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Kalandtúrával avattak

Kincskereső Tanösvényt a Naszályban

2012. június 14.

A
DUNAKANYAR
a hazai turizmus egyik fellegvára
Az idén is nagy turistaforgalom várható

Az avatóünnepségen részt vett (balról jobbra) Dobó István, a Naszályért! Alapítvány vezetője,
Szarkándi János, a DDC elnök-vezérigazgatója, Pető Tibor, Vác alpolgármestere, Bábiné Szottfried Gabirella,
országgyűlési képviselő, valamint Bíró György az Egészséges Ifjúságért Alapítvány projektjének vezetője

Az indítótábla avatásával a Katalinpusztai Kirándulóközpontban adták át a Kincskereső
Tanösvényt, ahonnan ebből az alkalomból váci általános iskolások indultak kalandtúrára. A beremendi és váci cementgyárat működtető Duna-Dráva Cement Kft. 2011-ben indította útjára a DDC Zöld Megoldás-pályázatot a siklósi és váci kistérségekben. A mindkét régióban 3 millió forint összdíjazású, környezetvédelmi célú fejlesztéseket támogató pályázaton 1-1 millió forintos támogatást nyert el a Naszályért! Alapítvány és az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány, amelyet új tanösvény kiépítésére és QR-kódos táblák
elhelyezésére fordítottak a Naszály-hegyen.
(Folytatás az 5. oldalon)

Fotó: K esziPress

KUPON HÉT VÉGÉK!
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DIEGO KUPON HÉTVÉGE!

ʗͻ ʜ ʖXɡ8-9-10.

Minden Shaggy a la Carte

900 Ft/db-tól*

V]ÜQ\HJ

*Ezzel a kuponnal 900 Ft/db-tól vásárolhat Shaggy a
OD&DUWHV]ÜQ\HJHW(J\NXSRQNL]U°ODJHJ\WHUP¦N
YVUOVUDKDV]QOKDW°IHOHJ\DONDORPPDON¦V]S¦
Q]UHQHPYOWKDW°³QOO°DQNHUHVNHGHOPLIRUJDORPED
QHPKR]KDW°FP1.690 900 Ft/db, 66×110
FP3.990 2.000 Ft/db, FP12.990 8.000
Ft/db, FP22.990 14.000 Ft/db,
FP32.990 20.000 Ft/db, 9 színben

900
Ft/db-tól
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DIEGO KUPON HÉTVÉGE!

ʗͻ ʜ ʖXɡʮ-23-24.

$MQODWDLQNM·QLXVLJH]HQEHO¹O
DN³]SRQWLN¦V]OHWHUHM¦LJ¦UY¦Q\HVHN

IDMWDSDGO°V]ÜQ\HJ

1.500 Ft/m²*

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!

ʗͻ ʜ ʖXɡ15-16-17.

(]DNXSRQNHGYH]P¦Q\UHMRJRVªWEUPHO\
ODPLQOWSDGO°YVUOVDHVHW¦QNLY¦YHD]DOEEL
WHUP¦NHW
WOOD STEPPPDODV]NDLW³OJ\
DXV]WUOFVHUHV]Q\H¦V]DNLW³OJ\

-10%

12017

KEDVEZMÉNY

1.500
Ft/m²

13017

$MQODWDLQNM·QLXVLJH]HQEHO¹O
DN³]SRQWLN¦V]OHWHUHM¦LJ¦UY¦Q\HVHN

(J\NXSRQNL]U°ODJHJ\WªSXV·ODPLQOWSDGO°
HJ\V]HULYVUOVUDKDV]QOKDW°IHOHJ\
DONDORPPDON¦V]S¦Q]UHQHPYOWKDW°³QOO°DQ
NHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQHPKR]KDW°

AKÁR

$MQODWDLQNM·QLXVLJH]HQEHO¹OD
N³]SRQWLN¦V]OHWHUHM¦LJ¦UY¦Q\HVHN

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!

ʗͻ ʜ ʖXɡ29-30.

(]]HODNXSRQQDO)WPqURQYVUROKDW
)XQN\6WULSHYDJ\7XFDQRSDGO°V]ÜQ\HJHW(J\NXSRQ
NL]U°ODJHJ\WHUP¦NYVUOVUDKDV]QOKDW°IHO
HJ\DONDORPPDO.¦V]S¦Q]UHQHPYOWKDW°³QOO°DQ
NHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQHPKR]KDW°
)81.<675,3(ILOFKW·FVDYDUWV]O·SDGO°V]ÜQ\HJ
PV]¦OHVV]ªQEHQTUCANOILOFKW·FVDYDUWV]O·
SDGO°V]ÜQ\HJPV]¦OHVV]ªQEHQ

-10%

kedvezmény
minden laminált padlóra*

-20%

kedvezmény
PLQGHQV³W¦WªWÜI¹JJ³Q\UH*
(]DNXSRQNHGYH]P¦Q\UHMRJRVªWEUPHO\
V³W¦WªWÜI¹JJ³Q\YVUOVDHVHW¦Q(J\NXSRQ
NL]U°ODJHJ\WHUP¦NYVUOVUDKDV]QOKDW°IHO
HJ\DONDORPPDON¦V]S¦Q]UHQHPYOWKDW°³QOO°DQ
NHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQHPKR]KDW°

-20%
KEDVEZMÉNY

14017

$MQODWDLQNM·QLXVLJH]HQEHO¹OD
N³]SRQWLN¦V]OHWHUHM¦LJ¦UY¦Q\HVHN

$]DNFL°U¦V]OHWHLWPHJWHNLQWKHWL¦VDNXSRQRNDWOHW³OWKHWLP¦JD kupon.diego.hu ROGDOU°ONem kell mást tennie,
PLQWDKLUGHW¦VEÜONLYJQLD]DNFL°VNXSRQW¦VDPHJDGRWWK¦WY¦J¦QDOHJN³]HOHEEL',(*2UXK]EDQEHYOWDQLDNLYODV]WRWWWHUP¦NUH

BUDAÖRS, Károly Király u. 145. A Tesco és az RS Bútoráruház között

ÚJPEST, IV., Telefon:
Fóti út 81/B
Telefon:
370-91-00
Nyitva
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9-19, Sz-V: 9-17 www.diego.hu
+36 (23)
428-181
Nyitva: H-SZ:
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www.diego.hu
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Váci Emléknap
A TRIANONI ÉVFORDULÓN

Az 1920-as trianoni szerződés 92. évfordulójára emlékeztek a Duna-parti Ereklyés Országzászlónál a váciak a Nemzeti Összetartozás Napján, melyen a helyi polgárok sokasága között megjelent
Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester, Dr. Beer Mikós megyéspüspök, a képviselő-testület több tagja, pártok és civil szerveztek képviselői, az intézmények
vezetői. Az Emléknapon Pető Tibor köszöntőjét követően Dr. Duray Miklós író mondott beszédet.

