória győztese Molnár
A tehetségkutató főtámogatóAlíz is énekeltek!
ja az ALL DOOR Kft. volt, melyA zsűri döntése alapján 2016nek ügyvezető-igazgatója, Szabó
ban, a 7. Dunakanyar HangSándor elmondta; a rendezvényja verseny győztese ANCSÁsorozat bebizonyította számára,
NYI IVETT lett. Második hehogy nagyon is van létjogosultsága
lyen Horváth Krisztián, harmaa Dunakanyar Hangja versenynek.
dik helyen pedig Fábián NikoNagyon boldog, hogy segíthette a
lett végzett. Különdíjas énekes
magyarországi tehetségek felkulett Sárközi Edina és Nárai Zoltatását, és fantasztikusan érezte
tán. A gyermek kategóriát ebmagát végig a verseny ideje alatt.
ben az évben a váci Magos Anna
A döntő-finálé szokás szerint
nyerte meg. Dunakeszi különdítáncshow-val vette kezdetét. Ezúttal
jasa idén Szabados Alexandra
a Kalmár Eleonóra vezette dunakeszi KreaDance tánciskola nö- A győztesnek Wernke Ádám, lett, akinek Dióssi Csaba polgármester személyesen gratulált és
vendékei léptek színpadra, akik
a rendezvény főszervezője
adta át a díjat
nyújtott át egy ajándékcsomahatalmas sikert arattak. Ezt kö-

got, amely a Dunakeszi a Mi városunk ajándéktárgyak mellett
egy 50.000 forint értékű kultúra
utalványt is tartalmazott.
A Dunakanyar Hangja verseny idei fődíját, amely egy két
személyes külföldi utazás Olaszországba, Velencébe, a váci
TDM Travel Utazási Iroda ajánlotta fel. A nyertes továbbá profi hangstúdióban énekelhet fel
egy dalt, amelyről videoklipet
is forgatnak majd a Z Hang-és
Fény stúdió jóvoltából, de számos más értékes nyereményben
is részesült a rendezvény támogatóinak köszönhetően.

A dunakeszi Part Cafe Étterem 30.000 forint költőpénzt
nyújtott át a nyertesnek a velencei utazáshoz, valamint 10.000
forint értékű vacsorameghívást
is ajándékozott.
A gyermek kategória győztesének a dunakeszi Kids Oasis
ajánlott fel egy csodálatos wellness hétvégét az egész család
számára, a Különdíjas énekes
pedig a gödi Aphrodite Wellness Hotelben tölthet el másodmagával egy fantasztikus pihentető hétvégét.
Fotó: Mózes Bernadett

A rendezvény támogatói:
• Kids Oasis • Part Cafe •
Auchan • UnioTech • Paprika
Étterem • Közüzemi kft. •
Dream Factory Fitness • Héliosz
szolárium • VOKE • LightTech
• InComp • Realsys Computer
• OpticWorld • Burger House
• Lotte Nyelviskola • Horze
• A kávéház • Medipark •
Boszorkány konyha • Kata pult
• Curves • Passzió • Gecco Pub •
Gumis Ember • Vági Cukrászda
• Bod Reflex • Telekeszi TV •
Dunakeszi Polgár
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Idén is összecsapnak a magyar honvédők
az osztrákokkal a Duna-parti csatamezőn

TOBORZÓ DUNAKESZIN
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve a városi önkormányzat immár félévtizede minden évben megrendezi a Dunakeszi Viadalt hagyományőrző katonák és diákok közreműködésével.

