Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
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Dr. Bóth János: Az életem a város!
A polgármesterségért újra ringbe lépő politikus állítja, hogy ő az építésre van kódolva

Az MSZP Vác Városi Szervezetének alelnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az alapszervezetek jelentős - 87%-os – támogatottságát élvezve a jelenlegi szocialista polgármester, dr. Bóth János kapott bizalmat az őszi megmérettetésre. Az alapszervezetek pártelnöki funkciójában is megerősítették dr. Bóth Jánost, akitől elsőként azt kérdeztük a lapunknak adott interjúban, hogy a szocialisták hogyan értékelik az elmúlt 4 esztendő önkormányzati munkáját?
– Véleményem szerint két részre tagolható az elmúlt négy év. Van egy hároméves építő szakasz, melyben a kimunkált,
tervszerű ciklusprogramunkat, a polgármesteri és a várospolitikai elképzeléseinket sikeresen valósítottuk meg. Ebben az
időszakban egységesek voltunk, megvolt
a város irányításához szükséges többségünk. Az utolsó egy esztendőben –, ami-

kor két köpönyegforgató képviselőtársunk átállt a másik politikai oldalra – elvesztettük többségünket. Ez az időszak
már a kárenyhítés jegyében telik el. Arra
kellett koncentrálnunk, hogy megőrizzük az eredményeket, és ha lehet, még tovább építsük a várost, de ez rendkívül nehéz volt, mert amit mi építettünk, azt az
új többség igyekezett rombolni.

2010. június 30.

A TESCO a legnagyobb bérlő

Megnyílt a váci Family Center

Péntek délelőtt diszkrét ünnepi ceremónia keretében megnyílt Vác déli kereskedelmi övezetében a Family Center Üzletközpont, melyben a TESCO, Dm, Deichmann,
KiK, Fressnapf óriási akciókkal fogadta a vásárlókat, akik már reggel nyolctól valósággal elözönlötték az üzleteket.

– Önt idézve, az új többségnek miért
állna érdekében, hogy lerombolja azt,
amit a szocialisták felépítettek?
– Nyilvánvaló, politikai érdekből. Bizonyítani akarták, hogy engem így lehet
leváltani. Meggyőződésem, hogy engem
nem ezzel a politikai módszerrel, hanem
pozitív programmal lehet lecserélni.
(Folytatás a 3. oldalon)

Átadták a Kerepesi
hulladékkezelőt
Átadták június 15-én a Zöld Híd Program részeként megépült hulladékkezelő központot Kerepesen. Az európai
uniós követelményeknek mindenben megfelelő Ökörtelekvölgyi hulladékkezelőben július 1-jétől Pest megye északkeleti részének 61 településéről, így többek között Vácról,
Sződligetről, Nagymarosról és Szobról is szállítják majd a
kommunális- és szelektíven gyűjtött hulladékokat. A létesítmény több mint 8 millió euróból valósult meg, melyet dr.
Gémesi György, az önkormányzati társulás elnöke, Gödöllő város polgármestere, dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Illés Zoltán államtitkár köszöntőbeszédével avattak fel.
(Folytatás a 2. oldalon)

A tíz órakor kezdődött ünnepi megnyitó meghívott vendégei és a helyi sajtó képviselői hosszú percekig tartó körözés után sem találtak helyet az ötszáz
férőhelyes zsúfolt parkolóban. Óriási érdeklődés övezte az üzletek szuper akciós kínálatát, melyek már a reggeli órától
fogadták a vásárlókat. Már kora délelőtt
több ezren keresték fel Vác legnagyobb
kereskedelmi centrumát. Méltán mondta

később Balogh Ernő, a Tesco Globál Zrt.
áruház igazgatója: „Ahogy a parkolót elnézem, úgy látom, hogy a megnyitás sikeres lesz mindannyiunknak.”
Az ünnepélyes megnyitón a váci önkormányzat képviseletében dr. Molnár
Lajos alpolgármester és a választókörzet képviselője, Kiss János köszöntötte a
Family Centerben nyílt üzletek vezetőit.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A TESCO a legnagyobb bérlő

Megnyílt a váci Family Center

(Folytatás az 1. oldalról)
Az alpolgármester bevezetőjében méltatta az ezer éves város
gazdag tradíciókra épülő életét,
melyben mindenkor jeles szerepet töltött be a kereskedelem, az
áruforgalom, a váci piac. Azt is
mondhatjuk, hogy a püspökség

léte mellett a kereskedelemnek
köszönheti fejlődését és gazdagságát Vác – fogalmazott Dr. Molnár Lajos.
Vác a történelmi évszázadokhoz hasonlóan a modernkorban,
a 21. században is jelentős hatással van a környező települések
életére. A régió szellemi, kulturális életének fellegvára, a térség
gazdasági potenciáljának zöme
itt koncentrálódik. Az utóbbi évtizedben kidolgozott városfejlesztési stratégiák között kiemelt
helyet foglal el a váci ipari- és ke-

reskedelmi struktúra fejlesztése. A meglévő kereskedelmi értékek megőrzése mellett fontosnak
tartják, hogy a város déli kapujában megvalósuló fejlesztések
között a kereskedelmi és logisztikai beruházások előnyt élveznek az ipari jellegű centrummal
szemben.

„Hisszük, hogy – Dunakeszi
és az országhatár között – a Vácon kiépülő déli kereskedelmi
centrum jól szolgálja mind a városunk, mind a város vonzáskörzetébe tartozó közel 100 település lakosságának érdekét.” – zárta ünnepi köszöntőjét Dr. Molnár
Lajos.
A beruházó Magnum Hungária
Epsilon Kft. képviseletében Márton András projektmenedzser köszöntötte a meghívott vendégeket, aki elismeréssel szólt a váci
önkormányzat és a beruházásban

szerepet vállaló cégek konstruktív együttműködéséről. Mindig
öröm számukra – mondta -, amikor egy hasonló beruházást nyitunk meg, ám napjainkban még
örömtelibb, hiszen a világot sújtó
gazdasági válság ellenére is sikerült megvalósítanunk a váci beruházást, melyben több mint száz
főnek biztosítanak munkahelyet.
A Magnum Hungária Cégcsoport osztrák anyavállalata 5 országban van jelen. 1995 óta Magyarországon is számos lakóparkot, bevásárlóközpontot, üzletközpontot hoztak létre. A honi
Family Centerek sorában a váci
a tizenkettedik – hallhattuk Márton Andrástól.
Balogh Ernő, a Tesco Globál
Zrt. áruház igazgatója rövid köszöntőjében elmondta, hogy a
cég 16 éve van jelen Magyarországon. Közel 200 áruházban
22 ezer munkatársat foglalkoztatnak. A Tesco váci áruházában 125 új munkahelyet teremtettek. Az alkalmazottak közel
70%-a váci vagy Vác környéki
lakos. A Tesco mintegy 800 beszállító partnerrel van kapcsolatban és elkötelezett híve a magyar termékeknek. A Tesco váci
fogadtatását és a várható forgalmat így kommentálta: „Ahogy
a parkolót elnézem, úgy látom,
hogy a megnyitás sikeres lesz
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Átadták a Kerepesi
hulladékkezelőt
(Folytatás az 1. oldalról)

mindannyiunknak. Sok szeretettel várunk mindenkit, mint vásárló és látogató és remélem, hogy a
nagyon jó kapcsolat továbbra is
megmarad a várossal.”
Az ünnepi köszöntőket követően Vác alpolgármestere és a beruházó cég projektmenedzsere a
Family Centerben működő üzletek képviselőivel a nemzeti színű
szalag átvágásával ünnepélyesen
is megnyitotta a Dunakanyar legnagyobb bevásárló parkját.
Vác déli kapujánál megnyílt hipermarket első ütemében több
mint tizenegyezer négyzetméteren épült fel. A 27 ezer négyzetméteres parkosított területen
3500 cserjét és 410 db koros fát
ültettek, 513 férőhelyes parkolót
alakítottak ki a gépjárművel érkezők kényelmes kiszolgálása érdekében, akiket 0-24 óráig gazdag választékkal vár a Tesco.

