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80.000
olvasónk

van!

Több mint 
ezerkétszáz tonna sót 
szórtak az utakra

Csaknem félezer kilométert kezel a váci üzemmérnökség
A jelenlegi technikai és személyi feltételek elegendőek egy átlagos téli feladat ellátásához, nyi-
latkozta lapunknak Huszák János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatóság Váci 
Üzemmérnökségének vezetője. Mint mondta a téli helyzetet eddig mindig tudták kezelni és fenn-
akadás, járhatatlan útszakasz, megközelíthetetlen település nem volt a területükön.

Írásunk a 6. oldalon

Írásunk a 6. oldalon

A nyílt levél a 4. oldalon olvasható

Összeállításunk a 4. oldalon

ORBÁN VIKTOR 
segítségét kéri a 
DMRV Zrt. három 
érdekképviselete  

KAMPÁNY
a voksokért

Nyílt levélben fordult Magyaror-
szág miniszterelnökéhez a váci 
székhelyű Duna Menti Regioná-
lis Vízmű Zrt. három munkavál-
lalói érdekképviselete, azt kér-
ve Orbán Viktortól, hogy 2009-
hez hasonlóan - amikor ellenzé-
ki pártként felemelték szavukat 
a vízművek összevonása ellen - 
mindent tegyen meg a hazai víz-
ellátás biztonságáért.

„A név és 
a neveltetés 

kötelez”
BETHLEN FARKAS 

Verőce polgármestere 
mindig a 

kereszténységet 
és a magyarságot 

képviseli 
cselekedeteiben

A mai napig számos olyan család 
él Magyarországon, amelyek a tör-
ténelem során ismertté váltak cse-
lekedeteik révén. Noha azt gondol-
hatnánk, hogy az idő múlása, a 
társadalom és a gazdaság válto-
zása megmásíthatta a gondolko-
dásukat, a legtöbb esetben erről 
nincs szó. Bethlen Farkas, Verőce 
polgármestere szerint ez nem vé-
letlen, hisz a név és a neveltetés 
is kötelez, ráadásul az ő családjuk 
immár 1060 óta van jelen Magyar-
ország történelmében.
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Vác a Magyar Kultúra Napját ünnepelte

Kormánymegbízotti látogatás 
a Váci és a Szobi Járási Hivatalban

A Magyar Kultúra Napja idei váci ünnepségén zsúfolásig megtelt a Madách Imre Művelődési Központ impozáns színházterme, melyben Fábián Nicolette 
köszöntötte a gálaműsor közönségét január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban e jeles napon fejezte be a Himnusz-kéziratán az utolsó finomításokat, mely-
nek tiszteletére 1989-től a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. A megemlékezés jegyében nyílt meg Molnár László József grafikusművész kiállítása, me-
lyet a városi ünnepség követett. 

Dr. Tarnai Richárd elégedetten nyilatkozott a hivatalok munkájáról
Pest megye kormánymegbízottja, dr. Tarnai Richárd Rosdy Tamás főigazgató társaságában mun-
kalátogatás keretében kereste fel január 22-én a Váci és a Szobi Járási Hivatalt, melyek ez év ele-
jétől fogadják az ügyfeleket. 

A rendezvény háziasszonya 
az ünneplőkkel együtt kö-
szöntötte Bábiné Szottfried 

Gabriella országgyűlési képviselőt 
és Fördős Attila polgármestert, aki 
a Himnusz eléneklése után felidéz-
te a nemzeti ódánk születésének 
körülményeit, és azt a meghitt su-
gallatott, melynek hatása alatt Er-
kel Ferenc egy óra alatt megkom-
ponálta a Himnusz dallamát. Vác 
első embere szólt arról is, hogy 
az ötvenes években Révai József 

előbb Kodály Zoltánt kérte fel az 
új Himnusz megírására, aki azzal 
hárította el a hatalom felkérését, 
hogy: „Ahhoz nem lehet sem hozzá-
tenni, sem elvenni.” Illyés Gyula pe-
dig azt mondta:”Nem kell azt megír-
ni, mert az már megvan.” 

Fördős Attila felemelte szavát a 
tiszta, szép magyar beszéd, a nem-
zeti kultúra védelmében, aki ün-
nepi köszöntője végén bejelentet-
te, hogy a Magyar Kultúra Napján 
olyan személyiségeket tüntetnek 

ki, akik maradandó élményekkel 
örvendeztették meg a váciakat az 
elmúlt években.   

Fülöpné dr. Erdő Mária, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola rekto-
ra ünnepi beszédében kijelentet-
te, hogy a kultúra szerepe egyet-
len történelmi korszakban sem el-
hanyagolható. A 21. század embe-
reként egyszerre kell Európa pol-
gárának és egyben sajátosan, a 
magyar kultúra megőrzőjének, kép-
viselőjének és továbbadójának len-
nünk – mondta a rek-
tor asszony. Fülöpné 
dr. Erdő Mária a ma-
gyar kultúra első és 
legmarkánsabb ele-
mének anyanyelvün-
ket nevezte. Az ünne-
pi szónok beszédében 
külön hangsúlyozta 
a művészetek fontos-
ságát, a magyar kul-
túra sajátosságait és 
sokszínűségét, melyek 
megőrzése és ápolása 
mindannyiunk felelős-
sége – fogalmazott az 
ünnep méltóságát köz-
vetítő színpadon, melynek igényes-
ségét gazdagította egy gödi polgár, 
Vízer József asztalosmester instal-
lációja is.  

 Az ünnepi köszöntők után a vá-
ros művészeti díjainak átadásá-

ra került sor. 
"Kö z mű velő -
dést elősegítő 
munkáért" el-
ismerésben ré-
szesült Tábori 
Katalin, a Ma-
dách Imre Mű-

velődési Központ dekoratőre. "Vác 
Város Művészeti Díját" idén a Vox 
Humana Énekkar vehette át, míg 
a "Vác Város Művelődéséért" kitün-
tetést Góczán Zsoltnak, a Fónay 
–HUMÁNIA– Társulat vezetőjének 

ítélték oda. Az elismeréseket Fördős 
Attila polgármester, Mokánszky 
Zoltán, kultúráért felelős alpolgár-
mester és dr. Schmuczer Istvánné, 
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-
Sport Bizottság elnöke adta át. 

Az ünnepélyes percek után a Bar-
tók Béla Zeneiskola tanárainak és 
növendékeinek színvonalas műso-
ra aratott nagy sikert a jelenlévők 
körében, majd a Magyar Kultúra 
Napja váci ünnepsége a Szózat kö-
zös eléneklésével zárult.

v. I.

Vácott a Március 15. tér 11. 
szám alatt - a Városháza 
épületében - működő járási 

hivatalban dr. Paksi Ilona hivatal-
vezető fogadta a vendégeket, aki-
ket tájékoztatott az új állami intéz-
mény helyi kialakításáról, beszá-
molt az első napok tapasztalatai-
ról. 

A kormánymegbízott a települé-
sen megtekintette az átvett irodá-
kat, berendezéseket és eszközöket, 
megismerkedett az önkormányzat-
tól érkezett munkatársakkal, és in-
formálódott. A vendégek dr. Paksi 

Ilona kíséretében megtekintették 
és tájékozódtak az okmányiroda 
ügyfélforgalmáról is, amely tovább-
ra is korábbi helyén, a Dr. Csányi 
László körúton fogadja az ügyfele-
ket. 

A megyei delegáció útja Vácról 
Szobra vezetett, ahol dr. Maruszki 

Gábor, a Szobi Járá-
si Hivatal vezetője fo-
gadta hivatali elől já-
róit. Szobon is az ön-
kormányzat épületé-
ben alakították ki a 
járási hivatal intézmé-
nyi rendszerét. 

Dr. Tarnai Richárd 
kor má ny megbízot t 
nagy érdeklődéssel te-
kintette meg a határ 
közeli településen az átvett irodá-
kat, berendezéseket és eszközöket. 
Kötetlen szakmai konzultáció ke-
retében megismerkedett az önkor-
mányzattól érkezett munkatársak-
kal. 

A kormánymegbízott január első 
napjaiban a Dunakeszi Járási Hi-
vatalban szerzett kedvező tapasz-
talataihoz hasonlókról tudott be-
számolni a váci és a szobi látoga-
tás után.

"Örömmel értesültem arról, hogy 
mindkét hivatalban zökkenőmen-
tes volt januári indulás. Azt is jó-

érzéssel tapasztaltam, hogy a járá-
si hivatalok dolgozói mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy 
az ügyfelek minél magasabb szin-
tű szolgáltatást kapjanak az állam-
tól." A kormánymegbízott hozzátet-
te, az átalakítás azt a célt szolgál-
ja, hogy a 2013 végére felálló Kor-
mányablakok rendszerével megva-
lósuljon az egyablakos ügyintézés, 
mely lehetővé teszi, hogy az embe-
rek könnyebben, gyorsabban tud-
ják elintézni hivatalos ügyeiket. 

