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KUPON HÉTVÉGÉK! 

Minden Shaggy a la Carte

900 Ft/db-tól*
DIEGO KUPON HÉTVÉGE!

8-9-10.

900
Ft/db-tól

11017

-10% kedvezmény
minden laminált padlóra*

AKÁR

12017-10%
KEDVEZMÉNY

*Ezzel a kuponnal 900 Ft/db-tól vásárolhat Shaggy a 

1.690 900 Ft/db, 66×110 
3.990 2.000 Ft/db, 12.990 8.000 

Ft/db, 22.990 14.000 Ft/db, 
32.990 20.000 Ft/db, 9 színben

WOOD STEP

1.500 Ft/m²* 

13017

1.500
Ft/m²

TUCANO

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!
-23-24.

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!
15-16-17.

-20% kedvezmény
*

-20%
KEDVEZMÉNY

14017

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!
29-30.

 kupon.diego.hu Nem kell mást tennie, 

ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B  Telefon: 370-91-00 Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17 www.diego.hu kupon.diego.hu

ELKÖSZÖNT...

(Folytatás a 3. oldalon)

Június 1-jével egy új korszak kezdő-
dik a 600 ezer fogyasztót kiszolgáló 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ed-
digi vezérigazgatója életében. Vogel 
Csaba nyugdíjba vonulása miatt hiva-
talosan megválik hazánk egyik legje-
lentősebb viziközmű szolgáltatójától, 
de akik ismerik őt, azok bizton állít-
ják, hogy élete végéig hűséges marad 
nagy szerelméhez, a vízművesek né-
pes családjához. Fiatal mérnökként, 
32 évesen már osztályvezetőként ak-
tív szerepet vállalt a jelenlegi vállalat 
alapjainak megszilárdításában. Az el-
múlt három évtized megannyi szakmai 
küzdelme és sikere után egy stabil, jól 
szervezett, társadalmi felelősség vál-
lalás iránt is nyitott közösséget ad át 
utódjának. Vogel Csabáról közismert, 
hogy szakmai véleményét és meggyő-
ződését mindenhol és mindenkor nyíl-
tan vállalta. Számára a közösség ér-
deke mindig felülírta az egyéni ambí-
ciókat, a szakmai karrier latolgatását. 
Olyan vezető volt, aki bátran vállalta 
a vélemények ütköztetését, amit még 
kritikusai is elismernek. A nyugdíjba 
vonuló vezérigazgató exkluzív inter-
jút adott a Váci Naplónak és a Duna-
kanyar Régiónak. 

Szerkesztőségünk nagy 
tisztelettel köszönti a 
PEDAGÓGUSOKAT

Lapunk megjelenésével egyidőben zajló 
pedagógus napi ünnepségekről a következő 

lapszámunkban tudósítunk
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A polgármester optimista a befejezéssel kapcsolatban

Jelentős 
kedvezményeket nyújt

 az Új Göd Kártya 
A Képviselő-testület márciusi ülésén fogadta el a termálvizű strand belépőjegyeinek új ára-
it, amikor a városatyák döntöttek arról is, hogy a Göd Kártyára jogosultak közül a gyermekek 
számára további kedvezményt biztosítanak.

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

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! 

Négy év alatt 142 új vasúti 
kocsiszekrény Svájcba

A Bombardier MÁV Kft. májusban sikeresen átadta a 142. INOVA új gyártású alacsony padlós 
kocsiszekrényt svájci megrendelője részére. Ezzel eredményesen teljesítette a még 2007-ben 
elnyert megrendelést.

A  Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) az új lég-
kondicionált alacsonypadlós INOVA ko-
csikkal cseréli le meglévő regionális vo-

natainak betétkocsijait. Az INOVA kocsiszekré-
nyek a kezdetektől fogva Dunakeszin készültek, 
a kocsik kifejlesztése, összeszerelése és üzembe 

helyezése pedig a Bombardier Transportation 
svájci üzemében történik. 

2008-ban került sor az első alapozott és szige-
telt kocsiszekrény átadására Dunakeszin, 2009-
től pedig folyamatosan állnak menetrend sze-
rinti forgalomba a kocsik Svájcban.

A  Göd Kártya rendszere 
a városban élő öregségi 
nyugellátásban részesü-

lők, a három vagy több gyer-
meket nevelő családok, to-
vábbá a fogyatékkal elő sze-
mélyek számára egyes szol-
gáltatások igénybevételére 
biztosit kedvezményt – adta 
hírül a Gödi Körkép V. Pálfi 
Kinga tollából. 

Idén május közepétől kü-
lön Felnőtt és Gyermek Göd 
Kártyát kell igényelniük 
azoknak is, akik korábban 
kiváltották már a kedvez-
ményekre jogosító kártyát 
– ugyanis június 15-én lejár 
e régebbi kártyák érvényes-
sége. Újdonság, hogy Fel-

nőtt Göd Kártyára a nagy-
családban elő mindkét szü-
lő, illetve a nagycsaládban 
élő nagykorú, nappali kép-
zésben részt vevő, de a 25. 
életévét még be nem töltött 
fiatal is jogosult. Gyermek 
Göd Kártyára a nagycsalád-
ban elő 18 év alatti gyerme-
kek jogosultak.

Göd Kártyával a felnőttek 
az 1100 forintos strandbe-
lépőjegy helyett 550, 17 óra 
után 600 helyett 350 forintot 
fizetnek. A 10 alkalomra szó-
ló bérletet 8000 helyett 5000 
forintért, míg a csúcsidőn kí-
vüli időszakokra szóló bérle-
tet 5000 helyett 3000 forintért 
válthatnak. 

A Gyermek Göd Kártyával 
a belépőjegy ára 650 helyett 
400 forint, reggel 6 és 8 óra 
között, illetve 17 óra után 
pedig 300 forint. A bérletek 
kedvezményes ára megegye-
zik a felnőttek tarifáival. E 
kedvezményekkel egy há-
romgyermekes család egy-
egy strandolás alkalmával, 
csúcsidőben 4150 helyett 
2300 forintot fizetve össze-
sen 1850 forint kedvezményt 
kap, amely egy nyári szezon-
ban jelentős megtakarítást 
jelenthet.

Ez minden bizonnyal meg-
hozhatja a kedvet egy-egy hű-
sítő lubickoláshoz a forró nyá-
ri napokon.

A reformátusoké lesz a 
Bernáth iskola fenntartói joga

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 17-i plenáris ülésen döntésével megnyi-
totta az utat, hogy a jelenleg még önkormányzati fenntartású Bernáth Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség irányítása alá 
kerüljön.

A  z ülésre beterjesztett 
polgármesteri előter-
jesztésből kiderült: a 

testület április 26-i határoza-
tával felhatalmazta Fördős 
Attilát, hogy az iskolát érin-
tően az illetékes egyházi szer-
vezetekkel kezdjen tárgyalá-
sokat az intézmény fenntartói 
jogának átadásáról. Ezen tár-
gyalások eredményeként egy 
megállapodás tervezet szüle-
tett a felek között, amelynek 
elfogadását az önkormányzat 

szakbizottsága a jelenlévő ta-
gok egyhangú szavazatával 
támogatta. A szerződés rész-
letesen tartalmazza azokat a 
feltételeket és intézkedése-
ket, amelyek nyomán 2012. jú-
lius elsejétől átadás-átvéte-
li jegyzőkönyvvel az oktatási 
feladatok ellátását a reformá-
tus egyház szervezetei végzik 
majd.

A képviselő-testületi vi-
tában csupán Katonáné 
Doman Erika vázolta fel el-

lenvetéseit az átadással kap-
csolatban, majd az ő ellen-
szavazata mellett 14 támoga-
tó vokssal elfogadásra került 
a határozat: a polgármester 
az iskolaátadást szentesítő 
szerződést aláírhatja. 

A megállapodás akkor te-
kinthető majd véglegesnek, 
ha azt a független közoktatá-
si szakértő is támogatóan vé-
leményezi, valamint az illeté-
kes Kormányhivatal döntése 
is pozitív lesz.

Négy év után 
átadhatják a váci 

mélygarázst
Átadhatják októberre a váci mélygarázst – ezt jelentette be Fördős Attila polgármester a máju-
si testületi ülés után, ahol zárt ajtók mögött tárgyaltak a bank képviselőivel. A városvezető bi-
zakodva beszélt arról, hogy – ha semmilyen zavaró körülmény nem jön közbe – hamarosan két-
oldalú szerződést köthetnek a bankkal. 

A  z ülésen részt vevő ban-
ki képviselők arról tájé-
koztatták a grémiumot, 

hogy a bank 200 millió forin-
tot fordítana a térfelszín ki-
alakítására. 

-  Elhangoztak most is a be-
ruházó bank részéről kijelen-
tések és határidők. Ők július 
első napjaiban elindítanák a 
térfelszín építését. Szerintük 
három hónap alatt el tudnak 
készülni a munkálatok és a 
köszönőház. Az októberi idő-
pontot határozták meg en-
nek az utolsó időpontjaként - 
mondta Fördős Attila.  A vá-

rosvezető hozzátette: ami el-
hangzott, hogy június 30-ig 
meg kell határozni a műszaki 
tartalmat és elő kell készíteni 
a szerződést. 

