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Várhatóan járásközpont lesz Az
Dunakeszi, Szob és Vác a
Tizenöt járás lehet Pest megyében

Fotó: Pelsőczy Csaba

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(KIM) a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. Szűkebb pátriánkban valószínűleg járásközpont lesz Dunakeszi, Szob és Vác. Önálló járást szeretne Veresegyház központtal tíz település.
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felvásárolja
hét hipermarketét

Az Auchan csoport és a Louis Delhaize csoport 2011. december 28-ai bejelentése alapján a két csoport között megállapodás született, melynek értelmében az Auchan Magyarország felvásárolja a Magyar Hipermarket hét magyarországi Cora hipermarketét,
a hozzájuk tartozó földterületeket és butiksorokat.

A

megállapodás életbelépéséhez a magyar
versenyhatóság jóváhagyása szükséges. Amennyiben a hatóság jóváhagyja,
a megállapodás várhatóan 2012. első negyedévében válik hatályossá.
A Magyar Hipermarket Kft. munkatársai
továbbra is e vállalatnál folytatják munkájukat, a későbbiekben pedig csatlakoznak az
Auchan Magyarország csapatához – tájékoztatta szerkesztőségünket Gillemot Katalin,
az Auchan Magyarország Kft. kommunikációs és fenntartható fejlődés igazgatója.
***

Szabó Erika államtitkár: A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak
a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan
működő területi közigazgatás létrejöttéhez.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Magyar Hipermarket Kft.-ről
A Magyar Hipermarket Kft. 1997-ben nyitotta
meg első hipermarketét Cora cégnév alatt.

Az Auchan Magyarország Kft.-ről
Az Auchan Csoport jelenleg 12 áruházat és 11
butiksort üzemeltet Magyarországon.

Jelenleg három áruházat üzemeltet Budapesten és környékén (Budakalász, Fót, Törökbálint), további négyet az ország más területein (Szolnok, Miskolc, Szeged, Debrecen). 2700
munkatársat foglalkoztat.

Az Auchan Magyarország, mely első áruházát 1998-ban nyitotta meg, 2010-ben több mint
30 millió vásárlót szolgált ki, s árbevétele 224
milliárd forint volt. Az Auchan Magyarország
5600 munkavállalót foglalkoztat.
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Gödön nyilvánosságra
hozzák az adótartozók
névsorát
2012. január 1-től törvény teszi lehetővé, hogy az önkormányzat cégek esetében tízezer, magánszemély tekintetében pedig az ezer forintot elérő, legalább 10 napja lejárt
helyi adó- és gépjárműadó tartozásokat az érintett adózó neve és tartozásának közzétételével nyilvánosságra hozza.
Ennek alapján 2012. februárjától
megkezdjük az adótartozással rendelkezők nevének és tartozásuk
összegének nyilvánosságra hozatalát – közölte a helyi újságban Dr.
Szinay József, Göd város címzetes
főjegyzője, aki egyúttal felkért minden hátralékos adózót, hogy a város
érdekén túl most a nyilvánosság elkerülése érdekében is hiánytalanul
rendezze fennálló tartozását.

Nyáron elkezdődik
a váci vasútállomás
átépítése
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. közlése szerint a közbeszerzés
befejezését követően még az idén
nyáron elkezdődhet a váci vasútállomás átépítése. A tervek szerint
2014-re befejeződő munkák eredményeként aluljárókon át megközelíthető, fedett magas peronok, és
két P+R Parkoló (egyenként 400 férőhelyes) is része lesz a váci vasútállomás beruházásának – adta hírül
az MTI.
Az aluljáró a közút és a járda egybevonásával az út kétszer egysávos
lesz, míg a gyalogosoknak es a kerékpárosoknak új aluljárót építenek.
A vágányok a vasútállomás felöl
és az alagútból is megközelíthetők
lesznek, a mozgáskorlátozottak pedig liftekkel érhetik el a peronokat.
A vasútállomás belvárosi és és
Deákvár felőli oldalán is 400-400
férőhelyes parkoló épül. Része a
munkáknak az új biztosítóberendezések felszerelése is.
A felújítás – amely figyelembe veszi az épület műemlék jelleget is –
az Új Széchenyi Terv részeként az
Európai Unió támogatásával, a Közlekedés Operatív Program keretén
belül valósul meg.

Helyi népszavazást
tarthatnak Fóton
Helyi népszavazást kezdeményezett
az MSZP fóti szervezete annak eldöntésére, hogy támogatnák-e a városlakók a rákospalotai hulladékégető salakjának fóti tárolását – olvasható a város honlapján.
A helyi választási iroda vezetője hitelesítette a kezdeményezéshez kapcsolódó aláírásgyűjtő ívet,
mert – ahogy a honlapon közzétett
határozatból kiderül – az  megfelel a
törvényi előírásoknak. A január 16án közzétett határozat ellen 15 napon belül kifogással lehet élni az illetékes dunakeszi bíróságon – írja az
MTI a fot.hu információi alapján.
Az MTI úgy tudja, hogy a város
kisalagi részébe, a volt Vörösmarty
termelőszövetkezet egykori homokbányájába hordanák a rákospalotai
hulladékégető salakját. A szocialisták állítólag azért tartják aggályosnak a tervet, mert szerintük a homokbánya és a lakott terület közötti távolság mindössze párszáz méter, s emiatt a felhalmozott salak veszélyforrást jelenthetne.
A hatályos rendelkezések szerint a
15 napos fellebbezési határidő leteltét követően 30 nap áll rendelkezésre a megfelelő számú aláírás összegyűjtésére. A helyi népszavazás kiírásának egyik feltétele, hogy a lakosság legalább 10 százaléka támogassa a kezdeményezést, ami a
több mint 18 ezres lélekszámú Fót
esetében közel 2 ezer ember egyetértését feltételezi.

Március 25-én tartják az időközi polgármester
és képviselő választást

Négy városatya a lemondásával
feloszlatta a testületet Szobon

Amikor 2010 őszén, Szobon is megválasztották az új képviselő-testületet és a polgármestert, sokan azt gondolták, az elkövetkezendő négy esztendőben közös erőfeszítéssel, összefogással elérhető lesz a város gazdasági felemelkedése. Azonban a belső viták
odáig vezettek, hogy január 4-én négy képviselő benyújtotta a lemondását, ami egyben
a testület feloszlatását is maga után vonta.
Szőke István, Szob polgármestere lapunknak
elmondta, az időközi voksolásra március 25én, vasárnap kerül sor, amikor a szavazásra jogosult lakosság nemcsak városatyákat,
hanem új polgármestert is választ.

A

szobiak 2010 őszén azt gondolták, az önkormányzati választások lezártával – amely
alapján Szőke István lett a város új polgármestere – négy esztendőre elfelejthetik az urnákhoz járulást, a politikai kampányokat, a jelöltek sokszor igencsak elfajuló küzdelmét. Sajnos
azonban nem így lett, és az okokról a város vezetőjénél, Szőke Istvánnál kerestük a választ.
„Több tényező is közrejátszott abban, hogy március 25-re új választásokat kellett kiírnunk. A végén már csak egy szikra kellett ahhoz, hogy négy
képviselőnk írásban benyújtsa a lemondását, így
feloszlassuk a testületet” – tudtuk meg a polgármestertől.
A város jelenlegi első embere elárulta, az események mögött egy olyan politikai ellenfele van,
aki alulmaradt vele szemben a 2010-es polgármester-választáson, és ezt a vereségét a mai napig nem tudta megemészteni.
„Az elődöm érdekes mód tudomásul vette, hogy
nem maradt meg Szob élén, és a hivatalos átadásátvétel alkalmával felajánlotta a segítségét.
Sajnos, azonban a másik ellenfelem nem így tett,
folyamatosan támadott minden lehetséges alkalommal” – folytatta a történetét Szőke István.

