
Az Európa Tanács 
Táj Díjáért

Sajtótájékoztatón jelentette 
be dr. Bóth János polgármester, 
hogy – négy díjazott közül – har-
madik díjban részesült a Gyadai 
tanösvény kialakítása, az Euró-
pa Tanács Táj Díjának nemzeti 
pályázatán. A pályázó Vác Vá-
ros Polgármesteri Hivatala és a 
Vác Város Környezetvédelméért 
Alapítvány volt, a díjról szóló 
oklevelet is a város polgármes-
tere és az alapítvány titkára, Bíró 
György vette át a környezetvé-
delmi és vízügyi minisztertől, 
nyilvános ünnepség keretében. 
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Régiós infl uenza 
helyzetkép

Az Országos Epidemiológiai 
Központ által közzétett 6. heti 
tájékoztatóból megtudhattuk, 
hogy a február 2-8. közötti héten 
az ország lakosságának mintegy 
0,4 százaléka, közel 40 ezer be-
teg fordult orvoshoz infl uenzás 
panaszok miatt. A 20 százalékos 
lakossági mintán végzett meg-
fi gyelés alapján megállapítható, 
hogy a 6. héten 32 százalékkal 
több beteget regisztráltak a fi -
gyelőszolgálatra kijelölt orvosok, 

mint az azt megelőző héten. Va-
lamennyi közigazgatási területen 
nőtt a betegek száma, azonban az 
egyes megyék érintettségében je-
lentős eltérések voltak.

A Közép-magyarországi 
régió területén 2009. 2. heté-
vel kezdődően folyamatosan 
emelkedett az infl uenzára jel-
lemző tünetekkel orvoshoz for-
dulók száma, olvashattuk az 
ÁNTSZ február 11-én közzé-
tett lakossági tájékoztatójában. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Lehetőség a munkahely-megőrző 
és foglalkoztatási támogatásra 

A gazdasági válság egyik mé-
rőszáma a munkalehetőségek vál-
tozása, erről pedig a munkaügyi 
központok rendelkeznek adatok-
kal. Dr. Sabacz Róberttől, a Kö-
zép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központ váci kiren-
deltségének vezetőjétől kértünk 

tájékoztatást. 
- Mióta érzékelik a válság ha-

tását?
- Gyakorlatilag novemberben 

kezdődött az elbocsátási hullám 
a legnagyobb munkáltatóknál, 
illetve azóta elmaradtak a fl uk-
tuáció pótlására szolgáló bejelen-

tések. Gyakorlatilag létszámstop 
állt be azoknál a cégeknél is, ahol 
nem volt elbocsátás, és csak egy 
nagyon szűk kör az, ahol folya-
matos a bővülés. A regisztrált ál-
láskeresők száma november má-
sodik felétől december második 
feléig közel háromszáz fővel nőtt.

(Folytatás a 4. oldalon)

Február elsejétől tilos a szeszes 
ital fogyasztása Vác közterületein. 
Erről januári ülésén döntött a város 
képviselő-testülete, két képvise-
lő, Ferjancsics László és Makrai 
Zsolt javaslatára. Az előterjesztő, 
Makrai Zsolt elmondta, hogy lakó-
telepi képviselőként folyamatosan 
szembesül a közterületeken való 
randalírozás, a parkokat, a Duna-
partot elborító üres italos dobozok, 
üvegek miatti panaszokkal. 

A képviselő-testület, részben 
hasonló okok – a közterületek 
tisztasága – miatt, részben pedig 
egészségügyi szempontból, január 
elsejével úgynevezett csikkrende-
letet léptetett életbe, vagyis, közin-
tézmények közvetlen környezeté-
ben dohányzási tilalmat rendelt el. 

Makrai Zsolt szerint, a közte-
rületi alkoholfogyasztás tilalma 
kiegészíti a közterületi dohány-
zást korlátozó rendeletet, és ha-
tékonyabb fellépést tesz lehetővé 
a város rendjének megtartása ér-
dekében. A tiltott helyen való do-
hányzáshoz hasonlóan, a köztéri 
alkoholfogyasztás is szabálysértés-
nek minősül. Ez alól kivétel az en-
gedéllyel tartott rendezvény, illetve 
a vendéglátóhelyek teraszai. A sza-
bályok betartatását a rendőrség és a 
közterület-felügyelet is ellenőrzi.
    
  B. J.(Folytatás a 3. oldalon)

Alkohol-
tilalom Vác 

közterületein

Egy hónap alatt 800 új munkanélküli

Dr. Sabacz Róbert: Novemberben kezdődött az elbocsátási hullám

Naponta közel ötszáz munkanélkülit fogadnak a váci Munkaügyi Központban

FOTÓ: KESZIPRESS
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Az Európa Tanács Táj Díjáért Adócsökkentés és 
a szociális rendszer átalakítása

Járai Zsigmond: A magyaroknak összetartónak kell lenniük 

Nem az egészségügy és az okta-
tás költségein kell spórolni, hanem 
a minisztériumok számát csökken-
teni, valamint az állami, drága au-
tókat olcsóbbakra cserélni – hallot-
tuk Vácott, a művelődési központ 
kamaratermében rendezett, Legyen 

a vendégünk! közönségtalálkozón, 
melyen Járai Zsigmond, az Orbán-
kormány volt pénzügyminisztere, 
a jegybank korábbi elnöke beszélt 
arról, hogyan érinti a világgazda-
sági válság Magyarországot.