A

Polgármesteri Hivatal által rendezett Városi Emléknap a Duna-parti emlékműnél a Himnusz közös eléneklésével kezdődött,
majd Pető Tibor alpolgármester mondott köszöntőt, aki szerint 1920. június 4-én Magyarország két képviselője a világtörténelem alighanem legros�szabb békeszerződését írta alá,
amely a magyar történelem
legfájdalmasabb sebe. A múltat megváltoztatni nem tudjuk, de fontos, hogy feledni se
feledjük – mondta. Az alpolgármester ezt követően idézte néhai Antall József miniszterelnök 1992-ben elmondott gondolatait: „Ki vonhatja kétségbe azt, hogy fájdalmat okozott
ennek a népnek és ennek az országnak az I. világháborút követő trianoni békeszerződés.
Hazug embernek tartanának
bennünket a másik oldalon állók, ha erre egy magyar ember
is azt tudja mondani, számomra közömbös. Lemondtunk a
határok megváltoztatásának
erőszakos politikájáról a Helsinki Záróokmányban, és a Pá-

rizsi Charta aláírásával ezt az
elvet elfogadtuk Európa többi népével. De ehhez az elvhez
szorosan hozzátartozik az is,
hogy nem lehet az emberi jogokat, sem az önrendelkezési jogot a nemzeti kisebbségi jogok
védelme nélkül elfogadni. Ne
mondja senki, hogy a kisebbségi kérdés belügy.”
Az alpolgármester emlékeztette hallgatóságát, hogy a
diktátumot megelőző népszavazás eredményét figyelmen
kívül hagyva, az önrendelkezés jogát felrúgva hozták meg
döntésüket a nagyhatalmak,
melynek következményeként
Magyarországot súlyos veszteség érte. „Ma már sem az etnikai, sem a politikai lehetőség nincs meg arra, hogy határainkat felülvizsgáltassuk. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy
bele kell törődni abba, ami
történt.” – jelentette ki Pető
Tibor, aki Bibó Istvánt idézve
megerősítette: „Nem adhatjuk
fel az autonómia jogát”.
Ugyancsak Antall Józsefet
idézve - aki 15 millió magyar
miniszterelnökeként
vezette kormányát – célként jelölte

meg, hogy
a magyarság összeko v á c s o lódjon és
gazdaságilag, morálisan megerősödjön.
Mint mondta: „Ma az
Összeta rtozásnapját ünnepeljük, holnaptól pedig az összetartozás
jegyében dolgozzunk együtt,
egy 15 milliós, erős, Kelet-Európa vezető szerepét betöltő
nemzetért, a magyarságért.”
Megemlékező beszéde kezdetén dr. Duray Miklós író kijelentette: „Nem a magyar az
egyetlen nemzet a világon, a
Föld népeinek sorában, amelyet szétszaggattak. Nem a magyar nemzet az egyetlen, melynek egy részét világgá űzvén,
szórvánnyá morzsoltak, melynek sorait megtizedelték, s
amelybe a békecsinálók beletörölték a lábukat. Vannak más
nemzetek is, melyeket származásuk miatt meghurcoltak. Európában azonban a magyar az

egyetlen nemzet, melyet tervezetten
hét
felé szakítottak, a nyolcadik rész az a
maradék Mag ya rország…
Csak a magyarnak róják fel, a
szétszórt és szétszakított nemzet részeit össze akarja fogni. Csak a magyart gyanúsítják azzal, hogy kétségbe vonja
a világháborúk után kialakult
egyezményes állapotot, mikor
szóvá teszi az elszakított nemzettársait sújtó jogsérelmet.
Csak a magyart vádolják azzal,
hogy megkérdőjelezi a szomszédos államok területi egységét és veszélyezteti a nemzetközi egyensúlyt, amikor nyilvánvaló teszi, hogy a magyar
nemzet őshonos részei a Magyarországgal szomszédos államok területén élnek, akik
együttesen hiszik, érzik és vallják magukat egy nemzetnek.”
Ma a 21. század elején úgy
tűnik, hogy a 20. század ele-

jén kialakított európai rend
senki másra nem lenne kötelező csak a magyarokra – folytatta Duray Miklós, aki közel
fél órás beszédében megrázó
szemléletességgel mutatta be
a magyar nemzetet ért sérelmeket, a magyarság lelkét roncsoló sajgó sebet, melyből közel „egy évszázada szivárog a
vér.” Emlékeztetett Trianon
máig ható következményeire,
miközben csodálattal beszélt
azokról a magyar milliókról,
akik a békediktátum után sem
hagyták cserben szülőföldjüket. „Magyarország és talán a
nemzet is, annak köszönhetően nem omlott össze, a Trianonban meghozott döntés következtében, hogy az elszakított nemzetrészek szülőföldjükön maradtak. Magatartásukkal tanúsítva hisznek a
változásokban. Azok is Trianon hősei, akik a maradék országban szellemi teljesítményükkel, kitartó szorgalmukkal és fizikai erejükkel – sokan bizony nélkülözések árán
– lehetővé tették, hogy a nem-

zet törzse túlélje a csonkolást és ismét megerősödhessen. Mert a nemzet álltaluk él”
– hangzottak az író szavai, aki
felhívta a figyelmet többek között az államhatárokon átívelő
nemzetpolitika aktualitásaira, a nemzeti egység eszmei és
gyakorlati fontosságára. „Az
összetartozás igazi bizonyítéka, az együtt cselekvés” – zárta beszédét Dr. Duray Miklós.
Az emlékező szavakat a
Fónay-Humánia-Társulat műsora követte Nábelek Anita
és Smál Gábor előadásában.
A Duna-parti megemlékezés
végén a jelenlévők koszorúk
és virágok elhelyezésével, valamint gyertyagyújtással emlékeztek meg 1920. június
4-ről, majd közösen elénekelték a Szózatot.
Ezt követően a Városi Emléknap zárásaként a Fehérek
templomában tartott hangversenyen a Váci Szimfonikus Zenekar Erkel Ferenc és Liszt Ferenc egy-egy művét adta elő.
Vetési Imre
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Továbbra is a legfontosabb cél a megbízható szolgáltatás és a hatékony működés

TÓTH ISTVÁN, A DMRV ZRT. ÚJ VEZÉRIGAZGATÓJA:
a vállalat eddigi teljesítményét nehéz lesz felülmúlni
– A diploma megszerzése után, a katonai szolgálat kitöltését követően fiatal mérnökként a Strabagnál kezdtem szakmai karrieremet, ahol egy
vasbetonszereléssel is foglalkozó aszfaltgyárat irányítottam – kezdte a bemutatkozást az elődjétől „örökölt”
igényesen berendezett váci irodában
Tóth István. - A következő munkahelyem az egyik legnagyobb hazai óriás
cégnél, a MOL-nál volt, melynek kötelékében közel egy évtizedig kamatoztattam mérnöki tudásomat. Az olajipari vállalat – már akkor követve a
Nyugat-európai nagyvállalatok koncepcióját – a főtevékenységére koncentrálva leválasztotta a kiszolgáló,
karbantartó egységeket a hatékony
működés és a versenyképesség megőrzése érdekében. Ebben az időben,
1994-ben bíztak meg az önállóvá vált,
ám továbbra is 100 százalékos MOL
tulajdonban lévő nyírbogdányi üzem
irányításával, amely a finomító karbantartói és szállítási feladatait látta
el. A formálódó magyar piacgazdasági környezetben aránylag gyorsan felismertük, hogy nyitnunk kell, új megbízások elnyerésére is fókuszáltunk –
emlékezik vissza a közel két évtizeddel ezelőtti korszakra.
Tóth István és kollégái az évek során az 54 fős, 120 millió forint árbevételt produkáló cég teljesítményét
a kétezres évek elejére 9 milliárdra
„tornázták” fel. – Mindig szerettem a
szakmai kihívásokat, egész életemben tanultam. Már a mérnöki diploma
megszerzése után, felismerve a fénysebességgel közelgő 21. század kihívásait, ’84-ben felsőfokú programozói képesítést szereztem, majd elvégeztem a három éves vezetőképzőt
is. A cég irányítása mellett számos
programot írtam, 2002-ig tervezéssel
is foglalkoztam, többek között vasúti
és közúti lefejtők és töltők megalkotásával. Én voltam a vezető tervezője annak a szakmai teamnek, amely
előkészítette a MOL külföldi terjeszkedését. A romániai munkák mellett
részt vettem a magyar óriáscég bécsi
telepének felújításában is, a különböző technológiák és gépészeti megoldások tervezésében, kivitelezésében.
De én írtam pl. a HungaroLada fuvarszervező programját vagy említhetem
a Strabag folyamat elszámoló szoftverét, melyet 8 évig alkalmaztak.