Fotó: K esziPress
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A hangulatos kisváros
polgárai március végén újra
urnához járulnak, hogy eldöntsék,
kik irányítsák Szobot

Elmondása szerint az első támadást akkor kapta, amikor kiderült, hogy az elődje által alkalmazott köztisztviselőket nem távolította el, hanem
valamennyiüknek megadta a lehetőséget a bizonyításra. Az idő múlásával végül hárman – a jegyző, a
pénzügyi osztályvezető és az egyik munkatárs – a
testület nyomására végül a távozás mellett döntött.
„Miután közös döntésre december 31-ig a spórolás jegyében zároltuk ezeket az állásokat, volt
ellenlábasom és a támogatói ettől kezdve azzal
támadtak, hogy mi lesz az önkormányzattal a három ember munkája nélkül. Amikor a megma-

radt apparátus segítségével sikerült gond nélkül
elvégezni a többletmunkát, akkor hirtelen ez lett
a gond” – idézte fel Szob első embere.
Szőke István szerint aztán ettől kezdve már
nem volt megállás. Támadták azért, mert gazdasági okok miatt szüneteltette a Szobi Hírnök
című helyi lapot – a legfontosabb tudnivalókat,
rendeleteket szórólapokon így is eljuttatta a lakosságnak –, vagy éppen nem hívott össze városgyűlést, ami támadói szerint az SZMSZ szerint
kötelező lett volna.
- molnár -

A Bombardier MÁV Kft. bővíteni
kívánja tevékenységét
A Bombardier MÁV Kft. – az egykori MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem – bővíteni kívánja tevékenységét, és erősíti magyarországi piaci pozícióját. A cég számít a MÁV csoport harmadik generációs Intercity kocsi átépítési programjának folytatására a közeljövőben, de fantáziát
lát a MÁV Gépészet Zrt. által fejlesztett IC-plusz közös sorozatgyártásában is – mondta Orbán Péter ügyvezető igazgató az MTI-nek.

A

Bombardier MÁV Kft. 65
százalékban a Bombardier,
25 százalékban a MÁV Zrt.
és 10 százalékban a dolgozók tulajdonában van.
Orbán Péter hangsúlyozta:
a Dunakeszin lévő gyár kiváló
adottságokkal rendelkezik, és
a vasúti járművek szekrény– és
forgóvázának gyártása, felújítása területén rendkívül magas
szintű szakmai tudást képvisel.
Megjegyezte, hogy a Bombardier
a szekrényváz-gyártást és a vasúti járműfelújítást nemzetközi
szinten több helyszínen is végzi,
amelyek között Dunakeszinek
kiemelt szerepe van.
A Bombardier MÁV Kft. számít a MÁV csoport harmadik generációs Intercity kocsi átépítési programjának folytatására a
közeljövőben, illetve a MÁV Gépészet Zrt. által fejlesztett IC-
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plusz közös sorozatgyártásában
is lát fantáziát. Dunakeszin a jövőben is lesz olyan sorozatgyártás, amelyhez külső partnert
tudnak bevonni, és ebben természetes társ lehetne a MÁV Gépészet is – mondta az ügyvezető igazgató.
Orbán Péter megjegyezte: Németországban és Nyugat-Európában mindennapos, hogy egy
állami megrendelés lebonyolításában az ágazat több piaci szereplője együttműködik, és ezt a
szemléletet szeretnék Magyarországon is megvalósítani.
A Bombardier MÁV Kft. 2011ben 8,8 milliárd forint árbevételt
ért el, melynek hozzávetőlegesen 50 százalékát az export teszi
ki, többek között a belga, svájci,
osztrák, norvég és olasz piacokra. A vállalat Dunakeszin jelenleg 630 dolgozónak ad munkát.

Dr. Orbán Péter
a Bombardier MÁV Kft.
új ügyvezető
igazgatója
2012. január 1-jétől dr. Orbán Péter tölti be
a Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatói posztját.
A gépészmérnöki és közgazdasági diplomával rendelkező új ügyvezető igazgató
gépészmérnöki tudományokból doktorált
az aacheni egyetemen (Németország) illetve a Dartmouth College-ban (USA). Magyar és svéd anyanyelve mellett
folyékonyan beszél németül és angolul, valamint alapszinten franciául.
Eddig alapvetően az autóiparban dolgozott. 2004 óta több német tulajdonú cég (Rudolf Walther Holding GmbH, Kienle + Spiess Hungary
Kft.) irányításával foglalkozott Magyarországon és külföldön egyaránt.
2010-től pedig saját tanácsadó cégét (Deutsche Investitionsberatung)
vezette.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Vízválasztó lehet a Dunakanyar települései számára a 2012-es esztendő

Összefogással a jobb jövő reményében
Lapunk, a Dunakanyar Régió egy sorozatot indít, melynek keretein belül a térség valamennyi számottevő településének polgármestereitől megtudakolja, mit várnak az idei esztendőtől, illetve a lakosság
mire számíthat 2012-ben. Az első részben Göd polgármesterét, Markó Józsefet, Kismaros első emberét,
Poldauf Gábort, valamint Verőce polgármesterét, Bethlen Farkast kérdeztük.
1. Milyen fejlesztéseket terveznek befejezni vagy elindítani ebben az esztendőben?
Markó József (Göd): – Tavaly
adtuk át a 180 millió forintos beruházással elkészült, nagyon szép,
75 fős óvodánkat. Idén pályázunk
a következő, 100 fős óvoda megépítésére is. Egy körforgalmi csomópont pályázata is folyamatban van,
ennek értéke 80 millió Ft. A strandon 33 m-es medencét épít a sportegyesület a látványsportok támogaMarkó József

Poldauf Gábor (Kismaros):
– Településünkön 2012-ben szeretnénk felújítani a Kismarosi Sportcsarnok emeleti helyiségeit, valamint több üzlethelyiség létesítése
is az elképzelések között van. Elkezdenénk és be is fejeznénk a Kismaroson átfutó patak mederkotrási
munkálatait, és szintén a terveink
között szerepel az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításának
befejezése.

Poldauf Gábor (Kismaros): –

Bethlen Farkas (Verőce): – A
legfontosabb feladatunk idén, hogy
az újonnan belterületbe sorolt területeken befejezzük a csatornázási munkálatokat, valamint a település úthálózatának javítását is célul tűztük ki.
2. Az idei évre tervezett költségvetés fedezetet nyújt-e a
település életszínvonalának
növeléséhez vagy legalább a
szinten tartásához?

tására adott vállalkozói adókedvezmények felhasználásával. Továbbra
is keressük az ásványvizünk palackozási, értékesítési lehetőségeit. Az
elmondottakon kívül útfelújítások,
belvíz-elvezetési munkálatok, járdaépítések és a közvilágítás bővítése szerepel a tervek között. Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, melyekhez természetesen biztosítjuk az önrészt.

penzálnunk kell. A városnak jelentős svájci frankos tartozása van, az
árfolyam veszteséget is kezelnünk
kell. Úgy érzem, a szinten tartás a
jelenlegi helyzetben már eredménynek számít. Ugyanakkor továbbra is
támogatjuk a sportot, a civil szférát
és a kultúra képviselőit.