A Fidesz váci szervezete által 
indított sorozatnak – melynek fő-

védnöke Bábiné Szottfried Gab-
riella, a Fidesz MPSZ területi vá-
lasztmányának elnöke, Sződliget 
polgármestere – most is nagy 
sikere volt, sokan voltak kíváncsi-
ak az előadásra és sokan tették fel 
kérdéseiket, hiszen a válság min-

den családot közvetlenül, vagy 
közvetve is érint.

A Nagymaroson élő Járai Zsig-
mondot és a vendégeket – köztük 
dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pököt Kovácsné Szabó Ágota, a 
közönségtalálkozó egyik szerve-
zője köszöntötte, majd Sajó Sán-

dor: Magyarnak lenni című versét 
Koren Gábor mondta el.

Járai Zsigmond először arról be-
szélt, hogy az amerikai bankok által 
adott „olcsó” hitelek robbantották 
ki az 1929-es évekhez hasonló vi-
lágválságot. Ami pedig Magyar-
országot illeti, a válság az európai 
országok közül bennünket sújt 
legjobban. A hazai intézkedések 
a válság kezelésére gyakran szak-
szerűtlenek, kapkodóak, erőtlenek, 
néha kifejezetten mélyítik a vál-
ságot – hallottuk. Mindenesetre a 
reformok elkerülhetetlenek, ehhez 
szükség van az adócsökkentésre és 
a szociális rendszer átalakítására, a 
jelenleginél több pénz kell biztosí-
tani gazdaságfejlesztő programok-
ra, amelyekkel új munkahelyeket 
lehet teremteni, valamint spórolni 
az államigazgatási kiadásokon. 
Az előadás végén Járai Zsigmond 
kiemelte: a magyaroknak összetar-
tónak kell lenniük, mert összetartó 
nemzet tud csak könnyen kilábalni 
a válságból.

A sorozat következő vendége 
február 20-án, pénteken 18 órakor 
a váci Galamb utcai Oktatási Köz-
pontban dr. Csókay András, idegse-
bész professzor lesz. Előadásának 
címe: Ha Isten velünk, ki ellenünk?

FISCHER ERZSÉBET

(Folytatás az 1. oldalról)
A bírálóbizottság szerint, a 

tanösvény kialakítása a Gyadai-
réten – a Naszály hegy oldalában, 
Katalinpuszta közelében - egy 

szeletét képezi Vác Város Ön-
kormányzata példaértékű termé-
szet- és tájvédelmi, -fejlesztési 
tevékenységének. 

A projekt pozitív példát ad egy a 
környezeti nevelést ökoturisztikai 

eszközökkel segítő tanösvényről. 
A lakosság környezeti szemléle-
tének formálásán keresztül járul 
hozzá a táji értékek megőrzésé-
hez. A program hazai viszony-

latban példaértékű eleme, hogy 
a létrehozott tanösvény kezelése, 
folyamatos fejlesztése megoldott. 
Példaértékűnek tekinthető az épí-
tett elemek művészi igényű ter-
vezése és kivitelezése. A díjátadó 

ünnepségen ott volt a Corvinus 
Egyetem Tájvédelmi Tanszék-
ének vezetője, dr. Csima Péter és 
több hallgatója is. Ugyanis, mint 
azt már a sajtótájékoztatón mond-
ta dr. Bóth János, a siker közös 
munka eredménye. A tanösvény 
felépítésére eleve együtt pályázott 
a Tetra Alapítványnál a városi 
önkormányzat, a környezetvé-
delmi alapítvány és az Ipoly Erdő 
Zrt., és az elnyert támogatásból 
2005-ben megkezdett munkában 
nagy szerepe volt a Corvinus 
Egyetem tájépítész hallgatóinak 
és a Duna-Dráva Cement Kft. 
anyagi támogatásának. A nemzeti 
tájdíj-pályázaton elért eredmény 
jelentőségét az is emeli, hogy 
az oklevelet négy minisztérium 
közösen adta ki. Az Európai Táj 
Egyezmény 2004-ben lépett ha-
tályba, 2005-ben Magyarországon 
is csatlakozott az egyezményhez, 
amelynek kiemelkedő programja 
az Európa Tanács Táj Díja. Ezt 
először 2009-ben adományozzák, 
a tájdíjra a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium terjeszti 
fel a nemzeti pályázat valamelyik 
díjazottját.  

BORGÓ JÁNOS

A Gyadai tanösvény lett a nemzeti pályázat harmadik helyezettje

KERESÜNK 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

ELADÓ, KIADÓ LAKÁSOKAT,
 INGATLANOKAT!