Mindig szerettem
a szakmai kihívásokat
A MOL-nál eltöltött évek után egy
évre elment hazánk másik nagy vállalatához, a MÁV-hoz, ahol válságmenedzserként ő irányította a Dunától
egészen a nyugati határig a vasút pályakarbantartását. – Ott pl. bevezettem az integrált irányítási rendszert
– emlékszik vissza ma is jóleső érzéssel Tóth István, akinek szakmai
karrierje a MÁV után a Fővárosi Vízműveknél folytatódott. – A létesítményekkel foglalkozó projektet irányítottam, a csápos kutak felújítása mellett megépítettük a csepeli víztisztítót. Készítettünk egy olyan mobil víztisztító berendezést is, melyet a világ
bármelyik pontján alkalmazhatnak,
amit pl. elvittek a cunami sújtotta területre is. Ez is a magyar mérnökök
felkészültségét dicséri – mondja érthető büszkeséggel, akinek vezetői
karrierje innentől kezdve elválaszt-

A nyugdíjba vonult Vogel Csabát június 1-jén Tóth István váltotta a DMRV Zrt. vezérigazgatói székében.
Az 1982-ben okleveles vegyipari gépészmérnöki diplomát szerző topmenedzser szakmai pályafutása során
szinte kivétel nélkül multinacionális cégeknél töltött be vezető funkciót. Szakmai karrierjét a Strabagnál
kezdte, majd hosszú éveket töltött el a MOL kötelékében, ahol az egyik meghatározó egység irányítása közben a mérnöki diploma és a felsőfokú programozó képesítése mellé elvégezte a három éves vezetőképzőt is. Egy évig a MÁV egyik szakágánál válságmenedzserként állt helyt, utána következtek a
viziközműszolgáltató vállalatok, előbb a Fővárosi Vízművek dolgozott. Majd a pécsi Tettye Forrás Zrt.-nél
látta el a műszaki vezérigazgatói feladatokat. Onnan – főnökét követve – Siófokra a Dunántúli Regionális
Vízművek Zrt.-hez tette át székhelyét, ahol ugyancsak ő felelt a kiszolgáló egységek zavartalan működéséért, a megbízható víz- és szennyvízszolgáltatásért. A DMRV Zrt. új vezérigazgatója Siófokról érkezett Vácra, aki elődjéhez hasonlóan a megbízható szolgáltatás biztosítását tartja legfontosabb feladatának.

csökkenthetjük fajlagos költségeinket, amely komoly szakmai érdekük,
hiszen a befagyasztott fogyasztói ár
mellett ez is hozzájárul a biztonságos és hatékony működésünkhöz. Az
már ismert, hogy 2013-ban sem lehet
emelni a vízdíjat, így árbevételünk relatíve ugyanannyi marad, költségeink viszont sajnos növekednek. A különböző járulékok, az iparűzési adóteher, a bérkompenzáció már idén
is terhel bennünket. Ezért fordulhat
elő az, hogy a többi regionális szolgáltatóhoz hasonlóan a DMRV terve is negatív ebben az évben. Úgy látom, hogy csak a hatékonyságunk növelése révén csökkenthetjük a bevételek és a kiadások közti különbséget.
Hogy a „befagyasztott árakkal” társuló nehézségekre lesz-e egységes, állami megoldás, azt ma még nem tudom
megmondani. Ettől függetlenül nekünk jól kell dolgozni, az ellátás biztonságából nem engedhetünk. Csináljuk, csináljuk… - hangzott a vezérigazgatói kijelentés.

Jól működő vállalat
irányítását vettem át

hatatlan a viziközműszolgáltató vállalatoktól.
A főváros után Pécs következett,
ahol a Tettye Forrásház Zrt. műszaki vezérigazgatójaként tevékenykedett. Éppen abban az időszakban érkezett a Baranya megyei székhelyre,
amikor még dúlt a vita a Pécsi Vízmű
Zrt., - melyben kisebbségi tulajdonnal
rendelkezett a francia Suez - és a városi önkormányzat által – a vízszolgáltatásra – alapított Tettye Forrásház Zrt. között. – Ott a legfontosabb
feladatomnak azt tekintettem, hogy a
víz és szennyvízszolgáltatás megfelelően működjön. Tény, hogy az ismert
események miatt egy kicsit össze voltak zavarodva az emberek, de nagyon
jó szándékú, jól képzett szakmai gárdával dolgozhattam együtt – ismeri el.
- A pécsi vízbázisok védelme érdekében - az Ispa projekt keretében – nagy
átmérőjű csatorna-hálózatot építettünk, átalakítottuk a szennyvíztisztító egységet. A város nagyon jól irányította a projekt megvalósítását, melynek a szakmai felügyeletét a Tettye
Forrásház Zrt. látta el. Jó szívvel gondolok vissza az ott töltött időre, bár
kétségtelen, hogy egy kicsit „vérzivataros” korszak volt, mert a Pécs környéki települések más álláspontot
képviseltek, mint a pécsiek, viszont
a vizet Pécsről kapták – világít rá az
országos sajtót is megjárt küzdelem
hátterének egy szeletére.
Tóth István szakmai életútjában
újabb elágazáshoz érkezett, döntenie
kellett, hogy merre tart: marad-e vezérigazgatóként a Tettyénél vagy követi pécsi főnökét Siófokra, akit kinevezték a 700 ezer vízfogyasztót kiszolgáló Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának.

- Volt főnököm felkérését elfogadva követtem őt a DRV Zrt.-hez, ahol
ugyancsak vezérigazgató-helyettesként a műszaki területet irányítottam.
Megvallom őszintén, a főnököm mellett mindig éreztem a politikai védőernyőt, ami tagadhatatlanul szükséges
az eredményes szakmai munkához. Ő
ebben sokkal jobb nálam, én a műszaki kihívásokra szeretek koncentrálni.
Persze, tudom, hogy minden funkcióban találkozunk „a politikával”, de én
azt vallom, hogy egymás érveit tiszteletben tartva, a tulajdonos magyar
állam és fogyasztó érdekeit képviselve ki lehet, és ki kell tudni alakítani
a korrekt együttműködést – jelentette ki a DMRV Zrt. vezérigazgatója, aki
örül annak, hogy az új viziközmű törvény állami tulajdonban tartja az öt
regionális viziközműszolgáltatót.
– Ebben a kérdésben is osztom elődöm markáns álláspontját, akivel az

Állami tulajdonban
maradnak a regionális
viziközműszolgáltatók
elmúlt évek során jó szakmai kapcsolatot ápoltunk. Amikor megtudtam,
hogy Vácra jövök, felhívtam Vogel
Csaba urat és elmondtam neki, nem
én akartam jönni. Fontosnak tartottam, hogy ezt tudja. Nagyon korrekt
volt és megígérte, hogy segíti a beilleszkedésemet. Biztos vagyok benne,
hogy tartja a szavát – emelte ki Tóth
István, aki ismerve a DMRV Zrt. teljesítményét, nem titkolja, hogy nem lesz
könnyű feladat az eddigi eredményeket túlszárnyalni.
- Egy jól működő rendszert örököltem! Két hónapot adtam magamnak,

hogy teljes körűen megismerjem a
vállalatot, melynek stratégiáját már
áttekintettem, ami nem sokban különbözik az én szakmai elképzelésemtől. Azt már most is látom, hogy hozzám hasonlóan a DMRV Zrt. korábbi vezetésének is alapfilozófiája volt
a szolgáltatás biztonsága és a hatékony működés. El kell ismerni, nagyon nagy munkát végeztek! Ezért kiemelt feladatomnak tartom, hogy ezt
a szintet tartsuk, amit felülmúlni nem
lesz könnyű, de jó csapattal el lehet
érni – mondta optimistán az új vezérigazgató, aki nem tervez nagy változásokat, mint fogalmazott: - Mindenkinek megvan a saját vezetői elképzelése, így nekem is. Nem nagyon tér el attól, amit Vogel Csaba úr végzett, pici,
kis hangsúlybeli eltérések vannak.
A Társaság és a szakmai stáb megismerésének időszakában meg kell
birkózni azzal a jelentős feladattal
is, amely a július 1-től hatályba lépő
viziközmű törvény ír elő a szolgáltatók számára.
– Megfelelően felkészülünk a törvényből adódó feladatok végrehajtására, bár meg kell vallanom, hogy a
DMRV Zrt. területén a fogyasztókat
érintő nagy változások nem várhatóak. A törvény egyik legfontosabb eleme, hogy az ellátás biztonságát írja
elő, ami a mi területünkön ma is garantált. Én úgy látom, hogy elsősorban a periférián lévő területeken működő kis szolgáltatók számára okoz
ez fejfájást, melyek nem tudták biztosítani az alapvető műszaki előírásokat. A közeljövőben az egyik legfontosabb feladatunknak tekintem, hogy
ezeket a kis szolgáltatókat integráljuk
a DMRV Zrt. egységébe. A fogyasztók és az ellátási terület növelésével