A munkálatok tervezésébe 
mindkét fél szakembereit be-
vonják, közösen dolgozzák ki 
a térfelszín és a köszönőház 
műszaki tartalmát. A beruhá-
záshoz szükséges további lé-
pésekről a következő testüle-
ti ülésen döntenek majd. 

Az is elhangzott, hogy a 
bank különböző jogi viták-
ra hivatkozva nem cserél be-
ruházót, viszont kivitelezőt 

igen. A polgármester – mint 
sokszor máskor – most is el-
mondta: ha nem akadályoz-
zák a munkát, akkor akár há-
rom hónap alatt is befejeződ-
hetnek a munkálatok és átad-
hatják a mélygarázst a forga-
lomnak.  

A váci mélygarázs kivitele-
zése 2008 szeptemberében in-
dult el, majd az építkezés több 
vitás kérdés – köztük a beru-
házás ára, valamint az épü-
lethez vezető út szélessége – 
miatt leállt.  Most felcsillant a 
remény a befejezésre. 

Furucz AnitA

SBB szerelvény INOVA betétkocsival 
Svájcban (Fotó: SBB)

Az elsőként elkészült INOVA 
kocsiszekrények egyike Dunakeszin 
(Fotó: Bombardier MÁV Kft.)



32012. május 31. Dunakanyar Régió

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Exkluzív interjú a DMRV Zrt. nyugdíjba vonuló vezérigazgatójával

Vogel Csaba: Cselekedeteimet mindig 
a közösség érdeke vezérelte

– Önről közismert, hogy munka-
mániás, aki a DMRV Zrt. irányí-
tása mellett pl. aktívan kivette ré-
szét a viziközmű szolgáltatókról 
készült törvény szakmai előkészí-
tő munkájából. Már csak emiatt 
is sokak számára derült égből vil-
lámcsapásként érkezett a hír, hogy 
nyugdíjba vonul. Nem kevesen vol-
tak, akik azt gondolták, hogy még 
néhány évig ön vezényli a DMRV-
nél elkezdett változásokat. 

– Én is azt terveztem, hogy ezt a ne-
héznek tűnő esztendőt még végigvi-
szem, bár az is igaz, hogy én már tavaly 
betöltöttem az irányadó 62 éves korha-
tárt. Mindig is szerettem a kihívásokat. 
Most is így gondolkodtam, mert ez az év 
a korábbiaktól eltérően úgy kezdődött, 
hogy a legtöbb állami tulajdonú regio-
nális vízmű társaság velünk együtt ne-
gatív eredménnyel tudott csak üzleti ter-
vet készíteni. Nem a munkánk lett kevés-
bé hatékony, hanem a közgazdasági kör-
nyezet változott meg, 2012-ben példá-
ul már iparűzési adót is kell fizetnünk, 
miközben a vízdíjak hatósági árasok és 
az idei emelés még az infláció mértékét 
sem érte el. Ősszel leszek hatvanhárom 
éves, a nyugdíjkort tehát elértem.

– Ezt sokan egy szakmai karrier-
töréseként értékelik. Ön hogyan éli 
meg?

– Az elmúlt hónapokban többször is 
elgondolkodtam azon, hogyan tovább. 
Számomra ez egyáltalán nem jelent va-
lamiféle szakítást, szakmai törést. Tud-
tam, hogy hamarosan eljön az a pil-
lanat, amikor át kell adnom a helyem. 
Korrekt módon tudomásul kell venni, 
eddig tartott, egy korszak lezárult. 

– Az ön szakmai karrierje töret-
len volt, hiszen mindvégig felfelé 
ívelt. Harminchét éve vízműves, fi-
atal mérnökként kezdte és most a 
csúcson, vezérigazgatóként fejezi 
be. Melyek voltak a legemlékezete-
sebb pillanatok az életében?

– Az íróasztalom fiókjában van egy 
dosszié, abban őrzöm vízműves életem 
legfontosabb dokumentumait. Ott van 
az a papír is, ami igazolja, hogy 1975. ja-
nuár 15-én léptem be a vállalathoz. Tu-
lajdonképpen akkor kezdtük megszer-
vezni a céget, hiszen 1973-ban kezdő-
dött el a DMRV létrehozása, a kis víz-
műből egy nagy, regionális társaságot 
szerveztünk. Ebben az időszakban rak-
tuk le a cég alapjait. Strandot építet-
tünk Szentendrén, Lepencén, Gödön, 
Leányfalun és Vácott, miközben háló-
zatot fejlesztettünk. Hamarosan műkö-
dési területünk Győrtől Bajáig terjedt, 
ezért is nevezzük a vállalatunkat, Duna 
Menti Regionális Vízműnek. Fiatalem-
berként fontos feladatokat kaptam, kü-
lönösen az akkori igazgatónkra, Már-
kus Istvánra emlékszem hálás szívvel, 
ő menedzselt – másokhoz hasonlóan – 
s adott egyre komolyabb megbízásokat. 
Harminckét éves koromban már osz-
tályvezető voltam. A nyolcvanas évek-
ben akadt néhány nehéz feladat, nem 
akármilyen kihívás. A mai napig előt-
tem van jó néhány kollégám arca, akik-
től – mivel öt osztályból egy osztályt 
alakítottunk ki - el kellett köszönnünk. 
Rám bízták a feladatot, nekem kellett 
leülni és szembe nézni azokkal, akik-
nek azt kellett mondanom, hogy itt a 
vége. Nem volt könnyű.

– Ez valóban kényes helyzet. Nem 
volt lelkiismeret furdalása?

– Dehogynem! De azért egyfajta pozi-
tív visszajelzés, hogy ha találkozom az 
érintett volt kollégáimmal az utcán, kö-
szönünk egymásnak, egyikünkben sem 
az maradt meg, hogy ki akartam velük 
tolni, hanem az, hogy meg kellett hoz-
ni egy döntést.

– De önt sem kerülte el a változás, 
hiszen újabb kihívásként tizenöt 
éven át irányította a Nyugat-Nóg-
rád Vízmű Kft.-t, melyről manap-
ság is úgy beszél, mint „saját gyer-
mekéről”. Naponta ingázott Vác és 
Balassagyarmat között. Hogyan 
élte ezt meg? 

– Valóban, a kft. létrehozása egy újabb 
kihívás volt számomra. Egy, már meglé-
vő szervezet átalakításával indultunk, 
önállósodtunk. Ma is büszke vagyok rá, 
hogy munkatársaimmal közösen egy si-
keres céget hoztunk létre, amely előbb 
46 majd később már 54 önkormányzat-
tal működött együtt. Be tudtuk bizo-
nyítani a „világnak”, környezetünknek, 
hogy szakmailag, emberileg vagyunk 
valakik.

– Tavaly a balassagyarmati kft. 
visszatért az anyacéghez, a DMRV 
nógrádi üzemizgatósága lett. Bizo-
nyára nem véletlenül…

– Valóban. Amikor kineveztek vezér-
igazgatónak, fél szemem továbbra is a 
kft-én tartottam. Mondtam is tréfásan, 
hogy aki a “gyerekemet” bántani meri, 
annak velem gyűlik meg a baja. Mivel 
a kft. legnagyobb tulajdonosa a DMRV, 
így ésszerűnek látszott, hogy integrál-
juk. Szerintem jól döntöttünk.

– Alig száradt meg a tinta a ve-
zérigazgatói kinevezésén, amikor 
2009-ben szakmai karrierje legna-
gyobb kihívásával találta szembe 
magát. Minden jel arra utalt, hogy 
„feldarabolják” a vízművet, az irá-
nyítás Vácról átkerül Kazincbarci-
kára. Volt ennek valami előzménye?

– Egy telefonhívást kaptam, amely-
ben jelezték, hogy április 1-jén megszü-
letett a Nemzeti Vagyontanács döntése, 
készüljek fel rá. Előtte azért már voltak 
figyelmeztető jelek, egy évvel korábban 
ugyanis az akkori Gyurcsány-kormány 
meghirdette az új tulajdonosi progra-
mot, amelynek az volt a lényege, hogy a 
polgárok résztulajdonosai lehetnek több 
nagy állami cégnek. Ebbe a körbe beke-
rültek végül a regionális vízművek is. A 
dolog bejelentésnek jó volt, de teljesen 
előkészítetlen volt az egész. A szakma 
tárgyalásokat kezdeményezett a téma 
felelősével, a pénzügy minisztériummal, 
s látszott, ott sem tudják, mit takar a mi-
niszterelnök ötlete. Aztán felmerültek 
olyan javaslatok is, hogy valamiképpen 
szorosabb együttműködést kellene ki-
alakítani a Dunán inneni és túli regioná-
lis vízművek között, tehát már ez is jelez-
te, hogy valami készülődik.

– Aztán 2009. április 1-jén meg-
született a döntés, amit példátlan 
összefogás és tiltakozás követett. 
A váci fórumon a kormányzó szo-
cialisták több országgyűlési kép-
viselője mellett határozottan áll-
tak ki a vízmű egyben tartása ér-
dekében az ellenzéki Fidesz képvi-
selői is, több mint száz polgármes-

ter és jó néhány szakmai szövetség 
vezetője. Voltak, akik azt mondták, 
önnek itt véget ér a szakmai karri-
erje, mert szembe ment munkaadó-
ival. 