Közvetítői díj: 2%

A Madách Imre Művelődési Központ új kamara-
termében tartották meg Vác Város Környezetvédel-
mi Charta szövetsége alakuló ülését. Az országban is 
úttörőnek számító kezdeményezés alapja – mint kö-
szöntőjében dr. Bóth János polgármester elmondta - a 

képviselő-testület által már korábban elfogadott stra-
tégiai dokumentum volt, ez tette lehetővé a szervezés 
megkezdését. A chartához végül 22 cég, intézmény, 
szervezet csatlakozott alapító tagként. A charta előd-
jének tekinthető a Duna-Dráva Cement Kft-vel kötött 
megállapodás, illetve az a tájékoztatási és társadalmi 
ellenőrzési rendszer, amelyet a Nahlik György vezette 

kontrollcsoport valósított meg. 
A környezetvédelmi charta azt célozza, hogy az 

önkormányzat és a városban működő vállalatok, 
vállalkozások, különböző szervezetek, intézmények 
vállaljanak kötelezettséget a környezet védelmére, 
a feladatok közös megoldására. Az elfogadott do-
kumentum szerint, az együttműködés nemcsak a 
környezet-és természetvédelemre, hanem például, 
az épített környezetre, területfejlesztésre, energia, 
közlekedés területére, kémiai biztonságra, az oktatás 
és szemléletformálásra, a globális problémákkal ösz-
szefüggő helyi tennivalókra is kiterjed. A chartához 
bármely jogi személy csatlakozhat. 

Az alakuló ülés résztvevői elfogadták a szövetség 
alapszabályát, háromtagú ügyvivő testületet válasz-
tottak. A testület elnöke Nahlik György biológus, a 
charta szervezője lett, tagjai Beckné Alapi Julianna 
vegyészmérnök, a városi környezetvédelmi iroda 
vezetője és Vácy Károly vegyészmérnök, volt önkor-
mányzati képviselő. A testület megbízatása három 
évre szól. Az alakuló ülés a charta díszkötésű pél-
dányainak aláírásával fejeződött be. A charta szö-
vetsége első konferenciájára az év utolsó hónapjában 
kerül sor, ekkor értékelik majd az együttműködés 
eredményeit.

B. J.

Megalakult a váci környezet-
védelmi charta szövetsége

 

A közösség méltán lehet büszke az elismerésre

A chartához 22 cég és intézmény csatlakozott

Járai Zsigmond az elmaradt intézkedések miatt bírálta a kormányt
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Közösségi szolgáltatások 
a Naszály-Galga TISZK-ben

A versenyképesség növelésé-
hez ma már nélkülözhetetlen a 
pályaorientáció, az életútra vo-
natkozó karrier-tanácsadás, hi-
szen olyan helyzetekben, mint a 
pályakezdés vagy a munkahely-
váltás elengedhetetlenül fontos 
az önismereti képesség.

A pályaorientációs tanács-
adás hozzájárulhat még az 
egyenlőtlenségek mérséklésé-
hez, az eltérő feltételek között 
működő intézményekben ta-
nuló diákok esélynöveléséhez. 
Ennek fontosságát felismerve a 
Naszály-Galga TISZK az isko-
larendszerű szakképzés mellett 
olyan közösségi szolgáltatáso-
kat iktatott be programjába mint 
a pályaorientációs tanácsadás, 
karrier-életvezetési és önértéke-
lési tanácsadás.

A váci Naszály-Galga TISZK-
ben a szakképzés szervezése 
mellett közösségi funkciókat is 
ellátnak, amelyek keretében pá-
lyaválasztási és pályaorientációs 
tanácsadást nyújtanak a partner-

iskoláikban valamint környék-
beli iskolákban tanuló diákok 
számára. Karrier-életvezetési-
önértékelési tanácsadást is vég-
zünk, rendszeres felmérések és 
tesztek segítségével adnak pá-
lyaválasztási tanácsot és készí-
tenek életpályaterveket.

A hátrányos helyzetű fi atalok 
és családtagjaik részére csa-
ládpedagógiai szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségét is 
biztosítják.

E funkciók sikeres alkalmazá-
sa lehetővé teszi, hogy a tanulók 
számára az iskola ne pusztán a 
korszerű szakmai ismeretek át-
adására szolgáló intézmény le-
gyen, hanem olyan támogatást, 
hátteret biztosító szakemberek 
csoportja is, akik az egyéni ké-
pességeket, felmerülő problé-
mákat krízishelyzeteket, családi 
körülményeket fi gyelembe véve, 
személyre szabott tanácsadás-
sal, életvezetéssel segítik a ta-
nulót, esetlegesen a szülőt vagy 
a nevelőt.

Az ilyen közösségi feladatok 
ellátása már rövidtávon hozzá-
járul a lemorzsolódás megaka-
dályozásához, erősíti a tanulók 
és pedagógusok közösségi kohé-
zióját valamint a Naszály-Galga 

TISZK és az azt körülvevő gaz-
dasági szereplők kapcsolatát. 
Felkelti az új képzési rendszer 
sikeres bevezetéséhez szüksé-
ges érdeklődést és motivációt és 
hosszútávon fenntartja azt.