Tóth István eltökélt abban is, hogy
elősegítse a DMRV Zrt. további növekedését, stabilitását, mellyel összhangban újságírói kérdésre válaszolva – a viziközmű törvény szellemével
összhangban - minden kétséget kizáróan kijelentette, hogy mind az öt regionális vízmű állami tulajdonban
marad.
– Én erre személyesen is rákérdeztem és a válasz az volt, amit elmondtam. Sőt a miniszter asszony kabinetfőnöke jött el az öt regionális vízmű vezérigazgatójának értekezletére, aki hangsúlyozta, hogy az állami szerepvállalást növelni kell a
viziközműszolgáltatásban. Többek
között erre utalva mondtam azt, hogy
egyik célom a DMRV Zrt. növekedésének elősegítése, mert csak a hozzánk
hasonló nagy vállalatok tudják garantálni az ellátás és a víz minőségét,
mert nálunk adottak a személyi, műszaki és technológia feltételek – húzta
alá Tóth István vezérigazgató, aki azt
is elmondta, fontosnak tartja, hogy
folytassák azt az elismerésre méltó szakmai munkát, melyet a vállalat
munkatársai végeztek az elmúlt évek
során a DMRV Zrt. teljesítményét bizonyító ISO minősítések és az európai
Kiválóság cím elnyerése érdekében.
Mint azt a bemutatkozó beszélgetés során érzékeltük, elkötelezett
képviselője a nyílt, korrekt párbeszédnek, a fogyasztók és az együttműködő partnerek hiteles tájékoztatásának. Tóth István, a DMRV Zrt. új
vezérigazgatója nagyon őszintén válaszolt arra a felvetésre is, hogy családjával mikor költözik Vácra. – Ismerve a magyar vállalatvezető menedzserek sorsát, erre a kérdésre ma
még nem tudok egyértelmű választ
adni. Igyekszem legjobb tudásom
szerint megfelelni a feladatnak, teszem a dolgomat, melyben számítok
az új munkatársaim segítő együttműködésére. Hétfő reggeltől péntek
estig minden nap itt dolgozom abban
bízva, hogy elérkezik az a pillanat
is, amikor családommal együtt Vácra költözhetünk. Egy városban lesz a
munkám és az otthonom is.
Vetési Imre
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A NEMZET NAPSZÁMOSAIT
köszöntötték Dunakeszin
Az elmúlt év hagyományainak megfelelően az idei esztendőben is a pedagógusnapi ünnepség keretében adták át Dunakeszin „Az év pedagógusa” címeket, a több évtizedes oktatás területén végzett munkát elismerő arany-, vas- és gyémánt diplomákat, s szintén ezen a jeles napon került kiosztásra a némettanárok között a Lenau-díj.
– A pedagógusnap évről évre lehetőséget ad arra, hogy hátrapillantva felmérjük, mi változott az elmúlt
egy évben, mennyiben javultak vagy
épp romlottak az oktatás feltételei,
hogyan változtak lehetőségeink –
mondta beszéde elején Dióssi Csaba
a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában összegyűlt pedagógusok előtt
tartott ünnepségen. A város polgármestere a közbeszédből vett fordulatot idézve hangsúlyozta, hogy a tanárok, tanítók a nemzet napszámosai, majd hozzátette: - A szakmájuk
társadalmi elismertsége magas, miközben az ezt kifejező juttatás – óvatosan fogalmazva sincs összhangban az elvégzett munka értékével.
Ehhez kapcsolódva arra emlékeztette az ünnepség résztvevőit, hogy
Apáczai Csere János már az 1600as években így ostorozta saját korának tudományok iránti érdektelenségét. „Olyan időben születtünk,
mikor a legnagyobb tudatlansággal
szemben a bölcsesség és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek.
De azon kétségbe kell-e esnünk? El
kell-e hagynunk az iskolát? Számba sem kell venni a jövendőt? Nem!
Gyalázaton és szégyenen keresztül
az erényre kell törekedni.” Majd hozzátette: - Bízom abban, hogy, ha nem
is radikális, de érzékelhető és méltányos változást hozhat-e téren a pedagógus-életpályamodell.
Beszéde végén így fordult az ün-

nepségen megjelent pedagógusokhoz: - Engedjék meg, hogy hangot
adjak annak a széles körű vélekedésnek, mely az önök mindennapi
erőfeszítéseit ismeri el. Szülőként és
polgármesterként is köszönettel tartozom a helytállásért, az olykor kilátástalannak tűnő pillanatok elvise-

léséért, a megoldások szüntelen kereséséért. Hamarosan azonban véget ér a tanév. A közelgő nyári szünet
hónapjaira mindannyiuknak feltöltődésre alkalmas pihenést, aktív és
hasznos időtöltést kívánok.
A pedagógusnapi ünnepség keretében arany díszdiplomát vehetett

át a város polgármesterétől Czirják
Emma, gyémánt díszdiplomát Fehér
Ida és Kőrösi Istvánné, vas díszdiplomát pedig Törökné Boros Sarolta.
2012-ben négyen vehették át Dióssi
Csabától „Az év kiváló pedagógusa”
címmel járó oklevelet: Dobosné Magyar Görgyi, a Bárdos Lajos Álta-

lános Iskola pedagógusa, Kalmár
Imréné, a Piros Óvoda óvodapedagógusa, Sirák Margit, a Széchenyi István Általános Iskola pedagógusa és Luter András, a Radnóti
Miklós Gimnázium tanára. Szintén
a város polgármestere adta át a díjat alapító helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével a városban oktató némettanárok részére
alapított Lenau-díjat, mellyel idén a
Bárdos Lajos Általános Iskolában
tanító Mihály Gyulánét és Széchenyi István Általános Iskola pedagógusát, Druzsin Zsuzsannát jutalmazták. A Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet a város polgármesterétől és Cs. Bíró Attila osztályvezetőtől Tomasek Péterné, a Szent
István Általános Iskola pedagógusa vehette át.
A díjátadásokat követően egy felnőtt mesét hallgathattak meg a jelenlévők autentikus székely tolmácsolásban, majd a tanítványok adtak
műsort tanáraiknak. Ezt követően
a város pedagógusai elbúcsúztatták
Langmayer Katalint, a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensét,
aki több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai munkát maga mögött
hagyva vonul nyugdíjba.
Az ünnepség végeztével az önkormányzat fogadáson látta vendégül a
város pedagógusait.
L. A.
Fotó: Hohner Miklós

Idén három pedagógus kapott
KATEDRA-DÍJAT VÁCON

Ebben az évben is átadták a Váci Katedra Pedagógiai Díjakat, melyet három kiváló pedagógus vehetett át május 31-én a városházán. Négyen pedig Pedagógus Szolgálati
Emlékéremben részesültek. A Pedagógus Nap alkalmából rendezett ünnepségen Fördős Attila polgármester köszöntötte a megjelent tanárokat, óvónőket.
– Egy olyan világban, amikor minden változik, egy
olyan világban, amikor az
értékek már bizony sokszor
nincsenek a helyükön, különösen nagy hangsúlyt kell
fektetni erre a napra, hogy
azokról az emberekről egy
pillanatra elgondolkodjunk,
elismerjük az ő munkájukat,
akik olyan sokat tesznek a
mindenkori fiatalokért, a
jövő nemzedékéért – mondta a város első embere.
A pedagógusokat óvodások és diákok is köszöntötték. A Kisvác-Középvárosi
Óvoda gyermekei dallal és
körtánccal, I. Géza király
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai verssel és énekekkel, végül pedig a Selye
János Humán és Zeneművészeti
Szakközépiskola
Pikéthy Tibor Tagintézményének növendékei kis koncerttel mondtak köszönetet
a segítő munkáért.