Elkészült Pest megye legújabb
környezetvédelmi
beruházása a Kerepes, Ökörtelek–völgyi
hulladékkezelő központ, mely a
Zöld Híd Program elemeként a
jövőben jelentős mértékben átformálja észak–kelet Pest megye
hulladékgazdálkodását, hiszen a
szelektív hulladékgyűjtésre épülő, a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelő hulladékkezelést
vezetnek be az üzemeltetők a régióban. Ennek része lesz az újrahasznosítható anyagok utóválogatása, a gyűjtőszigetes és hulladékudvaros szelektív gyűjtés, és
a mechanikai és biológiai hulladék-előkezelés, valamint a komposztálás is.
Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke az ünnepségen
arról beszélt, hogy az a jó ember,
aki nem magára gondol, hanem a
gyermekeire és az unokáira.
– Nagyon fontos, hogy ne csak
magunkra gondoljunk, hanem a
jövő generációra is. A kapcsolat
köztünk az, ami minket emberré
tesz. Biztos vagyok abban, hogy
nincsen itt senki olyan, aki ne értene egyet azzal, hogy ezzel a beruházással jobb lett az itt élő embereknek. Nagyot léphetünk ezzel előre és biztos vagyok benne,
hogy a befektetett pénz meg is

térül. Köszönöm mindenkinek,
hogy megvalósulhatott ez a beruházás – mondta.
Dr. Illés Zoltán államtitkár is
köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségével megvalósult a beruházás. Hangsúlyozta: fontos, hogy az állam szerepét erősítsük a környezetvédelem, természetvédelem és a vízügy területén. Mint mondta: felül
akarják vizsgálni az összes olyan
törvényt és rendeletet, amely a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos.
A létesítmény évente 100 ezer
tonna feldolgozási kapacitással fog várhatóan működni, és
több mint 208 ezer ember számára fogja biztosítani a hulladékok
újrahasznosítását és biztonságos
kezelését.
A projekt megvalósulását az
Európai Unió Kohéziós Alapja
50 százalékban, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
40 százalékban, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatta. A fennmaradó 5 százalék önerőt pedig az Észak–Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
Furucz Anita

„Magyar, magyaroknak
a magyar
munkavállalókért!
Támogassa a munkahelyteremtő vállalkozásokat!”

VÁSÁROLJON kötegben KEDVEZŐ ÁRON!
betonacél

átm. 8 mm 444,- Ft/6 fm-től (185,- Ft/kg-tól)
átm. 10 mm 622,- Ft/6 fm-től (168,- Ft/kg-tól)
átm. 12 mm 907,- Ft/6 fm-től (168,- Ft/kg-tól)

cement akció!

56 zsák/raklap szlovák: 2700,- Ft/q, váci: 2760,- Ft/q

HEGESZTETT HÁLÓ

4x4x150x150x2150x5000
5x5x150x150x2150x5000
6x6x150x150x2150x5000

3.155,- Ft/db-tól
4.781,- Ft/db-tól
6.769,- Ft/db-tól

Már most gondoljon a télre!

TŰZIFA
AKCIÓ!

Mérés hitelesített 60 tonnás
digitális hídmérleggel (nálunk szállításkor
a telephelyen ellenőrizheti a mennyiséget!)
Akác hasogatva
Bükk-tölgy-cser

2.600,- Ft/q
2.400,- Ft/q

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT SZÉLES
VÁLASZTÉKKAL, NAGY ÁRUKÉSZLETTEL
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:
Fót, Galamb József u. 1.
PilisvörösvÁr, Ipari Park,
budakeszi, Kert u. 29.
Ipari Park (volt barackos területe)
Szent László u. 6.
Tel.: 23/451-280,
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
Tel./Fax: 26/363-900
Fax: 23/451-307
vecsés, Dózsa Gy. út 22.
érd, Velencei út 18.
szada, Dózsa Gy. út 151.
Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929 Tel.: 29/355-501 Fax: 29/552-220 Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

www.timarvasker.hu

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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2010. június 30.
(Folytatás az 1. oldalról)
A város érdeke is azt kívánná, hogy
mutassák meg mire képesek, hogyan tudják segíteni Vác fejlődését. Az elmúlt egy
év sajnos azt mutatja, ők nem az építésre,
hanem a rombolásra vannak kódolva.
– Ha önkritikusan végig gondolja az
elmúlt négy esztendőben végzett munkáját, politikai szerepvállalását, mi
az, amit mindenképpen eredményesnek tart? Van, amit ma már másképpen
tenne?
– Büszkén vállalom, hogy országgyűlési képviselőként – élve a lehetőségemmel – eredményesen lobbiztam Vácért,
a térség településeiért. Nyolcévi parlamenti lobbi tevékenységemnek köszönhetően közel tízmilliárd került a városba és a térségbe. Nagyon sok projekt valósult meg, illetve megvalósulás előtt áll.
Példaként említhetem az uniós forrásból megvalósuló kórház-rekonstrukciót,
a Főutca Főtér programot, vagy a kompetencia alapú képzéshez elnyert közel
160 millió forintot, amit sajnos a rombolás jegyében az utóbbi egy évben bebuktattak ellenfeleink. Igen sikeres és gazdag volt a város kulturális élete az elmúlt hét évben, melyre bizonyság, hogy
idén Vác elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet. E rendkívül értékes országos
díj a jövőben jelentős hatással lesz a város szellemi és kulturális életére, idegenforgalmára. Meggyőződésem, hogy ez a
munka, melyet munkatársaimmal, az intézményekkel összefogva közösen valósítottunk meg, büszkén vállalható. A jövőben is így tenném. A Dunakanyar Kistérségi Társulás elnökeként hasonlóképpen gondolkodom az infrastrukturá-
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Dr. Bóth János:

Az életem a város!

lis fejlesztésekről, Vác déli területét az
Őrbottyánnal összekötő szennyvíz-csatorna beruházásról is. Jelentős fejlődésnek tekintem, hogy a Zöld Híd Program
részeként uniós forrásból megépített Kerepes, Ökörtelek–völgyi hulladékkezelő
központot, ahol július 1-jétől Pest megye
észak–keleti részének 61 településéről,
így a Vácról is beszállított kommunális – és szelektíven gyűjtött - hulladékokat fogják feldolgozni. Hogy mit tennék
másképpen? Határozottabban és célratörőbben kellett volna felhívni a lakosság
figyelmét, hogy Vác városstratégiájában
egy éve cezúrához értünk. Nem nyomatékosítottuk kellő hangsúllyal, hogy lehet a polgármestert támadni, és a többséget lehet szerezni a képviselő-testületben, de ha a többség nem társul felelősségteljes politizálással, akkor az rombolást jelent. Elképzelhető, hogy erre
jobban fel kellett volna hívni a váciak figyelmét, akik ősszel, voksaikkal mondanak véleményt az elmúlt négy esztendőről és politikai szereplőiről.
– Úgy érzékelem, rendíthetetlenül
hisz abban, hogy jó úton jár. Nem hiába
mondják önről, hogy a kihívások embere, aki nem hátrál meg a politikai küzdelmektől. Kritikusai szerint néha túlzottan is szókimondó, kendőzetlenül
fejti ki véleményét, politikai ellenfeleit
markáns jelzőkkel illeti. Nem érzi, hogy
alkalmanként önnek kellene felmutat-

ni a kompromisszum jeleit a város érdekében?
– Ezt azok mondják, akik nem a tények
ismeretében ítélkeznek. Bennem megvan az együttműködési készség azokkal, akik valóban Vác polgárainak az érdekét szolgálják. Kiváló példa erre az el-

ismert konzervatív politikus, Csereklye
Károly alpolgármester úrral kialakult
ideális együttműködésünk. De nem volt
konfliktusom Debreczeni Jánossal sem,
aki döntéseiben képes volt a Jobboldali Összefogás frakció fölé emelni a város érdekeit. Határozottan állítom, hogy
Vác fejlődését, jövőjét szolgáló szakmai
kérdésekben a kompromisszumok embere vagyok. De abban soha senkivel nem
„kötök kompromisszumot”, hogy közösen romboljunk. Ebben valóban markáns

az álláspontom, mint ahogy abban is különbözünk, hogy én politikai ellenfélnek
tekintem a jelenlegi többséget, ők pedig
ellenségnek tartanak. Így nagyon nehéz
együttműködni. Azt nem vitatom, hogy
olyan egyéniség vagyok, aki nyíltan kimondja véleményét. Ha másképpen tennék, akkor a hitelességemet adnám fel.
Én ilyen vagyok, ezt vállalom.