Markó József (Göd): – Az elmúlt években Gödön a jelentős áremelkedések ellenére sem csökkent
a közszolgáltatások színvonala, miközben az adók mértékét nem emeltük. Ez évben ezt már nem tudtuk
tartani, kénytelenek voltunk a helyi
adókat megemelni. Göd 1999-ben
lett város úgy, hogy a szükséges feltételeket magának kell megteremtenie, évről évre, apró lépésekben.
Az idei költségvetés még tervezés
alatt áll, minden területen átvizsgáljuk a kiadásokat, és a működésünk veszélyeztetése nélkül az és�szerű csökkentéseket megtesszük.
Sok a bizonytalanság, a nagyobb
adófizető vállalkozásoknak sem
volt túl jó az elmúlt gazdasági év, a
helyben maradó SZJA is csökkent
kb. 40 millióval, a minimálbér emeléséből adódó kiadásokat is kom-

Poldauf Gábor

Egyáltalán nem számíthatunk kön�nyű időszakra, hisz meglátásom
szerint – sajnos – az idei évre tervezett költségvetés még a szinten tartáshoz sem nyújt fedezetet.
Bethlen Farkas (Verőce): –
Ebben az esztendőben egy területen van lehetőségünk növekedést
elérni, és ez a kultúra, melynek a helyi szintű színesítését tudjuk finanszírozni.
3. Az iskolák állami felügyelet alá való visszatérésével
mennyire változik meg a település
oktatáspolitikája,
gazdasági helyzete?
Markó József (Göd): – Gödön
kitűnő iskolákat hoztunk létre, eb-

ből adódik az a problémánk is, hogy
a környező településekről, sőt, sok
esetben még távolabbról is nagy
számban jelentkeznek a gödi tanintézetekbe tanulók. Az állami átvétel
részleteit még nem ismerjük. Többek között kérdéses, mi lesz az épületekkel, sportcsarnokokkal, ki fogja üzemeltetni a konyhákat, mennyi
forrást vonnak el az átvett költségek
kiváltására? Ha több forrást vonnak
el, mint amibe az iskolák eddig kerültek, akkor a költségvetésben jelentős hiány keletkezhet. Szeretnénk az iskolákat megtartani, de az
eddigi költségeken felül továbbiakat
nem tudunk felvállalni.
Poldauf Gábor (Kismaros):
– A település oktatási koncepciója nem változik, de közel sem biztos, hogy az intézmény működtetését átvevő Kormányhivatal továbbra is követni fogja az önkormányzat
által folytatott oktatási koncepciót. Jelenleg még nincs pontos ismeret arról, hogy milyen bevételektől
fog elesni a település, és hogy ezeknek a bevételeknek az elvonása milyen hatással lesz az önkormányzatra. Gondot jelent, hogy sok új elfogadott törvényhez nem jelent még
meg az adott törvény végrehajtását leíró utasítás. Meggyőződésem, hogy a települések nem fognak
jól járni.
Bethlen Farkas (Verőce): –
Ez a kérdés Verőcén nem aktuális,
mivel az iskolát 2004-től az Egyház
tartja fenn.
4. Ön mit tesz 2012-ben
azért, hogy még szorosabbá
váljon a sokak által nagyon
fontosnak vélt összefogás a
régió települései között?
Markó József (Göd): – Az új
választási területi felosztás, a járások kialakítása és a kistérségi szervezeti együttműködés szorosabbra
fűzi Göd kapcsolatát Dunakeszivel,
Fóttal és Mogyoróddal. A legelső te-

Bethlen Farkas

lepüléssel fizikailag is összenő Göd,
ami szemmel is jól látható közeledés a Dunakeszin zajló építkezések kapcsán. Bár az említett települések mindegyike elég nagy ahhoz,
hogy az alapfeladatait maga oldja meg, az együttműködésben rejlő
előnyök kihasználására mindannyian törekszünk, remélhetőleg egyre jobb eredményekkel. Közös munka folyik, ebből mind a négy polgármester kiveszi a részét.
Poldauf Gábor (Kismaros): –
Mint a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás alelnöke, és a Börzsöny-Duna-Ipoly
Vidékfejlesztési Társulás alelnöke
továbbra is folytatom az előző években megkezdett munkámat, mely
keretében folyamatosan figyelem
az élet minden területén megnyíló, Kismaros és a két fenti szervezet
tagtelepülései számára előnyt jelentő, előrejutást biztosító lehetőségeket, amiket megpróbálunk maximálisan kihasználni.
Bethlen Farkas (Verőce): –
Ebben a tekintetben semmi sem
változik a korábbi évekhez képest,
ugyanis a kapcsolatom a térség településeivel baráti, szinte mindennapos kapcsolatban állunk egymással, éppen ezért, amiben csak lehet,
kölcsönösen segítjük egymást.
- molnár -

Infláció alatti az árnövekedés a DMRV Zrt.-nél
Több száz millióval nőtt a víziközmű szolgáltató terhe

Emelte a szolgáltatási díjait a DMRV Zrt. január elsejétől. Az árnövekedés mértékét minisztériumi rendelet szabályozza, amely összességében 2,56%-os emelést
hagyott jóvá a szolgáltatóknak. Az alapdíj 30 forinttal, a köbméterenkénti vízdíj pedig 2 forinttal lett drágább. Jelentősen nőttek a Duna Menti Vízmű kiadásai is,
mivel januártól iparűzési adót is fizetniük kell. A bérkompenzáció pedig mintegy 100 millió forintos plusz költséget jelent a Társaságnak.

M

ég december 24-én lépett hatályba az a miniszteri rendelet, amely meghatározza az
állami víziközmű szolgáltatók tarifáit, de a DMRV Zrt. január elsejétől számol az új árakkal. Az infláció mértéke mintegy 4,2%, ehhez képest a központi rendelet 2,56%-os
nettó emelést engedélyezett – mutatott rá a különbségre Vogel Csaba
vezérigazgató a helyi médiumoknak
adott nyilatkozatában.
Az engedélyezett áremelés mér
téke alatta van az infláció mértékének, ami majd érzékelhető lesz a
cég gazdasági tevékenységében, mivel a DMRV Zrt. által vásárolt szolgáltatások – a felhasznált anyagok,
a villamos energia – ennél nagyobb
mértékben növekedett.
A lakossági fogyasztóknak az alapdíj egységesen 30 forinttal emelkedett, az ivóvíz szolgáltatás 2 forint-

tal, a szennyvízszállítás pedig nettó
5 forinttal drágult köbméterenként.
A számlák végösszege függ attól,
hogy a DMRV szolgáltatásai közül

mit vesz igénybe a felhasználó: csak
az ivóvizet, vagy a szennyvízelvezetést, tisztítást, azaz a csatorna-szolgáltatást is. Mindkettő esetében a

fix alapdíjat, illetve a felhasznált
köbmétereket kell fizetni.
„Kivéve, ha a fogyasztó a jogszabálynak megfelelően igényli a májustól szeptemberig terjedő időszakra a locsolási vízdíj kedvezményt, vagy ha felszereltetett magának locsolási mellékmérőt, akkor az
értékek levonásra kerülnek. Tehát,
ha ilyen van, akkor az is megjelenik
számlatételként.” – egészítette ki az
információt Vogel Csaba vezérigazgató.
Mint az közismert a DMRV Zrt.
kéthavonta küldi ki az elszámolást
a fogyasztóknak, melyet egyéni leolvasás után vagy – az előző év fogyasztása alapján kalkulálva – részszámlázással állítanak ki.
Az alapdíj és a fogyasztott köbméterek mellett a környezetterhelési
díjtétel szerepel még a vízmű számlákon.