Katedra-díjban részesült
Rusvay Balázsné, az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola
pedagógusa.
Rusvay Balázsné 1992 óta
tanít az iskolában. Munkáját mindenkor a diákjai iránti őszinte szeretettel, önzetlen odaadással végezte. Vác
városában 42 éve végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából
terjesztették fel a díjra.
Szintén Katedra-díjat kapott Tóthné Tesánszky Judit, a Selye János Humán és
Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézményének pedagógusa.
Az intézményben 1995 óta
dolgozó angol-irodalom szakos tanárnőre mindig számíthatott az iskola. A nevelőtestület elkötelezett tagja, évekig volt az intézmény
ifjúságvédelmi felelőse, az
énekkar munkájában aktí-

van részt vesz. Megértő, segítőkész kolléga – írják róla
méltatásában.
Katedra-díjat vehetett át
Pázmándi Teréz, a KisvácKözépvárosi Óvoda pedagógusa is, aki 1973 óta dolgozik az intézményben. Tizenkét éve tagóvodai vezető feladatokat is ellát. Az eltöltött
idő alatt nemzedékek nevelésében vett részt, munkáját mindig nagy odaadással,
szeretettel végezte. Nagyfokú szakmai tudás és gyermekszeretet jellemzi.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Szölgyémy
Gézáné
(Madách Imre
Gimnázium),
Csernokné
Nagybégányi Enid (Madách
Imre Gimnázium), Kármán
Gáborné (Földváry Károly
Általános Iskola) és Sági
László (Földváry Károly Általános Iskola).
Furucz A nita
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KALANDTÚRÁVAL AVATTAK
Kincskereső Tanösvényt a Naszályban
Átadták a DDC Zöld Megoldás-pályázat támogatásával kialakított QR-kódos és információs táblákat

A

z Egészséges Ifjúságért Alapítvány pályázata a Naszályhegyre tervezett,
kisgyermekeknek szóló tanösvény és Kincskereső Kalandtúra tervét vázolta. A Naszályért! Alapítvány kamerás
telefonokkal leolvasható QRkódos információs táblák elhelyezésének tervével pályázott. Mivel a bírálóbizottság
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány és a Naszályért Alapítvány pályázatát jól ötvözhetőnek ítélte meg, ezért a
két szervezet együttműködését kérte és ennek keretében
biztosította a támogatást. A
két Alapítvány összefogásában és a Duna-Dráva Cement
Kft., összességében kétmilliós támogatásának köszönhetően, négy nagyobb információs táblával és negyven QRkódos jelzéssel gazdagodott a
Naszály-hegy. A nagyobb táblák elsősorban a hegy geológiai sajátosságairól tesznek
közzé ismeretterjesztő információkat. A kamerás mobiltelefonokkal leolvasható
QR-kódokkal pedig általános
földrajzi, helytörténeti vagy
a hegy élővilágához kapcso-

lódó rövid ismereteket érhetnek el az erdőjárók.
Az avatóünnepségen Bíró
György, az Egészséges Ifjúságért Alapítvány által felkért projektvezető, valamint Dobó István, a Váci Erdészet vezetője, a Naszályért! Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatták be a
közösen megvalósított programot. Bíró György hangsúlyozta: „programunk célja
az volt, hogy újabb érdekes túraútvonallal gazdagodjon a Naszály-hegy és
megteremtsük a Kincskereső Kalandtúra hagyományát.” Dobó István kiemelte: „Manapság a hétköznapok része a GPS és
a kamerás mobiltelefon,
valamint a QR-kód. Az
erdőjárók sem mehetnek
el a fejlesztések mellett
és fontos, hogy alkalmazzuk ezeket, különösen,
ha így az új generáció érdeklődését is felkelthetjük a természet iránt.”
Szarkándi János, a
DDC elnök-vezérigazgatója a két szervezet együttműködésének jelentőségét emelte ki köszöntőjében:

A tanösvényen elhelyezett nagyobb táblák elsősorban a hegy geológiai
sajátosságairól tesznek közzé ismeretterjesztő információkat.

Vácy Károly, a DDC Biologic című környezetvédelmi társasjátékát adja át
a gyerekeknek a kalandtúra eredményhirdetésén
Dobó István a QR-kód
leolvasását mutatja
formációs táblákkal egyszerbe, kamerás mobiltere épített a modern technikálefonnal

„A két pályázó ötlete, a QRkódokkal és a jól ismert in-

ra és a hagyományos túrázók
kíváncsiságára. A két ötletet
képesek voltak közösen tervvé formálni és egységes arculattal és minőségben megvalósítani. Bízom benne, hogy
a most átadott programot két
szempontból is példamutatónak tartják majd a hasonló
kezdeményezéseket fontolgató szakemberek. Egyrészt az
összefogás miatt, valamint
azért, mert az innovatív, QRkódos megoldást ilyen célra
még nem hasznosították hazánkban.”

A rendezvényen Pető Tibor, Vác alpolgármestere is üdvözölte a kezdeményezést. Örömét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy
újabb program valósult
meg, amelynek a környezeti nevelés áll a középpontjában és nagy jelentőségűnek nevezte a DDC támogatói szerepvállalását, amelynek köszönhetően újabb
tanösvénnyel gazdagodott
a Naszály-hegy és 60 iskolás
gyűlt össze a kalandtúrára.
A Kincskereső Tanösvény
avatóünnepségén részt vett
Bábiné Szottfried Gabirella

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

országgyűlési képviselő, valamint Hayer Mihály szendehely polgármestere is. A
Kalandtúrán első helyet az
Árpád Fejedelem Általános
Iskola kék csapata, második
helyet a Földváry Károly Általános Iskola csapata, harmadik helyet az Árpád Fejedelem Általános Iskola fehér csapata ért el. A díjakat
Vácy Károly, vegyészmérnök, a DDC Zöld Megoldáspályázat bírálóbizottságának elnöke, valamint Rendes Veronika, tájépítész, a
bírálóbizottság tagja adták
át a gyerekeknek.

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!

Közéleti újság

Hétvégén az Alagi Lóversenypályát kisebb és nagyobb termetű négylábasok vették
kölcsönbe ugyanis 2012-ben Magyarország nyerte el az év legnagyobb volumenű agár
versenyének rendezési jogát, a X. Coursing Európa Bajnokság megszervezését.
sütörtökre az Alagi
tréningpálya közepén
egy kempinghely keletkezett. Sátrak, lakóautók
és kennelek, kis játékok, párnák, itatók mindez a főszereplő sportagaraknak
A kora esti órában a résztvevők felvonultak agaraikkal
a saját nemzetiségük zászlaja
alatt, ahol Dr. Miklós Levente
(MEOE) ünnepélyesen megnyitotta a X. Coursing Eb-t.
A F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale) képviseletében és a verseny felügyeletére figyelve Henk
Hendriks (Belgium) a Világszövetség Agárverseny Bizottság titkára volt jelen.
A megnyitón a magyar kutyafajták: komondor, puli,
mudi idomíthatóságáról egy
rövid bemutatót adtak elő.
Aztán a résztvevők agaraikkal rendőri kíséret mellett átvonultak Dunakeszin a város-