– Én ezt a vagyonkezelői döntést csak 
úgy emlegetem, hogy az “áprilisi tré-
fa”. Mert tényleg vicc volt az egész, ha 
nem velünk történik, még nevethettünk 
is volna rajta. Lehet felelőtlenségnek, 
vagy akár bolondságnak nevezni, hogy 
egy vezérigazgató szembe megy a mun-
kaadóival, de egyszerűen nem hagy-
hattam, hogy azt a céget tönkretegyék, 
amelyhez kollégáim sorsa és az életem 
kötődik. Vannak az ember életében 
olyan sorsfordító pillanatok, amikor a 

szívére, az ösztöneire hallgatva cselek-
szik. Az ember becsülete és tisztessége 
fontosabb mindenféle alakoskodásnál. 
Ha nem álltam volna ki értünk, akkor 
legközelebb nem tudtam volna kollé-
gáim szemébe és otthon a tükörbe néz-
ni. A küzdelemhez kollegáimtól nagyon 
sok bíztatást kaptam. Ma is büszke va-
gyok kiállásunkra. 

– Azóta már sok víz lefolyt a Du-
nán, talán most már nyilvánosan 
is beszélhetünk azokról a dolgok-
ról, amelyek akkor zárt ajtók mö-
gött történtek. Ebben a történet-
ben volt olyan pillanat, amikor azt 
mondták önnek, hogy álljon fel és 
mondjon le?

– Volt. Még a pontos dátumra is em-
lékszem: 2009. május 19-én történt. Fent 
ültünk a Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt. egyik hatodik emeleti tárgyalójá-
ban, a 691-es számú szobában. Én az asz-
tal egyik felén egyedül, velem szemben 
hatan. Azt mondták, mit képzelek én ma-
gamról, hogy szembe megyek felelős po-
litikai döntésekkel. Most rögtön álljak 
fel, tegyem le a munkakönyvem és tá-
vozzak, mert a munkaszerződésemben 
azt írtam alá, hogy végrehajtom a felet-
tes szervek döntéseit. Én meg erre azt 
mondtam - és erre szó szerint emlékszem 
-, hogy amíg lemennek az első emeletre 
az MNV Zrt. humánpolitikai főosztály-
ára, hogy felhozzák a munkaszerződése-
met, addig én fejből elmondom, a 6/2-es 
pont azt mondja ki, hogy nekem köteles-
ségem minden döntésemnél szem előtt 
tartani a DMRV Zrt. érdekeit és a cég fej-
lődését szolgálni. Én e szerint cseleked-
tem. Nem mentek le a munkaszerződé-
sért, de öt perc múlva engem elküldtek, 
ők meg maradtak. Nem tagadom, ami-
kor beszálltam a hatodik emeleten a lift-
be, sok minden bevillant, forrt bennem 
az indulat. Megfogadtam, mindent meg-

teszek, hogy bebizonyítsam igazamat, 
azt, hogy én állok a jó oldalon.  

– Az élet, az elmúlt évek történései 
önt igazolták. Elégedett?

– Bizakodó vagyok, mert a törvény ma 
azt mondja ki, hogy a vízi közműveket 
nem lehet privatizálni, azokat tartósan 
állami, vagy önkormányzati tulajdon-
ban kell tartani. De úgy gondolom, ez 
az ágazat, mint vonzó befektetési lehe-
tőség, nem tűnt el végleg a célkereszt-
ből. A jogszabályalkotást politikai dön-
tés előzi meg. Ma van egy adott helyzet, 
de holnapra, ha akarják, meg lehet vál-
toztatni. 

– Eddigi megnyilatkozásai is azt 
bizonyítják, hogy ön távol tartaná 
a magántőkét a vizi közművektől.

– Abszolút. Ha rajtam múlna, én a ma-
gántőkét nem engedném be az ágazatba. 
Amikor a kilencvenes évek elején több 
vízművet is privatizáltak, francia és né-
met befektetők jelentek meg, világosan 
lehetett látni, hogy őket csak a profit ér-
dekli. Akkor meg minek? Többletet nem 
hoztak az országba, csak pénzt vittek ki. 
Amikor arról hallok, hogy például a fő-
városban is visszavásárolják a vízműben 
lévő külföldi tulajdonrészt, akkor azt 
gondolom, engem erősítenek meg: a vizi 
közműveknek a közösséget kell szolgál-
niuk, csak így működtethetők és fejleszt-
hetők az ország érdekeit szem előtt tart-
va. Az én értékrendem szerint magántő-
kés csak, mint fogyasztó, vagy esetleg 
valamilyen beszállító jöhet szóba. 

– Ezt mivel tudná indokolni?
– Mindegy, hogy hazai, vagy külföldi: 

a tőke alapvető érdeke a profit termelé-
se, más szempontok nem érdeklik. 

– Szakmai álláspontját azért kép-
viseli ilyen szilárdan, mert az ivó-
víz olyan „termék”, amit mindenki-
hez el kell juttatni? Ön jónak tart-
ja, hogy az állam, mint tulajdonos, 
az árképzésben érvényesíti a szoci-
ális szempontokat is?

– Az, hogy a víz- és csatornadíjaknál 
figyelembe vesznek bizonyos szociális 
szempontokat, szerintem helyes, bár 
sokkal jobb lenne, ha a fogyasztók a pi-
aci árat fizetnék, és más forrásból kap-
nák meg az ellentételezést. Manapság 
ugyanis azoknál a vízműveknél, ahol az 
országos átlagot meghaladják a kiter-
melési költségek, az állam támogatást 
ad. Ez éves szinten mintegy 4,2 milliárd 
forint. De ezt a támogatást megkapja az 
is, aki a luxussal berendezett háza kerti 

medencéjét tölti fel vízzel, vagy minden 
nap lemossa a BMW-jét, s az is, aki se-
gélyekből él. Nem akarok demagóg len-
ni, de ez azt mutatja, hogy a támogatást 
nem az árrendszeren keresztül kellene 
adni az embereknek.

– Mire lapunk megjelenik, ön már 
megteszi az első lépéseket a nyug-
díjas korszak felé, pedig ahogy az 
interjú elején elmondta, az év végé-
ig tervezte még az ittlétét. Sokan 
azt gondolhatják, hogy megfuta-
modik az újabb kihívások elől.

– Szó sincs róla. Akik ismernek, tud-
ják, harcos típus vagyok. Ám az utób-
bi hónapokban voltak olyan beszélge-
tések, ahol elmondtam a véleményem 
és úgy láttam, a szakmán belül sincs 
meg a kellő lendület az érdekek védel-
mére. Soha nem teszek lakatot a szám-
ra, ami – tudom - nem bölcs dolog. Be-
látom, az eszemmel felfogom, hogy van-
nak helyzetek, amikor talán jobb lenne 
csendben maradni. De akkor az egy má-
sik Vogel Csaba lenne. Emlékszem, 2009-
ben, azokban, a döntés utáni feszült he-
tekben a váci főtéren a kollégáim és a vá-
ciak demonstráltak, többen is szóltak, 
maradjak csendben, ne vágjam magam 
alatt a fát. Amikor végignéztem rajtuk, s 
láttam, mennyire elszántak, nem tudtam 
megtenni, hogy nem szólok. Ide a mikro-
font - mondtam és kiálltam eléjük. Bárki, 
bármit mondhat rólam, de azt senki nem 
állíthatja, hogy az egyéni érdekem miatt 
simulékony stílusban fogalmaztam vol-
na, vagy ragaszkodtam volna az íróasz-
talhoz. Soha nem ijedtem meg a feladat-
tól, biztos vagyok benne, hogy ha úgy 
döntöttem volna, bármikor találtam vol-
na másik munkát. Most sem futamodom 
meg, ez egy más helyzet, sajnos vagy 
nem, de tény, hogy elértem a nyugdíjba 
vonulás korhatárát. Belátom, ez már egy 
új idő, új korszak kezdete.

– Milyen céget ad át az utódjá-
nak?

– Egy jól működő, szervezett és nem 
csak a szakmára, hanem egymásra és 
a környezetre is figyelő társaságot. A 
DMRV a viziközmű ágazatban egyre 
markánsabban jelen lévő és példamuta-
tó vállalatként jelenik meg. Mindig hit-
tem abban, hogy beosztástól függetle-
nül az emberek, ha lehetőséget és ér-
telmes célt kapnak, elkezdenek jól dol-
gozni. Az elmúlt években itt nagyon sok 
kolléga a maga szintjén elkezdett szár-
nyalni, olyan szinteket értek el, amikre 
korábban ők sem számítottak. Mindez 
megjelenik munkánk eredményességé-
ben is, hiszen elnyertük a kiváló címet, 
egyre elégedettebbek fogyasztóink és a 
belső elégedettségmérés is jó eredmé-
nyeket tükröz. Büszke vagyok rá, hogy 
ehhez a szárnyaláshoz a kifutópályát és 
a kerozint én adtam.

– Tudja már, ki lesz az utódja?
– Igen, már fel is hívott. Egy fiatalem-

ber követ ebben a székben, akinek már 
vannak vizes tapasztalatai és ez azzal 
a reménnyel tölt el, hogy folytatódik az, 
amit itt közösen a kollégákkal elkezd-
tünk. 