– A politikai barométer azt mutatja, hogy az októberi önkormányzati választások a jobboldali pártok győzelmét
hozza. Ebben a politikai klímában, különösen az elmúlt egy esztendő viharai
után mi ösztönzi önt, hogy polgármester-jelöltként újra ringbe szálljon. Nem
tart az önre záporozó jobbhorgoktól?
– Sportnyelven szólva, én mindig felvettem az elém dobott bokszkesztyűt. Nyílt,
tiszta küzdelemben, bárkivel vállalom a
„mérkőzést”. Rengeteg tapasztalat, ismeret halmozódott fel bennem, tele vagyok
energiával. Szellemileg és fizikálisan egyaránt fitt vagyok. Van vízióm a város fejlesztéséről. Politikai ellenfeleimtől eltérően én építésre, nem pedig rombolásra vagyok kódolva. Ezt az építő, pozitív gondolkodást szeretném a jövőben is a város javára kamatoztatni. Az én életem a
város. Meggyőződésem, hogy tudásommal, tapasztalatommal továbbra is az itt
élők hasznára tudok lenni. Ismerem intézményrendszerünket, a belső viszonyokat,
tudom, hogy a város költségvetésében mi-

lyen reformokat kell végrehajtani. Ezt az
időszakot a lakosság jövőbeni terveinek,
elképzeléseinek, igényeinek megismerésére fordítom, hogy ezáltal is teljessé tegyem polgármesteri programomat. Nos,
ami az aktuális politikai közhangulatot illeti, arról azt tudom mondani, hogy 2006ban, az öszödi beszéd után támadt országos vihar idején is nyerni tudtam. Ráadásul a párton belül is voltak, akik már akkor
is ellenem dolgoztak, ami napjainkra egyértelművé vált. De az is igaz, hogy 2002ben, amikor nekünk kedvezett a politikai „hátszél”, nagyon sok helyen fideszes
vagy konzervatív polgármester nyert. Ez
is mutatja, hogy az emberek a polgármestert – az országgyűlési képviselő választástól eltérően – elsősorban nem párthovatartozása szerint választják. Az a választóvonal, hogy ért hozzá vagy sem, polgármesterként mit tett a városért, vagy jelöltként képes-e tenni.
– A hétköznapok során mit tapasztal,
milyenek a lakossági visszajelzések?
– Érzem a választók bizalmát, támogatását. Ezt különösen, akkor érzékeltem,
amikor politikai ellenfeleim össztüze
zúdult rám, amikor polgármesteri jogköröm ellátása alól átmenetileg fel voltam
függesztve. Szívet melengető volt, amikor ismeretlen emberek is megállítottak
az utcán, akik munkámat elismerve támogatásukról biztosítottak.
– Tehát készül az újabb feladatokra…
– Természetesen. Én hivatásnak tartom a polgármesterséget, melyet igyekszem – bárhol is vagyok – a nap 24 órájában becsülettel ellátni. Mint mondtam,
az én életem, a város...
Vetési Imre

A cég sikere a munkatársak szakmai felkészültségén és közösség összetartó erején múlik

Közel kilencszáz dolgozó ünnepelt
a DMRV Zrt. II. Cégnapján

Immár második alkalommal rendezték meg hagyományteremtés szándékával a 600 ezer lakos ivóvízellátását biztosító DMRV Zrt. Cégnapját, melynek határozott célja, hogy a Duna két oldalán működő telephelyek dolgozói kötetlen formában, szórakozva, sütés-főzés, sportolás
közben is megismerjék egymást. A cég vezetői fontosnak tartják az együvé tartozás érzetének erősítését, a szakmai együttműködés mellett
az emberi kapcsolatok elmélyítését. A II. Cégnapon hatan vehették át a vállalati hűségüket szimbolizáló aranygyűrűt.
Az idei cégnapi programsorozat június 19-én reggel kilenc
órakor kezdődött, melyen képviseltette magát a vállalat valamennyi üzemigazgatósága, üzemeinek kisebb-nagyobb csoportjai mellett a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. kollektívája is. Vogel
Csaba vezérigazgató és munkatársai kiemelten kezelik a múlt
értékeinek ápolását, az egykori – ma már nyugdíjas – kollegák
megbecsülését, akik ugyancsak
meghívást kaptak a látványokban
és programokban bővelkedő közösségi találkozóra.
A DRMV Zrt. váci központjának díszes parkjában a 70 fős
Váci Ifjúsági Fúvószenekar vastapssal kísért játékával vette kezdetét a rendezvény-sorozat. Az
ifjú zenészek és énekesek műsorukkal fantasztikus hangulatot varázsoltak a felhővel borított égbolt alatt összegyűlt közel
900 vízműves nagy örömére. Az
elhangzó slágerek közben refrénszerűen csendült fel a közönség
tapsa, amely csak akkor némult
el, amikor a kollégáit köszöntő
Gombás Ernő osztályvezető bejelentette a szomorú hírt, hogy
egyik pilisi munkatársuk 46 éves
korában elhunyt.
Az egy perces néma főhajtás
után a rendezvény főszervezője, Gombás Ernő keretbe formált
míves mondatokkal üdvözölte a

Vogel Csaba vezérigazgató

meghívott vendégeket, köztük a
kiváló sportembert, a kétszeres
evezős világbajnokot, Pető Tibort, aki Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő nevében látogatott el a rendezvényre. Gombás Ernő kedves hangú megnyitó szavai után Vogel
Csaba vezérigazgató oklevelet
és aranygyűrűt adott át azoknak
a munkatársaknak, akik megszakítás nélkül – 35, 40, 45 éve
– a DMRV Zrt.-nél, illetve annak jogelődjénél dolgoznak. Idén
Együd Lajos, Gere Gábor, Knáb
András, Kovács Zsolt és Pálmai
László vehette át a cég rangos elismerését. A Társasági szolgálatért oklevelet és aranygyűrűt vehetett át Vogel Csaba vezérigazgató is, akinek Dr. Pécsi Kálmán
műszaki igazgató nyújtotta át az
vízművesek megbecsülését jelképező kitüntetést.

Gombás Ernő osztályvezető

A vállalat iránti hűséget szimbolizáló aranygyűrűk átadása
után Vogel Csaba vezérigazgató beszédében a cég sikeres teljesítményét megalapozó szakmai
és emberi összefogás jelentősé-

gét hangsúlyozta. Elismeréssel
szólt – a vállalat új kommunikációs stratégiájának köszönhetően
– a helyi önkormányzatokkal kialakított rendkívül tartalmas és
eredményes szakmai együttműködésről, a lakosság tájékoztatásáról. A vezérigazgató reményét
fejezte ki, hogy a vállalatnál dolgozó fiatalok egykoron majd hasonló erkölcsi elismerésnek tekintik a 35-40-45 éves szolgálat után kiérdemelt oklevelet és
aranygyűrűt, mint amilyen büszkén viselők ők, akik e jeles kitüntetésben részesültek.
A megnyitó után kezdetét vette az egész napos kulturális,
sport programokban bővelkedő II. Cégnap rendezvény-sorozata, melyen megjelent Dr. Bóth
János, Vác Város polgármestere
is, aki a vezérigazgató társaságában látogatta végig a kulturálisés sport programokon, főzőversenyen induló csapatokat…
Program pedig bőven volt, mindenki találhatott kedvére valót. A

szervezők gondoltak a gyerekekre is, akiket játékokkal, a nagyszínpadon pedig vidám műsorral vártak. Óriási érdeklődés kísérte a pörköltfőző csapatokban
serénykedő „mesterszakácsok”
ízversenyét.
A színpad előtti tánctér zsúfolásig megtelt, amikor a latin aerobic dallamára kezdtek „tornázni” a résztvevők.
Ezúttal sem maradhatott el az
össztánc, melyhez a talpalávalót
a Derby zenekar szolgáltatta. A
DMRV Zrt. II. cégnapi programjait színesítette táncház, fittness
show, zenés étvágygerjesztő,
ezeregy éjszaka az AGRA és a tanítványok tánc showja, nem hiányozhatott a Kubai zenészekkel

és a DANCE and DESIGN táncosaival megtartott színpompás
spanyol fiesta sem a jó hangulatú
cégnapi fiesztáról. Az egész napos
rendezvény ideje alatt a legnépszerűbb stand a „HÖRPENTŐ” és
a „SZOMJOLTÓSÁG” volt, ahol
mindenki kedvére fogyaszthatott
a hűsítő nedűből. A vízművesek
jó hangulatú rendezvényt az időjárás is kegyeibe fogadta, amely
este kilenc órakor fergeteges tánccal zárult.
A szervezők bízvást remélik,
hogy a II. Cégnap közösségerősítő ereje az elkövetkezendő dolgos
hétköznapok feladatainak megoldása közben mutatkozik meg
majd igazán…
V. I.
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Tudósítások Dunakesziről

Erdész Zoltán a Fidesz
polgármester-jelöltje
A Fidesz Dunakeszi Szervezete
hírlevélben közölte, hogy: „Fidesz alapszabálya szerint a dunakeszi csoport döntést hozott
az önkormányzati választáso-

terrel egyetértésben úgy foglalt
állást, hogy Erdész Zoltánt, városunk jelenlegi alpolgármesterét kívánja indítani az őszi választásokon.”
A hírlevél tartalmára reagálva
Kecskeméthy Géza polgármester az alábbi közlemény közzétételére kérte lapunkat, melyet
ugyancsak szó szerint közlünk.

illetve az egészségi állapotommal foglalkozott. A történtek valószínűleg már a választási „küzdelem” tőlem távol álló módon
történő megkezdését jelentik.