házáig, hogy tisztelgő látogatásukkal üdvözöljék az európai versenynek otthont adó
település önkormányzatát.
A rendezvényen láthatóak
voltak nagyobb testű és egészen kisméretű agarak is. (A
coursing versenyen egy műnyulat erősítenek egy több
száz méter hosszú zsinór végére, amelyet egy gép fordítótárcsákon keresztül húz cikkcakk alakzatban. Ezzel imitálják az élőnyúl mozgását,
pótolva az igazi vadászat élményét. A versenyen az agarak párban indulnak a "zsákmányért" egy hatalmas mezőn, mely leginkább hasonlít a természetes világra. A
Coursing verseny alatt sebességük meghaladja a 80km/
órát.)
Jelen volt a Szent Ferenc
Állatotthon is, ahonnan az
„Agár-fajtamentés
agara”
egy Angol agár Európa Baj-

nok lett! Az EB szervezésében közreműködő segítők
4 napi kitartó munkájukkal
mindent megtettek, hogy Magyarország is színvonalas rendezőnek bizonyuljon. A rendezvényt az F.C.I.tartotta, a
szervezését pedig a MEOE
Hungaria Agár Klub vállalta
magára.
Az Alagon rendezett X.
Coursing Európa Bajnokságon 19 ország képviseltette magát 600 agárral. A versenyek
péntek-szombatvasárnap zajlottak reggeltől
estig folyamatosan két versenypályán. A szervező házigazdáknak és az aktív segítőknek köszönhetően a résztvevők Európa 19 országába
vitték el a nagyszerű adottsággal rendelkező, szép fekvésű Alagi Lóversenypálya jó
hírét …
Horpácsi Emília
Fotó: eh Foto&Grafie
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PRAKTIKUS TANÁCSOK

a gépjármű NYÁRI felkészítéséhez

Visszavonhatatlanul beköszöntött a kellemes, nyári évszak, amely azt is jelenti, aki csak teheti, felkerekedik, hogy
felfedezze valamelyik közeli vagy távolabbi ország közkedvelt nyaralóhelyét. A gondtalan pihenés és kikapcsolódás érdekében a nagy utazások előtt,
de akár „csak” a hétköznapi zavartalan
autózás érdekében célszerű átvizsgáltatni a téli hónapokban „elfáradt” személygépjárművet. Praktikus tanácsokért, a váci Maros Autóház Kft. szervizfőnökéhez kopogtattunk be.

– Mire érdemes odafigyelnünk a nyár
beköszöntekor, különösen, ha hosszabb
útnak indulunk?
– A fékek állapota minden szezonban kulcskérdés, de a nyári hosszabb utak előtt mindenképpen érdemes ellenőriztetni mennyire kopottak a fékek, ill. megfelelő-e a fékfolyadék
szintje. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, a pótkerék állapotát. Vessünk egy pillantást az első és hátsó ablaktörlőkre, ellenőrizzük milyen állapotban vannak a gumiélek. Ha
a szélvédővel érintkező részük a széleken kezd
már leválni, és törlés közben csíkokat húz,
a néhány perces művelet az autópálya mellett, szakadó esőben sokkal veszélyesebb feladat. A feltöltéshez gyárilag jóváhagyott ablakmosó folyadékot használjon. Kapcsoljuk fel
a világítást,próbáljuk ki az összes lámpát. Ne
felejtsük el, hogy a legújabb modelleken csak
több alkatrész kiszerelése után lehet hozzáférni az izzókhoz. Közismert, hogy a légkondicionáló rendszer szabályozza a hőmérsékletet az
utastérben, és biztosítja az üvegek páramente-

sítését. Egy jól karbantartott légkondicionáló
berendezés kiszűri a port és a pollent a levegőből, hogy tiszta levegőt lélegezhessünk be. Már
a tavaszi időszakban is egyre gyakrabban van
olyan meleg, hogy már a légkondicionáló berendezés használatára is szükség lehet az autókban. Sokan nem is gondolnak rá, hogy autójuk hónapok óta nem használt klímája nem
megfelelő hatékonysággal üzemel, és az sem
merül fel bennük, hogy köhögésük hátterében
a nem megfelelően karbantartott klímaberendezés áll.
– Milyen kellemetlenségeket okozhat
egy elhanyagolt klímaberendezés?
– A nem megfelelően karbantartott légkondicionáló sok kellemetlenséget okozhat.
Szükséges a hűtőközeget ellenőrizni, utántölteni, és a szárítószűrő cseréje is esedékes lehet. Ha a téli hónapokban nem használjuk a
rendszert, akkor a szűrők eltömődése allergiát, irritációt, köhögést, és kellemetlen szagokat okozhat. De az sem mellékes, hogy a
rendszer nem megfelelő működése növeli a fogyasztást.
– Mit célszerű a nyári hónapok kezdetén átvizsgáltatni?
– A klíma átvizsgálás a CITROEN VÁC-nál
most 2.990 forintba kerül, ami magába foglalja a kompresszor ékszíj, a klímacsövek, a
pollenszűrő állapotának ellenőrzése mellett a
kompresszor kapcsoló elektromágnes működésének ellenőrzését, valamint a hűtött levegő hőmérsékletének ellenőrzését.
–- Ebben a nyári időszakban különösen fontos, hogy a klímaberendezésünk
zavartalanul működjön. Mennyibe kerül
egy feltöltés önöknél?

Ismét lehet pályázni három
kitüntető címre Pest megyében
Tavaly a zebegényiek kapták az egyik elismerést
Ismét pályázhatnak a Pest megyében élő magánszemélyek, közösségek, illetve a térségben mûködõ gazdasági társaságok a megyei önkormányzat három kitüntető címére: a kulturált települési környezet díjra, az építészeti nívódíjra és a Pest megye környezetvédelméért díjra - közölte az országban egyedülálló pályázatok meghirdetése kapcsán a megyeháza
sajtófõnöke.

A

mbrus András
elmondta:
a
kulturált települési környezet díjra azok a közösségek esélyesek, amelyek egy-egy településen
vagy nagyobb településrészen kiemelkedő munkát végeznek környezetük szebbé, jobbá tétele érdekében. A megyei
önkormányzat építészeti
nívódíjára magánszemélyek, gazdasági társaságok és önkormányzatok
egyaránt pályázhatnak
magas színvonalú, gazdaságosan
megépített
vagy értéknövelő módon
rehabilitált ingatlanokkal.
E díj odaítélésénél előnyt élveznek a klíma- és energiatudatos megoldásokat hordozó
lakó- és középületek, gazdasági épületek, illetve üdülők
– tette hozzá a sajtófőnök. A
megyei környezetvédelmi díj
várományosai olyan magán-

személyek vagy civil szervezetek, egyesületek, akik, illetve amelyek Pest megye épített és természetes környezetének megóvásában, fejlesztésében jeleskedtek. Ezt
a kitüntető címet a települési önkormányzatok, a megyében élő magánszemélyek, il-

letve társadalmi szervezetek javaslatai alapján
ítélik oda - az előző két
díj esetében a pályázatok közül szakértők, valamint a megyei közgyűlés illetékes bizottságának javaslata alapján választják ki a legjobbakat
- magyarázta Ambrus
András.
Az önkormányzat október 31-ig dönt a díjakról,
melyeket a december 4-i
megyenapon adnak át.
Tavaly a kulturált települési környezet díjat Nagykovácsi és Zebegény kapta (megújított főterei miatt), míg építészeti nívódíjban az abonyi Katolikus
Ház, a zsámbéki Tündérkert
óvoda és a gödöllői Batthyány
utcai óvoda részesült. A Pest
megye környezetvédelméért
díjat két magánszemélynek és
két egyesületnek ítélték oda –
közölte a sajtófőnök.
(MTI)

– Most, a nyári szezonban 10.000 forintért töltjük fel a klímát, ez a díj nem tartalmazza az esetleges alkatrészek cseréjét. Aki elmulasztotta és
tavasszal nem mosta le klímahűtőt, az most
feltétlenül tegye meg, mert ennek elmulasztása csökkenti a teljesítményét. A mai autókban
használt alumínium hűtők sérülékenyek, a téli
só felhordása olyan károsodást okozhat, hogy
kilyukadhatnak, ezért minél hamarabb meg
kell tisztítani őket. Fontos ellenőrizni, hogy a
klímahűtő nincs-e eltömődve vagy nem szen�nyezett-e (magok, pollenek, bogarak) ugyanis
ilyenkor nincs levegő átáramlás, amitől a motorklíma hűtési hatásfoka romlik.