A kitüntetettek: Góczán Zsolt, Tábori Katalin és 
a Vox Humana Énekkar titkára, Vincze Imre

Fördős Attila polgármester méltatta 
a kitüntetettek szakmai teljesítményét
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Három párton kívüli képviselő kilépett  
a váci önkormányzat Fidesz frakciójából

A Fidesz frakció a mandátumok visszaadására 
szólította fel a kilépett képviselőket

A kívülállók számára igazi „politikai bombaként” robbant dr. Bánhidi Péter önkormányzati képviselő bejelentése, aki Vác Város Önkormányzata Képviselő-testület-
ének január 24-ei ülésén arról tájékoztatta a város vezetőit, és a nyilvánosságot, hogy Katonáné Doman Erikával és Csereklye Károllyal együtt kilépnek a Fidesz ön-
kormányzati frakciójából és Pro Urbe néven megalakítják frakciójukat. 

Péntek délelőtt a Fidesz frakció tartott sajtótájékoztatót, ahol mind a négyen - Pető Tibor alpolgármester, a Fidesz váci csoport elnöke, dr. Schmuczer Istvánné, a 
Fidesz váci alelnöke, Csuka István frakcióvezető és Balkovics Péter - felszólította a három kilépett tagot, hogy adják vissza mandátumukat, mivel azokat a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség támogatásával nyertek el.  

Dr. Bánhidi Péter beje-
lentése kezdetén fel-
idézte az önkormány-

zati esküjét, melynek szelle-
miségére utalva kijelentet-
te: „Eljött az ideje, hogy tisz-
ta vizet öntsünk a pohárba. 
El kell mondjam önöknek, 
hogy két képviselőtársammal, 
Katonáné Doman Erikával és 
Csereklye Károllyal együtt el-
hagyott minket a Fidesz frak-
ció. A megbeszélésekből és 
döntésekből való kirekeszté-
sünk, a velünk szemben foly-
tatott magatartás arra ösztö-
nöz minket, hogy bejelentsük: 
kilépünk a váci önkormányzat 
Fidesz frakciójából. 

Munkánkat, küldetésün-
ket független képviselőként 
folytatjuk. Megítélésünk sze-
rint mi hárman képviseltük 
mindvégig a valódi demokra-
tikus, keresztény, jobbolda-
li, a „klasszikus fideszes érté-
keket”, és mindazt, amire va-

lamennyien esküt tettünk – 
négy társunk hagyott el min-
ket.” – mondta. Dr. Bánhidi 
Péter bejelentette, hogy külön-
véleményük, különállásuk jel-
zésére teszik meg a lépést. A 
Váci Napló hírportálján közölt 
hangfelvételen így indokolja 
döntésük hátterét: „A konkrét 
történések a Fidesz belügyeit 
képezik, ezeket nem kívánjuk 
a nyilvánosság elé tárni. Ez 
egyben jelzi is követni kívánt 

stílusunkat. Egyetlen momen-
tum, amivel véleményformá-
lásukat segíteni kívánjuk: Em-
lékezzenek a bizottsági struk-
túra megtakarításra hivatkoz-
va történt, átalakítása során 
velünk szemben tanúsított ki-
rekesztő hozzáállással. Cse-
reklye képviselő úr valameny-
nyi bizottsági tagságát, és két 
bizottságban betöltött elnöki 
tisztét vesztette el. Katonáné 
képviselő asszonyt, aki a leg-
magasabb szinten képviselte a 
pártatlan szakmaiságot, eltá-
volították a művelődési és ok-
tatási bizottságból. Az egész-
ségügyi és szociális bizottság 
súlytalanná tételével az óta 
sem hagytak fel, figyelmen kí-
vül hagyva a szakmai érveket. 
Élni kívánunk törvény adta jo-
gunkkal, frakciót alakítunk, 
melyet Pro Urbe frakciónak 
nevezzünk el” – jelentette be 
dr. Bánhidi Péter, aki hang-
súlyozta, hogy továbbra is a 

jobboldali, konzervatív, de-
mokratikus, keresztény alapo-
kon nyugvó politizálást kíván-
ják folytatni. „Mindenekfelett 
a minket megválasztó polgá-
rok érdekeit fogjuk képviselni. 
Elhatárolódunk az MSZP frak-
cióból kizárt, független balol-
dali képviselőtől. Természe-
tes szövetségesnek tekintünk 
minden képviselőt vagy cso-
portot, aki vagy, amely tevé-
kenységét jobboldali, demok-

ratikus, keresztény elvekre tá-
maszkodva folytatja.” – mond-
ta dr. Bánhidi Péter, aki így 
zárta nyilatkozatát:”Az ese-
ményeket nem mi irányítot-
tuk, kezdeti szándékunk nem 
ez volt.”

Információnk szerint 
Katonáné Doman Erika nem 
volt jelen a képviselő-testület 
ülésén, akinek döntését tar-
talmazó levelét dr. Bánhidi Pé-
ter olvasta fel. A harmadik ki-
lépő képviselő, Csereklye Kár-
oly a testület ülésén indokolta 
döntésének okait. 

A bejelentésre Pető Tibor 
(Fidesz) alpolgármester rea-
gált az ülés után, aki elmond-
ta: úgy érzi, hogy szándékosan 
a járási hivatal vezetőjének ki-
nevezése után hozták nyilvá-
nosságra döntésüket a képvi-
selők, melyhez szerinte a frak-
ción belül régóta húzódó belső 
konfliktus vezetett. Bízik ben-
ne – jelentette ki -, hogy az új 

egységgel továbbra is együtt 
tudnak dolgozni. Az új frakció 
megalakulásával kapcsolat-
ban, Fördős Attila polgármes-
ter azt hangsúlyozta, hogy a 
három képviselőnek a Fidesz 
frakcióból való kiválása nem 
érinti a Fidesz és a KDNP kö-
zötti együttműködést. Fördős 
Attila polgármester sok sikert 
kívánt az új frakció működé-
séhez és elmondta: nyitottak a 
koalícióra.

A 
sajtótájékoztatót vezető 
Pető Tibor alpolgármes-
ter kiemelte, hogy - előző-
nap, január 24-én - a frak-

cióból kilépett három párton kívü-
li képviselő a Fidesz színeiben, a 
szervezet hatékony támogatásával 
szerzett mandátumot. - Kilépésük 
indoklásaként felsorolt érvek közül 
a leghatározottabban visszautasí-
tom Csereklye Károly úr vezetői te-
vékenységünkre utaló negatív kije-
lentéseinek tartalmát, aki bizonyá-
ra az előző négy esztendős MSZP 
városvezetésben alpolgármester-
ként eltöltött időszakára értette 
azokat – vágott vissza az alpolgár-
mester.

Pető Tibor elmondta: „Ahogyan 
azt Csereklye Károly levelében is 
elismeri, az elmúlt évben rendsze-
ressé vált, hogy ő és Katonáné 
Doman Erika képviselőasszony a 
Fidesz frakció többségi döntésével 
ellentétesen szavaztak. Ennek fel-
oldására igyekeztünk megoldást ta-
lálni, de sajnos nem jártunk siker-
rel” – jelentette ki, hozzátéve, hogy 
a kialakult helyzet miatt az elmúlt 
fél évben felületessé váltak a frak-
ció ülései. 

- Mindezek ellenére – mivel mi - 
igazi demokrataként meghallgat-
tuk, elfogadtuk véleményüket, nem 
zártuk ki őket a Fidesz frakcióból. 
Mindig elfogadtuk, ha valaki lelki-
ismereti okból az álláspontunktól 
eltérően szavazott, mert a Fidesz 
váci szervezete és frakciója a ke-

resztény konzervatív értékek egy-
séges politikai megjelenítését tartja 
a legfontosabbnak. Az elmúlt évek 
munkájának eredményeként kiala-
kult Vácott egy példátlanul egysé-
ges jobboldali politikai erő, melyet 
tegnapi döntésükkel képviselőtár-
saim megkérdőjeleztek – utalt a ki-
lépők döntésére.

Pető Tibor nyomatékosította: „A 
„klasszikus Fideszes értékeket” a 
Fidesz váci szervezete, és orszá-
gos vezetése támogatásával a Fi-
desz önkormányzati képviselő-cso-
portja képviseli. A tegnapi nap tör-
ténései, pedig nem érintik a Fidesz-
KDNP koalíció váci működését!”