„Tisztelt Olvasó!

Erdész Zoltán alpolgármester

kon a párt képviseletében induló
polgármester személyével kapcsolatban. A legutóbbi elnökségi ülésen Kecskeméthy Géza,
városunk jelenlegi polgármestere bejelentette, hogy egészségi állapota miatt nem kíván
indulni a következő választáson. A Dunakeszi Fidesz csoport
az elnökség javaslata alapján,
Kecskeméthy Géza polgármes-

A Fidesz Dunakeszi Szervezete
és a Kereszténydemokraták Dunakeszi Szervezete már mintegy hónapja tudomásomra hozta, hogy a következő négy évben
nem személyemben gondolkodnak a polgármesterség kérdésében. Természetesen ehhez minden pártnak joga van, ezért álláspontjuk nem is zavart, hiszen
a korábbiakban is függetlenként
indultam, bár jól esett az egyes
pártok támogatása.
Ami viszont zavart, és amiért
fontosnak is tartottam tollat ragadni az a FIDESZ stílustalan eljárási módja. Mélységesen felháborít, hogy a FIDESZ a saját jelöltjük bejelentése helyett velem,

Kecskeméthy Géza polgármester

Szeretném ezúton is megragadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam a Tisztelt választópolgárokat, miszerint egészségem kiváló, így a megszokott módon függetlenként indulok az újabb polgármesteri választáson.
Kecskeméthy Géza
Polgármester”

Zajos munkálatok –
megértést kérnek

Jó ütemben haladnak a Dunakeszi Liget utca és Toldi utca között épülő csapadékcsatorna főgyűjtő munkálatai.
A Liget utca aszfaltozását, és
az új csatorna nyomvonalát a 2-es
számú főút alatt, valamint a Kandó
Kálmán sétányon sikerült befejezni, melyet egy sajtolásos eljárással
a kivitelező cég munkatársai május második felében éjjel-nappal
végeztek. A nagy zajjal járó tevékenység sok türelmet kívánt az ott

lakóktól, melyért az önkormányzat
vezetői és a projekt team tagjai köszönetüket fejezik ki.
Az Iskola utcában azonban ez a
munkafolyamat június végéig tart,
ahol szintén a sajtolási eljárás kellemetlen körülményeit kell az ott
élőknek elviselni. Az elmúlt hetek
időjárása és özönvízszerű esőzé-

sei is azt bizonyították, hogy ez a
nagyléptékű beruházás kiemelten
fontos Dunakeszi számára. A kivitelező cég vezetői remélik, hogy
az építkezések közelében lakók
megértéssel lesznek annak érdekében, hogy a munka befejeztével
biztonságos, „árvízmentes” területen élhessenek.

Várja lakóit a Börzsönyi
Természetvédelmi Tábor
Hamarosan megnyitja kapuit
Királyréten a nomád sátortábor,
amely idén 30. éve várja a természet szerelmeseit gyermekkortól
nagymamakorig. Huszonhét éve
Terbe Józsefné vezeti a tábort,
melynek fő célja, hogy elsősorban az iskolás korosztálynak mutassák meg a Börzsönyi Tájvédelmi körzet egy részét, annak szépségeit. A táborozók életkoruknak
megfelelő foglalkozásokon ismerkednek meg a természet és a környezetvédelem legfontosabb feladataival. Az elméleti foglalkozásokon tanultakat természetesen a gyakorlatban is kipróbálják.
Megtanulják a túrázás, a természetben való viselkedés, a tér-

képhasználat alapvető szabályait. Megismerik az erdő hatását az
éghajlatra, az erdővel gazdálkodás módszereit. Gyűrűző mesterek irányításával madárbefogást
végeznek, meghatározzák a fajokat, és megtanulják a madárgyűrűzés mesterségét. A tábor vonzereje még, hogy nomád sátortáborban lakhatnak a táborozók, szinte
együtt élnek a természettel. Persze azért az alapvető komfortfokozatok itt is megtalálhatók, hideg-meleg víz, mosási lehetőség,
kényelmes étkező és foglalkoztató
sátrak. A tábori napok pontos menetrend szerint zajlanak. 6-kor ébresztő, tisztálkodás, reggeli. Délelőtt foglalkozások, ill. terepgya-

korlat, ebéd után fél 3-tól szabadfoglalkozás, kimenő. Az esték a
tábortűznél mesével, énekszóval,
játékkal telnek. Az általános iskolások és a középiskolások tábora
mellett az országban egyedülállóan nyugdíjas tábort is szerveznek,
és kiváló családi légkörben telnek
a napok. Aki a táborban megfordul, sok-sok élménnyel tér haza,
nem véletlen, hogy többen évrőlévre visszajárnak. Aki tehát szereti a természetet, a barátságos tábori életet, ne késlekedjen, jelentkezzen a szervezőknél. A táborba
a 06-20-255-5974 és a 06-30-4766866-os telefonszámon lehet jelentkezni.
Csonka Mária

Kisebb létszám-hatékonyabb működés

15 fős lesz az új
képviselő-testület

Az új Országgyűlés első döntései között csökkentette az ősszel megválasztásra kerülő helyi önkormányzatok
képviselőinek létszámát, melyet a települések létszámának arányához igazított az új törvény. Dunakeszin
napjainkban – még a korábbi törvény szerint – 14 egyéni, 8 listás mandátummal rendelkező képviselő és
a város lakossága által közvetlenül megválasztott polgármester tagja a 23 fős képviselő-testületnek. Az új
törvény szerint ősszel a Dunakeszihez hasonló nagyságú települések képviselő-testületének létszáma 15
főre csökken. A döntés politikai hátteréről Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőt, a választás szakmai tudnivalóiról Dr. Illés Melinda jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét kérdeztük.
Dióssi Csaba szerint az új
törvény megalkotásával sikerül kielégíteni egy jelentős társadalmi várakozást,
amely az új Országgyűléstől azt várja, hogy törvényalkotó munkájával a társadalmi, gazdasági folyamatokat a hatékonyabb, racionálisabb mederbe tereli.
Dióssi Csaba
Ebbe az irányba mutat a
helyi önkormányzati képviselők létszámának jelentős csökkentése is. Dunakeszi alpolgármestere úgy
véli, hogy a kisebb létszámú képviselő-testület erényei közé tartozik majd a költségtakarékosabb működés és a hatékonyabb helyi „törvénykezés”. A város új országgyűlési képviselője nem osztja a tamáskodók véleményét, akik a létszámcsökkenés miatt
azt vizionálják, hogy a kisebb pártok és civil közösségek kiszorulnak a helyi közéletből. A kétharmados többséget szerzett kormányzó pártok nem az
új törvény „előnyének” köszönhetően juttathatnak
majd több önkormányzati képviselőt a „helyi törvényhozásba”, hanem a lakosság érdekeit és terheinek enyhítését szolgáló kormányzati munkájuk, az
áprilisi választás óta is növekvő társadalmi támogatottságuk révén. A listás képviselői helyek csökkenésétől azt várja, hogy erősebb felhatalmazású emberek ülnek majd a képviselő-testületben, hiszen korábban éppen az volt a kritika, hogy a polgárok bizalmát elvesztett személyek pártlistán jutottak mandátumhoz.
Dióssi Csaba megítélése szerint jóval erősebb felhatalmazású képviselő-testület dönt majd a város
életéről.