Vogel Csaba elmondta, hogy jelentősen nőttek a kiadásaik, több
olyan költséggel is számolniuk kell
2012-ben, ami eddig nem volt. Példaként említette a helyi iparűzési
adót, amelyet januártól a vízszolgáltatóknak is fizetniük kell. Ez a váci
központú vízműre évente mintegy
180 millió forint fizetési kötelezettséget ró. A dolgozók bérkompenzációja 100 milliós tételt jelent – vázolta fel a cégre háruló plusz kiadások
egy részét a DMRV Zrt. vezérigazgatója.
Vogel Csaba tájékoztatást adott arról is, hogy a DMRV Zrt. kintlevősége
mintegy 350-400 millió forintra tehető. A megnövekedett költségeket
a karbantartásra, rekonstrukcióra fordítható összegek átcsoportosításával tudják kiegyensúlyozni –
mondta a vezérigazgató.
A szerk.
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Várhatóan járásközpont lesz
Dunakeszi, Szob és Vác

Tizenöt járás lehet Pest megyében

A

kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz,
minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási
(körzeti) kormányhivatalok a
fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket 2013. január 1-jével.
A járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött
a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként.
A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek
hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez.
Tizenöt járás kialakítása
várható a több mint egymillió-kétszázezer lakosú Pest

megyében – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) elképzelései alapján Kiss Attila, a megyei kormányhivatal kommunikációs vezetője az MTI-vel.
A 187 települést magában
foglaló, több mint 6300 négyzetkilométeren elterülő megye leendő járásai: a budakeszi, a ceglédi, a dabasi, a dunakeszi, az érdi, a gödöllői, a
gyáli, a monori, a nagykátai,
a pilisvörösvári, a ráckevei,
a szentendrei, a szigetszent
miklósi, a szobi és a váci.
Régiónkban a szobi és a
váci mellett a tervek szerint
Dunakeszin jön létre új járási központ, amely napjainkban is kistérségi központként együttműködik Göddel,
Fóttal, Csomáddal és Mogyoróddal. Az öt településen
több mint 80 ezer állampolgár él.
Az elképzelések szerint a
legnagyobb lélekszámú járás
a gödöllői lesz (178.81 lakos),
míg a legkevesebben (12.350
fő) a majdani szobi járásban
élnek.
A nagy területű járások
közé tartozik majd a ceglédi, a nagykátai, a dabasi és a

váci; 100 ezernél többen a gödöllői, a ceglédi (120.821), a
szigetszentmiklósi (113.534)
és az érdi központú közigazgatási egységben élnek. Bár
ez utóbbiban a lélekszám
meghaladja a 106 ezret, az
érdi lesz az egyik legkisebb
területű járás.
A tervekről január 20-ig lehetett véleményt mondani,
illetve írásban megtenni az
észrevételeket, javaslatokat.
Szűkebb pátriánkban ezzel a
lehetőséggel a leendõ gödöllői járáshoz sorolt Veresegyház élt, amely további kilenc
településsel együtt önálló járás kialakítását kéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól (KIM) – közölte Veresegyház független polgármestere csütörtökön – írja
az MTI. A Váci Naplónak nyilatkozó Pásztor Béla elmondta, hogy a KIM-hez eljuttatott javaslatuk szerint a több
mint 16 ezer lakosú Veresegyház lenne annak a járásnak a
központja, melyhez további 9
település: Csomád, Erdőkertes, Galgagyörk, Galgamácsa,
Őrbottyán, Szada, Vácegres,
Váckisújfalu és Vácrátót tartozna.

Fotó: K esziPress

(Folytatás az 1. oldalról)

A jelenleg kistérségi központként
funkcionáló Dunakeszi
járásközpont lesz

Az említett települések közül kilencben képviselőtestületi határozattal is megerősítették szándékukat, míg egy
kis lélekszámú község szóban jelezte egyetértését – tette hozzá a polgármester. Közlése szerint egyrészt a kistérség 10 települése közötti kölcsönösen előnyös együttműködés fenntartása, másrészt
a lakossági ügyintézés meg-

könnyítése indokolná a tervekben szereplő járáshatár
„átrajzolását”. Veresegyházra
legfeljebb 10 kilométert kellene utazniuk a környékbelieknek, míg Gödöllőre sokkal
többet, s félő az is, hogy Gödöllő, mint leendő új járási
székhely nehezen tudna megbirkózni a hozzá tartozó települések több mint 178 ezerlakosa ügyes-bajos dolgai-

nak intézésével – magyarázta Pásztor Béla.
A törvényjavaslat várhatóan 2012 februárjában kerül
az Országgyűlés elé, a járási
székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el
a kormány.
Vetési Imre

Az új helyszínen is kiválóra vizsgáztak a DMRV Zrt. laboratóriumai

A minőségi szolgáltatásokat garantálja
a rendszeres kontroll

A tavaly átalakított és korszerűen felújított váci központba költöztek a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. korábban Szentendrén és Gödön működő laboratóriumai. A költözés nem volt egyszerű, mivel ez idő alatt is biztosítani kellett az akkreditált státusz
megőrzését, valamint az ivóvíz és a szennyvíz minőségének folyamatos, zavartalan
vizsgálatát, amely előfeltétele a biztonságos szolgáltatásnak.

M

int Miklósfalvi Gusztáv, a DMRV Zrt. környezet- és vízminőség-védelmi osztályának vezetője elmondta, a vállalatnak 1978-tól kezdődően vannak vízanalitikai laborjai,
melyekkel rendszeresen ellenőrzik az ivóvíz minőségét,
kontrollálják a cég által üzemeltetett szennyvíztisztító
telepekről távozó szennyvíz
minőségét. 1997-től rendelkeznek akkreditált laboratóriummal, melyet a Nemzeti
Akkreditáló Testület évente
felülvizsgál, hogy megfelel-e
a szigorú előírásoknak. Bár a
2011-es év nehéz volt, a tizenötödik éve fenntartott státuszt a költözés mellett is sikerült megőrizni, a harmincfős osztály zökkenők nélkül
kezdte, illetve folytatta tevékenységét új helyén. A felújított váci központban elkülönülten került kialakításra az

ivóvíz minőségét és a szennyvizet vizsgáló laboratórium, melyek Szentendréről és
Gödről települtek át a megújult, modern környezetbe.
– Azáltal, hogy a vezérkar
egy helyre koncentrálta a két
laboratórium tevékenységét,
jóval gazdaságosabbá vált
működésünk, s ráadásul sok-
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Miklósfalvi Gusztáv
és Takácsné Horváth Éva

kal racionálisabban szervezhetjük a munkafolyamotokat
– mondta az osztályvezető. –
A laboratóriumokat természetesen úgy alakítottuk ki,
hogy külön épületszárnyba
került az ivóvíz-vizsgálati és
a szennyvíz-vizsgálati laboratórium. Modern, korszerű
környezetbe kerültünk, ahol