– Vezérigazgató úr! Köszönjük az 
interjút, nagyon kellemes nyugdí-
jas éveket kívánunk önnek!

Vetési imre
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DMRV Zrt. 30 %-os kedvezménnyel enyhíti a csatornahálózatra csatlakozók költségeit

Az új beruházás 
e r e d mé nyeké nt 
egy komplex kör-
nyezeti nevelé-

si eszközökkel felszerelt ok-
tatóközpont jött létre, mely 
alkalmas iskolás csoportok 
többnapos, színvonalas fo-
gadására, erdei iskolai prog-
ramok tartására. A fejlesztés 
keretében tíz új erdei iskolai 
modult dolgoztak ki iskolák 
és az óvodák részére. Ennek 
köszönhetően a Kismagos-
ba látogató gyerekek többek 
között a komposztálással, a 
tájfajtákkal és elfeledett ha-
gyományos háztartási prak-
tikákkal is megismerkedhet-
nek. 

Az elkészült kerékpáros 
modulok és az ezekhez vásá-
rolt kerékpárok a Börzsöny 
távolabbi részeinek elérését 
is lehetővé teszik. A kenus 
modul keretében a látogatók 
vízre szállva ismerkedhetnek 

meg a Dunával. A látássérült 
gyerekeket három, számukra 
átdolgozott modullal várják 
a Kismagosban.

- A projekt mintegy 10%-át, 
valamint az építési munkála-
tok a pályázaton elnyert tá-
mogatásból nem finanszíroz-
hattuk, ezért ezt a forrást az 
Alapítványnak kellett előte-
remteni, amely elképzelhe-
tetlen lett volna lelkes önkén-
teseinek munkája és támo-
gatóinak nagylelkű segítsé-
ge nélkül – tájékoztatott dr. 
Neumayer Éva, a Magosfa 
Alapítvány munkatársa, aki 
elismeréssel nyilatkozott az 
önzetlen segítőkről, köztük a 
DMRV Zrt. munkatársairól.  

- A Magosfa Alapítvány az 
oktatóközpont befejezéséhez 
még a télen adománygyűjtés-
be kezdett, tárgyi és anyagi 
támogatást kértünk. A ma-
gánszemélyek mellett szá-
mos céget is megkerestünk. 

Örömünkre szolgált, hogy a 
DMRV Zrt. kollektívája nevé-
ben Gombás Ernő, a Társa-
ság titkársági osztályvezető-
je felajánlotta, hogy gyűjté-
si akciót szerveznek és egy 
napi önkéntes munkával se-
gítik az oktatóközpont szépí-

tését, parkosítását, takarítá-
sát. Az elmúlt hónapok során 
összegyűjtött használati esz-
közöket, íróasztalokat, szé-
keket, íróasztalokat, TV ké-
szüléket, DVD lejátszót, taka-
rókat, ágyneműket, törölkö-
zőket, asztalterítőket, és szá-

mos takarító eszközt május 
12-én hozták el a cég teher-
autójával. A DMRV Zrt. váci 
központjában dolgozók kö-
zül 30 önkéntes - jó néhányan 
családostul – segítette kétke-
zi munkájával, hogy a tábor 
megszépülve fogadja vendé-

geit. Az ablakok tisztítása, 
padló és szekrénymosáson 
kívül rendet tettek a faházak 
előtti területen, megtisztítot-
ták a lépcsősort is. A vízmű-
vesek önzetlen segítségét az-
zal igyekszünk megköszön-
ni, hogy a Magosfa Alapít-
vány két, egy hétvégés tábort 
szervez, melyből egyiket a 
vállalatnál dolgozók gyerme-
kei, a másikat pedig a DMRV 
Zrt. által támogatott, Vácott 
működő Pacsirta utcai álla-
mi gondozott gyerekek ré-
szére ajánljuk fel. Köszönjük 
– más önzetlen támogató-
inkhoz hasonlóan – Gombás 
Ernő és munkatársai önzet-
len támogatását, akik sokat 
tettek azért, hogy már a nyá-
ron csoportokat tudjunk fo-
gadni az új Oktatóközpon-
tunkban – mondta hálával 
a hangjában dr. Neumayer 
Éva, a Magosfa Alapítvány 
nevében. 

a Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központban
Néhány héten belül megnyitja kapuit a táborozó diákok előtt is a Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ Kismaros-Börzsönyligeten. A Morgóba ömlő 
Csömöle-patak völgyében elterülő egykori ifjúsági tábor területét vásárolta meg a Magosfa Alapítvány, amely Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP-2009-3.2.3) 
„Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” c. pályázaton mintegy 81 millió forintos támogatást nyert. Az ökoturisztikai központban kivitelezett 
beruházás és fejlesztés az Európai Unió 90%-os támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A DMRV Zrt. önkéntes napja

Jelentősen megnőtt 
a talajterhelési díj mértéke

Az idei évtől mindenki számára elemi érdekké vált, hogy ha még nem tette meg, rákössön a települési szennyvízcsatornára, melyet nem csak környezetünk védelme, hanem a 2012. február 1-jétől 
hatályos környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott jelentős mértékben megemelt talajterhelési díj is indokol. A változásból adódóan pl. Dunakeszin 3.600 Ft/m3-re emelkedik a díj 
mértéke, ezért a Polgármesteri Hivatal - egyedi kérelemre, méltányosságból - segítséget nyújt annak, akinek gondot okoz előteremteni rákötés díját, amely egyébként még mindig kevesebbe ke-
rül, mint a megemelt talajterhelési díj megfizetése – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba polgármester. A pénztárcánkat súlyosan érintő kérdéssel megkerestük a régiónkban működő DMRV Zrt.-t, 
ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy viziközműszolgáltató milyen kedvezményt tud nyújtani a szennyvízhálózathoz csatlakozó ingatlanok tulajdonosainak. 

– Társaságunk, a DMRV Zrt. kiemelt fel-
adatának tekinti a felszíni és felszín alatti 
vízbázisok fokozott védelmét, amelyhez a 
szennyvízhálózatok kiépítése és folyama-
tos bővítése alapvetően hozzájárul. Ezen 
cél megvalósítása érdekében pl. – össz-
hangban a környezetterhelési díjról szóló 
törvénnyel, amely az eddiginél is jobban 
ösztönzi az ingatlantulajdonosokat, hogy 
rákössenek a közcsatornára – a DMRV 
Zrt. jelentős kedvezményekkel igyekszik 
enyhíteni az újonnan csatlakozók költsé-
geit. A településeken kiépített közcsator-
nák kihasználtságának növelésével nem 
csak a környezetszennyezés mértéke, de 
az üzemeltetési költségek is csökkennek 
– nyilatkozta szerkesztőségünknek Gom-
bás Ernő titkársági osztályvezető, aki na-
gyon fontos szempontként hangsúlyozta: 
- 2012. július 1-jétől a törvényileg kötele-
zővé teszi, hogy az érintett fogyasztók rá-
csatlakozzanak a kiépült víziközmű-háló-
zatokra.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény értelmében azon fo-
gyasztónak, aki a rendelkezésre álló köz-
csatornára nem kötött rá, jelenleg is talaj-
terhelési díjat kell fizetnie, amelynek mér-
téke 2012. február 1-jétől azonban koráb-
bi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3-re nő. A 
díjat a területi szorzók tovább növelhe-
tik, akár háromszoros mértékűre is. 2012-
re vonatkozóan már a megemelt talajter-

helési díjat kell az érintett fogyasztóknak 
megfizetni, amely jelentősen meghalad-
hatja a települési közüzemi csatornadíjak 
mértékét.

A csatornarákötések kiépítésének költ-
ségei számos ingatlantulajdonosnak 
okozhat erőn felüli kiadást, ezért a felme-
rülő anyagi terhek enyhítése érdekében 
a DMRV Zrt. az önkormányzatokkal kö-
zösen igyekszik támogatást nyújtani az 
érintett fogyasztóknak – jelentette ki a 
viziközműszolgáltató képviselője. - Ennek 
jegyében Társaságunk 2012. április 16. és 
2012. október 31. között csatornaráköté-
si akciót hirdetett, amelynek keretében 
működési területén a csatornázott tele-
püléseken az újonnan létesült bekötések 
szemledíjából 30%-os kedvezményt biz-
tosít. Ezen túlmenően ahol a közcsatorna 
hálózat építésével egy időben a bekötő ve-
zeték is elhelyezésre került és az a telek-
határig kiépült, valamint a gravitációs el-
vezetés lehetősége biztosított, egyszerűsí-
tett bekötési dokumentáció elfogadásával 
(mely nem jelent költséget) segíti elő az in-
gatlanok szennyvíz elvezetését – hangsú-
lyozta Gombás Ernő.

Az osztályvezető beszámolt arról is, 
hogy Társaságuk mintegy 185 ezer ivóvíz-
bekötéssel rendelkező háztartásban biz-
tosítja a vízellátást (100%). Ezzel szemben 
a csatornázottság csak 64 %-os a vízbekö-
tésekhez képest. 