2009. február 2-től a Közös-
ségi Szolgáltató Iroda szakem-
bergárdája 4 főre bővült, akik a 
következő szakképesítéssel ren-
delkeznek: 1 fő pályaorientáció 
szakos tanár-szakvizsgázott pe-
dagógus-mentálhigiénés szak-
ember (érdeklődés, képességek, 
teljesítmény elemzése, élethosz-
szig tartó tanulás, életpálya-
karrier tervezés); 1 fő fejlesz-
tő-gyógypedagógus (tanulási 
nehézségek, teljesítményzavar 
feloldása, magatartási és beil-
leszkedési nehézségek kezelé-
se);  és 2 fő pszichológus (csa-
ládi konzultáció, életvezetési 
tanácsadás és serdülő konzul-
táció).

Az egyéni tanácsadás mellett 
lehetőség van csoportos foglal-
kozásokra is. A TISZK minden 
szolgáltatása ingyenes, ám elő-
zetes bejelentkezés szükséges.

Intézmény honlapján minden 
szükséges információ elérhető: 
www.ngtiszk.hu.

• Pilismaróton  ártér-mentes üdü-
lőövezetben 1200 m2-es telken 
faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169

• Dunakeszin, az Iskola utcában 
(vasútállomás, távolságibusz mellett) 
36m2-es lakás bútorozottan, hosszú 
távra  kiadó. Ár: 50.000 Ft/hó.
Érd.: 06-70-214-3370
• Könyvelés cégeknek és egyéni 
vállalkozóknak. Adóbevallás ké-
szítése.
Tel.: 70/376-5487

 • Festést, mázolást, tapétázást, 
szigetelést vállal nem dohányzó, 
antialkoholista szakember.
Tel.:70/382-6879
 • Dunakeszi lakótelepen, a Ba-
rátság úton, üzlethelyiség bérleti 
joga kedvező áron átadó! Érd.: 14 
óra után, 06-30-381-2525-ös tele-
fonszámon. 

Zebegényi 
COOP ABC 

szakképesítéssel és kereske-
delmi gyakorlattal rendelkező 

eladót keres.
Jelentkezés: önéletrajzát a COOP ABC 
Zebegény, Petőfi  tér 5. címre várjuk, 
időpont egyeztetés céljából hívja a 
30-9-252-282-es telefonszámot.

Dunakeszin 
a rendőrség melletti

lakóparkban 
33 négyzetméteres 

garzonlakás kiadó... 
Alacsony rezsivel!!!
 Tel:06-30-900-6554

Megunt, kidobásra szánt 
könyveit 

köszönettel, azonnal 
elszállítom.

Nem vagyok kereskedő.

Tel: 06/20-9-564 084

(Folytatás az 1. oldalról)
 Januárban éreztünk még egy 

nagy beáramlást, becsült adatok 
alapján mintegy nyolcszáz főről 
van szó.

- Mely térséget érintette leg-
inkább?

- A váci kirendeltség illeté-
kességi területe gyakorlatilag 
Pesttől, Dunakeszitől föl, Fót, 
Őrbottyán, Csomád, Acsa, Cső-
várig, északon pedig a Börzsöny, 
illetve a szobi kistérségig terjed. 
Földrajzilag nagyon elnyúlt, és 
eléggé eltérő munkaerőpiaccal 
rendelkező térségekre oszlik. 
Ezen a területen egy hónap alatt 
tíz százalékkal nőtt a regisztrált 
álláskereső, számuk most há-
romezer-kétszáz. Ők kizárólag 
a mi területünkön lakó ügyfe-
lek, köztük budapesti állásukat 
elvesztők, vagy az esztergomi 
Suzukitól érkezettek. A térség-
ben tizennyolcezer vállalkozás 
működik, ezekből nem küldtek 
el annyi embert. De ha cégen-
ként csak egy-két főről van szó, 
az is jelenthet számunkra nagy 
beáramlást. Nagy a különbség, 
hogy egy cég teljesen bezárja 
kapuit, vagy pedig kapacitását 
csökkenti, mert akkor elsősor-
ban a gyártásban dolgozók közül 
küld el. Nálunk inkább ez jelent-
kezett.

- Hogyan birkózik meg ezzel a 
munkaügyi kirendeltség?

- Nagyon nagy teher nekünk 
is, nagy mennyiségű munkát kell 

elvégeznünk, miközben az elmúlt 
időszakban minőségi munkavég-
zésre kezdtünk berendezkedni. 
Ezért tudtuk egyénre szabottan 
megtalálni, milyen támogatás-
sal, hogyan tudnánk segíteni. 
Most ez egy kicsit háttérbe kerül. 
A kirendeltség szombatonként is 
egész nap dolgozott, és a direkt 

ügyfélfogadásunk napi szinten 
száz és ötszáz között van, ezzel 
kell megbirkózni a kollegáknak. 

- Milyen segítséget tudnak 
nyújtani, mit tudnak ajánlani 
a munkaadóknak és a munkát 
keresőknek? 