A július 14-én hatályba lépett törvény alapján
Dunakeszin 10 egyéni választókerületet kell kijelölni
– kezdte a törvény ismertetését Dr. Illés Melinda. – A
10 egyéni mandátumot elnyert képviselőn kívül 4 fő
listán jut be a képviselő-testületbe, melynek tagja lesz
a városban közvetlenül megválasztott polgármester.
Módosulnak a választási körzethatárok is, melyeket a jegyző alakít ki, mint a Helyi Választási Iroda vezetője. Dr. Illés Melinda elmondta, hogy noha
a törvény nem írja elő, ám
ő konzultál a helyi pártok,
civil közösségek vezetőivel, akiknek javaslatait figyelembe véve hozza meg
szakmai döntését. A törvény szerint kialakított 10
új egyéni választókerület
mindegyikébe várhatóan
3020 szavazó polgár tartoDr. Illés Melinda
zik majd.
A változások közé tartozik, hogy az eddigi 29 szavazókör helyett 30 lesz, ami azt jelenti, hogy a korábbiaktól eltérően egy-egy szavazókörben többen
voksolnak majd. Az ajánlószelvények gyűjtésével
összefüggésben Dr. Illés Melinda kiemelte, hogy
polgármester-jelölt az lehet, aki Dunakeszi választópolgárai (jelenleg 30 200 fő) 2 százalékának (640
fő) az ajánlását élvezi. Az egyéni képviselő-jelöltséghez pedig a választókerület 1 százalékának (31
fő) az ajánlása szükséges. A választási kampány
időszaka 72 napról 60-ra csökkent.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását várhatóan október első felére írja
ki a köztársasági elnök.
Vetési Imre

Ősszel választanak a nemzeti
és etnikai kisebbségek

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozó polgárok a 2010 őszén sorra kerülő helyi önkormányzati választás napján választják meg a települési kisebbségek önkormányzati képviselőit.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a nagykorú magyar állampolgár szavazhat, aki a fentiekben felsorolt valamelyik kisebbség tagja, és azt
nyilatkozatával vállalja. A kisebbségi önkormányzati választáson az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati és polgármester
választásán választójoggal rendelkezik, és szerepel a kisebbségi választói jegyzékben – tájékoztatta szerkesztőségünket Dr.
Molnár György, a dunakeszi polgármesteri hivatal osztályvezetője, a helyi választási iroda helyettes vezetője.
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételüket 2010. július 15-ig kérhetik a

település jegyzőjétől. A helyi választási irodától átvett nyomtatványt kitöltés után a polgármesteri hivatal épületében található
gyűjtőládába helyezheti el vagy
levél útján juttathatja el a jegyzőnek címezve. Fontos információ,
hogy a levélnek július 15-ig meg
kell érkeznie.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény értelmében a kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő
kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
A törvény kimondja, hogy jelölt
csak a lakóhelye szerinti kisebb-

ségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy vállalja az adott kisebbség képviseletét,
ismeri a közösség nyelvét, kultúráját és hagyományait. A jelöltnek
arról is nyilatkoznia kell, hogy korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
Dr. Molnár György elmondta azt is, hogy a szavazólapon az
érintett kisebbség minden jelöltje
feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselő,
azaz öt jelölt lesz, akik a legtöbb
szavazatot kapják.
V. I.
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2010. június 30.
– Polgármester úr! Beköszöntött
a nyár és rögtön itt az őszi önkormányzati választás kampány időszaka. Hogyan döntött, újra megméretteti magát a polgármester
választáson? – kérdeztük Markó
József gödi polgármestert, a Fidesz városi elnökét.

Markó József polgármester

– Az eddigi munkát folytatni szeretném, polgármesterként és egyéni képviselőként is. A helyi Fidesz
szervezet bizalmat szavazott, vélhetőleg az országos választmánynak sem lesz kifogása sem a polgármester, sem a képviselői jelölésemmel kapcsolatban. Ebben a
ciklusban biztos többségünk volt,
most sem rosszabb az esélyünk. A
támogatás pedig kormányzati oldalról kedvezőbb is lehet, mint a
baloldali kormányzás alatt.
– Hogyan érinti Gödöt az új választójogi törvény?
– Az eddigi tíz körzetből nyolc
marad, a listás helyek pedig hétről
háromra fogyatkoznak. Az egyéni
képviselőknek területileg nagyobb
körzettel, több lakossal kell foglalkozniuk. Az új körzetek kialakítása ugyan a város jegyzőjének a hatásköre, azonban a területi adott-

5

Útfelújítás, rendelő- és gyógyszertár építés az Oázis Lakóparkban

A nyári hónapok is munkával telnek Gödön
ságok meghatározzák a körzethatárokat. Kevesebb létszámból kell
összeállítani majd a bizottságokat,
megválasztani azok vezetőit. Valószínűleg a mostani hét bizottság
helyett csak négynek kell majd ellátnia a feladatokat.
– Információink szerint Göd
politikailag a „nyugalom szigetének” tűnt az elmúlt három évben.
Ön szerint mi volt ennek az oka?
– Volt tennivalónk bőven, a
munkával voltunk elfoglalva. A
városi ellenzék sem a nagypolitikai küzdelmeket tekintette követendő példának, hanem Göd érdekében megadta a szakmai kérdésekben a morálisan elvárható támogatást. Természetesen a kampány idején majd nem várható el
ez a nyugodt légkör, azonban a bírálatokból is hasznosítani kell azokat az elemeket, amelyek előre viszik a város fejlődését.
– Mire számít, milyen lesz a
kampány hangneme?
– Hogy mások milyen eszközökkel élnek majd, azt nem tudhatjuk.
Mi azonban biztosan nem fogunk
negatív kampányt folytatni. Az eddigi tapasztalatok azt támasztják
alá, hogy a polgárok nem támogatják azokat, akik az érdemi munka
helyett az ellenfelek lejáratásával
akarnak eredményesen szerepelni.
Nem elég a problémákat mantra
módra emlegetni, a megoldásokban is szerepet kell vállalnia mindenkinek a ciklus teljes ideje alatt.

– Mit tart a következő időszak
fő feladatának?
– A következő években a pénzügyi-gazdasági munka kiemelt
jelentőségű lesz. A beruházások fő területét a további útépítések és a vízelvezetések megoldása fogják képezni. Takarékosabbá kell tennünk a város szervezeteit. Fenn kell tartani a jelenlegi
színvonalas ellátást. Gödön például minden gyermeknek biztosítjuk az óvodai ellátást, miközben
ezt sokkal tehetősebb településeken sem tudják megoldani. Tovább
kell folytatni azt az építő munkát, amelyet megkezdtünk a város köztereinek rendbe hozásával,
a Duna-part rendezésével, a vasúti
területek gondozásával. Rendezni kell az Oázis lakópark helyzetét. Lépésenként fejlesztenünk kell
a meleg vizes strandot, hasznosítani a termálvizet. Feladat van bőven, pénz a megvalósításhoz már
kevesebb. Ha megkérdezünk egy
gödi polgárt, tucatnyi dolgot elsorol, mit kellene még megoldani. Ha
azt kérdezzük, a hiányok miatt elköltözne-e Gödről, biztosan NEM
lesz a válasz.
– Az Oázis lakópark és környezete sokakat vonzott Gödre az elmúlt években, akik közül bizony
jó néhányan sérelmezik, hogy nem
mindenben teljesült a beruházó
ígérete. Polgármester úr is hangsúlyozta, hogy bőven van még tennivaló az Oázis lakóparkban. Ön

szerint mi a legsürgősebben megoldandó feladat, mellyel az ott
élők hétköznapjait könnyebbé tehetik? – kérdeztük Dr. Bognár
László alpolgármestertől.
– A konkrét válasz előtt néhány
szóban fel kell idéznem a múltat. A magántulajdonosok az Oázis Lakóparkban elhelyezkedő ingatlanokat három ütemben értékesítették a SIMEX HUNGARIA
KFT részére. A cég az ingatlanokat továbbértékesítési céllal vásárolta és a vevők felé kötelezettséget vállalt arra, hogy a területen
aszfalt burkolattal ellátott utakat,
az utak mentén közvilágítást, csapadékvíz elvezetési rendszert épít
ki, valamint az ingatlanokon saját költségén közmű-csatlakozási
lehetőséget (víz, gáz, elektromos
földkábel) alakít ki. A szerződésben a lakók felé, a Rendezési Tervben az Önkormányzat felé is kötelezettséget vállalt a szilárd burkolatú utak elkészítésére. A cég felszámolása után ezen ígéretek behajtására sajnos nincs esély. Ezért
az önkormányzatunk elsősorban
pályázatokkal és bizonyos mértékű lakossági hozzájárulással kívánja a lakótelepi utak burkolását
megvalósítani.
Az önkormányzat nem hagyja magára az ott élőket, ezért úgy
döntött májusi ülésén, hogy saját
erőforrásból - a város FIDUCIA
kötvénye - és lakossági támogatással mintegy 39 millió forint-

ból felújítja az Oázis lakóparkban
lévő Kerekerdő utca burkolatát. A
Kerekerdő utca - a Komlókert és a
Nemeskéri u. közötti szakasz - felújítását és közvilágításának a fejlesztését, a csatornatetők szintbehozását követően előreláthatólag