– A pollenszűrőt mikor célszerű kicserélni?
– Ha a pollenszűrő eltömődik, akkor már
nem képes átereszteni a megkívánt levegő
mennyiségét, ami elsősorban a hatékonyságát csökkenti, de a koszos szűrőben allergiát, és légzőszervi megbetegedést okozó gombák és baktériumok is megtelepedhetnek. A
pollenszűrő csere fix díjcsomag nálunk az
alkatrésszel és a munkadíjjal együtt 6500 Ftba kerül a Citroën Berlingo III., Citroën C3,
Citroën C3 Picasso, Új Citroën C4, Citroën
C4 Picasso, Citroën C5 (X7) modellekhez. A
Citroën C3 I. és II., Citroën C4, Citroën C5 I.
és II., Citroën Berlingo I. és II., Citroën Xsara
Picasso modellekhez a pollenszűrő csere fix
díjcsomag (alkatrész + munkadíj) 4800 Ft-ba
kerül.
– Gondolom, a futómű beállítását sem
lehet kihagyni, különösen azoknak, akik
hegyes, szerpentines utakon közelítik
meg úti céljukat.
– Ez fontos művelet, amit illik elvégezni
bárhol is közlekedünk a gépjárművel. Szá-

mos tapasztalat bizonyítja, hogy a téli fagyok alkalmával többször is előfordulhat,
hogy autónkkal a járdaszegélynek, illetve az
útpadkának ütközünk. Ettől elállítódhat a
futómű és így bizonytalanná válhat az autó
egyenes futása és úttartása. Szóval, bárhol is
közlekedünk az autónkkal, akkor érezhetjük
magunkat biztonságban, ha mindig elvégeztetjük rajta a kötelező, szakszerű kontrollt,
ügyelünk a megfelelő műszaki állapotára. Ha
így járunk el, akkor nyugodt szívvel indulhatunk a rég várt nyaralásra, melyhez szervizünk valamennyi munkatársa nevében jó
utat kívánok – hangzottak Nagy Ferencnek,
a CITROEN VÁC szervizfőnökének megszívlelendő szavai.
(X)

OLD TIMER SZÉPSÉGEK
a sződligeti Duna-parton

A sződligeti Tiszta Forrás Szövetség idén immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Veterán autó-motor találkozót a község Duna-partján, ahová közel száz old timer tulajdonost hívtak meg a szervezők. Mint azt a rendezvény főszervezőjétől, Juhász Béla polgármestertől
megtudtuk ezúttal nem a csoda autók szépségét és különlegességét értékelték a szakértő
döntnökök, hanem azt, hogyan teljesítenek a különböző ügyességi versenyeken.

A

műkedvelő közönség és a régmúlt
autó különlegességeire kíváncsi érdeklődők kedvükre gyönyörködhettek az autó és motorcsodákban.
A szombati találkozó
egyik különlegessége a
francia csendőrfilmekből
jól ismert Citroen Mehari
volt, melynek tulajdonosa,
dr. Pintér Adrián, aki civilben állatorvos Albertirsán.
A veterán találkozón a kilátogató családok is jól érezték magukat, hiszen az autókba bárki beülhetett, a színpadon pedig különböző zenei
produkciók váltották egymást az egész nap.
- Egy-egy ilyen találkozón
közel száz veteránjármű tulajdonosa jelenik meg. Olyan
ez, mint egy élő Közlekedési
Múzeum, telis-tele ipartörténeti remekművekkel – értékelte a találkozót a település
polgármestere, aki egy 74-es
Moto Guzzi Falcone-val érke-

zett a találkozóra. - Az Önkormányzat támogatja az ilyen
jellegű rendezvényeket, mert
nem titkolt célunk az, hogy
Sződliget a térség olyan fesz-

tiválhelyszíne legyen, ahol
mindig történik valami érdekesség – hangoztatta Juhász
Béla polgármester.
(B. Szentmártoni)
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Beiktatták Dunakeszi
új református lelkészét
S

ípos Bulcsú Kadosa igehirdetése után
a Servite Ökumenikus
Kórus köszöntötte a lelkészt,
akit ezt követően iktatták be,
és áldás kíséretében adták a
templom kulcsait Szőke Attila Szilárdnak. A dunakeszi Református Egyházközség hetedik beiktatott lelkésze az elmúlt egy évben feleségével, Etelkával igen sokat
tett a gyülekezet megfiatalításáért. Igen sokat szolgáltak, tevékenykedtek a fiatal
családok és gyermekek lelki
épüléséért összefogva a város óvodáival és általános iskoláival, szociális intézményekkel. Ezt az együttműködést, szellem és lélek fejlődésének elősegítését fogalmazta meg köszöntőjében
Horváthné Szentléleki Katalin, a Bárdos Lajos Általá-

Sípos Bulcsú Kadosa, az Észak-pesti Református Egyházmegye esperese május 20-án ünnepi istentiszteleten iktatta be a Dunakeszi Református Egyházközség gyülekezete lelkipásztori tisztébe Szőke Attila Szilárd megválasztott lelkészt.

nos Iskola igazgatónője a helyi oktatási intézmények nevében. A beiktatás után a pa-

lástos lelkészek áldásmondása következett.
Benke György egyházme-
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gyei világi jegyző, valamint
az előző gyülekezet - ahol a
Szőke Attila Szilárd lelkészként szolgált - Törtel gondnoka, Istráb József szívhez
szóló érzékeny szeretettől
sugárzó köszöntőt mondott.
Gergely Ferenc Barnabás,
a Börzsöny vidéki lelkészkör
vezetője baráti, lelki testvéri
jókívánságokkal köszöntötte a lelkész házaspárt és teológiai tanulmányaik és ismeretségük kezdetéről emlékezett meg kedvesen.
A virágok átadása után
Szőke Attila Szilárd lelkész
megköszönte az igehirdetés
magvas gondolatait, az áldásokat, és a jókívánságokat. A
hirdetések elhangzása és a
himnusz eléneklésével zárult
az ünnepi istentisztelet és a
lelkész beiktatás.
Gellén Imréné

A zene nem ismer határokat

A fenti nemes gondolat jegyében indított útra koncertsorozatot 2011 novemberében a
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. Először a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen rendeztek emlékezetes estet, május 30-án pedig az Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal összefogva hívták a zenebarátokat hangversenyre a Bárdos Lajos Általános Iskolába.

A

megjelenteket Szilágyi Ferencné
igazgatóhelyettes
köszöntötte,
majd Kirov Gábor, a bolgár önkormányzat elnöke mutatta be a fellépő művészeket. Roszica Bojadzsieva fuvolaművész a plovdivi zeneművészeti főiskolán
szerzett diplomát. Előbb szülővárosa, Dobrics
fúvószenekarában muzsikált, majd egyéni
karrierjét kezdte építeni. A múlt évtől szólistája a Bécsben működő Sinfonietta del’Arte
együttesnek, emellett Európa számos országába kap folyamatosan felkérést kortárs zeneszerzők műveinek bemutatására.
A koncerten partnere volt Nikoláj
Temniszkov tubaművész, akivel közösen hozták létre a DUO elnevezésű formációt. Előadásukban többek között hallhattuk Rossini fuvolára és tubára írt Duettjét. Virtuóz hangszerjátékával bűvölte el a közönséget Györffy
Gergely hegedűművész, aki a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett, és
számtalan sikeres fellépést tudhat maga mögött idehaza és külföldön egyaránt. Koncertjein saját szerzeményeket is játszik, ezek közül többet is halhattunk szólóban és duóban Roszicával. Bemutatta feldolgozásában az ismert Kossuth-nótát és kiegészülve
Temniszkov tubással, trióban előadták Vivaldi Négy évszak című művéből a negyedik, Tél
tételt. Halhattunk még a koncerten duóban és