A 2012. április 16-ával indult akciójuk si-
kerességét az alábbi adatokkal támasztot-
ta alá: 

- Az elmúlt egy hónap alatt 1911 csator-
nabekötést vettek át munkatársaink. Eb-
ből látható, hogy egyre többen gondol-
ják úgy, hogy csatlakoznak az ingatlanuk 
előtt kiépített csatornarendszerre. A csat-
lakozás eredményeként a szennyvíz szip-
pantásával és elszállításával kapcsolatos 
kellemetlenségek egyszer és mindenkor-
ra megszűnnek. A szippantás költségei-
vel sem kell többé számolni, hiszen a ma-
gas talajvízszint vagy a csapadékos időjá-
rás okozta rendszeres, sokszor akár havi 
többszöri szippantási díjat a kedvezőbb 
csatornadíj váltja fel. E mellett várható, 
hogy a házi szennyvízhálózat kiépítésé-
vel az ingatlanok értéke is megnövekszik 
– sorolta a megszívlelendő érveket a szak-
ember. 

- A csatornarákötésekkel a fogyasztók 
kényelmének és életminőségének javítása 
mellett a környezetünket is védjük. A ház-
tartás szennyvize többé nem terheli a kör-
nyezetet, megőrizhetjük természeti érté-
keinket és ivóvízbázisainkat, a csatorna-
hálózaton keresztül közvetlenül a szenny-
víztisztító telepre jut majd, ahol a legszi-
gorúbb hazai és nemzetközi előírásoknak 
megfelelően tisztítjuk meg – jelentette ki 
Gombás Ernő, a DMRV Zrt. titkársági osz-
tályvezetője.

2011. dec. 31. állapot 

(db) 

(64%)

Akciónk 1. hónapját kö-

vetően 2012. május 20-i 

állapot:  

(+ bekötés)

Balparti Üzemigazgatóság: 50.976 368

Jobbparti Üzemigazgatóság: 24.563 459

Gödöllői Üzemigazgatóság: 25.280 846

Nógrádi Üzemigazgatóság: 17.935 238

DMRV Zrt. összesen: 118.748 1911
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Kiosztották a Virágos Vácért verseny indulóinak járó egységcsomagokat, így sok helyen 
már a közterületeket és a kerteket színesítik az odaajándékozott egynyári növények. 
Idén az eddigieknél több társasház nevezett, összességében pedig több mint 5000-ren 
vettek át növényeket. A kiültetéseket júliusban ellenőrzi majd a zsűri.

Sződligeten az utóbbi hetekben számos utcában kezdődtek felújítási munkálatok. Mint 
azt a település polgármesterétől, Juhász Bélától megtudtuk, a tavaszi útfelújítás kere-
tében szőnyegaszfalt borítást kapott a Tompa utca és a sződligeti lakópark beton bekö-
tőútja. Mindkét út – évente visszatérően – felfagyott, rengeteg kátyú keletkezett, me-
lyeket ezzel a műszaki megoldással remélhetőleg hosszú időre felszámoltuk – mondta 
a település vezetője. 

Másfél év után, januárban feloszlatta magát Szob Város Képviselő-testülete, ezért újabb 
választásokat írtak ki. A márciusban megtartott voksoláson a korábban húsz évig a vá-
rost vezető Remitzky Zoltán kapott többséget a 2010-es választásokon nyertes Szőke 
Istvánnal szemben. Ám kampánycsend-sértés miatt újra kiírták a választást a polgár-
mesteri székért, így csak áprilisban született meg a döntés. A megismételt választáson 
is nagy fölénnyel Remitzky Zoltán nyert. 

N   yár közeledtével vi-
rágba borult Vác. A 
város közterületein 
és parkjaiban több-

felé színpompás virágágyak 
vonzzák a járókelők tekin-
tetét. A Városfejlesztő Kft. 
munkatársai folyamatosan 
gondozzák a növényeket és 
egyre több helyen alakítanak 
ki ágyásokat. Nemrégiben a 
Kőhíd lakóparkban is ültet-
tek virágokat – számolt be az 
ESTV Híradója. Most a lakos-
ságon a sor, elindult ugyanis 
a városszépítő verseny. 

A Virágos Vácért progra-
mot tizedszer rendezik meg 
a Duna-parti városban, ahol 
a hagyományok szerint a ne-
vezők idén is kaptak néhány 
egynyári növényt az indu-
láshoz. Az egységcsomagok-
ban ezúttal muskátlit, petú-
niát, mézvirágot, lobéliát 
és begóniát is találhattak a 
versenyzők. 

A 12 darab ajándéknövényt 
azonban érdemes saját virá-
gokkal is kiegészíteni, hi-
szen a mozgalom célja is az, 
hogy kedvet csináljon a he-

lyieknek a kertészkedéshez. 
Idén egyébként közel 4000 
lakástulajdonos vett át egy-
ségcsomagot a verseny kere-
tében, ami azt mutatja, hogy 
a korábbinál fontosabbnak 
érzik a váci társasházakban 
élők a környezetük szépíté-
sét. A családi házak kategó-
riájában mintegy 1200-an, 
az intézmények, cégek közül 
pedig 81-en neveztek. A kiül-
tetéseket júliusban ellenőr-
zi majd a bíráló bizottság, az 
eredményhirdetésre pedig 
ősszel kerül sor.

U   gyancsak a fagyká-
roktól és a rendsze-
res sózástól vált bal-
esetveszélyesé a köz-

ség általános iskolájában a 
külső és a belső járda, amely 
szintén meleg aszfaltborí-
tást kapott. – A megmaradt 
anyagból – bónuszként - a 
vasútállomáshoz vezető jár-
daszakaszt is leaszfaltozta a 
kivitelező – újságolta jó hír-
ként Juhász Béla polgármes-
ter, aki beszámolt arról is, 
hogy ezekben a napokban 

kapott úgynevezett mart asz-
faltborítást az Attila utca.

– A beruházás lakossá-
gi és önkormányzati össze-
fogással valósult meg. Egy-
egy háztartás, 30 ezer fo-
rinttal járult hozzá, hogy 
Sződliget egyik legrégeb-
bi és eddig legelhanyagol-
tabb utcája pormentes le-
gyen. A beruházás 13 millió 
forintos költségének negye-
dét a lakosság fizette, míg a 
fennmaradó háromnegyedet 
az önkormányzat a múlt évi 

pénzmaradványból és az idei 
tartalékalapból biztosította. 
A Meggyfa utca, Nyárfa köz, 
Liliom utca, Rózsa utca, Ibo-
lya utca után az Attila utca 
a hatodik, amely makadám 
burkolatot kapott – húzta alá 
a polgármester, aki azt is ki-
jelentette, ha Közép-Magyar-
országon újból lesz útépíté-
si pályázat, akkor azon fel-
tétlenül elindulnak, hogy el-
nyerjék a forrást a fenti ut-
cák aszfaltozására. 

V. I.

– Ön húsz éven át a város vezetője volt, 
ezért két évvel ezelőtt sokaknak megle-
petést okozott, hogy nem ön lett ismét 
a polgármester. Polgárként hogyan élte 
meg ezt az időszakot, figyelt-e a szobi 
eseményekre?

– Húsz év után elég rosszul éltem meg, ami 
velem történt, de tudomásul vettem és fel-
ajánlottam segítségemet az új vezetőnek. 
Természetesen mind polgárként, mind pe-
dig mint az elmúlt húsz év városvezetője fi-
gyeltem a szobi eseményeket, hiszen nem ha-
gyott hidegen, hogy mi történik a városban.

– Amikor az első nap elfoglalta a pol-
gármesteri széket, nyilván azzal kezd-
te, hogy készít egy leltárt. Milyen várost 
vett át elődjétől?

– A leltár még nem készült el, folyamato-
san zajlik, olyan 25-30 százaléknál tart. Je-
lenleg az elmúlt másfél év eseményeit, dönté-
seit tanulmányozzuk át. Több feladatunk is 
volt a választások után. Ilyen volt az új testü-
let megalakulása is. Most közösen dolgozzuk 
ki Szob város programját a jövőre nézve.  

– A leltár összeállítása után jön a ter-
vek elkészítése. Az ön programjában 
milyen feladatok szerepelnek a legfon-
tosabb teendők között?

– Programomban a képviselő-testület is tá-
mogat. Együtt azon dolgozunk, hogy a tele-
pülés közösségeit fejlesszük és működésü-
ket segítsük. Azt szeretnénk, ha a város éle-
tében aktív szerepet játszanának. Zeneisko-
lánk most volt negyven éves. Szeretnénk, ha 
ismét alakulna egy szimfonikus kamaraze-
nekar is. Fontos számunkra, hogy segítsük a 
civil egyesületeket, mind a kultúra, mind pe-
dig a sport területén is, vagy bármilyen egyéb 
helyi önszerveződést. Akik tesznek a város-
ért, azokat kell segítenünk – mondta végeze-
tül Remitzky Zoltán polgármester.