Dr. Bognár László alpolgármester

még a nyáron a közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdik.
Az Öregfutó utcát pedig a terület ingatlan-fejlesztését végző cég
fogja aszfaltozni. A Polgármesteri Hivatal szakembereinek véleménye szerint elsőbbséget fog élvezni
a Jancsihegy utca burkolattal való
ellátása is, melyre pályázatot kívánunk benyújtani.
A Városfejlesztési Bizottság már
arról is döntést hozott, hogy a bölcsőde mellett nem aszfalt, hanem
gyephézagos téglából kialakított
parkolót épít.
– Az említett felújítások mellett
milyen fejlesztések várhatóak az
Oázis lakópark környezetében?
– Az idei esztendő kiemelt fej-

lesztése közé tartozik - az új óvoda
és az alsógödi gyalogos átkelőhely
mellett - a gödi termálfürdőnkben egy fedett melegvízű „Fürdőház” megépítése. A 82 négyzetméteres ülőmedencét kiegészíti
egy 17 négyzetméteres „jakuzzimedence” a mellérendelt pihenővel, melyet az öltözőépületből fa és
üveg átjárón át lehet majd a tervek
szerint megközelíteni. A „Fürdőházra” a közbeszerzési kiírás megtörtént, a várható költsége 80 millió
Ft elkülönítve szerepel a 2010. évi
költségvetésünkben. A napokban
kerül sor a kivitelezési tervek elfogadására. Várhatóan 2010 decemberében már átadásra kerül a 1,1
méter vízmélységű ülőmedence.
Dr. Bognár László alpolgármester beszámolt arról is, hogy folytatódik a területet érintő kerékpárút II. ütemének építése, a Rómaiak útján át a gödi vasútállomásig,
illetve az ipari vágánytól az Ady
Endre úti szakasza is befejezésre kerül. Jó hír, hogy megtörtént a
felsőgödi rendelő műszaki átadása, melynek beruházója – a szerződés értelmében – elkezdi az Oázis
Lakóparkban is az orvosi rendelő
és gyógyszertár kivitelezését várhatóan a nyár végén.
A város vezetői megerősítették,
hogy minden olyan vállalkozás létesítését támogatják, melyek az
Oázis lakóparkban, a városban élő
gödi polgárok ellátását szolgálják,
komfortérzetét javítják.

Tizenötödik alkalommal rendezték meg Visegrádon a Vízügyi Titkárnők Országos Szakmai Találkozóját

„A titkárnők a vezetők lelkiismeretei”
Immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a Vízügyi Titkárnők Országos Szakmai Találkozóját, melynek 2010-ben a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. volt a házigazdája. A visegrádi továbbképzésen 27 cég alkalmazottai vettek részt, és ahogy azt Vogel Csaba, a DMRV Zrt vezérigazgatója elmondta, az egyik legfontosabb dolognak azt tartja,
hogy a dolgozók szakmai képzésére odafigyeljenek.
A Dunakanyar egyik legszebb
helyén, a visegrádi Thermál Hotelben rendezte meg a DMRV Zrt
a Vízügyi Titkárnők Országos
Szakmai Találkozóját. 27 cég alkalmazottai érkeztek meg június 24-én reggel a festői szépségű, ugyanakkor a modern kor követelményeinek tökéletesen megfelelő szállóba, hogy meghallgassák Görög Ibolya protokoll
szakértő előadásait, többek között az öltözködésről, az európaiságról, az ajándékokról – mikor,

„A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közel 600 ezer fogyasztó
számára nyújt vízügyi szolgáltatást a Dunakanyarban, Esztergom környékén és Nógrád megyében. Büszkék vagyunk arra,
hogy az itt lakók elégedettek a
munkánkkal” – jelentette ki beszédében a vezérigazgató.
Vogel Csaba elmondta, a titkárnők szakmai képzésére nagyon fontos odafigyelni, hisz „a
titkárnők a vezetők lelkiismeretei”. Állítása szerint ez az a funk-

Vogel Csaba

Gombás Ernő

mit, hogyan adhatnak –, valamint
a ceremóniák levezetéséről.
A kétnapos szakmai képzést Vogel Csaba, a házigazda
DMRV Zrt. Vezérigazgatója nyitotta meg, aki nemrég vehette át
a 35 éves munkaviszonyáért járó
aranygyűrűt.

ció, aminek betöltéséhez nélkülözhetetlen a feltétlen bizalom a
főnök és a beosztott között.
„Önök nélkül ugyanis nem
működhetne ilyen magas szinten
a víziközmű ellátás sehol az országban és ebben a régióban” –
zárta szavait Vogel Csaba.

A kommunikáció fontosságáról tartott előadást Gombás Ernő,
a DMRV Zrt. Titkársági osztályvezetője a nyitóbeszéd elhangzását követően. Mint elmondta,
minden szervezeten belül létezik
kommunikáció, ami legfőképpen
az elsőszámú vezetőtől függ, hisz
minden ilyen irányú tevékenység
az ő stílusától függ. „Ha a vezetésben váltás van, akkor rövidesen érezhetővé válik a kommunikációban történő váltás is” – ismertette a szakember.
Az osztályvezető említést tett
arról, hogy a DMRV Zrt.-nél
1994 óta folytatnak tudatos PR
tevékenységet. A Szakmai Szövetségen belül 1995-ben alakították meg a PR munkacsoportot,
mely számos átalakulást követően jól irányítja a Szövetség PR tevékenységét.
„Egy cégnél falakon belüli és
kívüli pr-tevékenysége van, ami
biztosítja a napi kommunikációt egyrészt a dolgozókkal, másrészt a partnerekkel, valamint a
fogyasztókkal. A DMRV Zrt-n
belül a belső intranet rendszeren
keresztül mindennap értesítjük
munkatársainkat a legfrissebb,
cégünket, munkánkat érintő hírekről, valamint ugyanezt megkapják nyomtatott formában is a
belső újságunk segítségével” –
közölte Gombás Ernő.

Előtérben a DMRV Zrt. munkatársai

A szakember elmondta, tevékenységük alapját saját munkájukról beérkező fogyasztói vélemények adják, ugyanis két évenként kérdőíveken kérdezik meg
tevékenységeikről, annak minőségéről a lakosságot.
„Természetesen a média felé is
nyitottak vagyunk, hisz a legfontosabb társunk abban, hogy eljuttassa információinkat, híreinket
a lakossághoz” – folytatta Gombás Ernő.
Két éve elkészült a belső etikai kódexe is a DMRV Zrt-nek, és
nagyon odafigyelnek arra is, kik
dolgozzanak az ügyfélszolgálatokon, hisz a frontvonalban ülők stí-

lusa és munkavégzése alapján ítéli
meg a céget a hozzájuk forduló fogyasztó. Nagyon fontosnak tartotta elmondani az osztályvezető azt
is, hogy immár újra kommunikálják cégen belül a törzsgárdákat,
és már az év elején közzéteszik a
rendelkezésükre álló eszközökben
az adott esztendő ünnepségeit.
Sikeresnek ítélte beszédében a
cég legutóbbi kampányát, és mint
mondta, a legjobb csapvíznek is
kell a cégér. Abszolút elégedett
volt mindenki a „Mindenki megengedheti magának” kampán�nyal, és ígérete szerint továbbiakat is terveznek a jövőben.
- molnár -

Közszolgáltatás
maradjon közkézen

Nagyon elégedetten beszélt a
DMRV Zrt. munkájáról dr. Papp
Mária, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára. „A DMRV Zrt
meg tudott újulni a rendszerváltást követően, és tevékenységének középpontjába a fogyasztók érdekeinek figyelembe vételét tette. Fantasztikus sikerű volt
a csapvíz akciójuk a környéken,
de nemcsak a kommunikációs
tevékenységük, hanem a cég
felépítése, struktúrája, működése is példaértékű” – nyilatkozta
lapunk kérdésére az 1990-ben
alakított szakmai érdekvédelmi
szervezet főtitkára.
Dr. Papp Mária kiemelte a
cég időben felismerte az önkormányzatokkal való együttműködés fontosságát, akiknek a legmagasabb szinten elégítik ki az
igényeiket, hisz ők a legnagyobb
megrendelői a vállalatnak.
„A víz az egyik legfontosabb
elem az emberek számára. Éppen ezért teljesen egyértelmű
számomra, hogy ez a közszolgáltatás maradjon közkézen, de
kemény szabályok közé szorítva,
teret adva az ellenőrzéseknek is”
– vélekedett a MAVÍZ főtitkára.
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Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
+36-30-22-49-350

dunakeszin
a tóvárosban

szolt ember létkérdéseivel. A 10
művész munkája különféle szálakon kötődik a Szent Iváni éjszakához, és a tűzünnep más-más
aspektusát szólaltatja meg.
A figurális alkotások mellett
félabsztrakt és nonfiguratív témák kerültek elő, melyek különböző nyelveken nyertek megfogalmazást: a drámai hangvételtől
kezdve a szarkasztikus-ironikusig és a játékos könnyedségig. A
művészek egy része a hangsúlyt
a történetmesélő, narratív elemre
helyezte, s így a művek kiindulópontja egy-egy mitologikus jelenet lett. Másoknál a fény spirituális útja és allegorikus küzdelme
jelenik meg központi témaként.
A kiállítás-megnyitó után a
zene vette át a főszerepet – Cs.
Nagy Ildikó zongoraművész csodás előadásában, majd Daru Katalin előadóművész kalauzolta el a vendégeket a Shakespeare-i Szent Iván éj rejtelmeiben. Végezetül az estet stílusosan, az Ámulat Társulat
tűzperformansza zárta.
Maczkay Zsaklin