A

magyar
nemzet
felemelő és egyben
tragikus történelmi eseményeit kor-

hű öltözékben és fegyverzetben harcoló huszárok, osztrák vértesek, gyalogos nemzetőrök, magyar és osztrák

tüzérek idézik fel március 11én délelőtt a Duna-parti Katonadombon.
A városban szép hagyomány, hogy a „csatában” közreműködő Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium tagjai
Dióssi Csaba polgármesterrel toborzót tartanak a tanuló
ifjúság körében, akik számára különleges élményt jelent
a Dunakeszi Viadal előkészülete és harcoló csapatok küzdelmének megtekintése.
Hétfő délelőtt a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói
előtt Gyúró Tamás művészeti vezető középiskolásokból
álló táncosai felelevenítették
a korabeli toborzók hangula-

tát. Dióssi Csaba polgármester felhívására közfelkiáltással jelezték a tanulók, hogy
ott lesznek a március 11-i rendezvényen, akiknek nagyon
tetszettek az elmúlt években rendezett viadalok, melyekben sokuk személyesen is
részt vett a „harcoló fiatalok”
csapataiban.
A huszárok toborzója után
Horváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony kezdeményezésére a diákok és
a felnőttek közösen énekelték a Kossuth Lajos azt üzente… című nótát, készülve az
V. Dunakeszi Viadalra.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

Zene, tánc, ritmus, próza

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola gálaműsora
Hagyományos tavaszi gálaműsorát március 5-én rendezte meg a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola a VOKE József Attila Művelődési Központban.
A közreműködők ezúttal az intézmény művészeti csoportjai voltak.

A

szépszámú közönséget Farkas Pál
i ntézmény vez ető köszöntötte azzal, hogy a növendékek egyéni képzése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti csoportok folyamatos, nemegyszer országos sikereket is
elérő, alkotó munkájára is.
Bizet Carmen című operájából a Habanéra áriára koreografált tánccal kezdte az estét az
Et Vie Danse táncegyüttes művészeti vezető: Nagyné Szőllősi Márta. A magával ragadó
produkció megalapozta az est
hangulatát. Még két alkalommal csodálhattuk meg a társulat produkcióit. A modern
balett eszköztárát vonultatták
fel a Queen együttes zenéjére komponált Memento című
táncjelenetben, majd Carl Orff
Carmina Burana című művé-

nek O Fortuna című monumentális nyitó kórusszámára
mutattak be rendkívül izgalmas táncot.
Következtek a balett tanszak
növendékei, akiket Dézsi Yvett
három éve tanít. Az egyre népszerűbb műfaj iránti érdeklődés jeleként a kezdetektől már
kétszeresére nőtt a gyereklétszám. A gálaesten két produkcióval szerepeltek. Elsőként a
ritmikus sportgimnasztikából ismert szalaggal „fűszerezett” táncot, majd a Johann
Strauss Kék Duna keringőjére készült koreográfiát csodálhattuk meg.
A tánc után próza. A művészeti iskola Komé-diákok nevű
fiatal színjátszói mutatkoztak be sikerrel Az egerek című
mesével. Művészeti vezetőjük
Kulcsár Lajos.
A néptáncot két korosztály

is képviselte. A Rokolya csoport tagjai 3-5 éve táncolnak
együtt, míg a Cinege csoport
már kilenc éves múltra tekinthet vissza. Ők a művészeti iskola legnagyobb 25 fős társulata, művészeti vezetőjük: Gyúró
Tamás. Galgamenti, illetve Rábaköz vidékéről való motívumokat láthattunk tőlük.
A gitárzenekar Kökény Zsuzsa művészeti vezető irányításával a művészeti iskola ugyancsak jó színvonalon
működő tanszaka. A nyolc
növendék ezúttal Rameau és
Haydn menüetteket adott elő.
Őket követte a fúvószenekar
Nyikos Róbert vezényletével,
színvonalas műsorukban többek között szamba, cha-chacha ritmusú zeneszámok következtek.
Végezetül ismét a ritmusé
volt a főszerep. A 10 éves születésnapját ünneplő Drums ütő
együttes adott feszes tempójú
ízelítőt a március 18-i jubileumi koncertjük műsorából.
Katona M. István
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A Dunakanyar Régió Utánpótlás Futball Club március 5-én hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az I. Mózner János Utánpótlás Emléktornát a váci sportcsarnokban. A sporteseményre
olyan klubok U12-es korosztályú csapatait hívták
meg a rendezők, melyekben felnőttként játszott
vagy edzőként tevékenykedett egykoron a kiváló
sportember. Az emléktornát megtisztelte jelenlétével dr. Mezey György, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya is.

