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Az adózásról szóló szabályozás talán leg-
fontosabb változása az egyetlen, 16 százalé-
kos kulcson alapuló adórendszer. Szintén po-
zitív változás, hogy a kamatjövedelemre há-
ruló közteher kulcsa is 16 százalékra csökken 
a korábbi 20 százalékról, viszont ettől az év-
től kezdve már kamatadót kell fizetni a nyitott 
kamatperiódusú, 2006. szeptember 1. előtt kö-
tött betét-, folyószámla-, bankkártya- és taka-
rékbetét-konstrukciók kamatára, valamint az 
ezt megelőzően kötött életbiztosítási szerző-
déshez kapcsolódó befizetés hozamára is.

(Írásunk a 3. oldalon)

Javításnál elsőbbséget élveznek a legforgalmasabb főutak 

(Írásunk a 6. oldalon)

A kormányablakok célja, hogy az ügyfe-
lek egyszerűen és gyorsan intézhessék ügye-
iket. Létrehozásukkal Magyarország Kormá-
nyának célja az ügyfeleket szolgáló jó Állam 
megteremtése. A kormányablak széleskörű 
tájékoztatást nyújt arról, hogy az állampol-
gárok ügyeiket mikor, hogyan és melyik ha-
tóságnál intézhetik, felvilágosítást ad arról, 
hogy az adott ügyben milyen kérelmet, for-
manyomtatványt szükséges előterjeszteni, il-
letve segít a szükséges formanyomtatványok 
kitöltésében, a csatolandó dokumentumok el-
lenőrzésében. 

Kormányablak
nyílt Vácon

Egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés

A 2011. január 1-jétől a megyei és fővárosi 
közigazgatási hivatalok jogutódjaiként lét-
rejött megyei és fővárosi kormányhivata-
lok a kormány általános hatáskörű terüle-
ti szervei, amelyek összehangolják és segítik 
a kormány munkáját. A hivatalok megala-
kulásával párhuzamosan az ország 29 pont-
ján megkezdik működésüket a Kormányab-
lakok, amelyek az ügyfeleket segítik az ál-
lami hatóságokhoz tartozó ügykörökben. 
Pest megyében Cegléden és Érden kívül Vá-
cott nyílt Kormányablak, ahol a régióban 
élők intézhetik ügyeiket.

Az idei tél szeszélyes időjárása ezekben a zord hetekben sok kellemetlenséget okoz a gépjár-
művel közlekedőknek. A síkos, csúszós, fagyos vagy éppenséggel latyakos úttest igencsak 
próbára teszi az autósok vezetési „tudományát”. A szélsőséges időjárás - a mínusz 10 fokból 
egy-két nap alatt plusz 7-8 celsiusba átcsapó - hőmérséklet ingadozásai nem csak a közleke-
dőket viseli meg, de az úttest aszfalttal borított felületét sem kíméli.

Változások az adórendszerben

A többgyerekes  
munkavállalók  

lehetnek 
a változások 

nyertesei
2011 első napjától lépett érvénybe az Or-
szággyűlés által elfogadott új adótörvény 
és a hozzá kapcsolódó kedvezmények sora. 
A szakértők szerint az egyetlen, 16 száza-
lékos kulcsú, családi adózásra átálló rend-
szer legnagyobb nyertesei a gyermekeket 
nevelő munkavállalók lesznek. Nézzük az 
új jogszabályhoz kötődő kedvezmények so-
rát, illetve azt, miként lehet élni ezekkel.

(Írásunk a 2. oldalon)Dunakeszin az állami utak vannak a legrosszabb állapotban
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Kormányablak
nyílt Vácon

A kormányablakok Pest 
megyében három helyszínen, 
Vácott, Cegléden és Érden 
kezdték meg működésüket. 

Vácott, január 3-án reggel 
nyolc órakor sajtótájékoztató 
keretében dr. Tarnai Richárd, 
a Pest Megyei Kormányhiva-
tal kinevezett kormánymeg-
bízottja nyitotta az irodát, 
amely hétfőtől péntekig 8-20 
óráig fogadja az érdeklődőket. 
A váci ügyfélszolgálat az egy-
kori CEMŰ épületében, a dr. 
Csányi László körút 16. fsz. 
alatt fogadja a lakosságot.

A váci iroda megnyitása al-
kalmával Dr. Tarnai Richárd 
hivatalában kereste fel Fördős 

Attila polgármestert, akivel 
az újonnan nyílt Kormányab-
lak helyi és térségi szerepéről 
tárgyaltak.    A megbeszélést 
kö vetően dr. Tarnai Richárd 
– a sajtó jelenlétében – Vác 
regionális jelentőségét hang-
súlyozva, a város gazdasági, 

oktatási, kulturális szerepét 
kiemelve az önkormányzat-
tal való szoros együttműkö-
dés kialakításáról biztosítot-
ta Fördős Attilát. Vác pol-
gármestere örömét fejezte ki, 
hogy a városban is nyílt Kor-
mányablak, melynek műkö-
désétől azt várja, hogy jelen-
tősen megkönnyíti a lakos-
ság ügyeinek intézését. 

A látogatás végén Fördős 
Attila a Városháza előtt kö-
szönte meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal kinevezett 
kormánymegbízottja kitün-
tető látogatást, melynek tisz-
teletére – a város nevében – 
egy képpel ajándékozta meg 
Dr. Tarnai Richardot. 

Vetési ImreFördős Attilát hivatalában kereste fel Dr. Tarnai Richárd

A Duna Menti Regioná-
lis Vízmű Zrt. munkatár-
sa lapunk számára elmond-
ta, hogy 2011.évre vonatko-
zóan fizetendő díjak változ-
ni fognak, azonban az illeté-
kes árhatóság még nem hozta 
meg döntését az emelés mér-
tékéről. Tavaly december 31-
ig a lakosság alapdíjként az 
ivóvízért fogyasztási helyen-
ként havi 200, míg köbméte-
renként 234 forintot fizetett. 
Ehhez jött még a csatornadíj, 
mely fogyasztói helyenként 
270, míg köbméterenként 
273 forint volt. Nos, ezek az 
árak biztosan növekedni fog-
nak, ám ennek mértéke még 
nem ismert.

A fűtésért felelős Váci 
Távhő Kft ügyvezető igaz-
gatója, Rakonczai Róbert ki-
jelentette, cégük semmilyen 
emelést nem hajtott végre ja-
nuár elsejétől, és továbbra ki-
tart a 3 évvel ezelőtt megál-
lapított alapdíjak és a 2 és fél 
éve érvényben lévő hődíjak 
mellett.

„Cégünk 95 százalékban a 
lakosság, míg 5 százalékban 
iskolák, óvodák és üzletek 
fűtését biztosítja. Az elmúlt 
két évben különböző ked-
vezményeket is nyújtottunk 
a rászorulóknak. Hogy lesz-e 
szükség áremelésre, azt a kö-
vetkező félév fogja eldönteni” 
– árulta el a cégvezető.

A szemétszállításért felelős 
Remondis Duna Kft. azt a tá-
jékoztatást adta érdeklődé-
sünkre, hogy a díjaik ugyan 
emelkednek 2011 januárjá-

tól a régióban, de ezek mér-
téke településenként több 
szempont – például tagja-e a 
Zöld Hídnak vagy sem – mi-
att változó, ráadásul több ön-
kormányzatnál – mint példá-
ul a váci – még nem született 
testületi döntés a szolgáltatás 
díjszabásával kapcsolatban. 

A váci parkolásért felelős 
cég, a Váci Településszolgál-
tatási Nonprofit Kft egysé-
gesen 10 százalékos emelést 
hajtott végre. Ezek alapján 
január elsejétől az 1. zónában 
(Belváros) a személyautók 
220 forintot fizetnek órán-
ként hétköznap reggel héttől 
délután ötig, illetve szomba-
tonként 7 és 12 között, míg 
a 3,5 tonna alatti kisteherau-
tók és kisbuszok ugyanezen 
időben 440 forintot fizetnek 
óránként. Ugyanezen idő-
szak alatt a 2. zónában 180 
és 360 forintot kell fizetni a 
parkolásért.