- A munkahely-megőrzésre 
több milliárdos központi keret 
van. A munkaügyi központ in-
formációkat ad a munkáltatók-
nak a pályázat feltételeiről, a 
kötelezettségekről, de nekik kell 

eldönteni, hogy piaci helyzetük, 
megrendelés-állományuk isme-
retében, meglépik-e. Ha valaki 
most igényelt támogatást, akkor 
két évig nem kaphat. A régiós 
munkaügyi központnak is van 
egy szerényebb, kiegészítő jel-
legű munkahely-megőrző kerete. 
A foglalkoztatás-támogatás is 

bővült januártól, bértámogatást 
és járulék-támogatást tudunk 
adni, és megjelent a járulék-ked-
vezménnyel járó foglalkoztatás. 
A három hónapja regisztrált 
ügyfeleket már a cégek föl tud-
ják venni úgy, hogy egy évig 
nem kell fi zetni utánuk járulé-
kot. Vannak uniós programok, 
amelybe folyamatosan vonunk 
be ügyfeleket, esély van akár 
száz százalékos bértámogatás 
megítélésére is.  

Lehetőség a munkahely-megőrző 
és foglalkoztatási támogatásra 

Egy hónap alatt 800 új munkanélküli

Dr. Sabacz Róbert: Novemberben kezdődött az elbocsátási hullám

Olcsó tűzifa eladó! 
Tel.: 06-70-381-0550 Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe direkt 
értékesítési szervezetének bővítéséhez keres 

Értékesítési képviselőt
A pályázóval szembeni elvárások:
– középfokú végzettség
– magabiztosan tárgyal telefonon és személyesen
– kitartó, rugalmas, pozitív gondolkodású

Amit kínálunk:
– díjmentes alaptanfolyam és folyamatos szakmai továbbképzés
– versenyképes alapbér és teljesítményarányos jutalék
– karrier építési lehetőségek
– a világ egyik legnagyobb pénzintézetének biztonságos háttere

Kapcsolati tőke építésében való jártasság és 
a pénzügyi ismeretek előnyt jelentenek.

Jelentkezés:
Hívja a 06 30 446 22 41-es telefonszámot és/vagy küldje önéletrajzát a 
következő e-mail címre:
monika.adamovszky@citi.com

Megálmodni.                    Megvalósítani. 



(Folytatás az 1. oldalról)
A háziorvosoktól beérkező je-

lentések alapján a régióban a 6. 
héten mintegy 19 100, az előző 
hetinél átlagban 16 százalékkal 
több beteg jelentkezett infl uen-
zaszerű megbetegedéssel. Ez a 
régió lakosságszámához viszo-
nyítva 0,66 százalékos megbete-
gedési aránynak (morbiditásnak) 
felel meg. Pest megye négy kis-
térségében igen magas, Buda-
pest öt kerületében magas volt 
ez az arány. Mivel az agglome-
rációs területről nagy a főváros-
ba rendszeresen ingázók száma, 
valamint a fővárosi kórházak 
jó része Pest megyei lakosokat 
is ellát, ezért indokolttá vált a 

Közép-magyarországi régiós 
kórházakra kiterjedő egységes 
intézkedés.

 Az európai szakmai minősítési 
kritériumok szerint kimondható, 
hogy a 6. héten a Közép-magyar-
országi régióban magas az infl u-
enza aktivitás és az előző hetihez 
képest tovább emelkedett.

 Az ÁNTSZ Közép-ma-
gyarországi Regionális Intézet 
tisztifőorvosa – az Infl uenza 
Bizottság javaslata alapján – a 
korábban elrendelt látogatási 
tilalmat kibővítette. Így 2009. 
február 12-től kezdődően vissza-
vonásig teljes látogatási tilalom 
van érvényben a régió területén 
működő valamennyi fekvőbe-

teg ellátó intézmény minden 
osztályán. A látogatási tilalom 
kiterjed a krónikus ápolást és 
rehabilitációs ellátást nyújtó in-
tézményekre is, tudtuk meg a 
tájékoztatóból.

A régión belül azonban nem 
egyforma a morbiditás. Vannak 
területek, ahol nagyon magas 
az infl uenza A vírus aktivitása, 
másutt viszont igen mérsékelt. 
Dunakeszin például a megkérde-
zett háziorvosok és gyermekor-
vosok arról adtak tájékoztatást, 
hogy ez idáig alig jelentkeztek 
infl uenza vagy infl uenza-szerű 
megbetegedéssel és például az is-
kolákban sem nőtt meg a hiányzó 
diákok száma. Így tehát indokolt 

hangsúlyozni, hogy a megelőzés 
érdekében célszerű kerülni a 
nagy tömegeket vonzó rendezvé-
nyeket, a munkahelyeken és a la-
kásokban az átlagnál gyakrabban 
szellőztessünk, lehetőség szerint 
fokozzuk a C-vitamin bevitelt, és 
egészséges táplálkozással erősít-
sük szervezetünk immunrend-
szerét. S mivel a járvány várható-
an két hét múlva éri el hazánkban 
a csúcspontját, még nem késő 
kérni a házorvostól a védőoltást.