Furucz AnitA

Elindult a 
Virágos Vácért 

Verseny

Út- és járda felújítások 
Sződligeten

A leltár még készül, 
de a tervezés zajlik Szobon

Interjú Remitzky Zoltán polgármesterrel
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Sződligettől Szobig, Váctól Dunake-
sziig mindenhol színes kavalkád fo-
gadta a gyerekeket és a velük tar-
tó szülőket. Dunakeszin pl. a telepü-

lés polgármestere, Dióssi Csaba és Schirilla 
György vezetésével két kilométeres futással 
melegítettek be a sportot kedvelő kicsik és 
felnőttek, hogy aztán egésznap élvezzék a lát-
ványos produkciók nyújtotta élményt. Zsúfo-
lásig megtelt a Dunakeszi Kinizsi sportpályá-
ja, ahol a nagyszínpadon egymást váltották a 
művészeti csoportok és sportegyesületek be-
mutatói. Ezúttal sem hiányzott a színes pa-
lettáról a kézműves foglalkozás, az ügyességi 
próbák, a meghódításra váró légvárak és még 
számos színes és érdekes program, melyek 
között megtalálható volt az egészséges élet-
módot népszerűsítő kínálat mellett a Nagy-
családosok Egyesülete vagy Vöröskereszt Vá-
rosi Szervezete kicsiket és nagyokat egyaránt 
vonzó szolgáltatásai is. A majálishoz hasonló-
an a gyermeknapon is ellepték a kék égboltot 
a színes lufik, melyeket ajándékként vihettek 
haza az ünnepelt gyermekek. 

Vácott a Madách Imre Művelődési Központ-
ban vasárnap 10 órakor az évek óta töret-
len népszerűségű aszfaltrajzversennyel vette 
kezdetét az egész napos program, melyre bár-
ki benevezhetett, korhatártól függetlenül. A 
legfiatalabb résztvevő egy 3 éves kislány volt, 
míg a felső korhatárt 13 évesek tábora zár-
ta. A zsűri döntése ezúttal is nehéz volt, mert 
számtalan kreatív színes rajz készült a nap-
sütéses reggelen a művelődési központ előtti 
parkolóban.

A nyertesek több korosztályban születtek: I. 
hely Pálfai Uros 6 éves, II. hely Füzesi Vik-
tória 4 éves, III. hely Csontos Berta 6 éves. I. 
hely Kapi Lilla 8 éves, II. hely Lucsán Bog-
lárka 10 éves, III. hely Rigó Nikolett Zsófia 9 
éves. I. hely Kerékgyártó Réka Kleopátra 12 
éves, II. hely Varga Bálint 13 éves, III. hely 
Dóra Benjámin 13 éves, KÜLÖNDÍJ: Práger 
Vanda és Bartók Maja 9 évesek. 

A zeneudvaron „Játékos tudomány” interak-
tív kiállításon kicsik és nagyok egyaránt rá-
csodálkozhattak a fizika játékos rejtelmeire. 
Szülők és gyermekek együtt készíthettek óri-
ásbuborékot, vagy nyithattak ki ördöglaka-
tot, de a bátrabbak megtudhatták, hogy mi-
lyen seprűn lovagolni a föld felett egy tükör 

segítségével. Délelőtt lufihajtogató bohócok, 
makettezés és táncbemutatók várták a láto-
gatókat. 11 órakor pihenésképpen a színház-
teremben Nils Holgersson című zenés mesejá-
tékot tekintették meg a gyerekek a Fogi Szín-
ház előadásában. 

Délután kutyaiskola bemutatóján nemcsak 
megsimogatni lehetett a négylábúakat, ha-
nem tanácsokat is kaptak a kutya tartáshoz. 
Ezt követően az ókori gladiátor élet küzdel-
meibe tekinthettek be a Familia Gladiatoria 
előadásában.  A zenéé és a ritmusé volt a fő-
szerep az egzotikus hangszereket bemutató 
foglalkozáson, Szabó Sándor és Majoros Ba-
lázs vezetésével. 

Ezt követően az aulában a Csillaghúr együt-
tes gyermekkoncertjét, illetve Csernik Szen-
de székely lábbábos előadását láthatták. Reg-
gel óta folyamatosan zajló kézműves foglal-
kozáson apró játékokat készíthettek a gyere-
kek vagy kipróbálhatták az arcfestést.  A nap 
folyamán rendőr-, mentő- és tűzoltóautók be-
mutatója volt. 

A gyermeknapot a Kaláka együttes koncert-
je zárta a színházteremben. A koncerten részt-
vevők közismert gyermek versikéket hallhat-
tak a magyar és távoli országok népi hangsze-
rein megszólaltatva.

A gyermekek ünnepe Elsőáldozás

A tavasz legszebb hónapja, május, melynek első hétvégéjén az édesanyákat köszöntjük, 
záró vasárnapján pedig a gyerekeket ünnepeljük. A kicsinyek és nagyobbak köszöntésé-
re a régió minden településén gazdag programokkal készültek a szervezők.  

Pünkösd vasárnapi nagymise keretében a dunakeszi Jézus Szíve templomban ünnepélye-
sen megtartották az idei elsőáldozást. Az idén tizenkilenc gyerek járult első ízben az ol-
tári szentséghez. Az egyházi szertartást Szádóczky Károly plébános celebrálta.

Kép és szöveg: Hohner Miklós

"LERESZELTÜK ÁRAINKAT!"
Zártszelvények Betonacélok

30x30x2 2.336,- Ft/száltól átm: 8 mm 202,- Ft/kg-tól
40x40x2 3.173,- Ft/száltól átm: 10 mm 192,- Ft/kg-tól
60x40x2 4.009,- Ft/száltól átm: 12 mm 192,- Ft/kg-tól

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

Tímár Vasker. Kft. Fót, 
Galamb J. u. 1. 

Tel.: 27/359-902, 
www.timarvasker.hu

Apróhirdetés
• Eladó házakat, lakásokat keresek Dunakeszin, konkrét ügyfe-
leim részére. Tel.: 06 30 310 09 19 • Dunakeszin, Gödön, Vá-
con és vonzáskörzetében családi házat, lakást vagy kereske-
delmi ingatlant keresek. Tel.: 06/30 520 4512 Hamar • Ha sze-
reted a természetet és a nyugalmat, akkor bérelj kis csalá-
di házat, parkosított udvarral Dunakeszin, a Tőzegtónál vagy 
akár meg is vásárolhatod. Tel.: 06-70- 279-1114

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tervezőszerkesztő: 
tamás lászló

nyomda:  
PAUs PrInt Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 
e-mail: keszipress@invitel.hu 

vetesi.imre@gmail.com

vácon: 
a Front grAFIKA stúdIóBAn

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza.

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 1991. október 14-én fogadta el 
32/1991. (X. 14.) számú rendeletét a vá-
rosi kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról.

A város érdekében kifejtett kiemelke-
dő munka elismerésére:

- Vác város díszpolgára, Pro Urbe: 
személyi, és Pro Urbe: közösségi díj 
adható.

A 32/1991. (X. 14.) számú rendelet 
6. §-ának (1) bekezdése értelmében 
„a városi kitüntetések adományozá-
sára bárki javaslatot tehet.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy 

a javasolt személy nevét, címét, a ja-
vaslat indokait 2012. június 22-ig (pén-
tek) eljutatni szíveskedjen Dr. Maruszki 
Gábor Vác Város Jegyzője részére, Pol-
gármesteri Hivatal (2600, Vác Március 
15. tér 11.) postacímen, személyesen a 
Jegyzői Titkárságra (132. szoba), illetve 
elektronikus úton a kepviselotestulet@
varoshaza.vac.hu címre.

A kitüntetések átadása 2012. augusz-
tus 20-án, a Szent István napi ünnepsé-
gen, a város lakosságának nyilvánossá-
ga előtt, ünnepélyes keretek között tör-
ténik.

V á c, 2012. május 25.
Dr. Maruszki Gábor 

jegyző

H I R D E T M É N Y
Ön kit javasolna díszpolgárnak?



7Dunakanyar Régió2012. május 31.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Szerelmes a Dunakanyar

Veszélyben a második lépés 
a NOBEL DÍJ FELÉ

Német 
vendégzenekar 

Dunakeszin

Február 14., Valentin nap. Sokak számára kedves, többeknek már csak a vásárlási kényszer jut eszébe a szerelmesek 
napjáról. A Sződligeti Ifjúság Tanács éppen szokásos ülését tartotta és azon gondolkoztunk, hogy milyen rendezvényt 
lehetne szervezni, amely a helyi ifjúságot épp úgy megmozgatja, mint az idősebb korosztályt? Mi a közös bennünk? A 
témát tálcán kínálta az adott nap. A szerelem. Többen ki is mondtuk, hogy bizony nem csak Valentin napon kell kifejez-
nünk ezt az érzést és semmit nem ér, ha szeretteink felé az év 365 napjából csupán egyet szentelünk neki. Így szüle-
tett az ötlet.

Sosem arról volt híres Magyarország, hogy jól bánt a tehetségeivel, a kiemelkedő tudással rendel-
kező fiataljaival. Most nem az állam hozzáállásával van gond, mégis veszélybe került hazánk egyik 
legtehetségesebb ifjú csillagász-jelöltjének indulása a Rio de Janeiróban rendezendő 6. Csillagá-
szati Diákolimpián. Az ok prózai: nincs pénz az utazásra.

Tizenhét esztendeje szerepelt Dunakeszin, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
vendégeként a németországi Tübingen egyetemi városban működő  fúvószene-
kar. Elérkezettnek látszott az idő az újabb látogatásra. Ezúttal május 15-20 kö-
zött látta vendégül zeneiskolánk őket. 