Mózner János Utánpótlás Emléktorna
U

tánpótlás klubunk a
torna megrendezésével Mózner János
rendkívül értékes és gazdag
szellemi öröksége, sportemberi nagysága előtt szeretne méltóképpen tisztelegni –
mondta lapunknak Kiss Ferenc, az egykori kiváló labdarugó, a Dunakanyar Régió
UFC edzője, az 57 éves korában elhunyt, köztiszteletnek
örvendő sportember barátja.
Kiss Ferenc, és a klubelnök, Szél József célja célja,
hogy a legkorszerűbb, legértékesebb szakmai tapasztalatokat adják át a fiataloknak.
E sportszakmai koncepcióba illeszkedik az a szellemiség, amit Mózner János képviselt. – Nekem az egyik legjobb felnőttkori barátommá vált a profi foci révén, a
nyolcvanas években ismerkedtünk meg Vácon. Onnantól kezdve végigkísértük egymás életútját, sport-

pályafutását. János szellemi öröksége számunkra azt
„üzeni”, hogy egyéniségnek,
karakternek kell lenni. Mindig keresni kell az új utakat,
mert munkával, szorgalommal, tanulással mássá, jobbá formálhatjuk magunkat.
Jó példa erre János, aki nagyon jó labdarúgó volt, ám
minden szakmai képzettség
nélkül edző lett, s majd közel a negyvenhez beült az iskolapadba. Az UEFA képzésen belül elvégezte a „B”, az
„A” és a Pro licencet, mellette a Testnevelési Egyetemen
megszerezte a szakedzői diplomát is, mert ő mindig azt
vallotta, hogy hitelesnek kell
lenni a gyerekek, a labdarúgó társadalom előtt. Ezt vallom én is, mert csak így tudunk olyan labdarúgókat
nevelni, mint amilyen János volt – emlékezett barátjáról Kiss Ferenc, aki szerint Mózner János életének,

A hátsó sorban: Kiss Ferenc, dr. Mezey György, ifj. Mezey György

szakmai pályának kiemelkedő fejlődési szakasza volt
a felcsúti Puskás Akadémiánál eltöltött évek, ahol szellemileg sokat töltekezett, meg
tudott újulni. – Nagyon szép
éveket töltöttünk el együtt
játékosként, majd – levezetésként – Sződliget öregfiúk csapatában – tette hozzá
nosztalgiával.
A tornát az U12-es korosz-

Németh Andrással és brazil
világbajnokkal erősít
az Ipress Center-Vác
Az Ipress Center-Vác a következő szezonnak új felállású szakmai vezetéssel és megváltozott játékoskerettel vág neki. Az egyesület sportszakmai
irányítását nyártól Németh András veszi át szakmai igazgatóként, a vezetőedzői posztot a jövőben Szilágyi Zoltán tölti be. Több változás lesz a játékoskeretben is.

N

émeth András, a magyar női kézilabda
válogatott télen leköszönt szövetségi kapitánya,
hazánk egyik legeredményesebb edzője visszatér Vácra,
aki 2009 és 2011 között már
irányította az egyesület gazdasági és szakmai tevékenységét. Már ki is választotta az
új vezetőedzőt, Szilágyi Zoltánt, aki jelenleg a férfi NB
I/B-ben szereplő Dabas vezetőedzője, nyáron először vállal szerepet női csapatnál. A
tehetséges szakemberrel szintén 3 éves szerződést köt a
váci klub – olvasható a klub
közleményében.
A klub tájékoztatójából az is
kiderült, hogy a Ferencvárosba távozó Bíró Blanka helyére két évre szerződtette a 2013as világbajnok brazil válogatott
tagját, Barbara Arenhartot, aki
a Rió de Janeiro olimpia után
csatlakozik a csapat felkészüléséhez. „A hálóőr már közel tíz
éve játszik Európában, 2007ben a spanyol Valencia csapata volt az első európai állomás-