A Fidesz váci elnöke is azt java-
solta – a kilépők kijelentéseire utal-
va - hogy öntsenek valóban tisz-
ta vizet a pohárba. - A 2010. évi ön-

kormányzati jelölő lapok tanulsága 
szerint mindhárom kilépett képvi-
selő a Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség jelöltjeként szerzett mandá-
tumot. Éppen ezért a párt nevében 
felszólítom őket, hogy mondjanak 
le, mert szembe fordultak az őket 
támogató koalícióval. Egy időközi 
választáson valóban független je-
löltként küzdjenek meg a választók 
támogatásáért! Adják meg a lehe-
tőséget a Fidesz számára, hogy el-
döntse, indít-e velük szemben jelöl-
tet – érvelt Pető Tibor. 

Dr. Schmuczer Istvánné alelnök 
nem tartotta meglepőnek a kilépést 
és annak az időzítését sem, amely 
véleménye szerint összefüggésben 
van a Váci Járási Hivatal megala-
kulásával. - A frakciót elhagyó kép-
viselők a Fidesz-KDNP szövetség 
jobboldali egységét próbálták meg-
bontani. Korábban burkoltan, aztán 

egyre nyíltabban. Döntő, stratégiai 
kérdésekben eddig sem számíthat-
tunk szavazatukra, mert mindig el-
lenünk fordultak. Különböző egyé-
ni véleményüknek a testületi ülé-
seken igyekeztek érvényt szerez-
ni - ismertette az alelnök asszony. 
Dr. Schmuczer Istvánné szerint a 
Fidesz frakciót elhagyók cserben-
hagyták a választópolgárokat és az 
őket támogató pártot. – Képviselő-
ként, és demokrataként egyaránt 
úgy érzem, hogy sokkal nagyobb 
alázattal kell képviselnünk válasz-
tópolgáraink és a város érdekeit. 
Nem tartom tisztességesnek, hogy 
az egyéni ambíciókat a közösség 
érdekei fölé emelik. Tisztelettel ké-
rem a választópolgárokat, bocsás-
sanak meg a Fidesznek, ha esetleg 
tévedtünk képviselőtársaink indí-
tásakor – fogalmazott a párt alel-
nöke. 

Csuka István frakcióvezető meg-
erősítette, hogy az utóbbi időben a 
frakció üléseit egy látszólagos egy-
ség jellemezte, amit a testületi ülé-
seken megtapasztalt sorozatos „ki-
szavazások” követtek. A kilépők 
távozása „visszaigazolta”, hogy az 
elmúlt két esztendőben hiábava-
ló volt minden beszélgetés, párbe-
széd és érvelés az egység fenntartá-
sa érdekében. – Nem tapasztaltunk 
igazi együttműködést, ezért felszó-
lítom volt frakció társainkat, hogy 
adják vissza mandátumokat – húz-
ta alá Csuka István, akinek vélemé-
nyét osztotta Balkovics Péter kép-
viselő is, aki nem tagja a Fidesz-

nek. Balkovics Péter szerint két 
fontos tényező játszott közre a kilé-
pésben: „A kilépett képviselők nem 
tudják kezelni a konfliktus helyze-
teket. A másik pedig az a külső té-
nyező, amelynek alapvető érdeke, 
hogy az erősödő jobboldali egysé-
get megbontsa. Innen is üzenem, 
hogy a nem gyengültünk, hanem 
tovább erősödtünk” – hangzott 
Balkovics Péter kódolt üzenete. 

Az összeállítást írtA: 
vetésI Imre

Nem adják vissza  
a mandátumokat

A Pro Urbe frakciót alapító három 
képviselő így reagált a Fidesz frak-
ció sajtótájékoztatóján elhangzot-
takra: 
1. A Pro Urbe frakció tagjai nem ad-

ják vissza mandátumukat. 
2. A frakcióban tevékenykedő képvi-

selők a felszólításban elhangzot-
takkal ellentétben nem jelöltek, 
hanem megválasztott képviselők.

3. Mandátumukat egyéni választó-
körzetben szerezték, valamennyi-
en nagy szavazattöbbséggel, nem 
pártlistán!

4. Jelen politikai és gazdasági hely-
zetben választási kampányra, 
időközi választásokra fordítani 
az időt és energiát, felelőtlen vá-
rosvezetői magatartás lenne, et-
től az elképzeléstől elhatároló-
dunk.

Dr. Bánhidi 
Péter

Katonáné 
Doman Erika

Csereklye 
Károly

A klasszikus fideszes értékeket képviselő frakció
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Az országos és a regio-
nális médiumokhoz el-
juttatott nyílt levelet 

Pető Sándor, a Vízügyi Dol-
gozók Független Szakszerve-
zetének elnöke, Iván Gábor, a 
Vízügyi Közszolgáltatási Dol-
gozók Szakszervezeti Szövet-
ségének munkahelyi titkára és 
Horányi Alpár, a cég üzemi ta-
nácsának elnöke írta alá. A há-
rom érdekképviseleti vezető le-
szögezi: nagyra értékelik a Fi-
desznek azt a kiállását, melyet 
ellenzéki szerepben tanúsított, 
amikor 2009-ben határozottan 
fellépett a váci vízmű szétveré-
se ellen. Most azt várják, hogy 
a párt kormányon tegyen haté-
kony lépéseket a vízvagyon és 
az ágazat védelméért.

„Mindezt úgy, hogy a dönté-
sek előtt érdemi egyeztetések 
folyjanak. A közműadó beve-
zetése a vízszolgáltató cégek 
szinte mindegyikét csőddel fe-

nyegeti” - állapítják meg. „Az 
ágazat eddig is forráshiánnyal 
küzdött, az új adó további, 
már-már elviselhetetlen terhet 
jelent számukra. A DMRV Zrt. 
például mintegy 6000 kilomé-
ter vezetékhálózatot üzemel-
tet, 125 forintos méterenkén-
ti adóval számolva 726 milliós 
többletkiadásuk keletkezik eb-
ben az évben. Ha a bejelentett 
vízdíjcsökkentést is elfogad-
ják, az további 800 millió be-
vételkiesést jelent. A társaság, 
amely 1992 óta egyetlen fillér 
állami támogatást sem kapott, 
gazdálkodása stabil és hosz-
szútávra tervezhető, a legutób-
bi időkben végrehajtott átszer-
vezések és gazdálkodási ész-

szerűsítések ellenére mintegy 
1,5-2 milliárdos hiánnyal szá-
mol 2013-ban.” – írja a három 
érdekképviseleti vezető, akik 
hozzáteszik: „Az elmúlt évek-
ben nem extraprofitot termel-
tek, hanem a szolgáltatás szín-
vonalát jelentősen emelő beru-
házásokra fordította többlet-
forrásait a cég.”

A nyílt levél aláírói kijelen-
tik: támogatják a kormány víz-
díjcsökkentési tervét, de csak 
abban az esetben, ha ennek 
költségeit a kormány kompen-
zálja.

"Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Kérjük Önt és kormányát, vala-
mint a tisztelt parlamenti kép-
viselőket, hogy a vízszolgálta-

tó cégeket megoldhatatlan fel-
adat elé állító közműadót visz-
szavonni szíveskedjenek, vagy 
a vízszolgáltató cégek műkö-
dését biztosítsák! Kérjük to-
vábbá Önöket, hogy a tervezett 
víz- és csatornadíj csökken-
tés előkészítésébe vonják be a 
szakmát és bennünket, érdek-
képviseleteket, hogy minden-
ki számára elfogadható dön-
tés születhessen, Ne döntse-
nek rólunk, nélkülünk! Eddig 
is fontos volt, hogy az ivóvíz-
zel kapcsolatban milyen dön-
tések, rendeletek, törvények 
születtek, az elkövetkezendő 
időben ez hatványozottan fon-
tos lesz. A víz szerepe felérté-
kelődik majd és ezt nem csak 

mi, a szakmában dolgozók lát-
juk így. Így látják ezt klíma-
kutatók és más szakemberek 
is. Halljuk, látjuk szerte a vi-
lágban, hogy az édesvíz-kész-
let rohamosan apad. Nagyon 
sok országban ivóvíz-hiánnyal 
küzdenek. 

Újságcikkekben, internetes 
portálokon arról olvashatunk, 
akár már 2013-ban Közép-
Ázsiában a víz hiánya miatt 
egyes országok között konflik-
tusok, harcok alakulhatnak ki. 
A tavalyi meleg, aszályos nyár 
után idénre Magyarországra is 
még melegebb és aszályosabb 
időt prognosztizálnak. Egye-
sek szerint néhány év múlva a 
víz drágább lehet, mint az olaj. 