„2008 óta nem nőtt, ugyan-

akkor nem is csökkent a fize-
tős parkolók száma Vácon. 
Természetesen nálunk is van 
úgynevezett türelmi idő, me-
lyet az országos jogszabály ír 
elő: lejárt parkolási jegy ese-
tében egy órán belül 5 per-
cig, míg egy órán túl 15 per-
cig nem büntethető az autós” 
– tudtuk meg Halász Attilá-
tól, a cég parkolási ágazatve-
zetőjétől.

A váci helyi buszközleke-
désért felelős Volánbusz Zrt. 
városi járatain a vonaljegyek 
ára a váci képviselő-testü-
let döntése érdekében 15 szá-
zalékkal, 260 forintról 300-
ra emelkedett, igaz kedvez-
ményesen hozzá lehet jutni 
210 forintos jegyhez is, ám 
csak akkor, ha egy tíz da-
rabból álló tömböt vásáro-
lunk a központi buszpálya-
udvar pénztáraiban. A bér-
letek ára átlagosan 4,8 száza-
lékkal emelkedett.

- molnár -

Nem pihenhettek sokáig Vác kép-
viselő-testületének tagjai 2011-ben. 
Négy városatya kérésére ugyan-
is Fördős Attila január 10-re össze-
hívta a testületet, hogy többek kö-
zött döntsenek a városi kórház veze-
tőinek pályázatáról, valamint állást 
foglaljanak a tervezett rövidlejára-
tú hitelről, melyet a működőképes-
ség fenntartása érdekében venne fel 
a Dunakanyar fővárosa. Ezen kívül 
napirendi pontok között szerepelt – 
igaz zárt ülésen való megtárgyalás 
megkötéssel – a mélygarázs (6. pont) 
és az Elismert Vállalat csoport címen 
szereplő előterjesztés is (7. pont).

Az ülés hivatalos kezdete előtt 
Fördős Attila polgármester megál-
lapította, hogy valamennyi város-
atya – 15 fő – jelen van, így az ülés 
határozatképes. A napirend előt-
ti felszólalók közül Kászonyi Kár-
oly (Jobbik) azt javasolta a testü-
letnek, hogy előkészítetlensége mi-
att a 7. pontot vegyék ki a napirend-
ből, míg Csereklye Károly (Fidesz) 
azt indítványozta, hogy az eredeti-
leg zárt ülésen tárgyalandó 6. és 7. 
napirendi pontokat nyílt ülésen be-
széljék meg a képviselők. Az előbbi 
javaslatot 5 igen, 9 nem és 1 tartóz-

kodás, míg utóbbit 6 igen, 8 nem és 
1 tartózkodás mellett elutasította a 
testület, így maradt az eredetileg el-
fogadott napirend.

Először a Jávorszky Ödön Kórház 
főigazgatói posztjára kiírt pályázat 
– a nyertes öt esztendőre nyerné el 
az állást - elbírálására került sor. A 
posztra összesen egy pályázat érke-
zett, és dr. Kázmér Tibor – aki ko-
rábban 3 éven át a minisztériumban 
volt vezető beosztásban, majd 4 évig 
a Baleseti, aztán 3 évig a János Kór-
házat irányította – hozzájárult ah-
hoz, hogy pályázatát nyílt ülésen 
bírálják el a képviselők. Dr. Kázmér 
Tibor a városatyák előtt elmondta, 
miután a váci kórháznak még az el-

következendő tíz évben sem lesz a 
térségben ellenlábasa, így megke-
rülhetetlen tényezőként minden-
képpen fejleszteni kell. Fél évet kért 
a megfelelő vezetési irányok megta-
lálására, és kijelentette, a gazdasági 
helyzet rendbetétele mellett a szak-
mai szerkezeten csak a bővítési ja-
vaslatai elfogadása esetén változtat-
na. Mint elárulta képviselői kérdés-
re, költségtérítésként csak annyit 
kérne kinevezése esetén, amennyit 
az elődje kapott.

Felszólalását követően dr. Jakab 
Zoltán (MSZP) a pályázat támogatá-
sát kérte, mondván a jelöltnek meg-
valósítható közép-, és hosszútávú 
elképzelései vannak. A szocialista 

frakció támogatásáról biztosította a 
pályázót dr. Bóth János frakcióveze-
tő is, aki szerint egészen addig fel-
sorakoznak a jelölt mögött, amíg az 
szakmai és nem politikai szempont-
ok alapján irányítja majd az intéz-
ményt. A képviselők végül 13 igen, 
1 nem és 1 tartózkodás mellett el-
fogadták dr. Kázmér Tibor pályáza-
tát, és 2016. január 31-ig kinevezték 
a Jávorszky Ödön Kórház főigazga-
tójának, és a munkájáért megsza-
vazták számára a 1.125.000 forint 
bruttó havi fizetést és az elődjének 
járó költségtérítést.

Ezt követően zárt ülésen hallgat-
ták meg a városatyák a kórház gaz-
dasági igazgatói posztjára jelentke-

ző hat pályázó szóbeli kiegészítése-
it, illetve döntöttek arról, ki nyerje 
el február elsejétől a posztot. Végül 
Zábó Edina pályázatát fogadták el, 
aki 2011. február 1-től 2016. január 
31-ig töltheti be a kórház gazdasá-
gi igazgatói funkcióját. Munkájáért 
havi bruttó 650.000 forint fizetést, 
valamint lakást, vagy 50.000 forint 
költségtérítést szavaztak meg szá-
mára a képviselők.

Az ülés ismét nyilvánossá vált, és 
a képviselőknek név szerinti szava-
zással kellett dönteniük a város ál-
tal felveendő rövid lejáratú hitel-
ről. A voksolás előtt dr. Bóth Já-
nos (MSZP) kiegészítő adatokat 
kért a hitellel kapcsolatban, melyet 
a pénzügyi osztály vezetője adott 
meg számára, miszerint éves 7,35%-
os kamatra vennék fel március 31-
ig a hitelt, amit az aktuális adóbe-
fizetésekből kívánja visszafizetni az 
önkormányzat. A szocialista frak-
cióvezető ezek után reálisnak ítél-
te meg pártja nevében a hitel felvé-
telét. A szavazáson 14 képviselő volt 
jelen, és valamennyien támogatták, 
hogy a város felvegye az OTP Bank 
Nyrt-től az 500 millió forintos rö-
vidlejáratú hitelt annak költségei-
vel együtt.

- molnár -

Közszolgáltatói körkép Vácon
Minden év január elsején azt számolgatja mindenki, vajon minek és mennyivel ment fel az 
ára, mennyi maradhat a családi kasszába a csekkek kifizetését követően. Lapunk szétnézett 
Vácon, vajon a város közszolgáltatói milyen változásokat hajtottak végre áraikban. A kép 
vegyes, de egyáltalán nem elkeserítő.

Vác képviselő-testülete megválasztotta a Jávorszky Ödön Kórház új vezetőit

Működőképes marad 
a Dunakanyar fővárosa

Megtartotta első, igaz rendkívüli ülését 2011-ben Vác képviselő-testülete, melyet négy városatya kérésére hí-
vott össze Fördős Attila polgármester. A képviselők nyílt és zárt ülésen döntöttek a város ügyeiben, többek kö-
zött megválasztották a Jávorszky Ödön Kórház főigazgatóját és gazdasági igazgatóját, majd egyhangúlag elfo-
gadták, hogy Vác városa 500 millió forintos rövidlejáratú hitelt vegyen fel működőképessége fenntartása cél-
jából március 31-ig.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

A Dunakeszi PolgáR városi magazin 
korábbi lapszámait és a térség 
aktuális híreit megtekinthetik 

a www.dunakanyarregio.hu oldalon.
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A többgyerekes munkavállalók  
lehetnek a változások nyertesei

A társasági adózásnál im-
már a félmilliárd forintnál 
kisebb adóalappal rendelke-
ző vállalkozások alkalmaz-
hatják a 19 százalékról 10 
százalékra csökkentett társa-
sági adót. A korábbinál széle-
sebb vállalkozói kör választ-
hatja majd az egyszerűsített 
beszámoló készítését, míg az 
árufuvarozók és a személy-
szállítást végzők 2011. janu-
ár elsejétől literenként 6,5 fo-
rintot visszaigényelhetnek a 
gázolaj jövedéki adójából.