trióban klasszikus és kortárs bolgár komponisták műveit is.
Az est emlékezetes szereplője volt még
Avedikian Viktória örmény származású énekművész, akit elöljáróban Sólyomvári György,
az örmény nemzetiségi önkormányzat elnöke mutatott be. A művésznő bölcsész- és zeneművészeti tanulmányait a miskolci egyetemen
végezte. Nemzetiségi rendezvények állandó
meghívottja, szóló énekesi fellépései mellett
muzsikus partnereivel is rendszeresen szerepel. 2010-ben megalapította a Komitasz Együttest és örmény népdalokat adnak elő. Argentínában rögzítette második lemezét, ahol nagy
sikerrel énekelte Örzse szerepét Kodály Zoltán Háry János című daljátékában. Hivatásos
énekművészi munkája mellett magánének tanítással is foglalkozik. A koncerten ez alkalommal örmény egyházi énekeket és Komitasz
örmény szerzetes, zenepedagógus gyűjtéséből válogatott népdalokat mutatott be. Emellett halhattuk az örmény nép hányatott sorsát
felidéző Száműzöttek dalát is.
A koncertet követően Horváthné Szentléleki Katalin, a Bárdos iskola igazgatóasszonya
mondott köszönetet a színvonalas, maradandó művészi élményt nyújtó előadásért.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Az egész család karatézik

Póka Dávid ezüstérmet nyert a junior Világkupa hazai viadalán
A dunakeszi Póka családban három gyermek közül már kettő az édesanyával együtt hódol ennek a szép sportágnak. Póka Dávid Attila
14 éves lesz és már több versenyen van túl, de legnagyobb sikerét május 12-én érte el. Edzője, Krisztina nagy jövőt jósol Dávidnak, és
bízik abban, hogy tíz év múlva profi versenyző lehet.
– A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója voltam, a negyedik osztály után, sikeresen felvételiztem Vácon a Piarista Gimnáziumba, ahol jelenleg hetedik
osztályba járok – kezdte a történetét Dávid. - A kyokushin karatéval
2009-ben ismerkedtem meg, és az
akkori edzőm elvitt pár versenyre.
Az első versenyem 2010 februárjában volt. 2011 szeptemberében
edzőváltás történt, Vácon Sempai
Meck Krisztina és Sempai Mé-

száros József edző kezei alá kerültem, ott folytatom a sportpályafutásomat. Heti három edzéssel készülők a versenyekre.
– Úgy gondolom, hogy május 12.
életed nagy pillanata volt?
– Igen. Szentesen megrendezésre került az első hazai Junior Világkupa, amelyen 16 országból
465 versenyző vett részt. A – 65
kilós kategóriában indultam és
ezüstérmet szereztem, ez eddig
a legnagyobb sikerem. A tavaszi

versenysorozat befejeződött, de
ősszel folytatni szeretném sikeres pályafutásomat.
Az édesanya büszkén hallgatta végig a beszélgetésünket és elmondta, hogy kislánya Izabella
tavaly a 2005-ös korcsoportban a
karate diákolimpián, első lett.
– Dávid fiam a karate mellett
2010 óta a váci zeneiskolába is
jár dobszakra. Nagyon sokszor
mentem Dáviddal versenyekre
és másfél hónapja én is edzésbe

álltam. Élvezem ezeket a mérkőzéseket, és így hárman járunk
Vácra az edzésekre is. Nagyon
szeretem az edzéseket, szeretnék versenyen is indulni. A férjem a futásnak és hegymászásnak hódol.
Egy igazi sportcsaláddal találkoztam, ahol a sport egy életforma, így a sikerek sem maradhatnak el.
Kép és szöveg:
Solymosi László

Vác felfüggesztette a sporttámogatásokat
Gondban vannak a klubok a Nemzet Sportvárosában
Nem kis megrökönyödést és félelmet keltett a Vácott működő sportegyesületeknél, hogy a Nemzet Sportvárosában
egy májusi önkormányzati döntés értelmében többek között a városi sporttámogatásokat is felfüggesztették. (Erre
azért volt szükség, hogy a város hitelhez juthasson beruházásai finanszírozásaihoz. Hitelt pedig csak úgy vehet fel,
ha a nem kötelező önkormányzati feladatokra nem költ.)

B

alkovics Péter önkormányzati képviselő, az
Ifjúsági és Sportbizottság tagjának javaslatára a
szakbizottság ülésére a tájékoztatás és a további megbeszélés érdekében meghívták
a klubok vezetőit. A tanácskozáson Kökény Szabolcs
osztályvezető vázolta a helyzetet. Mint mondta, a visszatartott támogatások pótlására csak akkor lesz mód, ha a
város - például ingatlanértékesítésből - plusz forráshoz
jut. Csereklye Károly bizottsági elnök hangsúlyozta: a jelenlegi körülmények között
az egyesületeknek csak a túlélés lehet a cél.
A klubvezetők rövidebbhosszabb hozzászólásukban
ismertették milyen problémákat jelent a támogatásból eredő bevételek kiesése.

lyett városi ingatlan juttatásában látta a megoldást. A
résztvevők közös gondolata
volt, hogy csak együttes fellépéssel, szoros együttműködéssel lehet – akár ideiglenesen is – a gondokat enyhíteni. Sürgették, hogy a be-

A kialakult kép elég sötét:
a legtöbb váci sportegyesület legfeljebb az idei évre
tud tervezni és megkérdőjeleződik az eddigi színvonalú munka folytatása. A javaslatok széles skáláját felvázolták, volt, aki pénz he-

folyással bíró városvezetők
tegyenek meg mindent az elérhető cégtámogatások, társasági
adókedvezmények
sporthoz való irányítása érdekében.
K ereszturi Gyula
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HASZNÁLJA KI
A CITROËNBEN REJLŐ ÜZLETET!
FLOTTAKEDVEZMÉNY ÖNNEK
AKÁR EGY SZEMÉLYAUTÓRA IS!

Citroen Grand C4 Picasso Selection 1.6 HDi 110 LE
A CITROËN VÁC-nál már

5.350.000 Ft-tól*

CITROËN
GRAND C4 PICASSO
AKÁR 7 SZEMÉLYRE
PANORÁMA SZÉLVÉDŐ
500L CSOMAGTÉR

Vásároljon májusban Citroën Grand C4 Picassot vagy bármilyen Citroën személyautót, és kérjen flottakedvezményt már 1 autóra is *a készlet erejéig!
Sőt, ha cégautóként veszi, az áfából is visszaigényelhet nyílt végű pénzügyi lízing esetén.
A részletekért forduljon márkakereskedőjéhez, és használja ki a Citroënben rejlő üzletet!

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
A Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása: 4,9-7,0 l/100 km, CO 2-kibocsátás: 129-177 g/km. Az ajánlat 2012. június 1. és 30. között az akcióban részt vevő márkakereskedésekben, a készleten lévő modellekre érvényes. Más kedvezményekkel nem összevonható. A kép illusztráció. A fenti finanszírozási ajánlat a Citroën Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású nyílt végű pénzügyi lízing konstrukciója, amely új személygépjárművek esetén érvényes, és már 20% önerőtől igényelhető céges ügyfelek számára. A finanszírozott összeg minimuma: 500 000 forint. A maximálisan igényelhető futamidő 60 hónap. A lízingdíjak áfatartalmának visszaigénylésére vonatkozó ajánlat semmi esetre sem tekinthető a
Citroën Finanszírozás által nyújtott ajánlatnak, célja kizárólag a figyelemfelkeltés. A Citroën Finanszírozás ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár. Kérjük, hogy szerződéskötés előtt alaposan tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy kérjék szakértőjük tanácsát. A nyílt végű pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlat tájékoztató jellegű. A Citroën Hungária és a Citroën Finanszírozás a kondíciók
változtatásának jogát fenntartja. Részletekért keresse fel Citroën márkakereskedőjét!
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