Magyarország földrajzi fekvé-
sénél és adottságainál fogva 
édesvízkészlet tekintetében jól 
áll. Védjük, óvjuk tehát ezt, az 
élet fenntartásához elenged-
hetetlen stratégiai kincsünket, 
a vizet! A víz és a vízszolgálta-
tó cégek védelmének tekinte-
tében a munkavállalók és az 
érdekképviseletek elszántak 
és hisszük, hogy országunk 
lakossága is fontosnak tartja. 
Bízunk benne, hogy a döntés-
hozók sem látják ezt másként!" 
- zárja a miniszterelnökhöz írt 
nyílt levelét a három érdekvé-
delmi szervezet vezetője. 

Információink szerint ezek-
ben a napokban is folynak az 
egyeztető tárgyalások a Víz-
ügyi Közszolgáltatási Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetsége  
és a szaktárca képviselői kö-
zött, melynek eredményeiről 
tájékoztatjuk olvasóinkat.

A szerk. 

Nyílt levélben fordult Magyarország miniszterelnökéhez a váci székhelyű Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. három munkavállalói érdekképviselete, azt kérve Orbán Viktortól, hogy 2009-hez ha-
sonlóan - amikor ellenzéki pártként felemelték szavukat a vízművek összevonása ellen - mindent 
tegyen meg a hazai vízellátás biztonságáért.

Sajtótájékoztató a korrekt kampány jegyében
Dr. Bóth János: Ron Werberrel 

szerettünk együtt dolgozni

Orbán Viktor miniszterelnök segítségét kéri a DMRV Zrt. három érdekképviselete  

Az MSZP váci szervezetének január 21-ei sajtótájékoztatóján dr. Bóth Já-
nos elnök jelentette be, hogy a 2014-es országgyűlési képviselő választás 
előkészületeinek jegyében megkezdte kampányát az ellenzéki párt, mely-
nek első időszakában a kormányt szembesítik be nem váltott ígéreteivel. 

Vác közelében egy kátyú miatt kapott defektet és késett a hétfőre össze-
hívott sajtótájékoztatóról Harrach Péter (KDNP) országgyűlési képviselő, a 
párt parlamenti frakciójának vezetője. A késésért kárpótolta az újságíró-
kat az, hogy beszélt - az MSZP kampány elindulása mellett – a váci Fidesz 
frakció szakadásáról is, valamint kijelentette: nem állíthatnak csak egy 
polgármester- és egy országgyűlési képviselő jelöltet a következő voksolá-
son a helyi jobboldali pártok, a KDNP és a Fidesz. 

Elkezdte a 
kampányt az MSZP

Harrach Péter elutasítja 
a gyűlöletkampányt

– Mi az emberekkel való 
együttműködésre fókuszálunk 
– kezdte a sajtótájékoztatót 
dr. Bóth János, aki bejelentet-
te, hogy Pest megye 4. számú 
választókerületében a szocia-
listák kampányát Kiss Zsolt, 
az MSZP váci önkormányzati 
frakció tagja koordinálja. 

Kiss Zsolt kinevezését nem 
csak a helyi szervezet, hanem 
a választókerület településeit 
összefogó együttműködési tár-
sulás is támogatta. A képvise-
lő bevezetőben arról beszélt, 
hogy az elmúlt időszakban na-
gyon sok szimpatizánsuk ér-
deklődött a párt tevékenység 
iránt, akik arról faggatták őket, 
hogyan készülnek a választás-
ra. – Személyes beszélgetése-
ink során is elmondtam, amit 
ezúton is megerősítek: aktívan 
dolgozunk, széles körű össze-
fogással megkezdtük a felké-
szülést a választásra – mondta 
a fiatal politikus, aki hozzátet-
te: - Az új választási törvény is 
az összefogásra sarkalja a de-
mokratikus ellenzéket. Nem 
konzultálni szeretnénk az em-
berekkel, hanem igazi, tartal-
mas párbeszédet folytatni. Vár-
juk azok csatlakozását, akik a 
demokratikus erők és értékek 
mellett szeretnék letenni a vok-
sukat, és 2014-ben kormány-
váltást akarnak. 

Kiss Zsolt bejelentette, hogy 
elkezdték a széles körű szerve-
zeti és politikai építkezést, ak-
tívan munkálkodnak a kam-
pánycsapatok összeállításán. 

– Mindenkit megszólítunk, aki 
tudásával, szellemi teljesítmé-
nyével és kétkezi munkájával 
kész együttműködni velünk, 
hogy sikerre vigyük a változást 
- mondta Kiss Zsolt, aki szólt 
arról is, hogy többszörös össze-
fogásra van szükségük, mert 
a jelenlegi választókerületet, 
melyhez Vác, Göd, Sződliget 
tartozik, az új választási tör-
vény „újrarajzolta” és 2014-től 
Pest megye 4. számú választó-
kerületébe Vác, Sződliget és to-
vábbi 36 kisebb település tarto-
zik majd. 

Kiss Zsolt azt is bejelentet-
te, hogy az országos kampány 
Hoffman Rózsa és Matolcsy 
György beteljesítetlen ígérete-
it tartalmazó óriásplakátok ki-
helyezésével kezdődik.

A sajtótájékoztatón az ESTV 
Híradó kérdésére: - Elége-
dett volt-e a váci baloldal Ron 

Werber izraeli kampányszak-
értő korábbi munkájával és az 
új kampányban ő irányítja-e 
Kiss Zsolt tevékenységét? – ki-
térő választ adott a szocialista 
kampánykoordinátor. Dr. Bóth 
János frakcióvezető viszont ha-
tározottan kijelentette, hogy „a 
híreszteléssel ellentétben nem 
folytatott negatív kampányt 
Ron Werber, akivel szerettek 
együtt dolgozni.”

- A 2002-es kampányban 
részt vettem és nagyon pozi-
tív tapasztalataim vannak Ron 
Werberről, aki akkor is segítet-
te győzelmünket, nagyon sok 
hasznos dolgot adott. Ezek tév-
eszmék, hogy gyűlöletkam-
pány, ez egy rosszindulatú be-
állítás – hangsúlyozta koráb-
bi személyes tapasztalataira 
hivatkozva dr. Bóth János, az 
MSZP váci elnöke.

vetésI Imre

– Van egy hírem önöknek, a 
kampány elkezdődött – kezdte 
stílusosan mondandóját a frak-
cióvezető. Méghozzá azzal a 
ténnyel, hogy megérkezett Ma-
gyarországra Ron Werber úr, 
az izraeli-amerikai kampány-
guru, aki a Népszabadság in-
formációi szerint két profi ké-
pességgel rendelkezik: az egyik 
a negatív kampány, a másik pe-
dig a fanatizálásnak a képessé-
ge. A negatív kampány elkezdő-
dött – mondta.

Az MSZP óriásplakátokkal 
indult a jövő évi választásra 
készülve, melyeken Matolcsy 
György pénzügyminiszter és 
Hoffman Rózsa oktatási állam-
titkár szerepelnek. Harrach Pé-
ter szerint azonban az a fontos, 
hogy ebben – a 4-es számú vá-
lasztókerületben – milyen lesz 
a hangulat. 

– Akik ismernek engem, tud-
ják, hogy negyedszer választot-
tak meg a körzetemben és ez 
alatt én soha nem igyekeztem 
az ellenfeleimet olyan eszkö-
zökkel legyűrni, amely az a ne-
gatív kampány kategóriájába 
tartozott volna.

A negatív kampánynak sze-
rinte az a lényege, hogy a má-
sik személyét támadják általá-
ban csúsztatással, vagy hazug-
ságokkal. A képviselő szerint 
ma Magyarországnak és Vác-
nak arra van szüksége, hogy 
nyugodt és építő munkát vé-
gezzenek, és ha kell a kampány, 
akkor az legyen korrekt, békés 
és lényegre törő.  

– Szeretnénk megkérni min-

den magyar politikai pártot, 
hogy az a légkör, ami az egyko-
ri Pest megyei 1-es számú vá-
lasztókörletben volt és, ami re-
ményeim szerint ezentúl itt a 
4-esben vár, Vácott is meglesz, 
az ne a gyűlölettől, hanem az 
országot jobbító szándéktól le-
gyen hangos. 

A múlt heti testületi ülésen 
történt Fidesz frakció szaka-
dással kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: úgy látja, hogy akik 
kiléptek a frakcióból, azok ko-
rábban is sok esetben máskép-
pen szavaztak.

– A különböző vélemények 
jelenléte a frakcióban eddig 
is megvolt. Most ez formát öl-
tött. Ha megtörténik egy érték-
rend mentén az együttműkö-
dés a testületen belül, és ez ta-
lán frakciók fölött is érvénye-
sül, akkor én nem látok ben-
ne problémát. Nem a szervezet 
a fontos, hanem az eszmeiség. 
Ha az eszmeiség az ő esetükben 
egy polgári, keresztény, nemze-
ti vonulatot jelent és azt jelen-
ti, hogy a város érdekében dol-

goznak, akkor ez nem jelenthet 
nagy problémát – mondta.