Az adózás illetve a bevallá-
sok elkészítése egyszerűsödik 
a magánszemélyek számára 
is, hisz idéntől már elég lesz 
egy adónyilatkozatban beval-
laniuk az adott év összes jöve-
delmét. Többet kapnak a leg-
kisebb keresetűek is, hisz 78 
ezer forintra emelkedett 2011 
első napjától a minimál-
bér, míg a garantált bérmini-
mum havi 94 ezer forintra nő. 
Két évről ismét három évre 
emelkedik a gyermekgondo-
zási segély (GYES) időtarta-
ma, de a munkába visszaálló 
anyák csak a legfeljebb heti 30 
órás munkaidő mellett kapják 
meg ezt a támogatást.

Sokan nem tudják, hogy 
például a cukorbetegeknek 
adókedvezmény jár. 2011-
ben ez havi 3.900 Ft-ot je-
lent, azaz éves szinten 46.800 
Ft-ot. (2010-re nézve pedig 
havi 3.675 Ft-ról, éves szinten 
44.100 Ft-ról van szó.) Fon-
tos: visszamenőleg is igényel-
hető, azaz a most kitöltendő 
adóbevallásnál is érvényesít-
hető! A kedvezmény igény-
bevételéhez szakorvosi véle-
mény szükséges.

A családi adórendszer be-
vezetésének legnagyobb 
nyertesei a gyermeket neve-

lő munkavállalók lehetnek, 
feltéve, ha a szükséges nyom-
tatványokat időben kitöltve 
leadják a munkáltatóiknál. 
Ekkor ugyanis a nyilatkoza-
tokat január 20-ig leadók ke-
resete havi több ezer, de akár 
több tízezer forinttal is emel-
kedhet már az első, februári 
fizetésnél. A családi adóalap-
kedvezmény összege ugyan-
is egy, illetve két kedvezmé-
nyezett eltartott esetén brut-
tó 62.500 forint (nettó 10.000 
Ft); három és több kedvezmé-
nyezetten eltartottnál pedig 
bruttó 206.250 forint (nettó 
33.000 Ft) lesz.

Kedvezményezett eltar-

tott lehet, aki után jár a csa-
ládi pótlék, rokkantsági jára-
dékban részesül, vagy magza-
ti korban van (a fogantatás 91. 
napjától a születésig). Az első 
főiskolai vagy egyetemi dip-
lomáért tanuló nappali tago-
zatos hallgató eltartottnak és 
nem kedvezményesen eltar-
tottnak minősül, így példá-
ul ha egy családban 2 kisebb 
és egy egyetemista gyermeket 
tartanak el a szülők, azok há-
rom gyermekkel számolhat-
nak, de csak kettő után kap-
hatják meg a kedvezményt, 
azaz ők a két kisgyermek után 
nettó 33.000 forinttal vihet-
nek többet haza havonta.

A formanyomtatványokat 
mindenki a munkáltatójától 
veheti át, melyen nyilatkoz-
ni kell a kedvezményezetten 
eltartottakról, illetve arról, 
hogy családon belül ki fog 
élni 2011-ben a kedvezmény-
nyel. A két példányban kitöl-
tött nyomtatványon mind-
két fél munkáltatójának alá-
írásának is szerepelnie kell. 
A leadott nyilatkozat hiányá-
ban a fenti kedvezményeket a 
magánszemély csak a beval-
lásában, 2012 első felében ér-
vényesítheti.

Természetesen a tavalyi év 
elején bevezetett adójóvá-
írást idén is kérvényezni le-
het a munkáltatónál, azaz a 
bérszámfejtésnél az adójóvá-
írás mértékének – bruttósí-
tott bér összegének 16 száza-
léka, legfeljebb 12.100 forint 
– figyelembevételével vonja 
le az adóelőleget. Az adójóvá-
írást azonban csak az vehe-
ti igénybe teljes mértékben, 
akinek éves összes jövedelme 
nem haladja meg a 2.750.000 
forintot. 

- molnár -

Gyorsan levonuló dunai áradás
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A hirtelen jött enyhülés és a 
Duna határon túli vízgyűjtő 
területén lehullott nagymeny-
nyiségű csapadék miatt levo-
nuló árhullám kedden, január 
18-án tetőzött Budapestnél. 
Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság elrendel-

te a rakpartok lezárását. Ked-
den – lapunk nyomdába kerü-
lésekor – a fővárosban II. fokú 
árvízvédelmi készültség volt 
érvényben. A főváros fölötti 
szakaszon, így pl. Sződligeten 
vagy Vácon I. fokú árvízvé-
delmi készültséget rendel-

tek el a polgármesterek. Vác-
nál, kedd délután a Duna víz-
szintje megközelítette az 585 
centimétert. A szakemberek 
előjelzése szerint gyors levo-
nulás várható…

V. I. 
Fotó: KesziPress
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Az elmúlt időszakban egyre többen veszik 
igénybe az elektronikus időpont-foglalási le-
hetőséget a dunakeszi Polgármesteri Hivatal-
ban. A tavalyi évben uniós támogatással elké-
szült fejlesztés eredményeként bármely hiva-
tali ügyintézőnél előre lehet időpontot foglal-
ni. Az ügyfél a Hivataltól elektronikus úton 
visszajelzést is kap, amelyben megerősítik az 

időpontfoglalását. E kényelmi szolgáltatásnak 
köszönhetően sokaknak sikerült már eddig is 
megtakarítani a felesleges várakozást és sor-
ban állást. 

Ügyintézési időpontot foglalni a város hivata-
los honlapján (www.dunakeszi.hu) lévő ikonra 
kattintva lehet egy rövid regisztrációt követően.

L. A.

Gyászolják: felesége Edit, húga Magda és 
családja, leánya Editke, veje Marci, unokái 
és családjuk: Zsófi, Bálint és Vali, Palkó és 
Julcsi, Kinga, Zsiga; dédunokája Emma, ro-
konai, barátai, kollégái, tanítványai.

A Budapesti Corvinus Egyetem és Duna-
keszi Város saját halottjának hamvait 2011. 
január 15-én szombaton délelőtt a dunake-
szi Szent Mihály-nagytemplomban szent-
misével egybekötött szertartás keretében 
helyezték örök nyugalomra.

Dr. Kindler Józsefet Dunakeszi Város 
Önkormányzata nevében Dióssi Csaba pol-
gármester, országgyűlési képviselő búcsúz-
tatta:

„Kindler József professzor ahhoz az ér-
telmiségi réteghez tartozott, akik büszkén 
mondhatták el magukról, hogy a sors kegyel-

méből részt vehettek a rendszerváltás előké-
szítésében. 

A demokratikus átalakulás idején az MDF 
szellemi holdudvarához tartozott, ahol a köz-
gazdaságtan területén elsajátított nyugati ta-
pasztalatait hasznosította. Az első ország-
gyűlési választás előtt felkérték, vegyen részt 
az akkoriban legnagyobb rendszerváltó párt 
választási programjának a megírásában. A 
program megalkotásában olyan személyisé-
gek voltak a társai, mint Bíró Zoltán, Sólyom 
László, Bod Péter Ákos, Beke Kata vagy Szé-
les Gábor. Egy szívéhez nagyon közel álló te-
rület, a környezetvédelem fejezetét írta meg 
Kodolányi Gyulával együtt. Később Antall Jó-
zsef felkérte arra, hogy a kormányváltás ide-
jén az átadás-átvételről vezesse a tárgyaláso-
kat a környezetvédelem területén. 