Korszerű
környezetbe
költözött
a laboratórium

minden feltétel adott az igényes munkavégzéshez.
Miklósfali Gusztáv elmondta, hogy a költözés miatt igen
nehéz év volt a 2011-es esztendő, de munkatársaival együtt
nagyon büszke rá, hogy így
is kiváló minősítéssel zárult
a VITUKI által elvégzett környezetanalitikai jártassági
vizsgálat, amely előfeltétele
az akkreditált státusz fenntartásának. – A kiváló eredmény – az ivóvíz, a szennyvíz és a szennyvíz iszap vizsgálata külön-külön is kiváló
minősítést kapott – nemcsak
a DMRV Zrt. számára fontos
szakmai elismerés, de garan-

cia a fogyasztóknak is, hogy
magas színvonalon biztosítja szolgáltatásait a Társaság
– számolt be az újabb sikerről az osztályvezető.
Az ivóvíz laboratórium kémiai, biológiai és bakteriológiai és toxikológiai vizsgálatokat végez, a szennyvízvizsgáló laboratórium a 24 szennyvíztelep működését ellenőrzi,
illetve a kibocsátott, tisztított
szennyvíz kémiai és biológiai
vizsgálatát, ellenőrzését végzi, mondta el Takácsné Horváth Éva, a Központi Laboratóriumok vezetője.
– A költözés, a telephelyváltozás miatt, rendkívüli

auditra is sor került, ami sikeres volt, így továbbra is fenn
tudtuk tartani az akkreditált
státuszt – tette hozzá a laborvezető. – Ez azt jelenti, hogy
mérési eredményeinket hivatalosan is elismeri a Nemzeti
Akkreditáló Testület.
Vagyis, mint fogalmaztak,
mind az ivóvíz, mind a tisztított szennyvíz folyamatos ellenőrzés alatt áll. A minőségi kontroll garantálja, hogy
a csapvíz közvetlen fogyasztásra alkalmas, a DMRV Zrt.
egészséges, jó minőségű ivóvizet szolgáltat.
Vetési Imre

A kiváló minőséget
igazoló dokumentum

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A sikeres képzés
után is folytatódik
a munka
Az Életút Alapítvány TÁMOP 5.3.1-C-09/12010-0001 jelű projektjének keretében szakács
képzés indult – mint arról már korábban tájékoztatást adtunk.
A csoport 18 fővel indult,
melynek költségeit támogatott forrásból biztosították a szervezők.
A tanfolyam 2011 decemberében elérkezett a
legfontosabb szakaszához. Az elméleti órák sora és
a gyakorlati oktatás is befejeződött. Tizenkét
hallgató vizsgázott. A múlt év végén,
december 7-én lezajlott az írásbeli vizsga,
majd egy hét elteltével,
2011. december 13-án sikeres gyakorlati vizsga
következett a Bernáth
Kálmán Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tankonyhá-

ján. A szóbeli vizsgáztatás az Életút Alapítvány
Zichy utcai épületében
folytatódott. A hallgatók mindannyian sikeresen számot adtak elméleti és gyakorlati tudásukról, felkészültségükről,
melynek elismeréseként 2011.
december 14-én
kézhez kapták bizonyítványukat.
A program még nem
zárult le számukra.
2012 februárjában álláskereső klub csoportfoglalkozáson
vesznek részt, hogy további segítséget kapjanak a
munkaerőpiaci megmérettetéshez.
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MŰJÉGPÁLYA NYÍLT DUNAKESZIN!
DUNAKESZI, Sólyom utca 1. (a TESCO Áruházzal szemben)
Mobil: (+36 70) 425 74 19 www.4evszaksport.hu Nyitva: minden nap 9-20 óráig

Felszerelés-bérlés, rendezvények, csapatépítés, közönségjég,
pályabérlés, oktatás, büfé, zene, világítás, korcsolyaélezés
Iskoláknak,
csoportoknak
KEDVEZMÉNY!

BECSÚSZÁS:

400 Ft/alkalom

IRODA BÉRBEADÓ
Teljeskörű adóhatósági képviselet
Könyvelés, bérszámfejtés,
adótanácsadás,
könyvvizsgálat, cégátvilágítás
Dunakeszi, Bagoly u. 12. Partner Irodaház
földszintjén 99 m2-es iroda hosszútávra
kiadó. Igény szerint tagolható.
- teljes közmű
- recepciószolgálat
- takarítás
- zárt parkoló
- klimatizált
- bútorozva

Ár megegyezés szerint!

Tel.: 06 27 541-150, 06 30 2288-449

A Nike Futóklub bemutatja:
Yours Truly – Fuss Dunakeszi

T

alán már hallottál a
Yours Truly nevű nemzetközi rendezvényről. A
finn kezdeményezés kimondottan a téli futásokra koncentrál. 25, illetve 50 km-es
távokon lehet indulni, amelyeket aztán rögzítünk egy
nagy közös nemzetközi adatbázisban.
Idén Dunakeszi adja a
Yours Truly egyik magyar
helyszínét, ide szervezzük a
Nike Futóklub téli edzését is
vasárnap délelőtt.

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •

Vác, Szent László út 13. Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 Fax: 06-27/502-951
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu

További részletek a
www.facebook.com-on.

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

Dunakanyar Régió

Országzászló épül
Dunakeszin

Egyházi és önkormányzati
vezetők találkozója Vácon
Fördős Attila Vác város polgármestere, és két alpolgármestere, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán január elején munkabeszélgetésen fogadta a városban működő egyházak vezetőit. A bensőséges hangulatú találkozón az önkormányzat nevében Fördős Attila köszöntötte az egyházi vezetőket, akiknek tájékoztatást adott a képviselő-testület tevékenységéről, a polgármesteri hivatal munkájáról.

A

polgármester bevezetőjében újévi jókívánságait tolmácsolta a megjelent egyházi vezetőknek és
egyházaik valamennyi tagjának. Az újév új lehetőséget,
új lendületet jelenthet mindenki számára – fogalmazott Fördős Attila. A meghívott vendégek – dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Varga Lajos segédpüspök, Csuka Tamás református tábori
püspök (nyugalmazott dandártábornok), Fónagy Miklós református esperes, Detre
János evangélikus lelkész és
Meláth Attila baptista lel-

kész – érdeklődéssel hallgatták az elmúlt esztendőben végzett munka értékelését, a város előtt álló idei teendők ismertetését. Sokszor
érzékeljük azt, hogy nem elég
„csak” jót cselekedni, hanem
azt meg is kell tudni magyarázni is – utalt napjaink politikai kultúrájára. Fördős Attila kiemelte: vezetőtársaival
együtt, képességük és lehetőségeik szerint igyekeznek
a leghatékonyabban szolgálni a város javát. Őszinte hangon szólt arról is, hogy – noha
vannak nézet különbségek,
feszültségek – a várost irá-

nyító koalíció büszke lehet az
elmúlt másfél évben nyújtott
teljesítményére. Az összefogásra, a konstruktív együttműködésre idén is szükség
lesz, mert nem lesz könnyű a
2012-es költségvetési év sem
– mondta Fördős Attila polgármester, aki felkérte az
egyházi vezetőket, hogy véleményük, javaslataik megfogalmazásával segítsék a város eredményes működését.
A
munkabeszélgetésen
részt vett Csuka István Vác
város képviselő-testület Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottságának elnöke is.