A KDNP frakcióvezetője is-
mét tagadta a korábban Vá-
con ellene felhozott vádakat 
(Eigen Józsefné, az MSZP tag-
ja egy sajtótájékoztatón azt ál-
lította, hogy a politikus a bal-
oldal teljes megsemmisítését 
szorgalmazta – a szerk.).

– Nem hiszem, hogy az én stí-
lusom lenne ez, nem is mond-
tam soha ilyet, de ez is vala-
hogy a negatív kampánynak a 
része – mondta. Szerinte az a 
fontos, hogy ne az embert tá-
madjuk: a labdára menjünk és 
ne a lábra. 

A sajtótájékoztató végén kér-
désre válaszolva elmondta: bár 
Vácott van hagyománya az egy-
más ellen küzdésnek, ő Fidesz-
KDNP jelöltként indul a jövő 
évi választáson, ahogy koráb-
ban is. 

– Én az együttműködés híve 
vagyok. Nem a szervezet fon-
tos, hanem az eszmeiség. Ma 
annak az értékrendnek a kép-
viselete fontos, amit együtt fel-
vállalt a Fidesz és a KDNP. 

Hozzátette: Vácon elmondta 
a Fidesz és a KDNP helyi cso-
portjának, hogy egyszer volt 
külön indulás, de még egyszer 
nem lehet, sem a polgármeste-
ri székért, sem az országgyűlé-
si pozícióért.  

– Nem lehet megtenni azt, 
hogy ilyen helyzetben kockáz-
tassuk a győzelmet – hangsú-
lyozta a frakcióvezető.  

FuruCz AnItA
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Juhász Béla polgármester: A központi 
források harmada került átcsoportosításra 

Mint közismert a 2013-as esztendő jelentős változást hozott a magyar közigaz-
gatásban és az oktatási rendszerben. Több évtized után újra megalakultak a já-
rási hivatalok, melyek jelentős mennyiségű feladatot vettek át az önkormányzat-
októl. Az új év első napjától az iskolák teljes szakmai irányítása és felügyelete az 
állam kezébe került. A változások ilyen hatással vannak Sződliget Község Önkor-
mányzata tevékenységére?  - kérdeztük Juhász Béla polgármestertől. 

Sződliget az elmúlt évek 
tartalékaiból építkezik

Markó József polgármester: A kormány adósság konszolidációja 
révén 140 millió forint marad évente a város kasszájában

A gödi Polgármesteri Hivatalban is intenzív szakmai előkészítő munka folyik az 
év elején, készül az Önkormányzat részletes költségvetése, miközben a jelen-
tős szervezeti változások után is fennakadás nélkül működik a város. A Dunake-
szi Járási Hivatalhoz 17 dolgozó került át a feladatokkal együtt. Jó hír, hogy az 
okmányiroda kihelyezett részlegként továbbra is Gödön működik. Az iskolákat 
2013. január 1-jével átvette az állam, melyek további működése zavartalan – je-
lentette ki Markó József polgármester, akit az idei tervekről kérdeztünk. 

Gödön folytatódik az 
óvodaépítési program

–  A magyar közigazgatási re-
form részeként megalakult 
járási hivatal intézmény-
rendszere számos felada-
tot átvett az önkormányzat-
tól, mely átszervezés  pénz-
ügyileg  negatívan érinti a 
város gazdálkodását – kezd-
te Markó József, aki ténysze-
rűen azt is rögzítette, hogy 
a kormány adósság átválla-
ló intézkedése azonban ezt 
Göd esetében  jórészt kom-
penzálja. – A konszolidáció-
nak köszönhetően várható-
an mintegy 140 millió Ft-tal 
csökkenhet az évi törlesz-
tésre fordítandó kiadásunk. 
Magyarán ennyivel több ma-
rad a város kasszájában.

A polgármester jelentős si-
kernek tartja, hogy a tavaly 
átadott 75 fős óvoda után is-
mét sikerült pályázati pénzt 
nyerniük. – Újabb 100 gyer-
meket befogadó óvodát épí-
tünk, ami a családok mellett 
a város számára is jó hír, hi-
szen a 200 millió forintos ál-
lami támogatást szerencsé-
re „csak” 16 millió forint ön-
résszel kell kiegészítenünk. 
Az építkezést a hivatalos el-
járások után azonnal meg-
kezdjük – jelentette ki Markó 
József.

A városvezető az idei ter-
vek között tett említést a 
Kincsem Park régóta esedé-
kes rendezéséről. - A világhí-
rű versenyló, Kincsem szob-
rának az elkészítéséhez 5 
millió forintot nyertünk pá-
lyázati forrásból. Lépéseket 
tettünk az eredeti kút visz-
szaszerzésére is. Sajnos az 
elmúlt évtizedek során a ve-
retlen versenyló istállója és 
a kiszolgáló épületek rendkí-
vül rossz állapotba kerültek, 
melyek további sorsáról a 
gödi lakosság széles körű be-
vonásával döntünk majd. 

Azt is megtudhattuk a pol-
gármestertől, a gödi lakos-
ság és a városi önkormány-
zat régi igénye, hogy ismét 
Göd tulajdonába kerüljenek 
azok a Duna-parti területek, 

melyeket az ötvenes évek-
ben az akkori Belügyminisz-
térium kisajátított. – Az üdü-
lőt tíz éven át bérelte a város, 
miközben az épületek állag-
megóvása és használhatósá-
guk érdekében jelentős ösz-
szegeket költöttünk fenntar-
tásra. Tavaly azt kértük a 
kormánytól, hogy kulturális 
és oktatási célokra díjmen-
tesen adja a város tulajdo-
nába. Eddigi tárgyalásaink 
igen bíztatóak, a gödi polgá-
rok nagy reményekkel vár-
ják a kormány pozitív dön-
tését. Bíztató tárgyalásokat 
folytattunk a Kék Duna üdü-
lő vezetőivel is, hogy a Duna-
parti kerékpárút a város bel-
ső kanyargó útjai helyett az 
üdülő – gáttal határolt - terü-
letén is áthaladhasson, ha si-

kerül megszereznünk az en-
gedélyeket és a kivitelezés-
hez szükséges forrásokat. 

Markó József polgármester 
szerint célszerű lenne meg-
tartani – a járások létrejöt-
tével átalakuló – kistérsé-
gi együttműködés hasznos 
elemeit, melyről sajnálatos 
módon Fót eltérően véleke-
dik, mint Göd és Dunakeszi, 
emiatt a két városnak anyagi 
hátránya is származhat.

Göd polgármestere az év 
eleji nyilatkozatát azzal zár-
ta, hogy a nagyobb jelentősé-
gű fejlesztések mellett foly-
tatják a lakosság körében 
kedvezően fogadott járdaépí-
tési akciókat, a terek és köz-
területek rendezését, parko-
sítását.

A szerk.

–  A helyi önkormányzatok 
működéséhez szükséges for-
rások jellemzően két jelen-
tős forrásból, a helyi adóból 
(építményadó, iparűzési adó) 
és a központi átengedett 
adóból  (gépjármű súlyadó, 
SZJA átengedett része) szár-
mazó bevételekből származ-
tak. Az iskolaállamosítással 
azonban az állam elvonta a 
két lábon álló önkormányza-
ti bevételek egyik tartó pil-
lérét, az átengedett közpon-
ti adónemet. Ráadásul az el-
vonás aránytalanul nagyobb, 
mint amennyibe került eddig 
az iskola fenntartása – köz-
li Juhász Béla polgármester. 
- Sződligeten az iskola éves 
fenntartása 132 millió fo-
rint volt, amiből 92 millió fo-
rintot tett ki a pedagógusok 
bére. Az indoklás szerint az 
utóbbi összeget vállalja át az 
állam és ezért vonja el az át-
engedett adóbevételt, ám a 
valóságban a mi esetünkben 
nem 92 millió forint az elvo-
nás, hanem közel 150 millió! 
A számok ismeretében fogal-
mazódik meg az emberben: 
vajon mi az államosítás va-

lódi célja? – teszi fel önmaga 
számára a kérdést, majd rö-
vid szünet után így folytatja: 
- A források átcsoportosítá-
sát, elvonását a járási rend-
szer kialakításával indokol-
ták, melyet azzal támasztot-
tak alá, hogy az állam fel-
adatokat vesz át az önkor-
mányzattól. Ezért elvonja a 
feladathoz járó forrást. Ta-
pasztalatból tudom, hogy saj-
nos nem így alakul a gyakor-
lat. Egyre több feladat és ez-
zel egyre több költség is „szi-
várog vissza” önkormányzati 
szintre, de ennek hiányzik az 
anyagi fedezete. Ezt a prob-
lémát csak tetézi az finan-
szírozott köztisztviselői lét-
szám csökkentése. Vajon el-
juthatnak-e az önkormány-
zatok arra a szintre, amikor 
emberi és anyagi erőforrás-
ok hiányában nem tudják 
megoldani az ügyfelek prob-
lémáit? – töpreng Sződliget 
polgármestere.