Az I. Sződligeti Szerelmes Szombat június 30-án

Csak összefogással képes kiutazni a Brazíliában rendezendő 6. Csillagászati 
Diákolimpiára 2012 augusztusában egy Dunakeszin élő középiskolás

 

programajánló
 június 9. szombat 10 órától 18 óráig   

Egészségnap a testi-lelki egyensúlyért
Az egész napos rendezvényen részt vehet tréningeken és 
személyes tanácsadásokon:
Arcdiagnosztika, önismereti játékok, csoportos 
relaxálás, asztrológiai és grafológia gyors elemzés, 
természetgyógyász, Bach virágterápia, stylist, metafizikai 
önismeret.
Mozgásteremben bemutató órák:
jóga, gerinctorna, pilates, ORIGINAL ZUMBA® 
Kisgyermekes családoknak Ringató foglalkozás. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
A rendezvényt támogatója a Tesco global áruházak Zrt.
A belépőjegy ára: 300 Ft.

 június 9. szombat 18 óra 

„Y és Z generáció, az Információs kor és az offline életünk"
Tari Annamária pszichológus előadása.
A belépőjegy ára elővételben 500 Ft, az előadás napján: 800 Ft

 Kézműves tábor 

A Madách Imre Művelődési Központ kézműves tábort 
szervez 6-12 éves gyermekek részére. Az alábbi 
időszakokban vannak még szabad helyek: 
2012. június 18-22.   Kézműves tábor I.
2012. július 2-6.   Kézműves tábor III.
2012. augusztus 21-24.  Kézműves tábor V.
Hétfőtől péntekig 8 – 16 óráig színes programok várják 
a gyermekeket a kézműves táborban: textilfestés, 
szalvétatechnika, gyöngyfűzés, mozaikozás, modellmassza formázás és egyéb 
technikák, szabadtéri játékok.
A foglalkozások helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ.
A kézműves tábor I. III. tábor díja: 12.000 Ft/fő
A kézműves tábor V. díja: 9.600 Ft/fő. 
Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezés, és a foglalkozásokhoz szükséges 
alapanyagok költségét.
Jelentkezés
Jelentkezni lehet a létszám beteltéig a Madách Imre Művelődési Központ 
titkárságán személyesen, telefonon a 27/518-200 telefonszámon és írásban a 
titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címen.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ • 
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200 • 

Jegypénztár: (27) 518-206 • Jegypénztár nyitva tartása: 
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig • informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

a z elképzelést tett követte és ha-
mar összeállt a program. Szem 
előtt tartottuk az elmúlt he-

lyi és régiós rendezvények előnyeit és 
hátrányait és igyekszünk olyan ren-
dezvényt szervezni, amely mind az if-
júságnak, mind az idősebb korosztály-
nak elnyerje a tetszését. Érkezzenek 
az emberek párban vagy egyedül, ba-
rátokkal vagy a családdal izgalmas és 
érdekes programok várják majd őket 
Sződliget község Duna partján. 

Az I. SZŐDLIGETI SZERELMES 
SZOMBAT Június 30.-án szombaton, 
délután 15 órai kezdéssel kerül meg-
rendezésre. Terveink szerint az évek 
folyamán rendezvénysorozattá kinö-
vő esemény vonzza majd a helyi művé-
szeket, akiknek szeretnénk bemutatko-
zási lehetőséget is nyújtani. Sokszínű 
programjaink között szerepelnek: elő-
adások, élő zenés koncertek, lesz ki-
rakodóvásár, vetélkedők, csónakázás a 
Duna öblében. Megrendezésre kerül az 
I. Sződligeti Fotómaraton is. A színpad 
előtti téren lehetőséget biztosítunk a 
pokróccal érkezőknek, hogy egy rögtön-
zött pikniken vegyenek részt, miközben 
meghallgatják a stand-up comedy elő-
adást vagy a humoros legény és leány-

vásárt!  Hogy a sok színes programból 
csak párat említsünk: Bacskó Levente a 
Tűzbonsai megalkotója elhozza alkotá-
sait, a zenei aláfestésről Ferenczy And-
rás és Dobozy Dóra, valamint Bóta Nóra 
& Hiegl Gergő akusztikus duója gondos-
kodik. Érdekessége lesz a rendezvény-
nek a Boszorkánysátor és a Szerelmi 

Praktikák előadás, melyet a Magyaror-
szágon egyedülálló Boszorkánymúze-
um hoz el számunkra. Aki úgy gondol-
ja, hogy ezen a napon kötne házasságot 
egy boszorkányos módon meg is teheti 
a Boszorkánysátorban. Természetesen 
nincs rendezvény étel és italfogyasztá-
si lehetőség nélkül, így erre is lesz lehe-
tőség a rendezvényen. 

Folyamatosan frissülő információért 
és részletes programért érdemes nyo-
mon követni az esemény életét! A ren-
dezvény hivatalos Facebook oldala: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
szodligetiSzerelmesSzombat linken ér-
hető el!

Úgy gondoljuk, minden adott egy kel-
lemes júniusi szerelmes szombathoz! 
Étel-ital, jó hangulat, izgalmas prog-
ramok! Érkezzenek vendégeink párban 
vagy egyedül, családdal vagy barátok-
kal mi garantáljuk a jókedvet. Találkoz-
zunk 2012. június 30.-án Sződligeten, a 
Duna parton! A rendezvényre tovább-
ra is várjuk a vásári árusok jelentkezé-
sét, támogatókat, akik szívesen hozzá-
járulnának ahhoz, hogy egy országo-
san egyedülálló rendezvénysorozatot 
hozhassunk létre!

Fézler GeorGinA

M 
agyarország 
lehetősége-
ihez és mé-
retéhez ké-

pest mindig is kima-
gasló eredményeket ért 
el a csillagászat terén. 
Éppen ezért lenne fon-
tos az ország számára, 
hogy a nemzetközi hír-
nevet hozó sikereket ne 
hagyja veszni, hanem 
a csillagászat iránt ér-
deklődő, tehetségüket 
többszörösen bizonyító 
magyar fiatalok is kap-
janak olyan lehetőséget 
a tanulásra, verseny-
zésre, mint más orszá-
gok tanulói.

A Dunakeszin élő 
Galgóczi Gábor, az 
ELTE Apáczai Csere 
János Gimnázium ta-
nulója mindig is rajon-
gott ezért a tudomány-
ágért, éppen ezért min-
dent meg akart tudni 
a végtelen űr titkairól. 
Amikor 2011-ben vég-
re a magyar diákok is 
nevezhettek a 2007 óta 
rendszeresen megren-

dezett Csillagászati Di-
ákolimpiára, melynek a 
lengyelországi Katowi-
ce és Krakkó adott ott-
hont, Gábor érezte, itt 
a nagy lehetőség a szá-
mára.

2010-ben már a Polaris 
Csillagvizsgáló pályáza-
tán részvételt nyert az 
USA Huntsville-i egy he-
tes Űrtáborába, és 2-3. 
helyezést ért el az MTA 
Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóin-
tézet középiskolások-
nak rendezett „Határ a 
csillagos ég” c. pályáza-
tán.. Aztán tavaly meg-
nyerte a hazai válogatót, 
így természetesen a vá-
logatott tagjaként utaz-
hatott a nagy megmé-
rettetésre. Az útiköltsé-
get ekkor is a szülők fi-
zették, mert a rendező 
fél kizárólag a szállást 
és az étkezést vállal-
ta magára. Ezt a költsé-
get még kigazdálkodta a 
Galgóczi-család, és meg 
is lett az eredménye. Gá-
bor  első helyen végzett 

a „First Step to Nobel 
Prize in Physics” (Első 
lépés a fizikai Nobel díj 
felé) című nemzetközi 
középiskolásoknak ki-
írt versenyen. Dolgoza-
tában exobolygó kuta-
tással foglalkozott, és 
sikerének köszönhető-
en meghívták Lengyel-
országba egy tudomá-
nyos ösztöndíjra az ot-
tani csillagászati kuta-
tóprogramba. A 2011-
12-es középiskolás 
Tudományos Diákkörök 
XII. Országos Konferen-
cia (TUDOK) döntőjén a 
Fizika szekció első díját 
kapta. Az Ifjú Kutatók 
Nemzetközi Konferenci-
áján (ICYS),  amit 2012. 
április 16-23 Hollandiá-
ban, Nijmegenben ren-
deztek meg, bronzérmet 
kapott angol nyelvű elő-
adására.

Azonban hiába bizo-
nyította számtalan eset-
ben azt, hogy a képes-
ségei miatt sokra hiva-
tott a csillagászat tudo-
mányában, most mégis 

könnyen előfordulhat, 
hogy – noha a hazai vá-
logatókon megint kihar-
colta a részvétel jogát – 
nem vehet részt a Rio de 
Janeiróban rendezendő 
6. Csillagászati Diák-
olimpián, mert ezúttal a 
családja már nem tudja 
kifizetni a megközelítő-
leg 200 ezer forintos úti-
költséget.