Barbara Arenhart

helye, azóta sorrendben a norvég Byasen, az osztrák Hypo
NÖ, a román Baie Mare együttesében szerepelt, jelenleg a
dán Nykobing csapatát erősíti. A 2013-as szerbiai világbajnokságon beválasztották a torna All-Star csapatába. Barbara Arenhart érkezésével a csapat megfelelően tudja pótolni
a távozó Bíró Blankát” – írja a
portál.
A másik brazil játékos-

sal, Karoline De Souzával két
éves szerződést kötöttek, aki
mindkét átlövő poszton és
védekezésben bevethető. A
Siófok után az osztrák Hypo
NÖ csapatában játszott, ahol
KEK győzelmet ünnepelhetett. Az osztrák bajnoknál
töltött év után Dániába igazolt, ahol először a Holstebro
csapatában szerepelt, jelenleg
pedig szintén a Nykobing játékosa.
Nyártól újra az Ipress
Center-Vác együttesét erősíti Temes Bernadett, aki
a bajnokság végén távozó szerb Kristina Liscevicet
pótolja. A válogatottban is
megfordult játékos a német
Metzingen csapatától érkezik haza, előtte játszott az
osztrák Hypo NÖ együttesében is, mellyel KEK győzelmet ünnepelhetett.
Balszélső és beálló pozícióban is új játékos érkezik Vácra a szerb válogatott Sanja
Radosavljevic a Radnicki
Kragujevac csapatából, és
Kecskemétről Takács Bianka.

tály számára rendezték, mert
Kiss Ferenc és Szél József –
a nagy többségtől eltérően szakmai meggyőződéssel vallják; a kis labdarúgó palánták
fejlődése szempontjából döntő, hogy a 8 és 12 év közötti
időszakban milyen szellemi és
szakmai képzésben részesülnek, kik és hogyan készítik fel
őket az életre, a sportolói pályafutásukra.

A Dunakanyar Régió UFC
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan játékosokat
neveljen, akik minden technikai és taktikai alappal rendelkezzenek majd, amikor
már nagypályán, nagy csapatokban játszanak. - A mi
mottónk, hogy „A foci mindenkié” – mondta Kiss Ferenc -, de aki „isten áldotta”
tehetség azt igyekszünk nagyobb klubokba irányítani a
fiatal fejlődése érdekében.
Az emléktornán a Kecskeméti TE-KLC, Bp. Honvéd,
Újpesti TE, Hatvan FC, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, ASI Dinamo Star
(Láng Vasas), Sződliget vett
részt, Vác városát pedig első
alkalommal házigazdaként
a Dunakanyar Régió UFC
képviselte.
A nézőtéren ott volt
Mózner János édesapja, özvegye, egykori csapattársai és barátai mellett dr. Mezey György, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya, többszörös magyar
bajnokedző is, aki a Duna-

kanyar Régió kérdésére kijelentette: „Annak örülök nagyon, hogy az általam nagyon tisztelt és szeretett játékosom, tanítványom, kollégám, Mózner János emlékét
így ápolják. Ő egy remek futballista, nagyszerű, tettre
kész, vidám ember volt. Úgy
látom ezeken a srácokon,
hogy ezt a csodálatos szellemiséget megörökölték, s tovább folytatják. Ez a legfontosabb nekem.” (Dr. Mezey
Györggyel készített interjúnkat a következő lapszámunkban közöljük. A szerk.)
Az I. Mózner János emléktornát a Puskás Akadémia nyerte, második helyen
a Budapest Honvéd végzett,
míg a harmadik az Újpesti
TE lett. A házigazda Dunakanyar Régió UFC labdarúgói az ötödik helyen végeztek. A torna legsportszerűbb
játékosa a sződligeti Király
Dániel lett, a Dunakanyar
Régió UFC játékosa, Bartha
Flórián bekerült az All Star
válogatottba.
Vetési Imre