• E ladó Dunakeszin, a Malomárok-dűlő „Epresben” jelenleg külterületi, 1200m2-es
telek. Érdeklődni: +36-30-214-8368

•D
 unakeszin és/vagy környékén nagy tapasztalattal, és jó referenciákkal

rendelkező aerobik edző oktatást vállal, vagy partnereket keres. Elérhetőség:
pcgabi30@gmail.com

•C
 NC gépkezelőket keresünk Budapest környéki munkahelyre (szakirányú végzettség, ill. bizonyítvány szükséges). Érd.: 10-16 óráig, Tel.: +36-70-342-6751,
06-32-769-001. E-mail: lolo2009@freemail.hu

programajánlója
Barokk jelmezverseny
a XVIII. Váci Világi Vigalomban
Vegyen részt a Váci Világi Vigalom ünnepélyes menetében barokk kort
idéző jelmezben! 2010. július 24-én, szombaton 10 órakor a Kőkaputól
(Vác, Dózsa György út) indul a XVIII. Váci Világi Vigalom felvonulása.
Értékelés és díjkiosztás: 11 órától a Főtéri Színpad
Minden résztvevő ajándékban részesül!
Az értékelés fő szempontjai a kreativitás és korhűség. A jelmezkölcsönzőből
vett öltözék kizáró ok.
A jelentkezés határideje: 2010. július 20.
Jelentkezni lehet: e-mailen: mimk13@dunaweb.hu valamint
a Madách Imre Művelődési Központ információján megtalálható jelentkezési
lapon. www.mimk.vac.hu

XVIII. Váci Világi Vigalom
Július 23. péntek
Nyitóhangverseny: Miklósi András
orgonaművész és a Váci Szimfonikus
Zenekar, Dagda együttes, Pálinkás Gergely
smooth jazz, Bijou, Mobilmánia,
Karthago

Július 24. szombat
Nyitóceremónia a barokk jegyében.
Barokk jelmezverseny
Szabó Sándor és Josep Manzano gitárművészek,
Szent Cecília Kórus, Bohém Ragtime Jazz Band,
Sziget Színház: Egy szoknya, egy nadrág,
DJ Dominique, Balázs Fecó

Július 25. vasárnap
Katáng, Bende Quartet, Jeszenszky
Produkció: Musical és olasz dalest
Nagy Bandó András, Crockodeal,
Első Emelet

Gasztronómiai ajánlat: BAROKK
mestercukrász Mihályi László különleges
desszertje- Desszert szalon, Vigalmi barokk
menü Mária Terézia kedvencei- Barlang
Étterem és Bár www.vacivigalom.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvénysorozat programjai díjtalanok!
További jegyértékesítés: Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160, www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
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ba jöhet, majd eldől melyik lesz a
legmegfelelőbb. A zenekar gőzerővel készül és próbál a fellépésre, mindaddig feljátszó koncerteznek, többek között a Kismarosi
Kávébárkában, ahol másodízben is
fergeteges hangulatot varázsoltak
a romantikus kertbe. Az akusztikus formáció jelenlegi felállása:
Stadler Géza: gitár-ének, Juhász
Eszter: ének, Wanderlich Béla basszusgitár-ének, Jakus Ábel: gitár. A M.Á.S.I.K zenekar sajátossága, hogy valóban minden hangszer a saját hangján szól, nincs háttér alap, kizárólag védőháló nélkül,
azaz semmilyen külső segítséget
nem igénybe véve, élőben zenélnek az előadók, saját szerzeményeiket játszva, magyarul.
Legközelebb, július 23-án a Váci
Vigalomban találkozhatnak az érdeklődők a zenekarral. Bővebb információ, a www.hangadomusic.
hu oldalon található.
A szerkesztőség nevében is sok
sikert kívánok a további örömteli zenéléshez!
Frenyó Krisztina

Verőce zenével és irodalmi ös�szeállítással egybekötött kiállítás-megnyitóval ünnepelte Szent
Iván varázslatos éjjelét.
A Nap, mely a téli napfordulótól kezdve mind magasabban
jár, ezen az éjszakán éri el pályája csúcsát, melyre a hanyatlás
féléves periódusa következik. A
természettel mágikus összhangban élő, archaikus ember örömtűzzel köszöntötte egykor a Nap
évente ismétlődő fordulópontjait, hogy égig érő máglyák fényével támogassa a Nap küzdelmét,
mely – hite szerint – ekkor vívta örök, kozmikus harcát a sötétséggel. E szellemi tartalom adhatott később okot arra, hogy a kereszténység, megőrizve az ősi hagyományokat, e napot Keresztelő
Szent János (Janos~Ivanos) napjává nyilvánítsa.
A Verőcei Műhely június 24-i
kiállításának e mitikus tűzünnep
volt a rendezőelve, ahol – ily módon – egymásra talált a múlt és
a jelen, s az alkotásokon ősi bölcsességek és metafizikai kérdések keveredtek a modern, haj-

A váci Madách Imre Művelődési Központ
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Vác színes kulturális életének szerves részeként működik
a M.Á.S.I.K zenekar, amelynek
elődje, 2001 őszén alakult Váci
Rave néven. Stadler Géza, aki a
banda alapítója, kezdetben csak
egy elhunyt zenész-barátjuk, Füzesi Sándor néhány megmaradt
szerzeményét szerette volna az
utókornak átadni, megőrizni, ám a
sors úgy hozta, hogy e nemes gondolatból egy hosszabb lélegzetvételnyi ügy lett. 2004-ben, a Váci
Rave alkotói válságba került. Ezután Stadler Géza, Szabó Gergely,
Wanderlich Béla kiegészülve Nagy
Józseffel (ex-Polaris) és Albert Lucával létrehozták a M.Á.S.I.K. zenekart. Debütálásukra a zenekar
verőcei klubjában került sor 2004
decemberében. A zenekar rendszeresen fellép a Váci Világi Vigalomban, a Váci Művelődési Házban, Verőcén, budapesti klubokban. A közeljövőben a M.Á.S.I.K,
egy akusztikus koncertet ad, ahol
majdan DVD felvétel, hanganyagrögzítés is készül. Több különleges jó akusztikájú helyszín is szó-

Szent Iván éji kiállítás
a Verőcei Művelődési
Házban

I−

'M.Á.S.I.K,'
védőháló nélkül
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Megnyitottunk!
Új áruház tele élményekkel!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy június 25-én megnyitott a Tesco áruház Vácott, a Deres utca 2.
szám alatt, ahol egy helyen megtalál mindent,
amire a mindennapi bevásárlás során szüksége
lehet. Ingyenes parkolóval, vonzó akciókkal,
folyamatosan megújuló választékkal, és nagyszerű árakkal várjuk a hét minden napján, éjjelnappal, hogy a napi bevásárlás ne csak egyszerűen kellemes legyen, hanem valódi élményt is
nyújtson az egész családnak!

Friss ízek, friss élmények
Válogasson kedvére helyben sütött kenyereinkből és
péksüteményeinkből, valamint a friss zöldségekből,
gyümölcsökből és húsáruból! Keresse kulináris
különlegességeinket is, hogy a nemzetközi konyha
ízeit bármikor a családi asztalra varázsolhassa!

Jöjjön el hozzánk a Tesco
ingyenes buszjáratával!
Ingyenes buszjárat
menetrend:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TESCO áruház irányába csak
felszállni lehet a buszra, és a TESCO áruháztól induló járatokról csak leszállni lehet. Megértésüket köszönjük.
Megállók: TESCO Áruház Vác – Hajógyár – Hétkápolna
templom / temető – Zöldfa utca – Kölcsey Ferenc u. –
Nagymező út / Forte gyár – Csányi körút / Honvéd u. – Buszpályaudvar – Öntöde – Deákvári főtér (ABC) – Vörösmarty
tér – Nógrádi u. – Telep u. – Csányi körút / Honvéd u. sarok
– Csányi körút / Földváry Károly tér – TESCO Áruház Vác
Indulási idôpontok: 8:10, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
A járat ünnepnapokon nem közlekedik.