Juhász Béla elmondta, 
hogy a helyi adókból meg-
maradt összegekből kell fi-
nanszírozniuk a törvényben 
meghatározott kötelező ön-
kormányzati feladatokat. 
Példaként sorolta a telepü-
lésfejlesztést-, rendezést és a 
településüzemeltetést (köz-
temető, közvilágítás, stb.). - 
Önkormányzati kézben ma-
radt az óvodafenntartás, a 
szociális, gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti szolgáltatá-
sok és ellátások, az egészség-
ügyi alapellátás (háziorvosi, 
fogorvosi stb.), az egészséges 
életmód segítését célzó szol-
gáltatások és a környezet- 
egészségügy körébe tarto-

zó dolgok. De ide tartoznak 
a kulturális szolgáltatások 
is, mint például a könyvtár, 
a helyi környezet- és termé-
szetvédelem, vízgazdálko-
dás, vízkár elhárítás, ivóvíz 
ellátás. Továbbá önkormány-
zati feladat a honvédelem, a 
polgári védelem, a katasztró-
favédelem, a helyi közfoglal-
koztatás, a helyi adóval, gaz-
daságszervezéssel és a turiz-
mussal kapcsolatos felada-
tok, a sport és ifjúsági ügyek, 
a nemzetiségi ügyek, a hulla-
dékgazdálkodás.  

Ismerve a feladatokat és a 
megoldásukhoz biztosított 
pénzeket, jelen pillanatban 
úgy tűnik, hogy a központi 
költségvetésből átadott for-
rások nem fedezik a költ-
ségeket, mivel az múlt év-
hez képest most, a közpon-
ti pénzek harmada került el-
vonásra! Önként vállalt fel-
adatban gondolkodni sem 
merünk, hiszen annak ellá-
tása nem veszélyeztetheti a 
kötelező feladatok megoldá-
sát. Sződliget Község Önkor-
mányzata jól gazdálkodott 
az elmúlt két évben, hiszen 
sikerült jelentős tartalékokat 
képeznie. Meggyőződésem, 
hogy ezzel a tartalékkal sike-
rül úgy átvészelni a 2013-as 
évet, hogy továbbra is fejlőd-
jön a település. Utak, közte-
rek épüljenek, de mégse kell-
jen több súlyt a lakosság vál-
lára helyezni. Némi malíciá-
val mondom a 2013-as évről: 
a lehetetlent teljesítjük, de a 
csodára majd egy kicsit vár-
ni kell – zárta nyilatkozatát 
Juhász Béla polgármester.

vetésI Imre
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Több mint ezerkétszáz tonna 
sót szórtak az utakra

Csaknem félezer kilométert kezel a váci üzemmérnökség
A jelenlegi technikai és személyi feltételek elegendőek egy átlagos téli feladat ellátá-
sához, nyilatkozta lapunknak Huszák János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest me-
gyei Igazgatóság Váci Üzemmérnökségének vezetője. Mint mondta a téli helyzetet ed-
dig mindig tudták kezelni és fennakadás, járhatatlan útszakasz, megközelíthetetlen te-
lepülés nem volt a területükön.

– Hogyan készültek fel 
az idei télre, milyen ka-
pacitással rendelkez-
nek? – kérdeztük először 
az üzemmérnökség-veze-
tőtől.

– November 10-től áll fel a 
mérnökségen a téli ügyeleti 
szolgálat. A kezelésünkben 
lévő közel 450 kilométeres 
úthálózatot 13 körzetre osz-
tottuk, és ezeken egy-egy vi-
szonylag nagy teljesítményű, 
kettős rendeltetésű gépjár-
mű végzi a feladatokat, és 
speciális gépek, két hóma-
ró és egy gréder is bevetésre 
készen állnak. Egy gépkocsi-
ra 3 fő van beosztva, akik 12 
órás váltásban dolgoznak. A 
váci üzemmérnökségen nem 
kellett gépeket bérelni, a sze-
mélyzetet alkalmazzuk hatá-
rozott időre. 

– Az autósok legtöbb-
ször arra panaszkodnak, 
hogy nem látnak szórót, 
ekét az utakon.

– Ennek legin-
kább az az oka, hogy a 
síkosságmentesítést már a 
kora hajnali órákban meg-
próbáljuk elvégezni, nem a 
reggeli csúcsforgalomban, 
folyamatos havazás esetén 
egy-egy kocsira 35-40 kilo-
méter út jut. De együttmű-
ködünk a balassagyarmati 
üzemmérnökséggel, főként 
Katalinpuszta-Szendehely 
térségében. Egyébként ed-

dig több mint ezerkétszáz 
tonna sót szórtunk ki, fő-
ként a hajnali lefagyások ki-
védésére.

– Hétfőn reggel ismét 
támadásba lendült a tél. 
Volt-e fennakadás az 
Önök által felügyelt uta-
kon? 

– Ez nem jelentett extra 
feladatot. Nem alakult ki 
járhatatlan útszakasz vagy 
elzárt település, sőt egy hó-
marónk, személyzetével 
együtt, a sárvári kollegák-
nak segített a nyugati or-
szágrészen.

– Visszatérő vagy in-
kább állandó gond a ká-
tyúk keletkezése. Hol je-
lenti a legnagyobb prob-
lémát? 

– Az első csapadékosabb 
idő után rohamosan nőni 
kezdett a kátyúk száma, a 
fagyás-olvadás-fagyás perió-
dusok nagy hatással vannak 

a kátyúk keletkezésére. Jel-
lemzően a megbolygatott pá-
lyaszerkezetnél keletkeznek, 
de a szerkezet elöregedése és 
a nehézforgalom is elősegíti. 
Területünkön közel 200 kilo-
méteres szakasz igényel fo-
lyamatosan kátyúzást, főleg 
Veresegyháza, Galgamácsa, 
Püspökhatvan, Galgagyörk 
térsége, Aszód-Verseg közötti 
terület, Csomád-Őrbottyán, 
Váchartyán-Püspökszilágy 
környéke és a Börzsöny 
hegyvidék útjai. A kátyúzást 
egyelőre csak ideiglenes jel-
leggel, hideg aszfalt alkalma-
zásával tudjuk elvégezni. Ez 
a fajta kátyúzó anyag az eké-
zés és a nedves időjárás ha-
tására könnyen kipereg, és 
a téli időszakban nem lehet 
meleg aszfaltot kapni. Kísér-
leteztünk újabb megoldások-
kal is, de úgy tapasztaltuk, 
hogy a felhasználható anya-
gok nem igazán alkalmazha-
tók más technológiához. 

A szerk.

Hazánk ezeréves történelme kis híján 
egyidős a Bethlenek történelmével. A 
család 1060 óta van jelen Magyaror-

szág krónikájában, és bármilyen furcsa, va-
lamennyi családtag számára a keresztény-
ség, az ezzel járó erkölcs és gondolkodás-
mód, a hazaszeretet mindennel fontosabb-
nak bizonyult.

„Úgy érzem, nemcsak a név, hanem a ne-
veltetés is kötelez mindenkit a családban, 
hogy a valóban helyes útvonalat kövessük, 
amit egyébként a szívünk diktál. Az első írá-
sos forrás 1060-tól származtatja Magyar-
országon a Bethleneket, és büszke vagyok 
arra, hogy a családunk kancellárt, írót, köl-
tőt, miniszterelnököt, sőt, nagyapám szemé-
lyében erdélyi kormánybiztost is adott az or-
szágnak” – árulta el a család leszármazottja, 
Verőce polgármestere, Bethlen Farkas.

A dunakanyari település első embere 1998 
óta tölti be a tisztségét, és minden cseleke-
detében igyekszik elődei munkásságát foly-
tatni. Verőce kultúrájában, közterein mindig 
felismerhető a kereszténység és a magyar-
ság iránti elkötelezettség. Ugyanakkor a ha-
táron túli magyarság segítésére is mindig 
szakít időt és energiát.