KATONA M. ISTVÁN    
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A dunakeszi rotarysták 11. bálja 
A bevételt a gödi TOPáZ javára kínálták fel

„Egyedül nem megy”
Jótékonysági bál a dunakeszi Szent István Általános Iskolában

Változás a Körzeti Földhivatal
ügyfélfogadási rendjében 

A RC Klub Dunakeszi 11. jóté-
konysági bálját rendezte meg 2009. 
január 30-án a kellemes környezeté-
ről ismert gödi Pólus Palace épületé-
ben. A bál rendezésében részt vettek 
gödi barátaink, akikkel együtt remél-
jük, hogy a közelségünk hosszú távú 
és széles körű együttműködést ered-
ményez. A vendégek között üdvö-
zölhettük Dunakeszi város polgár-
mesterét, Kecskeméthy Géza urat, 
aki a bál védnöke volt, Észak-Ma-
gyarország alkormányzóját, Szabó 
Csaba barátunkat és feleségét, a RC 
Debrecen képviseletében Dr. Ta-
kács Tibor barátunkat és vendége-
it és a RC Budapest Budavár 9 fős 
csapatát Dr. Kovács Ernő barátunk 
társaságában. 

Az est elmaradhatatlan vendé-
gei ezúttal is Schwabmünchenből 
érkeztek Werner Zimmermann tit-
kár vezetésével. A 7 fős küldött-
ség immár harmadszor vesz részt 
jótékonysági báljainkon. Maguk-
kal hozták otthonmaradt barátaik 
jókívánságait és a közösen meg-
rendezett, schwabmüncheni ka-
rácsonyi vásáron eladott magyar 
szalámi és jófajta bor bevételét. 

A gödi és dunakeszi rotarysták 
közösen gondoskodtak arról, hogy 
a bálterem fennmaradó része is 
megteljen kedves vendégeinkkel. 
Hangulatos műsorszámok, jóté-
konysági kaszinó és tombola sza-
kította meg a kiváló zenekar pro-
dukcióját. 

Az est háziasszonya Horváth 
Judit és Attila klubtagjaink vol-
tak. Színvonalas tevékenységük 
hozzájárult a bál sikeres lebo-
nyolításához. A jótékonysági 
bál bevételéből a gödi TOPhÁZ 
részére tolókocsi- liftet készítte-
tünk a RC Schwabmünchennel 
közös project keretén belül. Az 
idén is felajánljuk a dunakeszi 
gimnázium diákjai részére a 

Rotary Díj I. és II. fokozatát.
A bál támogatóinak ezúton 

is köszönetet mondunk jóté-
konyságukért és köszönet illeti 
meg mindazon kedves vendé-
günket, aki megjelenésével és 
adakozásával megtisztelte a 11. 
jótékonysági Dunakeszi Rotary 
Bált.

DR. DÉRY TIBOR

Az immár hagyományosnak 
nevezhető szokásos jótékonysági 
bált 16. alkalommal rendezte meg 
a Szülők Közössége. 

A háromféle menüben tálalt íz-
letes vacsora után színes program 
várta a nagyszámú közönséget, s a 
hangos tapsvihar és nevetés gyak-
ran betöltötte a teret.

Az est díszvendége és fővédnöke 
a Dunakeszin élő Növényi Norbert 
birkózó olimpiai bajnok volt, aki a 
közelmúltban a WFCA nehézsúlyú 

világbajnoki öv megszerzésével 
koronázta meg sportolói karrierjét.

A műsor a szimbolikusan is ér-
telmezhető „Egyedül nem megy” 
közismert dallal indult, Laczkovich 
Krisztina, kinevezett iskolaigaz-
gató és Mittli Adrienne, az SZMK 
elnöke közös köszöntőjeként. 
A bál hangulatát a tanulók csoport-
ja által előadott bécsi keringő adta 
meg. 

A tanári kar előadásában meg-
ismerhettük a tarantula nevű olasz 

táncot, amely a Taranto nevű olasz 
városból ered, majd a Basimah 
tánccsoport szamba-hastánc kore-
ográfi áját élvezhettük, melyet az 
ugyancsak kevéssé ismert holland 
facipős tánc követett, szintén tanu-
lók előadásában. 

Ezután a szülők több heti lelkes 
készülődéssel betanult „A tánc ki-
rálynői” című előadását láthattuk, 
amelynek során a hölgyek tánctu-
dásukat és humorérzéküket is meg-
csillogtatták.

Őket követte a meglepetés ven-
dég, a közkedvelt primadonna, 
Oszvald Marika fellépése, akitől 
olyan közismert dalokat hallhat-
tunk, mint például a My Fair Lady 
vagy a Gigi című musical egy-egy 
híres dallama. Természetesen a 
művésznő a Csárdáskirálynő, a 
Hajmási Péter, és a Mágnás Miska 
című operettek egy-egy részleté-
nek eléneklésével is elbűvölte a je-
lenlévőket, és leplezetlen csodálat-
tal adózhattunk a ma sem lankadó 
energiájának...