Tudását, tenni akarását bizonyította az-
zal, hogy a hazai és nemzetközi téren is szé-
les körű elismertsége és sokrétű feladatai el-
lenére bekapcsolódott a helyi önkormányza-
ti munkába. 

Még a 70-es években egyetemi kollégáival 
és hallgatóival közösen átfogó igényfelmé-
rést készített a településen lakók körében. Az 
e felmérés alapján elkészített elemző tanul-
mány szolgáltatott alapot több fontos beru-
házás megvalósulásához Dunakeszin.

A választók bizalmából a rendszerváltás 
után elsőként megalakult helyi képviselő-tes-
tület tagja lehetett, melynek alakuló ülését 
korelnökként ő vezette. 

Önzetlenségét, a köz iránti elkötelezett-
ségét mi sem bizonyította jobban, mint az, 
hogy képviselői tiszteletdíját a Nagycsalá-
dosok Egyesületének és a Vöröskereszt helyi 
szervezetének utalta át.

Kindler professzor kritikus ember volt szű-
kebb és tágabb környezetével szemben is. 
Azonban észrevételeit mindig a jóra töreked-
ve, építő szándékkal fogalmazta meg, amely 
minden esetben előremutató volt városa, Du-
nakeszi számára is.

Fájó szívvel búcsúzunk városunk díszpol-
gárától. Emlékét, ránk hagyott örökségét 
megőrizzük és ápoljuk. NyuGoDJ BéKé-
BEN!”

Életének 65. évében elhunyt Villási Lász-
ló, Dunakeszi egykori polgármestere. 

Tanulmányait a BME Gépészmérnöki Ka-
rán végezte, ahol később gazdaságmérnöki 
diplomát is szerzett. 1967-től egészen 1990-
ig a városi tanács és a végrehajtó bizottság 
tagja volt, 1980 és 1988 között a Városi Ta-
nács elnökhelyettese, majd 1990-ig tanács-
elnök. A rendszerváltást követően 1994-ben 
őt választották meg a város második polgár-
mesterének. Tisztségéről 1996-ban nyugdí-
jazását kérve lemondott. Villási László több 
városi intézmény, így a Városi Könyvtár, 
a Szakorvosi Rendelőintézet és a Radnóti 
Miklós Gimnázium fejlesztésének előkészí-
tésében vett részt. Az ő kezdeményezésére 
jött létre a testvérvárosi kapcsolat az olasz-
országi Casalgrande városával.

Villási Lászlót január 21-én, 14 órakor helyezik örök nyugalomra a Dunakeszi Vá-
rosi Temetőben.

L. A.

Időpontfoglalás
elektronikusan

– A többi esetben a beteget kórházba kellett 
szállítani, ám ezt is mi szerveztük meg – tájé-
koztatott Kristóf László, a Dunakesziért Men-
tők Alapítvány képviselője. Az alapítvány 
Dunakeszin és Fóton önálló, jól felszerelt or-
vosi ügyeleti autóval, külön személyzettel, or-
vossal és sürgősségi betegellátásban jártas 
ápolóval nyújt segítséget a rászorulóknak. A 
kivonuló autón minden olyan mentéstechni-
kai eszközök megtalálhatóak, melyekre szük-
ség van a sürgősségi betegellátásban.  

– Ha baleset, sérülés történt, ha életveszély 
áll fenn (eszméletlen állapot, agyvérzés gya-
núja, súlyos vérzés, mérgezés, stb.), ha erős 
fájdalom, vagy aggasztó tünet lépett fel (szív-
infarktus gyanúja, nehézlégzés, stb.)

Dunakesziért Mentők Alapítvány

Alig egy éve, hogy 2009. november 9-én, Dunakeszin, majd a következő év január 4-én, 
Fóton is elindította nappali sürgősségi orvosi ügyeletét a Dunakesziért Mentők Alapítvány. 
2010-ben 1260 esetet láttak el Dunakeszin, 978 esetet Fóton, melyből 1225 alkalommal a 
helyszínen látták el a betegeket, nem volt szükség további beavatkozásra. 

Elhunyt Dr. Kindler József professzor, Dunakeszi díszpolgára
A Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Százak Tanácsának tagja, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Iustitia et Pax Bi-
zottság elnökségi tagja és számos más szervezet tagja, az Eötvös Loránd-díj, a Szent-
Györgyi Albert-díj, a Szilárd Leó-díj, a Justitia Regnorum Fundamentum-díj és más 
tudományos elismerések és díjak birtokosa, Dunakeszi Város Díszpolgára életének 82. 
évében, 2010. december 30-án a földi életből eltávozott.

Elhunyt Villási László
Dunakeszi egykori polgármestere

Várhatóan az idei év tavaszán megnyithat-
ja kapuit a tóvárosiak által már annyira hiá-
nyolt orvosi rendelő. Mint a helyi Polgármes-
teri Hivatal illetékesétől megtudtuk, az egyik 
társasház alsó szintjén háziorvosi rendelő, 
gyermekorvosi rendelő és védőnői tanács-
adó kerül kialakításra. Közvetlenül a rende-
lők szomszédságában pedig egy új patika kez-
di meg működését. Az egészségügyi komple-
xumban előre láthatólag két háziorvos, egy 

gyermekorvos és két védőnő kezdheti meg 
hamarosan a munkáját.

A munkák előrehaladottságát mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az, hogy már a jogsza-
bályokban előírt felszerelések beszerzése is 
hamarosan megkezdődik, s az orvosi praxi-
sok betöltésére a fenntartó önkormányzat ki-
írja a pályázatokat.

L. A.

Új rendelő nyílik a Tóvárosban

(Folytatás az 5. oldalon)
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– Javaslom, hogy beszélgetésünket európai 
kitekintéssel kezdjük. A DDC Cégcsoport ve-
zetőjeként, hogyan ítéli meg az európai ce-
mentipari vállalatok piaci helyzetét? 

– Mint közismert, Európát 2008-ban érte el 
a pénzügyi, majd a gazdasági válság, amely a 
kontinens országaiban jelentős recessziót oko-
zott. Hazánkra nagyobb hatást gyakorol a né-
met gazdaság teljesítménye, amely 3-5 száza-
lékos visszaesést szenvedett el. Szerencsére, a 
legfrissebb adatok szerint Németországban is 
javul a cementipar helyzete és 2010-ben már 1 
százalék közeli növekedést mutat az ágazat. 

Ausztriában 2006-hoz viszonyítva 10-15 
százalékos visszaesés regisztrálható. Szlová-

kiában megfeleződött a cementpiac és az el-
múlt évben a korábbi 4 millió tonnáról 2 mil-
lió tonna alá esett vissza a felhasználás. Uk-
rajnában még súlyosabb visszaesést szen-
vedett el a cementipar és a 10 évvel ezelőtti 
szintre csökkent az értékesítés. Ukrajna vala-
mikor a legnagyobb exportőr volt Magyaror-
szág felé, ám amióta a gyártók tényleges áron 
fizetik meg az energiát és a szállítási költsége-
ket, azóta jelentősen csökkent a hazánkba irá-
nyuló szállítás. Romániában 2008-as teljesít-

ményhez képest megközelítőleg 30 százalékos 
visszaesés mutatható ki. 

– A kialakult gazdasági klíma milyen ha-
tással van a magyar cementiparra?

 – A magyar cementpiac, 2008-hoz képest 
összességében 40 százalékkal esett vissza, így 
a felhasználás 2010-ben mindössze a 2 mil-
lió 600 ezer tonnát érte el. Utoljára 1992-ben 
voltak ilyen alacsonyak az értékesítési ered-
mények. Ha tovább elemezzük a számokat, 
szembeötlő, hogy a környező országokkal 
összehasonlítva, Magyarországon különö-
sen alacsony az egy főre jutó cementvásárlás 
mennyisége. Míg Ausztriában ez még mindig 
600 kg környékén van, és Szlovákiában, illet-
ve Romániában is kb. 400 kg, addig Magyar-
országon mindössze 260 kg fejenként a fel-
használás. Ezek a számok is mutatják, hogy 
milyen komolyan sújtotta hazánkat az építő-
ipari termelés visszaesése. 