„A Julianus barát Alapítvány elnökeként 

az elmúlt időszakban hat kárpátaljai óvodát 
újítottunk fel, Erdélyben is ott segítünk, ahol 
erre igény mutatkozik. Március 24-én délben 
a Kárpát-Haza templom előtt imát tartunk 
Magyarországért. A magyar kulturális és 
szellemi hagyományt megjelenítő műsor ha-
rangszóval kezdődik, majd ezer ősi dob fog 
megszólalni. Immár hagyomány, hogy május 
végén megrendezzük a Nemzetközi Huszár-
találkozót, amire ebben az évben május 27-
től 29-ig kerül sor. Az idei rendezvénynek kü-
lönleges fénypontja lesz a Wass Albert Mú-
zeum megnyitása, melyet jelenleg is építünk. 
Rövidesen megkapom a teljes hagyatékát, 
ami csak nálunk lesz teljes egészében meg-
tekinthető” – fogalmazott Bethlen Farkas.

Verőce polgármesterének szavait hallva 
csak egy mondás jut az eszünkbe: a vér nem 
válik vízzé…

- molnár - 

„A név és a neveltetés kötelez”
Bethlen Farkas, Verőce polgármestere mindig a kereszténységet 

és a magyarságot képviseli cselekedeteiben

A mai napig számos olyan család él Magyarországon, amelyek a történelem során is-
mertté váltak cselekedeteik révén. Noha azt gondolhatnánk, hogy az idő múlása, a tár-
sadalom és a gazdaság változása megmásíthatta a gondolkodásukat, a legtöbb eset-
ben erről nincs szó. Bethlen Farkas, Verőce polgármestere szerint ez nem véletlen, hisz 
a név és a neveltetés is kötelez, ráadásul az ő családjuk immár 1060 óta van jelen Ma-
gyarország történelmében.

A DMRV Zrt. dolgozói 1 mázsa ruhát ajándékoztak a gödi TOPHÁZ Speciális Otthon lakóinak
Embertől emberig érkezett az adomány

„Azon embertársunk segítése, aki vele születetten hordoz egy olyan problémát, ami miatt nem tud a társadalomba teljes jogú tagként beilleszkedni, nem pusztán az 
állam, hanem mindannyiunk közös feladata. Ezt fedezték föl a DMRV Zrt. dolgozói is. A társadalom nagyon nehezen nyit, ezért is örültünk, hogy megláttak bennün-
ket. Nagyon köszönjük az adományt, mert a több mint egy mázsa ruha a legjobb helyre került” – e szavakkal köszönte meg Formanek Tamás, a gödi TOPhÁZ Spe-
ciális Otthon intézményvezetője a vízszolgáltató munkatársainak segítségét, akik egész éven át gyűjtöttek a gondozottak számára.  

A
z adományt a TOPhÁZban, 2013. 
január 25-én, a vállalat minden 
dolgozója nevében Rácz Attila, a 
DMRV Zrt. stratégiai igazgatója és 

Szabó Veronika HR osztályvezető és esély-
egyenlőségi referens adta át. Rácz Atti-
la hangsúlyozta, hogy a gyűjtési akció igé-
nyét tavaly év elején maguk a dolgozók fo-
galmazták meg, a munkatársak önálló kez-
deményezése volt. Ebben nagy szerepe van 
annak is, hogy a cég 2006 óta esélyegyen-
lőségi terv alapján dolgozik, 2009-ben meg-
kapták a Social Label arany fokozatú mi-
nősítését is. Ez is mutatja, hogy a 
vízmű minden dolgozója elkötelez-
te magát e nemes társadalmi fe-
lelősségvállalás mellett, s ez tet-
tekben is megnyilvánul. 

Szabó Veronika, a DMRV Zrt. 
esélyegyenlőségi referense az át-
adáskor kiemelte: „Számunk-

ra nemcsak az a fontos, hogy a hátrányos 
helyzetű munkavállalóink számára bizto-
sítsunk minél jobb körülményeket, hanem 
az is, hogy a környezetükben élőknek is 
tudjunk segíteni.”  

A gyűjtésben a Vác Város Környezetvédel-
méért Alapítvány is közreműködött, akik-
kel a társaság évek óta nagyon jó viszonyt 
ápol, számos környezetvédelmi eseményen 
közösen vesznek részt. A civil szervezet 
képviseletében Bíró György is örömét fe-
jezte ki a sikeres akcióval kapcsolatban, s 
hangsúlyozta, a DMRV Zrt. dolgozói, mint 

oly sokszor, most is önmagukat adták. 
S ez miért fontos? „Ez nem egy kam-
pány, nem egy rendezvénysorozat, 
hanem emberek gondolatvilágának 
az átalakulása” – válaszolt az alapít-
vány munkatársa. 

Young & PArtners Bíró György,  Szabó Veronika, Formanek Tamás, Rácz Attila
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A Sződligeten élő Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház, Kemecsi Lajost pedig a Népraj-
zi Múzeum főigazgatójává nevezi ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A tárcavezető 
döntését a pályázatokat véleményező szakmai bizottságok javaslataival megegyezően hozta meg. 

Pest megye északi szegletében működik a régió egyetlen felekezetileg elkötelezett kö-
zépiskolája, a Lazarista Gimnázium és Diákotthon. Az egyházi ingatlanok visszaigény-
lésekor a fenntartó Misszióstársaság (Lazaristák) lelakott, technikailag korszerűtlen, a 
modern oktatás elvárásainak kevésbé megfelelő épületegyüttest kapott vissza. Ebben 
kezdődött meg az oktatás és a nevelés 1993-ban.

Megújult Szobon 
a Lazarista Gimnázium

A
zóta nagyot változott a világ. Vál-
tozott az oktatással szemben tá-
masztott követelmény, változott 
az igénybe vevők köre, változott 

az ide jelentkező diákok száma. Egy dolog 
azonban nem változott. A lazaristák célki-
tűzése, hogy színvonalas, emberközpontú 
gimnáziumi oktatással szolgálják a régiót.

Az iskola épülete rászorult a felújításra. 
Ennek során nemcsak megújult, hanem az 
igényeknek megfelelően bővült is az intéz-
mény. Az alagsorban új nyelvi tanterme-
ket építettek, tornaszobát a hozzá tarto-
zó öltözőkkel. Rámpa és lift beépítésével 
akadálymentesítették az épületet. Az új te-
tőszerkezettel, a hőszigeteléssel új megjele-
nést kapott a régi iskola.

A külső mellett technikai fejlesztés is 
történt. Minden tanterem a digitális okta-
tás korának megfelelő eszközparkot kapott 
(laptop, projektor, internet hozzáférés). 

November közepén a lazaristák, valamint 
a Misszióstársaság tartományfőnöke, Miles 
Heinen úr a támogató szervezet vezetője 
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úrral 
közösen hálaadó szentmisét mutatott be az 
iskolaépület felújítási munkálatainak befe-
jezése alkalmából. Az eseményen megjelen-
tek:  … a Misszióstársaság testvérszerveze-
tinek vezetői, Remitzky Zoltán, Szob város 
polgármestere,  a környező települések is-

koláinak igazgatói. A szentmise után a gim-
názium diákjainak jelenlétében Beer Mik-
lós püspök úr megszentelte a megújult épü-
letet, amelyet aztán a tanuló ifjúság azon 
nyomban birtokba vehetett. 

A 
Magyar Állami Operaház főigazgatói feladatai-
nak ellátására kiírt pályázat tavaly október 29-
én jelent meg. A beadási határidőig hat pályamű 
érkezett, amelyek közül azonban egy nem felelt 

meg a kiírásban foglaltaknak. Így az előadó-művészeti tör-
vény alapján felállított 9 tagú bizottság öt pályázó anyagá-
ról mondott véleményt 2012. december 28-án. A Magyar 
Állami Operaház felügyeletét ellátó miniszternek ezt kö-
vetően 30 napja volt döntése meghozatalára. Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere Ókovács Szilvesztert, az 
intézmény jelenlegi megbízott főigazgatóját kéri fel a nem-
zeti dalszínház vezetésére. Kinevezése 2013. január 28-tól 
öt évre szól. 

A miniszter ugyancsak döntött a Néprajzi Múzeum új fő-
igazgatójának személyéről. Az intézményt három cikluson 
át vezető Fejős Zoltán megbízatása tavaly év végén járt 
le, így posztjára még 2012. október 31-én írt ki pályáza-
tot a fenntartó. A Néprajzi Múzeum vezetésére három ér-
vényes pályázat érkezett, amelyeket először szintén szak-
bizottság értékelt. Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere a szakbizottság javaslatára Kemecsi Lajost, a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum eddigi tudomá-
nyos igazgatóját kéri fel a Néprajzi Múzeum főigazgatójá-
nak. Kinevezése öt évre, 2013. február 1-től szól.