Várjuk szeretettel!
VÁC

VÁC
2600 Vác, Deres u. 2.
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Váci kézilabdás
világbajnoki ezüstje

2000 jobbszélsője, Gábori Máté
(képünkön) volt. A fiúk biztosan
jutottak túl a csoportmeccseken,
majd a kieséses szakaszban sem
találtak legyőzőre. (Az elődöntőben roppant izgalmak után nyertek a házigazdák ellen.) A fináléban aztán a világ legjobbjai, a
brazilok bizonyították hegemóniájukat, így a mieinknek – köztük a váci játékosnak – a bravúros ezüstérem jutott.

A törökországi Antalya volt a
helyszíne a negyedik alkalommal
megrendezett női és férfi strandkézilabda világbajnokságnak. A
végül 7. helyen záró hölgyek keretében találhattuk a Syma Váci
NKSE fiatal tehetséges játékosát, Gróz Kittit. Az erősebb nem
nemzeti csapatának edzője a Váci
KSE volt játékosa, Hajdu Tamás,
a csapat egyik meghatározó játékosa pedig a Váci KSE-Taxi

Egészségtábor a legötletesebbeknek
Tíz település 19 iskolájából több
száz alkotással vettek részt általános iskolás korú fiatalok azon
a pályázaton, melynek 30 legötletesebb alkotója ingyenes bala-

toni egészségtáborozáson vehetett részt a Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány,
a Vác Városi Balesetmegelőzési
Bizottság és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány jóvoltából – tájékoztatta lapunkat
Bíró György.
A négy napos tábornak szinte minden percében érdekes és
tanulságos programok szerepeltek, melyeket olyan kiváló szaktekintélyek szerveztek, mint pl.
Bozsó Zoltán rendőrtábornak és
Cservenák Gyöngyvér, akik a

balesetmegelőzés, Bíró György,
a környezetvédelem, Sturcz Anita az egészséges életmódra nevelés témájában adott hasznos
tanácsokat, míg Dr. Silling Tibor a drogmegelőzés jelentőségre hívta fel a fiatalok figyelmét.
A sok-sok érdekes és tanulságos program között a gyerekek körében a legnépszerűbb az
volt, amikor a tó két leggyorsabb rendőrségi-motorcsónakja vendégül látta a táborozókat
egy-egy igazi motorcsónakos
üldözésre.

Hatalmas bírói bakik borzolják a csapatok és a nézők kedélyét
a dél-afrikai világbajnokságon

Dél-amerikai varázslat,
európai visszaesés
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Elhunyt Czmarkó Gyula
„Mély fájdalomal tudatjuk, hogy a szeretett és felejthetetlen jó
férj, édesapa, nagypapa, testvér és rokon Czmarkó Gyula életének
70., boldog házasságának 40. évében 2010. június 4-én türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunktól 2010. július
6-án 13 órakor a Váci Székesegyházban szentmise keretében búcsúzunk. Drága emléked szívünkben örökké él!
A gyászoló család”

Galambos Péter
VK-versenyt nyert

A hagyományoknak megfelelően idén is három világkupa
versenyt rendeznek a világ legjobb evezőseinek. A május végi
bledi futam után június közepén
München adott otthont a második megmérettetésnek. A versenyre a Vác Városi Evezős Club
sportolói közül a női egypárevezősben rajthoz álló Szabó Katalin
végül a C-döntő negyedik helyét
szerezte meg. Fantasztikus sikert
ért el a férfiak könnyűsúlyú egypárevezős viadalán az ebben a
szezonban szinte verhetetlen ifjú
váci titán, Galambos Péter! A 23
éves evezős az előfutam megnyerése után második helyről került
be középfutamából a fináléba. A
döntőben a táv háromnegyedéig
taktikus versenyzéssel új-zélandi
riválisa mögött haladt, majd a táv

Galambos Péter (jobbra) és edzője, Rapcsák Károly ebben az esztendőben
verhetetlen párost alkot

végén robbantva magabiztosan
tört az élre és közel három másodperces előnnyel nyerte a ver-

senyszámot. Az idei világkupa
sorozat záró állomása július közepén a svájci Luzernben lesz.

A Dél-Afrikában zajló labdarúgó világbajnokságon az eddigiek alapján megállapítható, hogy a sokak által esélyesebbnek vélt európai válogatottak teljesítménye hullámzó, ugyanakkor Dél-Amerika képviselői valamennyien túlélték a csoportkör küzdelmeit. Hatalmas bírói tévedések is borzolják a kedélyeket,
és egyre sürgetőbbé válik a sokak által követelt videobíró bevezetése a nagy tornákon.
Véget értek a dél-afrikai világbajnokság csoportküzdelmei –
sőt, lapzártánk után már ki is alakult a legjobb nyolc mezőnye –,
és bizony eddig nagy meglepetéseknek is szemtanúi lehettünk. A
végső sikerre is esélyesnek tartott válogatottak közül kiesett a
címvédő Olaszország, a négy évvel ezelőtti ezüstérmes Franciaország, és a vb-k történetében
első alkalommal nem élte túl a
csoportküzdelmeket a rendező
ország válogatottja. Ráadásul a
nemzeti válogatottak vetélkedése
mellett a földrészek is megmérettetnek, s az eddigi összecsapások
alapján nem valami jól áll az öreg
kontinens szénája.
Európa 13 képviselőt küldhetett az idei vb-re, s a csoportmérkőzések lezárását követően
mindössze heten maradtak versenyben, és azóta már az angolok
is kiestek a további küzdelmekből. Mivel lapzártánk után került
sor a holland-szlovák és a spanyol-portugál nyolcaddöntőkre,
így biztosra vehető, hogy összesen négy európai válogatott marad a legjobb nyolc között.
Hasonló csalódás a fekete kontinens eddigi szereplése: hat afrikai együttes közül egyedül Ghána élte túl a csoportmérkőzéseket, sőt a fekete csillagok már a
nyolc között járnak. Algéria, Nigéria és Elefántcsontpart mindössze 1-1 pontot tudott szerez-

ni, Kamerun pedig három mec�csen is betlizett. Egyedül Dél-Afrika tudott négy pontot szerezni,
ám ez is csak arra volt elég, hogy
csoportjában a harmadik helyet
szerezze meg.
A kontinensek közül Amerika
tűnik az első kör abszolút nyertesének: nyolc rajthoz állt válogatottja közül hét csapat jutott be a
legjobb 16 közé! Azóta a nagyon
szépen és eredményesen játszó
argentinok és uruguayiak már
negyeddöntősök, de legalább
még egy dél-amerikai csapat ott
lesz a negyeddöntőben. Sőt, lehet, hogy kettő, ugyanis Paraguay és Japán meccsén eldől, vajon Ázsia is képviselheti-e magát
a legjobb nyolc között.
A fő gondot egyébként a hatalmas bírói bakik jelentik. A
nyolcaddöntőben például az angol Frank Lampard lövése a felső lécről a gólvonal mögé pattant – majd egy méterrel –, ám
az uruguayi Jorge Larrionda nem
ítélt gólt. Ezzel lett volna 2-2 a
38. percben, a meccset végül 4-1re a német nyerték, és jutottak
a legjobb nyolc közé. Az argentin Carlos Tevez lesről fejelt gólt,
ám az olasz Roberto Rosetti as�szisztense nem jelzett, ráadásul
az óriási kivetítőn azonnal vis�szajátszották az esetet, amit a játékvezetői hármas is látott, ám a
nyilvánvalóan szabálytalan gólt
mégis megadta Rosetti. Igaz,

nem tehetett mást, hisz a szabályok ezt írják elő. A két óriási hiba miatt ismét megélénkült
azok hangja, akik videobíró bevezetését tartják szükségesnek.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) közleményben jelezte: nem kommentálja a dél-afrikai világbajnokság vasárnapi
nyolcaddöntőinek bírói tévedéseit. „A játékvezetők mérkőzés
alatti döntéseivel kapcsolatban a
FIFA nem tesz semmilyen megjegyzést” - állt a levélben.
Sőt! A FIFA vezetői szerint
nagy hiba volt visszajátszani a
johannesburgi Futballváros stadion kivetítőjén Carlos Tevez lesgólját. A szövetség szóvivője szerint komoly indulatokat szült a
vitatott találat ismétlése, mert az
vezetett többek között a félidőben a mexikói kispadnál kialakult dulakodáshoz. „Ez nem történhetett volna meg – nyilatkozta
Nicolas Maingot, a FIFA szóvivője. – Nagy hiba volt, mely nem
fog megismétlődni.”
Örömteli hír viszont, hogy a
dél-afrikai
világbajnokságon
egyelőre kevesebb a sérülés, mint
a megelőző két hasonló tornán.
Ráadásul eddig „hiába” dolgoztak a doppingszakemberek: a levett minták elemzésének tanúsága szerint minden eddig ellenőrzött játékos tisztának bizonyult.
- molnár -
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