A csökkenő kereslet mellett, egyéb ténye-
zők hatására is, jelentős változásokon megy 
keresztül a hazai cementpiac. A két gyártó, a 
HOLCIM és a DDC mellett, a STRABAG és 
a LAFARGE Királyegyházán épülő cement-
gyárának megnyitása után, várhatóan 2011-
től új hazai szereplő termékei jelennek meg a 

piacon. Emellett az import aránya is növek-
szik, hiszen az építőipari beruházások vissza-
esése és a kereslet csökkenése Szlovákiában, 
Horvátországban és Ukrajnában is jelentke-
zik, ahonnan ezért jelentős mennyiség érke-
zik a magyar építőanyag-kereskedőkhöz. Eb-
ben Szlovákia játssza a vezető szerepet, amely 
a magyarországi import 16-18 százalékát teszi 
ki. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy 
az 1990-es évek elejét idéző változások előtt 
áll a cementkereskedelem hazánkban, hiszen 
a keresletcsökkenéssel párhuzamosan új sze-
replő jelenik meg és az import aránya is nő. 

– Köztudott, hogy a fejlesztések jelentős 
szerepet játszanak tevékenységükben, hi-
szen 2009-ben a beremendi cementgyárat, 
2010 őszén pedig budapesti betonüzemüket 
modernizálták. Ezek szerint a DDC Cégcso-
port az innovációban látja a kitörési esélyt? 

– A versenyképesség megőrzése érdekében 
mindenekelőtt költségcsökkentésbe kezd-
tünk, amelynek a jelentős részén már túl va-
gyunk, de mindig újra és újra végig kell gon-
dolni, hogy amit teszünk, arra szükség van-e, 
és ha igen akkor milyen folyamattal érjük el, 
mi az optimális, milyen erőforrásokat, létszá-
mot, pénzt kell hozzárendelni. 

A költségcsökkentés mellett egyre nagyobb 
szerepet kap munkánk során az innováció, a 
fenntarthatóság, az új termékek, az új szolgál-
tatások kialakítása. Azokat a vevőinket, akik-
kel hosszú évek, évtizedek óta együttműkö-
dünk, innovációval, új termékekkel és a szol-
gáltatások egyre bővülő körével próbáljuk 
megtartani. Tehát nem csupán a terméket ér-
tékesítjük vevőinknek, hanem beton– és al-
kalmazástechnológiai tanácsadást is biztosí-
tunk. 

– Láthatóak-e már a gazdasági élénkülés 
jelei?  

– Bizakodó vagyok, mert úgy gondolom, 
hogy a fellendülésnek szükségszerűen be kell 
következnie. A beruházások száma rövid tá-
von várhatóan tovább csökken, és ez hat a ce-
mentgyártók piacára is. Figyelemre méltó 
azonban az uniós források hatékonyabb fel-
használására és a munkát terhelő adók csök-
kentésére irányuló kormányzati szándék. Ezek 
az intézkedések kedvezően hathatnak az építő-
iparra és ezen keresztül az építőanyag-gyártás-
ra is.  Bízom benne, hogy a programok ered-
ményei két-három év távlatában számunkra is 
érzékelhetővé válnak, s ezáltal megnövekszik a 
cement iránti fizetőképes kereslet. 

A cementipar a fellendülésre vár, 
a DDC Cégcsoport már felkészült

Interjú Szarkándi Jánossal, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatójával

Szarkándi János: innovációval, új termékekkel és szolgáltatásokkal igyekszünk megtartani vevőinket

INGYENES 
ECDL Oktatás
Ha régóta szeretné elsajátítani a számítógép kezelés alapjait: 
szövegszerkesztés, táblázat kezelés, adatbázis kezelés, akkor itt az alkalom, 
hogy ezt megtegye.   
Februárban induló eCdl tanFolyamunkon, még van szabad hely.

A vizsgadíj árából 10% kedvezményt adunk, ha a  
kivágott hirdetést magával hozza beiratkozáskor! 

Az alapfokú tanfolyam témaköre:   eszközök, gépkezelés és szövegszerkesztés alapok 
(WordPad),  szövegszerkesztés haladó (Word),  operációs rendszer (Windows),  
 prezentáció (PowerPoint),  táblázatkezelés (Excel),  internet használata  
(böngészés és levelezés az interneten, vagy  helyi hálózatban, Skype). 

A nyugdíjas tanfolyam témakörei:  eszközök, gépkezelés (Windows alapok),  
 szövegszerkesztés alapok (WordPad),   internet használata, böngészés és levelezés  
az interneten, vagy helyi hálózatban, Skype).

Nincs ideje vagy lehetősége, hogy otthonától távolabb tanuljon? Nem probléma,  
akkor tanuljon otthonról. Tanfolyamainkat online kurzus formájában is elindítjuk. 
Egy virtuális osztályteremben, hallgathatja az órát a tanár előadásában, tehet fel  
kérdéseket, és ehhez csak egy fejszettre van szüksége!

Érdeklődjön kollégánknál!
Tel.: 27/393-666  e-mail: info@netsuli.eu  web: www.netsuli.eu

Olyan eseteket látunk el, ahol másodperce-
ken múlhat egy ember élete! Ezekben az ese-
tekben hívják az ügyeletet, hogy segíthessünk 
– mondta Kristóf László. 

Az alapítvány munkatársai eddig közel 
2400 bajbajutott emberen segítettek, volt, 
amikor az autóban vezettek le sikeres szülést, 
megszervezték a gyermek elszállítását a kór-
házba. Elláttak eszméletlen, balesetekben sé-
rült, magasból lezuhanó beteget, akik a Nap-
pali Orvosi Ügyeletnek köszönhetik életüket. 
– Fontos a gyorsaság és a szakszerűség, külö-
nösen szívinfarktusok esetén, amelyeknél kü-
lönösen fontos az időfaktor, hogy a beteg mi-
nél előbb olyan Kardiológiai Centrumba ke-
rüljön, ahol a szívkatéterezést a lehető legrö-
videbb időn belül el tudják végezni.

Az ellátás Dunakeszin és Fóton élők számá-
ra térítésmentes. Az alapítványt a Dunakeszi és 
a Fóti Önkormányzat támogatja, de szívesen fo-
gadják a lakosság és a vállalkozások önzetlen se-
gítségét is, mivel az Egészségbiztosítási Pénztár 
nem finanszírozza működésüket. A Dunakeszi-
ért Mentők Alapítvány civil szervezet, melyet a 
K&H Bank: 10403253-50515754-86881001 szá-
mú számlára befizetett támogatásokkal segít-
hetik. Mottójuk: Kérjük, segítsen, hogy segít-
hessünk! Tegyük együtt jobbá Dunakeszin és 
Fóton a SÜRGŐSSÉGI betegellátást!

A Nappali Orvosi Ügyeletet Dunakesziről a 
27-341-902-es vezetékes, és a 06-20-443-1178-
as számon hívhatják minden munkanapon 
08-18 óráig. Fóton, a 06-20-241-4487-es szá-
mon érhető el az ügyelet minden munkana-
pon hétfőtől csütörtökig, 08-19 óráig, pénte-
ken 08-16 óráig.
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A híradások szerint a há-
romfős zárkában egy vagy két 
fogvatartott olyan súlyosan 
megverte a harmadik elítél-
tet, hogy az a helyszínen meg-
halt. Ezután a két rab – vélhe-
tően cselekményükkel szem-
besülve – öngyilkossági kísér-
letet követett el a börtönben 
rendszeresített borotvával. 
A helyszínre érkező ápoló és 
a büntetés-végrehajtás szemé-
lyi állományának tagjai azon-
nal megkezdték az életmen-
tő beavatkozásokat, majd a 
nagy erőkkel kiérkező men-
tők folytatták a sérültek ellá-
tását. A két – jogerős fegyház-
büntetését töltő – elítélt álla-
pota stabilizálódott, kórházba 
szállították őket. Az intézet 
azonnal értesítette a rendőr-
séget, akik a helyszíni szem-
le keretében megindították a 
nyomozást.