Ókovács az Opera, Kemecsi 
a Néprajzi új főigazgatója

Ókovács 
Szilveszter
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Három sportágban is remekeltek  
régiónk középiskolásai

Gyöngyösön, az ifjú ké-
zilabdás hölgyek ver-
senyében a váciakat 

két csapat is képviselte. A 
Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium 
együttese a 6. helyen zárt 
a nyolccsapatos fináléban. 
Egészen az aranyéremig 
menetelt viszont a Madách 
Imre Gimnázium együttese, 
amely a Váci NKSE utánpót-
lásbázisára épül. A mieink 
minden mérkőzésüket ma-
gabiztosan nyerték meg, a 
döntőben például a világhí-
rű győri utánpótlást képvi-
selő Bercsényi Középiskolát 
28-18-ra. A különdíjakat is 
bezsebelték a váciak: a leg-
jobb kapus Bíró Blanka, a 
gólkirálynő Ivanics Dóra, 
a legtechnikásabb játékos 
Virág Noémi lett. A győzte-
sek testnevelője Csernákné 
Quell Beáta, klubedzője pe-
dig Ottó Katalin.

A leány kosárlabdázók 
Szolnokon döntötték el a 
végső helyezéseket. A duna-
keszi Radnóti Miklós Gim-
názium Koren Natasa ta-

nárnő vezetésével a csoport-
küzdelmek során két győ-
zelemmel és egy vereséggel 
zárt, majd az elődöntőben is 
diadalmaskodott. A radnóti-
sok a fináléban a szekszárdi-
ak ellen sajnos már 58-52-re 
kikaptak, így ezüstérmesek 
lettek. A torna legjobb csa-
patába beválasztották két 
játékosukat, Tóth Tímeát és 
Udvardi Saroltát is.

A futsalosok országos 
döntőjét a váci és a gödi 
sportcsarnokban rendezték. 
Itt is két váci gárda volt ér-
dekelt. A boronkaysok és a 
madáchosok egészen az elő-
döntőig megnyerték mérkő-
zéseiket, ott azonban egy-
más ellen kellett csatázniuk 
a finálé jogáért. A találko-
zót utóbbiak - Wágner Bá-
lint testnevelő tanítványai 
- nyerték fölényesen, majd 
a döntőben a Kazincbarci-
ka ellen izgalmas, nagy csa-
tában is felülkerekedtek 2-1-
re. A Boronkay legénysége 
bronzérmes lett. 

kereszturI gYulA

Váci csapataranyak 
a diákolimpián

Az idei év első hazai bajnoki mérkőzésén azt a Tolna-Mözs csapatát fogadta az NB II Nyugati csoportot 
vezető Dunakeszi Kinizsi, melyet az őszi találkozón idegenben is magabiztosan, 10-2-re győzött le Fehér 
Zsolt csapata. A hazai együttesben bemutatkozott a múlt héten igazolt spanyol Jordi Illa Sole, aki négy 
káprázatos góllal tette le névjegyét a 14-2-es győzelemmel zárult mérkőzésen.

Óriási taps és üdvri-
valgás köszöntötte a 
pom-pom lányok szí-

nes sorfala között bevonu-
ló csapatokat. A helyi mű-
sorközlő, Mogyorósi Pé-
ter, a játékosok - különö-
sen a hazai kedvencek � be-
mutatását olyan színes és 
virtuóz hangjátékkal kon-
ferálta, hogy már-már azt 
érezhette a közönség, hogy 
egy fantasztikus hangulatú 
boxgálán van.

Már majdnem felrobbant 
az aréna, amikor a műsor-
közlő a Kinizsi legújabb 
sztárjátékosát, a Londonból 
érkezett spanyol Jordi Illa 
Sole-t mutatta be. A közön-
ség pillanatok alatt a szívé-
be zárta a rendkívül szim-
patikus játékost, aki spa-
nyol bajnoki címmel és ro-
mán Szuper Kupa trófeával 
is büszkélkedhet. Barcelo-
nában született és ott is ne-
velkedett a 30 éves kiváló-
ság, aki rajong a Barca-ért, 
melyben egykoron Kubala, 
Czibor, és Kocsis is játszott. 

A találkozón a kezdőrú-
gást a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium sportért fe-
lelős helyettes-államtit-
kára, Kiss Norbert végez-
te el, aki a mérkőzés leg-
jobbjának egy díszes serle-
get ajánlott fel. A Kinizsi 
játékosaira kíváncsi 
volt Frank Tamás, 
a futsal váloga-
tott szövetsé-
gi kapitánya 
is, aki a VIP 
szektorban 
foglalt he-
lyet a töb-
bi promi-
nenssel. 

A látvá-
nyos ün-
nepi fel-
vezetés 
után a 

Tolna-Mözs kezdte a játékot, 
amely az első percekben a 
két kapu között hullámzott. 
A Kinizsi rohamokat ekkor 
még sikeresen verték vissza 
a vendégek, akik gyors kont-
rákból igyekeztek bevenni 
Hacker Gábor kapuját, aki 
Tóth Gyula sérülése miatt 
lépett elő első számú hálóőr-
ré ezen a találkozón. 

A sorozatos hazai akci-
ók először a 6. percben jár-
tak sikerrel, amikor a Duna-
keszi Kinizsi legújabb "szer-
zeménye", Jordi Illa Sole pa-
rádés góllal megszerezte a 
vendéglátók számára a veze-
tést, aki egy csapásra belop-
ta magát a sportcsarnokban 
tomboló közel ezerfős Kini-
zsi szurkolótábor szívébe. 

S mint egy varázsütésre 
még nagyobb sebességi fo-
kozatba kapcsolt a spanyol-
magyar edző duó által irá-
nyított bajnokaspiráns Kini-
zsi, amely a sérüléséből fel-

épült Bita ré-
vén a 10. 

percben 
ket t őre 
növel t e 

e l ő n y é t . 
A Tolna-
M ő z s 
s z em mel 

l á t h a t óa n 
nem adta 

meg magát, 
hátul foggal-
köröm mel 
védekezett, 
elől pedig 
gólra törő-
en játszott, 

a m i -
n e k 
t öbb -

ször is bravúrral állta út-
ját Hacker. A 11. percben 
az önfeláldozóan védekező 
Szijjártó Pétert kiállította a 
játékvezető, így Simon révén 
szépíthettek a vendégek. 

De egy percig sem örül-

hettek, mert Kun a 12. és a 
13. percben látványos góllal 
"büntette" az ellenfelet csa-
patkapitányuk "elvesztése" 
miatt. Hacker újabb bravú-
ros védései után a 18. perc-
ben megszerezte második 
gólját Sordi Illa Sole, akit 
azonnal követett a góllövők 
listáján Temesi. Az első fél-
idő 8-2-es végeredményét 
Safar Tony két remekbesza-
bott góllal állította be.

Szünet után először Jordi 
Illa Sole, majd a másik ide-
genlégiós, a hazaiak egyik 
nagy kedvence, Safar Tony 
állította megoldhatatlan fel-
adat elé Szőcs Richárdot, 
a Tolna-Mőzs kapusát, aki 
egyébként - néhány perces 
ápolási szünet után - sérülé-
se ellenére végig védett a ta-
lálkozón. Ezt követően előbb 
Monspart, majd Szikora lát-
ványos megoldásainak és 
góljainak tapsolhatott a há-
lás publikum. Már 12-1-re ve-
zettek a hazaiak, amikor Si-
mon szerzett újabb vendég-

gólt, amire azonnal vála-
szolt Safar Tony és Jordi Illa 
Sole. A 14-2-es győzelemmel 
zárult mérkőzés után per-
cekig énekeltek a zászlókat 
lengető lelkes Kinizsi Ult-
rák, akik a többi szurkoló-

val együtt örömmel "ütötték 
össze tenyerüket" a győztes 
csapat játékosaival és edző-
ivel. A találkozó utáni szép 
pillanatok közé tartozik, 
hogy a mérkőzés egyharma-
dát sérülten védő Szőcs Ri-
chárdnak adta át a legjobb 
játékosnak felajánlott kupát 
Kiss Norbert államtitkár-he-
lyettes.

A Dunakeszi Kinizsi 15 
mérkőzés után 40 pont-
tal, 151-48-as gólkülönb-
séggel vezeti a bajnokságot 
a 39 pontos Külker SC és a 
37 pontos Fehérvár előtt. 
Tomas Rivera Ramos veze-
tőedző fiainak teljesítménye 
bizakodásra ad okot a Győr 
elleni Magyar Kupa negyed 
döntő első mérkőzésének si-
keres megvívásához, melyet 
február 1-jén, péntek este 
játszanak a Magvassy Sport-
csarnokban. 

(vetésI) 
Fotó: keszIPress

továbbI kéPek: 
www.dunAkAnYArregIo.hu

Futsal: Jordi Illa Sole 4 káprázatos 
góllal mutatkozott be Dunakeszin

Kézilabdában, kosárlabdában és teremfociban is az elmúlt 
hétvégén rendezték meg a legidősebb (végzős középiskolás-
ok) korcsoport országos diákolimpiai döntőjét.


