4
Karatekutya:
költségvetés
A testületi munka legnehezebb része hallgatni ismétlõdõ, üres, önigazoló mondatokat. Például amiket egy költségvetés elfogadása elõtt muszáj a polgármesternek elmondani, hogy legalább a látszatot fenntartsa. De a számok, az önmagukkal összevetett korábbi ígéretek magukért - és ellene - beszélnek.
További kommentár helyett
álljanak itt azok a SZÁMOK
és azok az ígéretek, melyek
személyesen a polgármestertõl származnak.
Az ÍGÉRETEK-bõl pedig
nem valósult meg szinte semmi.
Rácz Nándor

Összenõtt, ami összetartozott
Az titokzatos offshore cég címére költözött a Dabas
Castrum Kft.
2003-ban, azaz öt éve írtunk elõször a SPAR néven elhíresült, városfejlesztésnek álcázott ingatlan
fejlesztésrõl. Micsoda cirkusz
volt, a kézzelfogható, legnyilvánvalóbb dolgokat is nekünk kellett
az önkormányzat helyett bizonygatnunk, az információkat az újságunkban a dabasiak számára
közzétennünk.
Az önkormányzat kiadványaiban még a süllyedõ hajó helyett
is csak a taton hegedülõ zenészek játékáról írtak.
Számunkra viszont közeledik az
utolsó írás idõpontja.
Az ilyen dolgok sose maradnak
örökre titokban, elõbb-utóbb valaki úgy is mond valamit, tesz valamit, ami fellebbenti a fátylat,
hogy ki is állt ténylegesen a beruházásban partner vállalkozónak
oly elõnyös döntések mögött.
Most is történt valami, levél jött a
cégbíróságtól, hogy a Dabas
Castrum Kft. - székhelyét a cég a
dabasi önkormányzat címérõl a
teljes üzletrész megvásárlását követõen az új tulajdonos megváltoztatta, azt áthelyezte Budapestre, a Thököly út 66. szám alá.

Na és ki az a cég, aki még
ugyanezen a címen megtalálható? Na ki?
Akinek a dabasi beruházáshoz,
a dabasi vállalkozókhoz, politikusokhoz való kapcsolódási
pontjai oly régóta foglalkoztatnak bennünket, igen, a S.A.I.
Hungary Kft. nevû offshore

cég, akinek az ismeretlen tulajdonosai a SPAR üzlethelység
tulajdonjogát, és az abból eredõ
bevételt olyan "ügyesen" megszerezték.
Már nem kell bizonygatnunk
többet, hogy VAN összefüggés a
DABAS Castrum Kft. és az offshore cég tulajdonosai között.

És már csak egyszer kell írni a
kérdésrõl, amikor kiderül, ki(k)
is ez(ek) a tulajdonos(ok).
Ha ez után az információ után a
polgármester és a testületi
többséget adó DAFI semmilyen lépést nem tesz, akkor az
akár válaszként is felfogható.
Rácz Nándor

Az ERECO hulladék-feldolgozójának a környezetre gyakorolt hatása jelentõs állapította meg 3533/4-2007. sz. határozatában az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Ócsára
tervezett beruházás kapcsán, amivel egyetértett az Országos Közegészségügyi Hivatal is. A szakhatóság elõírta a
hatásterületen élõ lakosság egészségi állapotának felmérését, az egészségi hatások ismertetését, az egészségi kockázatot, és kockázat mérséklési módjainak kidolgozását.
Tisztára, mint a régi viccben, amikor a bölcs embertõl kérik a tanácsot, mert pusztulnak a libák. Minden nap van
valami új ötlete, és amikor az utolsó liba is elpusztul azt
mondja: Kár, pedig még annyi jó ötletem lett volna!

– Hallotta Kamilla néni, hogy a dabasi temetõt már négy
oldalról veszi körbe ipari terület?
– Jaj kislányom, hála a magasságosnak! Így legalább lakópark biztosan nem lesz belõle!
„A tavak és folyók fenntartanak bennünket; ott
csörgedeznek a föld vénáiban és a miénkben is. De
ügyelnünk kell arra, hogy ne szennyezzük el oket, nem
gondolva a jövovel.”
Al Gore
„Korunk embere válaszúthoz érkezett. Vagy továbbra is
a vak fogyasztói lét foglya marad, kiszolgáltatva az új
technológiák és az anyagi javak… felhalmozásának, vagy
pedig keresi és megtalálja a lélek felelosségéhez vezeto
utat…”

Odafigyelnek ránk

Tarkovszkij

19%-kal emelte meg a képviselõtestület a szemétszállítás díját

Alpolgármesterhez és megyei képviselõhöz egyaránt méltatlan stílusú cikket írt Szandhofer János
a legutóbbi Odafigyelõbe a közelgõ helyi népszavazás kapcsán. Tartalmilag azonban nagyon sok
dolgot hasonlóan látunk:
Az írásból egy fontos részlet hiányzik: mennyi pénzt ígért az ERECO a kézilabda egyesület vezetõjeként neki, aki korábban Ócsa kapcsán nyíltan ellenezte, most – még a helyi népszavazás elõtt –
mégis megszavazta a beruházást lehetõvé tévõ határozatcsomagot.
RN

A nyájas olvasó akár már meg
is kaphatta az elsõ emelt összegû számlákat, és akkor az
elsõ fejvakarásokon már túl is
van, 1331 Ft-ról 1590 Ft-ra
ugrott a fizetendõ összeg.
Majdnem 20%? Hát ez
hogy…?
A Statisztikai Hivatal indexe
szerint a 2007 évi infláció 8%
volt. Az is túl sok, hát még
19%!
A hulladék szállítás díjának
emelésével egyáltalán nem értünk egyet, nem szavaztuk
meg. A részben önkormányzati tulajdonban lévõ cég nye-

reséges, sõt komoly osztalékot is fizet a tulajdonosoknak
a nyereség után.
Magyarul: a lakosságról húznak le még egy bõrt, a szemétszállítási díj címén tesz szert
az önkormányzat haszonra.
Nyilván a szakmai befektetõ a
ludas, õ akarja a cég nyereségét az égbe emelni, szegény
önkormányzat meg csak tûri,
hogy az emberektõl elvett, az
indokolt árnál magasabb öszszegbõl összejövõ nem kevés
hasznot a zsebébe dugják.
Ez nem hulladékszállítási díj,
ez inkább egy adó, amit min-

denkire egyformán vetettek
ki, függetlenül attól, mennyi
hulladék keletkezik a háztartásában.
Ezt az "adó"-t most 20%-kal
feltekerték, had legyen még
több a profit, amit el lehet
osztani. Ahelyett, hogy a fölösleges kiadásoktól szabadulnának meg, az emberekkel fizettetik meg ezeket. Szívesen
mondanám, hogy ez a mélypont, de az eddig tapasztalataim azt mutatják, még lesz
néhány ilyen döntés.
Rácz Nándor