A büntetés-végrehajtás or-
szágos parancsnokságának 
bizottsága szintén a helyszín-
re érkezett és azonnal meg-

kezdte az esemény teljes körű 
kivizsgálását – tudatta Szalai 
Tímea, a BvOP sajtóirodájá-
nak vezetője.

A szilveszter éjjelén történt 
gyilkosság vizsgálata még le 
sem zárult, már is újabb el-
járás indulhatott a váci bör-
tönben, ahol január 10-én 
hajnalban öngyilkos lett egy 
fogvatartott, aki lepedővel 
akasztotta fel magát az eme-
letes ágyra a háromfős zár-
kában. 

Az intézet ápolója és a kiér-
kező mentősök gyors beavat-
kozása ellenére sem sikerült 
újraéleszteni a férfit – tar-
talmazta a BVOP közlemé-
nye. A sajtóiroda tájékozta-
tása szerint, a körletfelügye-
lő a számára előírt ellenőr-
zési kötelezettségét végrehaj-
totta, a rendőrség elsődleges 
vizsgálata kizárta az idegen-
kezűséget.

A börtön vezetése és a bün-
tetés-végrehajtás országos 
parancsnokságának bizott-

sága megtette a szükséges 
intézkedéseket, illetve meg-
kezdte az esemény teljes körű 
kivizsgálását. Tavaly – orszá-
gosan – hét fogvatartott kö-
vetett el öngyilkosságot, az 
idén ez volt az első eset.

V. I.

Halálesetek  
a váci börtönben

Tíz nap alatt egy gyilkosság és egy öngyilkosság történt
Szilveszter hajnalán agyonverte zárkatársát a Váci Fegyház- és Börtönben egy vagy két el-
ítélt - számolt be a bűncselekményről január 1-jén több sajtóorgánum a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatása alapján (BvOP). Tíz nap múlva pedig egy 
fogvatartott lepedővel akasztotta fel magát az emeletes ágyra a háromfős szobában. 

Az épületek meglehetősen 
elöregedettek voltak, egy ré-
szük mintegy százhúsz év-
vel ezelőtt épült, de még az 
újabbak kora is meghalad-
ta a negyven évet. A beruhá-
zás révén jelentősen javult a 
fogvatartottak elhelyezése, s 
ami ugyancsak fontos, sokkal 
kevesebbe kerül a fűtés, mint 
korábban. A fegyház körlet-
ben jelenleg például 330 em-
ber van elhelyezve, ott a tető 
hőszigetelésére is sor került. 

A közel félmilliárdos teljes 
program során már elkészült 
a főépület homlokzati felújí-
tása és a tér rekonstrukciója. 
Az idén készül el egy új pá-

los rendi múzeum a börtön-
múzeummal együtt, kiala-
kítanak egy konferenciater-
met, turistapihenőt, s rendbe 
teszik a parkolót és a börtön 

közelében lévő rabtemetőt is. 
Az átadási ünnepségen elis-

meréssel szóltak a kivitelezők 
munkájáról is.

Furucz Anita

Spórolnak az energiával  
a börtönben

Ablak- és kazáncsere uniós támogatással Márianosztrán
Átadták a Márianosztrai Fegyház és Börtönben azt a beruházást, amelynek során az épüle-
tek nagy részében korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárókat szereltek be és lecserélték a 
már nagyon elavult kazánokat, korszerűsítve a fűtési rendszert is. Az intézmény ehhez 277 
millió forintos pályázati pénzt tudott felhasználni.

Idén is kátyús
telünk van

Téli „menetrendszerűség-
gel” keletkeznek a mélyebb-
nél mélyebb kátyúk, melyek 
a főúton éppúgy leselked-
nek a gépjárművekre, mint 
az alsóbbrendű városi uta-
kon. Dunakeszin a legsúlyo-
sabb helyzet a várost behá-
lózó állami utakon mutatko-
zik – tudtuk meg Manhalder 
Zoltánnétól, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztályának 
vezetőjétől.

– A legtöbb és a legnagyobb 
balesetveszélyt magában rej-
tő kátyú a város alagi negye-
dében, a Kossuth Lajos utcá-
ban van. Az újabb, és újabb 
kátyúk kialakulásához jelen-
tősen hozzájárul az is, hogy 
a vasúti hídnál épülő kör-
forgalmi csomópont kivite-
lezési időszakában a Verseny 
utca és a Fóti út egy szaka-
szának a forgalmát is a Kos-
suth Lajos utcába terelték. 
Ez az út adja tovább a Fót-
Budapest irányba közlekedő 
gépjárművek forgalmát is a 
Bajcsy-Zsilinszky útnak, me-
lyen az idén is „megjelentek” 
a kátyúk – számolt be az ál-
lami utak jelenlegi állapotá-
ról a műszaki osztály vezető-
je. Manhalder Zoltánné azt 
sem hallgatta el, hogy a Ver-
seny utca és a várost északdél 
irányban átszelő 2. számú Fő 
úton is sok helyen éktelenke-
dik kátyú. 

– Dunakeszin ezek a leg-
forgalmasabb állami utak, 
ráadásul itt közlekednek az 
autóbuszok is – teszi hozzá 
Manhalder Zoltánné, aki be-
számolt arról is, hogy az utak 

állapota miatt a város lakói 
közül naponta többen is meg-
keresik bejelentéseikkel a hi-
vatalt. – Telefonon, szemé-
lyesen vagy e-mailben adnak 
hangot – ki-ki vérmérséklete 
szerint – nemtetszésüknek, 
sürgetve az utak kijavítását. 
Igazából csak a lakosság tü-
relmét tudjuk kérni, hiszen 
ezek mind állami utak, me-
lyek fenntartója a Magyar 
Közút NzRt. Már írtunk leve-
let az állami cég Váci Üzem-
mérnökségére, de eddig nem 
kaptunk választ megkere-
sésünkre, a tátongó gödrök 
pedig napról napra nagyob-
bak lesznek. Az önkormány-
zat tulajdonában lévő városi 
utak állapota közel sem ilyen 
kritikus – mondta felveté-
sünkre az osztályvezető asz-
szony, aki tárgyilagosan hoz-
zátette: – Igaz, azok közel 
sem „visznek a hátukon” ak-
kora forgalmat.

De az is tény, hogy mun-
katársaink járják az utcákat, 
s ahol kátyút észlelnek, azt 
kijavíttatja a város. Termé-
szetesen előfordulhat, hogy 
mindet nem vesszük észre, 
ezért arra kérjük a lakossá-
got, ha valahol kátyút, a köz-
lekedést veszélyeztető káro-
sodást látnának, azt jelezzék 
a Polgármesteri Hivatal mű-
szaki osztályának – kérte a 
lakosság együttműködését 
Manhalder Zoltánné.

– Ismerjük a dunakeszi utak 
állapotát – mondta Huszák 
János, a Magyar Közút NzRt. 
Váci Üzemmérnökség veze-
tője. – Természetesen igyek-
szünk minél előbb kijavítani 
a jelzett utakban keletkezett 

kátyúkat, de a szakmai kor-
rektséghez az is hozzátarto-
zik, hogy az úthálózatok je-
lentősége szerint mérlegel-
nünk kell a munkálatok sor-
rendjét. 

Gödöllő és közvetlen kör-
nyéke ebben a félévben ki-
emelt szerepet tölt be, Kere-
pes pedig – a 3. számú főút – 
az átlagtól eltérően rossz ká-
tyús állapota miatt „soroló-
dik” előbbre. De említhetem 
a Dunakeszivel szomszédos 
Fótot, vagy Csomádot, ahol 
sokkal rosszabb az úthálózat-
ok állapota – mondta Huszák 
János, aki megérti a lakosság 
és az önkormányzatok igé-
nyét, de – mint fogalmazott 
– azt is be kell látni, hogy mí-
nusz 15 fokban, majd a hir-
telen enyhülés hatására víz-
zel telt kátyúkat jóval hosz-
szabb idő alatt lehet kijavíta-
ni, mint a száraz tavaszi vagy 
nyári időszakban.