„Mit kell(ene) tudnunk
a kisgyermekről?”
2012. január 20-án a Váci Waldorf Iskola meghívására Vekerdy Tamás gyermekpszichológus tartott előadást „Mit kell(ene) tudnunk a kisgyermekről?” címmel a Madách
Imre Művelődési Központban. Az előadás az iskola januárban kezdődő „Ismerd meg
gyermeked” programsorozatába illeszkedik, melyben meghívott előadókkal lehet közösen gondolkodni a gyereknevelésről, óvodáról, iskoláról.

A

z előadáson Vekerdy Tamás elmondta, hogy az intelligenciának 7-8 fajtájából (pl zenei, érzelmi, cselekvéses, stb)
az iskola jellemzően kettőt értékel: a lexikális memóriát és a matematikai képességet, az
iskolai osztályzatok nem korrelálnak a valódi képességekkel. Mérések bizonyítják, hogy
az életben való beválást 18%-ban segíti elő az
iskolában megtanult anyag. Az érzelmi intelligencia az, ami a későbbi beválást valóban segíti, és ennek gyökere az érzelmi biztonság.
Az érzelmi biztonság alapja, ha a gyermeket
elfogadjuk a maga egyediségében.
Vekerdy Tamás beszélt a kisgyermekkor három alappilléréről: a szabad játékról, spontán
utánzásról és a meséről; valamint a beszédfejlődésről, írástanulásról, otthoni korrepetálásról, tévézésről. Az előadás végén szülői kérdésekre válaszolt.
Az Arcus galériában február 15-ig kiállítás
mutatja be a Váci Waldorf Iskola módszereit
és eredményeit. Az iskola a nyílt napját február 4-én tartja. Részletek az alapítvány honlapján: www.vaciwaldorf.hu
Nádudvari Nóra
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„A jelent csak a múltból lehet megérteni, a jövőt a múlt alapján lehet felépíteni.”
(Babits Mihály)

C

ivil összefogással Országzászlót emel Dunakeszi – tájékoztatta
szerkesztőségünket
Skripeczky István nyugdíjas tanár, az előkészületeket,
a szervezést koordináló Dunakeszi Civilek Baráti Köre
nevében. Az elképzelés megvalósítását támogatja a városi önkormányzat is, amely
a szervezőkkel és az építést
támogató lakossággal együtt
méltó helyszínnek tartja a
gyártelepi Körönd központi
terét.
Mint azt a szervezők képviseletében Skripeczky István elmondta az elmúlt időszakban számos fórumot tartottak, melyek résztvevői egy
emberként támogatták az
Országzászló építését. Már
most – a kezdeti időszakban
is – érzékelhető, hogy hasonló széles körű támogatás övezi a kezdeményezést, mint azt
megtapasztalták tavaly a város alagi negyedében emelt
Árpád emlékmű építése során.
Skripeczky István örömmel
mondta, hogy az országzászló építését támogatja Dióssi
Csaba polgármester, a város
kormánypárti országgyűlési
képviselője is.
Óriási összefogás jellemzi az előkészületeket, mérnökök, építészek, vállalkozók,
egyetemisták, helyben élő
előadó művészek, nyugdíjasok anyagi támogatásukkal,
szakmai tudásokkal, munkájukkal járulnak hozzá az Országzászló építéséhez. Az
elmúlt hónapokban számos
előadást tartottak, melyeken
elismert helytörténészek, tanárok mutatták be az Ország-

K épünk Illusztráció
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zászló mozgalom korabeli
történetét, ismertették nemzeti szimbólumaink jelentőségét.
Az év végén a Dunakeszi
Bolgár és Német Kisebbségi Önkormányzat német és
bolgár néptánc és zenei hagyományokat bemutató csodálatos Folklór Estet szervezett, melynek teljes bevételét (60.500 forintot) az Országzászlónk
emelésének
támogatására utalták át a
közreműködő Eudoxia 20
Alapítvány számlájára.
Az idén átadásra kerülő Országzászló és a térplasztika
megvalósításával nem csak
ez a városrész, hanem egész

Dunakeszi válik gazdagabbá és látványosabbá – mondta Skripeczky István, aki jelezte, hogy az emlékmű magassága elérheti akár 15-18
métert, melyet pályázaton
választanak ki. A szakmai
zsűri elnöke Melocco Miklós Kossuth- és Munkácsy díjas szobrászművész, tagjai
a DUNART három művésze
Peti Sándor vezetésével és
Fejős Gabriella kert- és tájépítész.
A sokunk által megálmodott nemzeti lobogónk azt
üzeni, hogy csak összefogással van jövőnk – mondta
Skripeczky István.
Vetési Imre

Az elhelyezkedésnél
nem mindegy, hogy
hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ
KÖZPONT

biztonsági őr,

Intenzív, OKJ-s szakmunkás
képzést indít

Ledvilágítás technika

a szakmai szakszervezetek
és az ORFK-RSZKK
ajánlásával
február 11-én és 18-án
Vácon és Gödön.

+36-30-948-26-15

Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők
jelentkezését
is várjuk!

www.vokk.hu
Gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az
olcsó tanfolyamoktól!

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Fnysz: 01022-2010

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Magyar Kultúra Napját
ünnepelték Vácott
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be nemzeti identitásunk egyik legfőbb jelképét, a magyar nép Himnuszát.
1989. óta e napra emlékezve ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját. Vác város ünnepi műsorát január 20án tartotta a Madách Imre Művelődési Központban.

A

z ünnepi gálaműsor Németh Árpád festőművész Átváltozások c.
kiállításának megnyitójával
vette kezdetét. A nagyszabású, korábbi alkotói korszakokból származó és újabb műveket egyaránt fölvonultató
tárlatot Dr. Németh János
István a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium vezető főtanácsosa nyitotta meg. Közreműködött Kullai Tímea és
Noé Gergely. Németh Árpád
a megnyitó keretében vehette
át a Váci Értelmiségi Klub által alapított Hattyú díjat, melyet a klub elnöke, Hemela
Mihály elnök adott át a város egyik legmeghatározóbb
képzőművészének, több évtizedes művészeti pályája és
kulturális-közösségszervező
munkájának elismeréseként.
A rendezvény díjátadóval egybekötött gálaműsorral folytatódott a művelődési
központ színháztermében.
Fördős Attila Vác város
polgármestere ünnepi köszöntőjében a magyar kultúra mibenlétéről, gyökereiről
és mai helyzetéről beszélt.
Mint mondta – nehéz lenne