Amikor tetőfokára hágott a 
hangulat, megkezdődött az est fo-
lyamán árusított tombolajegyek 
kisorsolása. Számos nyeremény 
került kiosztásra, hiszen Domokos 
Ágnes főszervező kérésére nagyon 
sok helyi vállalkozás adományo-
zott ajándékokat, ezzel is az iskola 
fennmaradását támogatva. Ferge-
teges hangulat, izgatottság kísérte 
a rengeteg tombolatárgy kiosztását, 
szinte senki nem távozott ajándék 
nélkül. 

Ráadás meglepetés is volt: az 
utolsó három nyeremény kisorsolá-
sát megelőző percekben különleges 
varieté számmal kedveskedett a bál 
vendégeinek a szülők közössége 
néhány szék segítségével, melyet 
a lelkes tapsvihar következtében 
meg is kellett ismételni…

Nagyszerű élményekkel gazda-
godtunk ezen az estén. 

Bizakodva várjuk a következő 
évi bált is!

KONDA SZILVIA

FOTÓ: TIHANYI ATTILA

A Dunakeszi Körzeti Földhivatal 
ügyfélfogadási rendje 2009. február 
01-től megváltozott.
A változás lényege, hogy ezentúl 
kedden és csütörtökön is tartanak 
ügyfélfogadást, mely az alábbiak 
szerint alakul:
Hétfő:             13:00-17:30-ig 
Kedd:               8:00-12:00-ig 
(csak ügyvédek, földmérők és társhatóságoknak)

Szerda: 8:00-12:00 és13:00-16:00-ig 
Csütörtök:             8:00-12:00-ig
Péntek:              8:00-12:00-ig 
A sorszámosztó automata minden 
esetben 30 perccel az ügyfélfoga-
dási idő vége előtt lezár, ezután új 
ügyfelet nem fogadnak.

Kedden érkező ügyfelektől kamarai 
igazolványt kérnek.

Ismét kiemelkedő szülői és tanári összefogásról és kreativitásról tett tanúbizonyságot a Dunakeszi legrégebbi általános iskolájában meg-
rendezett bál. A rendezvénynek február 7-én szombaton 19 órai kezdettel a Szent István Általános Iskola tornacsarnoka adott helyet. A 
szemgyönyörködtető-csillogó díszítések pillanatok alatt megigézték az érkezőket, akiket üdvözlésképpen pezsgővel fogadtak a szervezők.

Január és február fordulóján a Jó-
zsef Attila Művelődési Központban 
tartották meg a Magyar Röpgalamb 
Tenyésztők Országos Egyesületé-
nek és EEU magasröptű keringő 
galambok verseny Szövetségének 
közös kiállítását. A kiállítás fő szer-
vezője Horváth Ferenc és családja, 
valamint Hartai Klaudia.

A nagyszerű kiállítás nagyon 
sok érdeklődőt vonzott – értékelte 

a rendezvényt Horváth Ferenc. – 
A kiállított 202 galamb nagyszerű 
látványa szemet gyönyörködtető 
volt. A postagalamb kiállítok 32 
galambbal vettek részt a kiállítá-
son. A fi atalabb korosztály tagjai is 
képviseltették magukat, akik érté-
kes díjakat nyertek. Első alkalom-
mal rendeztük meg az eseményt, 
melynek láthatóan nagy sikere volt. 
Közel harminc településről, még a 

szomszédos Szerbiából is érkeztek 
galambok. Külön örömmel töltött 
el bennünket, hogy a kiállítást meg-
tisztelte jelenlétével Kecskeméthy 
Géza polgármester úr is, aki átadta 
a díjakat a nyerteseknek. 

- A sok serleget és díjat kik kap-
ták?

- A röpgalamboknál kilenc, a 
postagalamboknál két aranyérmes 
díj került átadásra. Budapest ma-
gasröptű hófehér: Hervai Miklós 
(Kecskemét), Csepeli Hófehér: 
Veres István (Bp.), Magasröptű 
Koszorús Keringő: Virág Ferenc 
(Kecskemét),  Budapesti Feke-
te Csapos: Nyuka Sándor (Fót),  
Angol Tippler: Toborrfy Zoltán 
(Bp.),  Csepeli Hófehér:  Baranya 
László (Pilisvörösvár), Veres Ist-
ván (Vácduka). Magasröptű Deres: 
Holovics György (Dunakeszi), Var-
ga István (Bp). Postagalamboknál, a 
hímeknél: Pusch József (Pomáz), a 
tojóknál Kerekes János (Dunakeszi 
A 3 ) galambjai végeztek az élen.

A postagalamb kategória díja-
zottjai között ott volt Horváth Fe-
renc és fi a Horváth Ferenc György 
is és Schneider Gyulától vehette át 
az elismerő oklevelet.