– Ezzel együtt egy brigád je-
lenleg is járja az üzemigazga-
tóság területét. Munkatársa-
im a rendelkezésünkre álló 
anyagból korrigálják a hibá-
kat. Az időjárási viszonyok 
mellett az is befolyásolja le-
hetőségeinket, hogy még nem 
zárult le az a közbeszerzési el-
járás, mely lehetővé teszi az 
újabb, és nagyobb mennyi-
ségű anyag beszerzését. Azt 
azonban kijelenthetem, hogy 
mindenhová eljutunk, a keze-
lésünkben lévő utakon min-
den kátyút kijavítunk – jelen-
tette ki Huszák János, aki az 
átmeneti időszakban a közle-
kedőktől türelmet és körülte-
kintő vezetést kért.

Vetési Imre

(Folytatás az 1. oldalról)

A több mint 102 millió fo-
rintos pályázati forrás bevo-
násával megvalósult projekt-
nek köszönhetően megduplá-
zódott Dunakeszi kerékpárút 
hálózata. A most átadott sza-
kasz hossza mintegy 2,4 km, 
melyből 1,95 km hosszúság-
ban elválasztás nélküli gya-
log- és kerékpárút épült, 450 
m-es szakaszon önálló két-
irányú kerékpárút valósult 
meg, párhuzamos járdával.

A kerékpárút mentén 231 
facsemete és 1100 tő cserje 
került telepítésre.   

A Fóti úti kerékpárút nem 
csak a kerékpárosoknak kí-
nál biztonságos sportolási, 
közlekedési lehetőséget. A 
reggeli és koraesti órákban a 
munkába igyekvők majd on-
nan hazatérők kulturált eu-
rópai szintű úton érhetik el a 
buszmegállókat és otthona-
ikat. A gyermekeikkel sétá-
ló kismamák, nyugdíjas la-
kosok és tanítás után a fia-

talok is hasznosan tölthetik 
szabadidejüket az új útsza-
kaszon.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata 2011. tavaszán 
folytatja a városi kerékpárút 
hálózatbővítését a Fő út és a 
Liget utca menti szakasz ki-
építésével, melyre a sikeres 
pályázatnak köszönhetően 

több mint 113 millió forint 
támogatást nyert el.

További kerékpárutak ter-
veztetése is zajlik, hiszen a 
városvezetés célja, hogy Du-
nakeszi valamennyi intézmé-
nyét kerékpárút kösse össze.

A „Fóti úti kerékpárút ki-
építése” továbbá a „Kerékpár-
út kiépítése a Fő út és a Liget 
utca mentén” nevű projektek 
az Európai Unió támogatásá-
val és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósulnak meg. 

Tovább bővül a kerékpárút
hálózat Dunakeszin

A novemberi sikeres műszaki átadást követően Dunakeszi lakossága végre birtokba vehet-
te a rekord gyorsasággal megépült Fóti úti kerékpárutat a Verseny utca és a temető közöt-
ti szakaszon.
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Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, repsol, 

. szűrők (alco, techncar)
. Fékbetétek (Mintex, textar)

. gyertyák (ngK, Beru)

• vezérműszíjak, görgők (Q, lemfölder, skF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek

Dunakeszi, Szent István u. 9. 
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig

Telefon: (06-27) 344-175

72011. január 19. Dunakanyar Régió

További jegyértékesítés: Tourinform 
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160, 

www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: 

Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

 

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

•   Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi terüle-
tén, a Víztorony közelében 35 nm-es – 
szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtéses 
– összkomfortos lakás, melyben kandal-
ló is van. Részben bútorozott. Ára: 6,5 
millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-
968-3216

•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, 
laminált padlólerakást, csiszolást, lak-
kozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177

•  KIADÓ. Albérlet kiadó Dunakeszi Tőzeg-
tón hangulatos környezetben 50 nm-es 
ház udvarral. Érdeklődni: +36-70-279-
1114

•  Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos 
lányt, Pomáz, Szentendre, Csobánka 
kör nyékéről. Fényképes szakmai önélet-
rajz szükséges. Tel.: +36-70-333-8536 
e-mail: femasystemkft@freemail.hu

ApróhirDetéSek

A Madách Imre Művelődé-
si Központ kamaratermében 
helyet kapó rendezvényen dr. 
Schmuczer Istvánné képvise-
lő köszöntötte a vendégeket. 
Arról beszélt, hogy milyen 
szoros kapcsolatot ápol a vá-
ros Yurihonjo-val. 

– Vác még 1996-ban kö-
tött együttműködési megál-
lapodást Yurihonjo-val. Az 
elmúlt 14 év alatt négy cso-
port váltotta egymást a két 
város között. Fontosnak tart-
juk a csereprogramot, mivel 
a gyermekek világképének 
kialakításában nagy szere-
pet játszik, hogy megismer-
hetik más népek kultúráját – 
hangsúlyozta. 

A rendezvény vendégei vol-
tak a Japán Nagykövetség 
munkatársai is, akik a prog-
ramból is kivették részüket. 
A nap során volt ikebana, 
szorobán és kimonó bemuta-
tó is, de a japán küzdősporto-
kat is bemutatták a közönség-
nek. A kistermekben ki lehe-
tett próbálni az origamizást, 

vagy belépni az Anime kü-
lönleges világába. A délután 
pedig a különleges japán teá-
kat is megkóstolhattak az ér-
deklődők.  

A rendezvényen jelen volt 
családjával együtt Bábiné 
Szottfried Gabriella ország-
gyűlési képviselő is. Az ese-
mény végén Mokánszky Zol-
tán alpolgármester adott át 
ajándékokat a város nevében 
a vendégeknek. 

Furucz Anita

Nagy sikere volt Vácon 
az első Japán Napnak

Bár először szervezett a Váci Japán-Magyar Baráti Társaság a városban Japán Napot, de máris óriási sikert arattak vele. 
Annyira nagy volt az érdeklődés, hogy az ajtóban is álltak az emberek. 

barkacsbolt

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat. 
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZŐKÖZPONT

Gyors elhelyezkedés! Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Tel.: +36-30-981-20-45        Fnysz: 01022-2010

INTENZÍV, az EU összes országában érvényes 
BizTonságiőr, TesTőr és Vagyonőr 
tanfolyamot  indít  február 12-én  Vácon és Rétságon. 

Február 3. csütörtök 18 óra 

Hantjával sem takar
A XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány bemutatja: János Passió 

Siposhegyi Péter monodrámája Esterházy János gróf életéről halálának  
50. évfordulójára.

János: Boráros Imre
Szertartásvezető-kikiáltó: Tarics Péter/ Csomor György

Zenei szerkesztő: Zsákovics László
Zenei munkatárs: Hanzsér Árpád

Díszlet: Csicsói Nagy Géza
Művészeti munkatárs: Petrécs Anna

Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban!

Február 12. szombat 17 órától 

Anti-Valentin napi filmvetítések
A Valentin napon legszívesebben elbújnál a kis piros szívek elől? Ha 

így érzed te is, akkor itt a helyed az Anti-Valentin napi filmvetítéseken. 
Garantáltan csak olyan filmeket kínálunk széles vásznon, amelyek nem a 

romantikus, rózsaszín álomról szólnak. 
17 óra Az Eastwick-i boszorkányok 

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 113 perc, 1987.
19.15 óra Rózsák háborúja 

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 116 perc, 1989.
21.30 óra Másnaposok 

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2009.
A belépés díjtalan!