Februári programajánló

Február 4. szombat 15 óra

Farsangi mulatság
„Az Ezeregyéjszaka meséi” – avagy a rózsamosolyú leány története látványos
bábjáték a Maszk Bábszínház előadásában
A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 10. péntek 19 óra
Huszkai Jenő, Martos Ferenc: Lili bárónő operett két
felvonásban.
Rendezte: Gergely Róbert
Szereplők: Herczenik Anna, Egyházi Géza, Kovács Róbert,
Galambos Lilla, Heller Tamás, Csonka Zsuzsanna, Balázs
Andrea, Virágh József
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar, Farkas Pál
vezényletével és a Magic Dance Balett.
Dáma Díva-Gergely Theáter Produkció
A belépőjegy ára elővételben: 2.300 Ft, az előadás napján: 2.600 Ft

Erdélyi napok Vác 2012.
Február 9. csütörtök 19 óra
Szerelmem, Erdély– Wass Albet est
Közreműködik: Rékasi Károly színművész
Wass Albert levelei, versei, írásai alapján összeállította és a filmmontázsokat
készítette: Koltay Gábor.
Vác Város Önkormányzata, az Erdély Barátainak Közhasznú Egyesülete,
a Madách Imre Művelődési Központ és a Katona Lajos Városi Könyvtár
szervezésében.
Fővédnök: Fördős Attila, Vác város polgármestere
A belépőjegy ára elővételben: 1.500 Ft, az előadás napján: 1.800 Ft

Február 14. kedd 18 óra
örökségeit,
(nép)művészetünket, közösen átélt történelmünket. A történelem során – mondta a polgármester
– a magyarság gyakran élt át
olyan válságos időszakokat,
melyekben kiemelten szükség volt az összefogásra. Ma
ismét ilyen időszakot élünk –
hangsúlyozta Fördős Attila.
A Mai nap ünnep, a magyar
kultúra ünnepe, a Himnusz
születésnapja. S mint minden
évforduló, alkalmat nyújt
egyfajta számvetésre is.
A kultúrának – mondta a
polgármester – Vácott ki-

ben a nehéz gazdasági helyzetben is biztosít a kultúrára
és a közművelődésre.
A polgármesteri köszöntő után a Czinóber Klára, Karánsebessy Orsolya és Karánsebessy Balázs
vezetésével működő Váczi
Néptáncegyüttes műsorát tekinthette meg az ünneplő közönség.
A hagyományoknak megfelelően – az ünnepség keretében került sor a kultúra területén kiemelkedő teljesítmények elismeréséért járó díjak
átadására. A Vác Város Ön-

Fotó: Cservenák Péter

A kitüntetettek

néhány mondatban összefoglalni, mit is értünk a magyar
kultúra – azaz egy nemzet,
egy egységes nyelven kommunikáló közösség kultúrája – alatt. Hiszen e fogalom
magában foglalja rétegenként egymásra rakódott hagyományainkat, egész szellemiségünket átható, régmúltban gyökerező szokásainkat.
Nemzeti identitásunkat meghatározó múltunkat, őseink
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emelt jelentősége van. E pezsgő szellemi légkört olyan közművelődési intézmények segítik elő, mint pl. a művelődési központ, a városi könyvtár,
a levéltár, az értéktár vagy
a városi galériák. De az intézmények szakembereinek
munkája önmagában nem
lenne elegendő; a zavartalan
működést az a többletforrás
biztosítja, melyet a városvezetés egyedülálló módon, eb-

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás, egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

kormányzata által 2001-ben
alapított díjakat Fördős Attila polgármester adta át az
idei kitüntetetteknek.
A „Közművelődést segítő
munkáért” díjat Vác Város
Képviselőtestülete 2012-ben
Fűr Tibornak ítélte oda. Fűr
Tibor több mint 20 éve a Madách Imre Művelődési Központ technikusaként, utóbb
csoportvezetőként, kiemelkedő hivatástudattal és szer-

FŰTŐMŰ
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

vezőkészséggel biztosítja a
városi események hátterét.
Szabadidejében fotózik; alkotásaival számos egyéni és
csoportos kiállításon szerepelt az elmúlt években.
A kiemelkedő művészeti
teljesítményért járó, „Vác Város Művészeti Díját” az idén
Toldi Tamás eMeRTon díjas
dalszövegíró, énekes vehette
át. Toldi Tamás több, országos hírű zenész dalszövegírójaként, valamint a Made In
Zenekar és az Acoustic Trio.
Hu nevű formáció frontembereként egyaránt ismert, de
az ő nevéhez fűződik többek
között a 2011-es Vác dalának
szövege is.
Vác Város Művelődéséért Díj 2012-es kitüntetettje
Brusznyai Margit, aki több
évtizedes közösségformáló,
tanári és karvezetői munkájával Vác kulturális életének
egyik meghatározó szereplője.
A Bartók Béla Zeneiskola szolfézs- és zeneirodalom vezető
tanára, aki karvezetőként állt
a Váci Harmónia Kórus, a Szivárvány Gyermekkórus, valamint a Nagymarosi Férfikar és
Kamarakórus élén. 2001-ben
hozta létre, a mára 60 főt számláló, Serenus Kórust.
A Dunakanyar Régió szerkesztősége ezúton is gratulál
a kitüntetetteknek!
M aczkay Zsaklin

„Szerelem, vagy amit akartok” – Valentinnapi filmvetítés
18 óra Makrancos hölgy
színes, magyarul beszélő, olasz-amerikai
vígjáték. Rendező: Franco Zeffirelli
Szereplők: Elizabeth Taylor, Richard Burton,
Michael York, Cyril Cusack, Michael Hordern
20.15 óra Rómeó +Júlia színes, magyarul
beszélő, amerikai filmdráma
Rendező: Baz Luhrmann
Szereplők: Claire Danes, Leonardo DiCaprio,
Pete Postlethwaite, Michael Corbett, Brian
Dennehy, Jamie Kennedy, John Leguizamo,
Harold Perrineau
A belépőjegy ára a két előadásra 400 Ft, egy
előadásra 300 Ft.

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206
Jegypénztár nyitva tartása:
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

LAKATOS ÁLLÁS!

Dunakeszi műhelymunkára keresünk fiatal laka
tosokat, fémipari szakmunkásokat, betanított
munkásokat légtechnikai termékek gyártására.
Érdeklődni lehet személyesen Dunakeszin, a Berek u. 7.
szám alatt, munkanapokon reggel 8-tól délután 16 óráig.
Telefon: 06-1/696-12-19

Apróhirdetés
városi magazin

• Eladó ház Dunakeszin, 2+2 félszoba. Tel.: 06-30/266-7542
• Dohányzásról leszokás fül
akupunkturával. Bejelentkezés:
Bém Éva, tel.: +36-30-207-3444
• Gödön a Penny Market mögött,
üdülő környezetben kertes, bútorozott – 1 szoba összkomfort
– igényes bérlőnek hosszú távra
kiadó. Tel.: 06-20-591-2804

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS

Ne legyen
a pénze
ellensége!

Ha nálunk vásárolja a motorolajat, a
szűrőbetét árából 20% kedvezményt adunk!

Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175

www.dunakanyarregio.hu

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

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Tavasszal a ringbe való visszatérésre, míg nyáron saját
edzőtermének megnyitójára készül veretlen profi ökölvívónk
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Újra Kucsera Gáborral ült össze a háromszoros olimpiai és világbajnok kajakos

Erdei Zsolt gyógyul Londonra készül
és reménykedik Kammerer Zoltán

P

ár hete egy ország aggódott, hogy Erdei
Zsolt begyulladt keze miatt akár veretlen
profi ökölvívónk pályafutása is veszélybe
kerül. Aztán lassan kiderült, hogy az állandó
fájdalmakat Madár begyulladt jobb felső ötös
foga okozta, amit még november végén eltávolítottak német fogorvosok. Azóta a keze is sokat
javult, kérdés persze, mennyire.
„Jelentős a javulás, köszönhetően a heti háromszori mágneses kezelésnek. Ugyan még
nem terhelhetem száz százalékosan, de úgy azt
azért kijelenthetem, igaza volt azoknak, akik azt
mondták, a fogam az oka mindennek. Miután
megszabadítottak a német fogorvosok a jobb
felső ötösömtől, érzem, rövidesen a régi lesz a
kezem” – árulta el Erdei.
A 37 éves sportoló annyira jól érezte már magát, hogy december végén versenyautóba ült a
Hungaroringen rendezett Szilveszter-ralin.
„Talmácsi Gábor barátomat szerettem volna

megnézni, és szurkolni neki, hiszen Répa Katával egy autóban indultak a versenyen. A magyarországi menedzsmentem, Ferencz Róbert
és Pálfai Károly pedig nemrég karolták fel a
Tobak Team versenyzőjét, Matók Ádámot, akinek kocsijában két szakaszt is megtettem navigátorként. Voltak izgalmas bukkanók és kanyarok, élveztem az egészet. Szívesen kipróbálnám
máskor is” – vallotta be Erdei Zsolt.
Persze azért az edzésekről sem feledkezett
meg, és azóta is egyre keményebben tréningezik Klink Zoltán vezetésével. Noha az ünnepek
alatt felszaladt rá néhány kiló, mostanra már
csak négy kilóra van a versenysúlyától. Mindeközben egyfolytában az jár a fejében, mikor
térhet vissza a ringbe, mikor válthatja valóra az
amerikai álmát.
„Cloud nem várt rám, ezt persze megértem, és
február végén ringbe lép. Én tavasz közepére készen állok majd, és remélem, életem egyik legfontosabb csatájára rövidesen sor kerülhet. Ha
nem Cloud ellen, akkor valamelyik másik nagy
szervezet világbajnoka ellen” – fogalmazott Madár, aki hozzátette, amerikai menedzsere, Lou
DiBella már dolgozik az ügyön.
Noha egyáltalán nem akar még visszavonulni,
azért már elkezdte építgetni a civil életét is. Az
ásványvizes projekt a válságos időszak ellenére
egyre jobban megáll a lábán.
„Meccs híján odafigyelünk mi is a pénzünkre, de nem lenne képem ahhoz, hogy ennyi siker után anyagi nehézségekről siránkoznék.
Vannak tartalékaink, ráadásul a szponzoraim
is kitartanak mellettem, bíznak bennem, és abban, hogy még nem értem fel pályafutásom csúcsára. Ezen kívül az Arabella ásványvíz is egyre jobban megáll a lábán, hisz a válság ellenére
jelenleg nullszaldós a projekt, holott még mindig csak a bevezetés időszakában vagyunk” – állította az üzleti világban is egyre jobban helyt
álló Erdei, akinek nyáron élete álma valósulhat
meg. – „Életem másik nagy álma válik valóra,
ha nyáron megnyitja kapuját a saját sportklubom, az Erdei Zsolt Sportegyesület saját edzőterme, ahol személyesen fogom az érdeklődőket
az ökölvívás rejtelmeire oktatni.
- molnár -
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Ami egyszer sikeresen működött, annak van esélye arra, hogy újra sikeres lesz. Így
van ezzel a háromszoros olimpiai és világbajnok kajakos, Kammerer Zoltán. A méltán
népszerű Kamera ötödik olimpiájára készülve újra összeült Kucsera Gáborral, hogy a
hazai válogatón kivívhassák a londoni indulás jogát.

E

Fotó: K esziPress

Tavaly december elején szinte mindenkit leforrázott a hír, hogy Erdei Zsolt sérülése miatt nem tud kiállni szilveszter éjjelén az IBF félnehézsúlyú világbajnokával, a magyar bunyóshoz hasonlóan veretlen Tavoris Clouddal. Azóta fordult a kocka, Madár sérült keze
folyamatosan javul, már folyamatosan edz – igaz, gyógyuló kezét még nem terheli száz
százalékosan –, és abban bízik, hogy április-május környékén ringbe léphet. Ha minden
jól megy, nyáron megnyitja a kapuit az Erdei Zsolt Sportegyesület edzőterme is.

lkezdődött a centi vágása a kajakosoknál
is, hisz már alig több
mint fél év van hátra a londoni olimpia megnyitójáig. Hazánk egyik legismertebb kajakosa, a háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnoka, Kammerer Zoltán
ezúttal ötödik nyári játékára készülve élete egyik legfontosabb döntését hozta
meg. Ugyanis a londoni kvótát szerző négyes mellett
– melynek ő a vezérevezőse – újra összeül régi társával, Kucsera Gáborral, hogy
akárcsak 2006-ban a világbajnokságon, most Londonban utasítsák maguk mögé a
teljes mezőnyt K2 1000 méteren.
A Kammerer-Kucsera duó
a pekingi olimpia számukra
kudarccal végződő versenyszáma után – mindkét páros
számban negyedikek lettek –
bomlott fel, holott a barátság
mindig is megmaradt köztük. Aztán a tavalyi portugáliai edzőtáborban újra ös�szeültek, és azt vették észre,
ugyanúgy megy a hajó alattuk, mint régen.
Most mindketten abban
bíznak, eljön számukra az a
pillanat Londonban, amikor
bebizonyíthatják, még mindig ők a legjobbak. Kamera
úgy véli, csak rajtuk múlik,
meddig jutnak, és mindent
megtesznek annak érdekében, hogyha kivívják az indulás jogát, akkor méltóképpen
szerepeljenek az olimpián.
A háromszoros olimpiai és
világbajnok kajakos egy ideje kerüli a bulvársajtót, ám
nemrégiben kivételt tett, és
az egyik kereskedelmi televízióban Joshi Bharatnak még
a magánéletéről is vallott.
„Jelenleg párkapcsolatban
élek, de tudom, hogy az életvitelem kétségeket ébreszthet.
Addig vagyok odaadó és hűséges, amíg meg nem bánt valaki és engem egyféleképpen
lehet megbántani, a megcsalással. Persze ha kívülről nézem saját magamat, épeszű
nőnek nem vagyok alternatíva: rossz a hírem és az életvitelem is azt bizonyítja, hogy
sosem vagyok itthon, tehát
ki tudja, mit csinálok. Nekem volt egy évem szakítás
után, amibe beleesett 1-2 ismertebb nő, abból általánosítanak, hogy nagykanállal
falom az életet és csak ilyen
nőim vannak” – nyilatkozta a
FEM3 Másképpen című műsorában Kammerer, aki azt
reméli, a média érdeklődését
a sporteredményeivel fogja
kivívni 2012-ben.
- molnár -
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