Nagyon nagy kár len-
ne azért, ha a sikeresen 
megtett első lépés után a 
másodikra már nem ke-
rülhetne sor. Pedig köny-
nyen lehet, hogy az út vé-
gén tényleg a Nobel díj 
várná Gábort…       

- molnár -

a 
43 tagú együttes tagjai csalá-
doknál lakott, több kirándu-
lást tettek, többek között Bu-
dapesten és Esztergomban s 

természetesen koncertekre is sor ke-
rült. Két alkalommal a Fazekas illetve 
a Kőrösi iskolában játszottak a diákok-
nak. A turné kiemelkedő hangversenyé-
re – melyet a zeneiskola a Német Nem-
zetiségi Önkormányzattal közösen szer-
vezett – a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban került sor.

 A műsor előtt dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília igazgató asszony 
köszöntötte a megjelenteket, köztük 
Bocsák Istvánné önkormányzati kép-
viselőt és dr. Mervald Annát, a német 
nemzetiségi önkormányzat elnökét. Be-
mutatta a vendégzenekar karnagyát, 
Szabó Gábort, aki több mint tizenöt éve 
él Németországban, két és fél éve tanít 
trombitát a tübingeni zeneiskolában, és 
ugyanennyi ideje vezeti a zenekart, ahol 
65 tanár tanít különböző hangszereken 
1700 növendéket.

 A program első részében a dunakeszi 
intézmény vonós és fúvószenekara ját-
szott Szilágyi Szabolcs Balázs vezény-
letével a tőlük megszokott magas szín-
vonalon. Szünet után előbb Kollár Al-
bin nyugalmazott iskolaigazgató a ki-

sebbségi önkormányzat nevében német 
nyelven üdvözölte a vendégeket, majd a 
műsorközlő szerepét átvéve, Szabó Gá-
bor mutatta be az együttest. 

Előbb német és amerikai szerzők mű-
veit szólaltatták meg, majd ismert film-
zenékkel szórakoztatták a közönséget. 
Az egyik műsorszámot a zenekar egyik 
trombitása, aki egyben kezdő karmes-
ter, Robin Portune dirigálta.

 A nagysikerű és ráadásszámmal zá-
rult est befejezéseként a művészeti is-
kola igazgatónője és a vendégkarnagy 
kölcsönösen emléktárgyat adtak át egy-
másnak.

KAtonA m. istVán

A szerző FelVétele
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Két élvonalbeli csapat, két új edző

a 
z első napon a légi 
sport kiválósága-
ié volt a főszerep, 
akik ezúttal is el-

kápráztatták a nézőket ki-
vételes technikai tudások-
kal, látványos bravúrjaik-
kal. Pörgések, forgások, or-
sók követték egymást a kék 
égbolton, melyen gyönyörű 
látványként ereszkedtek alá 
az ejtőernyősök, akik között 
ott volt a Guinness rekorder 
Mészárovics György is, Ma-
gyarország legtöbbet ugrott 
ejtőernyőse. Méltán népsze-
rűsítették az eseményt a „Le-
gendák a levegőben” szlogen-
nel, amely valóban azt adta a 
publikumnak, amit várt.  

- Megtisztelte jelenlété-
vel rendezvényünket Ma-
gyarország űrhajósa, Far-
kas Bertalan, az ország 
„Farkasbercije”, akit még 
a kis gyerekek is így szólí-
tottak. Berci 32 éve, éppen 
ezen a napon, 1980. május 
26-án hódította meg a világ-
űrt Valerij Kubaszovval. Ez-
úttal „csak” Dunakeszi lég-
terét szelte egy különleges 
kisgéppel. Hozzá hasonlóan 
nagy sikere volt Nádas Ta-

más műrepülő Európa-baj-
noknak, Talabos Gábornak, 
a hetvenes-nyolcvanas évek 
kiváló műrepülőjének – érté-
kelt a főszervező, Vécsei Mi-
hály. – A közönség szemmel 
láthatóan imádja a repülő-
sport nagyjait – folytatta az 
ismert televíziós személyi-
ség, aki elismerően nyilat-
kozott Dunakeszi első vitor-
lázó világbajnoka, Gulyás 
György bemutatójáról is. 

A „légi ászok” bemutató-
ja mellett a földön családi 
programok, izgalmas vetél-
kedők teremtettek majális-
hoz méltó, vidám hangulatot. 
Az elmúlt hét esztendő legna-
gyobb rendezvényeként érté-
kelte a repülőnapot a prog-
ram főszervezője, Vécsei Mi-
hály, aki külön köszönetet 
mondott a helyi önkormány-
zat vezetőinek a rendezvény-
hez nyújtott segítségükért.  

- A Dunakeszi Repülőnap 
látványos programjai közel 
20 ezer embert csábítottak 
ki Magyarország legjobb és 
legszebb fekvésű kisgépes 
repülőterére, amire nagyon 
büszkék vagyunk szervező-
társammal, Tóth Tamással 

– mondta elégedetten Vécsei 
Mihály, aki jóérzéssel tet-
te hozzá: - Örömmel mond-
hatom, hogy a város korábbi 
és jelenlegi vezetői, a repü-
lősportot szerető dunakeszi 
polgárok, vállalkozók min-
den alkalommal támogat-
ták közönségvonzó rendez-
vényeinket, ami reményeik 
szerint hosszú évtizedekig 
így is marad. 

A dunakesziek összefogá-
sa, rendezvényeink sikere 
arra ösztönzött bennünket 
– mint szervezőket – hogy 
a sétarepüléssel is foglalko-
zó cégünk, a WIWAIR Kft. 
Gödöllőről áttelepül Duna-
keszire – jelentette ki a fő-
szervező, akinek a rendez-
vény második napján is bő-
ven volt teendője, hiszen az 
emberek százai, a családok 
sokasága állt sorban, hogy 
helikopterről vagy az AN2-
es fedélzetéről gyönyörköd-
hessenek Dunakeszi lát-
képében, a Duna partjai-
hoz ereszkedő Pilisi hegyek 
szépségében…

Vetési imre

Fotó: KesziPress, 
sződy zsolt

Legendák a levegőben
Húszezren a Dunakeszi Repülőnapon

Az idén először volt kétnapos a Dunakeszi Repülőnap, amely a szervezők becslése szerint közel 20 ezer érdeklődött 
vonzott hazánk legszebb fekvésű és legjobb adottságú repülőterére. A „légi ászok” között ott volt Farkas Bertalan úr-
hajós mellett – többek között - Gulyás György vitorlázó világbajnok és Nádas Tamás műrepülő Európa-bajnok is.

a  
Váci NKSE 15. pont-
vadászatát kezdi 
meg az NB I-ben. 
Az együttes kispad-

ján a szerződése lejárta után 
távozó dr. Ökrös Csabát Gu-
lyás István váltja. A szakem-
berrel egyéves szerződést kö-
tött a klub. A 44 esztendős 
tréner a többszörös bajnok 
veszprémi csapat tagjaként 

irányítót és átlövő játszott, 
tagja volt a KEK-győztes gár-
dának is. Tíz éven keresztül 
szerepelt a magyar váloga-
tottban is, később külföldön 
játszott és edzősködött. Ta-
valy tért haza és egy évig ve-
zette a dunaújvárosi nők NB 
I-es csapatát. Nős, három 
gyermek apja. A németül, an-
golul és arab nyelven beszélő 
szakember 2007-ben végzett a 
budapesti Semmelweis Egye-
tem Testnevelési és Sporttu-
dományi Karán. Sportági hit-
vallása: „A kézilabdázás egy 
civilizált harc. Lehet szépen 
is megvívni, de a győzelem a 
döntő.” 

Az IPG Hungary Váci KSE-

Taxi 2000 a váci férfi kézi-
labdasport történetében elő-
ször vívta ki az első osztályú 
szereplés jogát. A csapatát 
sikerre vezető Csík János 
azonban már nem vállalta a 
folytatást, így a klub szintén 
új mesterrel vág neki az NB 
I-nek: Rosta Istvánnal két 
esztendőre szóló megállapo-
dást kötöttek. Az új tréner 40 
éves és új váci kollégájához 
hasonlóan ismert és tisztelt 
szereplője a magyar kézilab-
dázásnak. 

Az Elektromosban és a 
Pick-Szegedben beállósként 
ért el remek sikereket, játé-
kosként és szövetségi kapi-
tányként is nyert főiskolai 
világbajnokságot. 2007-ben 
szakedzőként végzett a Sem-
melweis Egyetem Testneve-
lési és Sporttudományi Ka-
rán. Gyöngyösön még játé-
kos-trénerként kezdte edzői 
pályafutását,  majd legutóbb 
három évig Mezőkövesden 
irányította csapatát. Szö-
vetségi kapitányként dolgo-
zott a magyar junior férfi vá-
logatottnál is. Nős, jelenleg 
Gyöngyösön lakik, az idegen 
nyelvek közül angolul és né-
metül beszél.

Szeptembertől tehát egy-
egy új vezetőedzővel a kis-
padon, remélhetően sok szép 
váci sikernek örülhetünk a 
női mellett immáron a férfiak 
élvonalbeli kézilabda bajnok-
ságában is. 

Kereszturi GyulA

Mérföldkő a váci 
kézilabdázásban

Újabb sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett Vác, a Nemzet Sportvárosa: a 2012/2013-
as kézilabda bajnokságban női és férfi vonalon is lesz élvonalbeli csapata. Vác Veszprém 
után a második vidéki városként dicsekedhet hasonló bravúrral!