Február 17. csütörtök 19 óra 

Stand up comedy est
Kovács András Péter és Hadházi László

A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ft

Február 25. péntek 19 óra 

Nagyon Ütősök kávézó koncert
Az együttes tagjai: Kovács Péter, Pödör Bálint, ifj. Fazekas László

A belépőjegy ára: 500 Ft

februári programajánlója
A váci Madách Imre Művelődési Központ

Kedves leendő Menyasszonyok! 
Váci esküvőszalonunkat 2011. március 1-től megszüntetjük, 
ezért 2010-es modelljeinkből Végkiárusítást  
tartunk  január és február hónapban.

Swarovsky kristállyal díszített menyasszonyi 
ruháink 40 000 Ft egységáron megvásárolhatók, 
melyek tartalmazzák a fátylat, abroncsot és a 
méretre igazítást is.
a részletes tájékoztatást megtaláljátok honlapunkon.

www.missara.hu

Alapképzés: TEST + TALP 
Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul február elején 

Dunakeszin és Vácott

Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni: +36-20-9762-111

 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai  
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

RÉszletfIzetÉs

Aktuális és korábbi lapszámainkat  
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu 

online hírportálon.

Legyen a Dunakanyar 
Régió tudósítója!

Ha látott valami érdekeset, vala-
mi rendkívülit, ami a nagyközön-
séget érdekelheti, kérjük írja meg 
nekünk! keszipress@invitel.hu
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www.dunakanyarregio.hu
klikkeljeN  ráNk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Mire vár? Induljon el Peugeot márkakereskedésünkbe, ha szeretné elcsípni a 60 db autó egyikét akár 1 milliós kedvezménnyel, 
mert nem csak Ön olvassa ezt a hirdetést. Nem is írunk többet, tudja: január 17-31. Tikk-takk, az óra ketyeg!

Az ajánlat a 2011. január 17-31. között, az akcióban szereplő gépkocsikra megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon márkakereskedésünkben  
és a www.peugeot.hu weblapon. A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására.

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7., 
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-10,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 130-179 g/km.

Nyomás utáNa!
www.peugeot.hu

AKár 1 millió fOrint Kedvezmény

CsAK 60 dArAb PeugeOt-rA

KizárólAg jAnuár 17-31. Között

NehezeN tud beszélgetNi  
családtagjaival?

szeretNé tisztáN  
hallaNi a szavakat?

06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék

Jávorszky ÖdÖn kórház 
AudiológiA

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

06-30/605-2339

dunAkeszi szAkorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!

A SYMA Váci NKSE az EB 
miatti bajnoki szünetben a 
tesztmérkőzések sorát egy 
svájci tornával zárta. Itt a – 
csupán a furcsa kiírás mi-
att nem tornagyőztes – vá-
ciaknál már pályára léptek 
a válogatottól visszaérkezők 
(Herr orsolya, Temes Berna-
dett, Tóth Tímea) is. Utóbbi 
azonban az utolsó két talál-

kozóra már nem öltözött át, 
mivel nem fogadta el a klub 
szerződésmódosításra tett ja-
vaslatát. Az egyesület ugyan-
is csökkenteni volt kénytelen 
alkalmazottai járandóságát, 
mert a tervektől elmaradtak 
a ténylegesen befolyó szpon-
zori források. Szántó And-
rás elnök és Németh András 
klubigazgató – példamutató 
őszinteséggel – nyilvánosság-
ra hozta: a továbbiakban nem 
az ígérgetésekre alapoznak és 
a kabáthoz varrva a gombot, 
csak a meglévő bevételek sze-
rint gazdálkodnak. Jelenleg 
úgy tűnik, a problémák elle-
nére – az újonc Érdhez távo-

zó átlövő kivételével – min-
den játékos elfogadja a felté-
teleket és csapatunkat erősí-
ti a továbbiakban is.

Az anyagi feszültségek mi-
att sem történt visszaesés a 
váciak formájában. Előbb a 
hazai kupában a másodosz-
tályú Kiskunhalas otthoná-
ban jutottak tovább maga-
biztos győzelemmel (37-22), 

majd a pontvadászat folyta-
tásaként a két válogatott ke-
rettag vezérletével küldték 
padlóra az esélyesebbnek vélt 
Fradit (26-17). A zöld-fehé-
rek látogatásának negatív 
szenzációja volt a velük ér-
kező, önmagukat szurkoló-
nak vélő garázdák viselkedé-
se, amelynek nyomán – kis-
sé furcsa módon – csak a váci 
klubot büntette meg a szö-
vetség, „rendezési hiányossá-
gok” miatt…

Miközben a mieink Újbu-
dán is magabiztosan nyer-
tek (28-17), egy sportdiplo-
máciai bravúrról is hír érke-
zett. Sikerült ugyanis elér-

ni, hogy az elmúlt forduló-
hoz hasonlóan az EHF Kupa 
nyolcaddöntőjének két ösz-
szecsapása is Vácott legyen. 
A norvég Byasen ellen ráadá-
sul az információk szerint 
így feleannyi összegből kijön 
a rendezési költség, mintha a 
Vác kiutazott volna a sorso-
lás szerinti első összecsapás-
ra. (Sőt, a zuhanyhíradó sze-
rinti háromezer eurós pálya-
választói „megváltás” még 
kevesebb is, mint a koráb-
ban, a spanyol Eldának fize-
tett összeg!) A kupapárharc-
ra február 12-én, szombaton 
este hatkor, illetve másnap 
szintén 18 órakor kerül sor a 
váci sportcsarnokban.

Az érdiek múlt szomba-
ti váci látogatásának pikan-
tériáját Tóth Tímea ellenfél-
nél való szereplése jelentet-
te. Az átlövő kilenc találatá-
val a mezőny legeredménye-
sebb gólszerzője volt, ám a 
hazaiak 39-30-as győzelme 
után mégis a vele pacsizó ha-
zai szurkolók lehettek mo-
solygósabbak.

A SYMA Váci NKSE szá-
mára nem lesz pihenés a kö-
vetkező hetekben sem. Szer-
dán – már lapzártánk után – 
Veszprémbe látogat a csapat 
a bajnoki pontokért, majd 
23-án tévés meccsen délután 
fél négytől az egyik nagy ri-
válist, a Békéscsabát fogad-
ja. A győriek elleni hazai baj-
noki február 2-án 18 órakor 
lesz, a Magyar Kupa negyed-
döntőjében esedékes újabb 
váci FTC-vizitre viszont csak 
február második felében ke-
rül sor. 

Kereszturi Gyula

A kabáthoz a gombot
Eseménydús hetek a váci kézilabdásoknál
A magyarok számára enyhén szólva sem túl sikeres kontinensbajnokság után teljes a nagy-
üzem a honi női kézilabdázóknál. Eseménydús napok vannak a váciak mögött is, akik a kö-
vetkező időszakban sem fognak unatkozni.

Herr Orsolya (12-es mezben) és Temes Bernadett (86) vezérletével a váciak 
nagyon elverték a Fradit
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A depresszió főleg lelki ere-
detű betegség, de télen a nap-
fény hiánya is okozhatja. Ré-
gen azt hitték a depressziós 
betegre, hogy lusta, mert ne-
hezen mozdul a feladatok-
ra és elfordul, vagy behuny-
ja szemét, amikor hozzászól-
nak. 

Pedig a depresszió kiala-
kulásában hatalmas szere-
pe van a magánynak, a ki-
látástalan élethelyzetnek, a 
gyermekkori lelki sérülé-
seknek, de a vashiány is je-
lentős szerepet játszik. A be-
tegség leginkább akaraterő-
vel gyógyítható. Meg kell ta-
nulni legyőzni önmagunkat! 
Leginkább a hibáinkat. Eb-
ben segít a rendszeres imád-
kozás, a sport, a sikerélmé-
nyek begyűjtése. Télen fo-

gyasszunk csírázó magvakat, 
mert azokban sok a vitamin, 
nyomelem, ásványi só, vas, 
fehérje. Összefoglalva: élet-

energia. Bölcsesség depresz-
szió ellen: Legjobb gyógyszer 
az elhatározások szeretettel-
jes megvalósítása!

Schirilla György egészségmegőrző rovata

Egyre több 
a depressziós ember