A résztvevők azzal búcsúztak, 
hogy ezt a nagyszerű hagyományt 
folytatni kell. Úgy legyen!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Galambkiállítás 
a művelődési központban

Kedden és csütörtök is van ügyfélfogadásRégiós influenza helyzetkép

A vendégek között üdvözölhettük Dunakeszi város polgármesterét, 
Kecskeméthy Géza urat, aki a bál védnöke volt.

Az idei esztendőben február köze-
péig három vasúti, és két közúti ha-
lálos baleset történt a Dunakeszi Vá-
rosi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén – tájékoztatta szerkesztősé-
günket Kovács László városi rendőr-
kapitány. Az alezredes a három aktu-
ális kérdés közül elsőként a halálos 
balesetek utáni időszakban, a köz-
terület felügyelőkkel közösen tartott 
átfogó közlekedésrendészeti akció 
tapasztalatait ismertette. A felsőgödi 
vasútállomásnál lévő közúti átjárónál 
– ahol a vonat három embert gázolt 
halálra – tartott ellenőrzés rendkívül 
lesújtó tanulságokkal zárult. – Sajnos 
az emberek többsége fi gyelmen kí-
vül hagyta a biztonságos közlekedés 
szabályait, életük kockáztatásával, a 
piros lámpa ellenére keltek át a vasúti 
átjárón. Az sem tartotta őket visz-
sza, hogy a vasút mindkét oldalán 
egyenruhás rendőrök és közterület 
felügyelek teljesítettek szolgálatot. 
A három órán át tartott akció során 
46 személlyel szemben szabtunk ki 
3000 forintos helyszíni bírságot, akik 
a tilos jelzés ellenére is átmentek a 
síneken – számolt be a rendőrkapi-
tány, aki ezúttal is felhívta a lakosság 

fi gyelmét a közlekedési szabályok 
betartására. 

A közúti balesetek következtében, 
az M2-esen egy fi atalember, Gödön 
pedig egy középkorú asszony vesz-
tette életét.

Kovács László szólt arról is, hogy 
a rendőrséghez érkezett informáci-
ók alapján sok kárt okoznak a gép-
járművekben az utakon éktelenkedő 
kátyúk. Az elemzések eredményéi 
azt bizonyítják, hogy a gépjármű-
vezetők gyakran hagyják fi gyelmen 
kívül a kihelyezett táblákat. – Sokan 

akkor döbbennek rá a felelősségükre, 
amikor a bekövetkezett káresemény 
helyszíneléséhez – a Közútkezelővel 
szembeni per bizonyításához – ki-
hívják a rendőrséget, amely kényte-
len velük szemben eljárást indítani 
a közlekedési szabályok be nem 
tartása miatt – mutatott rá az autó-
sok felelősségére, akiket arra kért, 
hogy különösen az éjszakai órákban 
vezessenek nagyon óvatosan, mert 
sok helyen láthatatlan veszélyként 
leselkednek a kátyúk. 

 Szerkesztői kérdésre a kapi-
tány elmondta, hogy januárban 4 
gépkocsit loptak el Dunakeszin. 
– 2007-ben sikerült két komoly 
elkövetői csoportot felderíteni, 
melynek tagjai igen sok gépjármű-
vet tulajdonítottak el. A rendőrség 
eredményes nyomozásának kö-
szönhetően tavaly viszont „mind-
össze” kéthavonta „kötöttek” el 
egy autót. A januári számok fi gyel-
meztetőek. Minden erőnkkel arra 
koncentrálunk, hogy a 2008-ban 
tapasztalt kedvező tendencia ne 
fordulhasson meg – jelentette ki 
Kovács László.

VETÉSI IMRE

Öt halálos baleset egy hónap alatt
A dunakeszi rendőrkapitány a szabályok betartására kéri a lakosságot 

Kovács László rendőrkapitány 



2009. február 18. 5Dunakanyar Régió

- Immáron huszadik éve megren-
dezésre kerülő, - a világ legran-
gosabb cukrász- világbajnoksá-
gán- magyar színekben, első ízben 
indult Mihályi László mestercuk-
rász, képviselve hazánkat. Husza-
dik helyen, tisztes helytállással 
szép eredményt ért el.  Mesélne 
egy kicsit a „küzdelemről”?

- A huszadik helyezés elérése 
világviszonylatban igen jó ered-
ménynek számít.  A verseny, - a 
mely önmagában is egy megtisztel-
tetés -, komoly megmérettetés, me-
lyen különféle feladatokkal kellett 
megbirkózniuk az indulóknak. Ne-
vezetesen, jégszobrok, csokoládé 
és cukorszobrok, különféle torták 
valamint egy tányérdesszert elké-
szítése is beletartozott a különleges, 
embert próbáló feladatsorba, ahol a 
szakmai tudáson kívül, mérhetetlen 
kreativitásra is igen nagy szükség 
volt.  Mindösszesen tíz munka-óra 
állt a versenyzők rendelkezésére, 
miután szakavatott zsűri bírálta a 
versenymunkákat. 

- Honnan merített ihletet a cuk-
rászat mesterségének elsajátításá-
ra? Közrejátszottak a családi ha-

gyományok is a választásban?
- Nagyapám is a vendéglátásban 

dolgozott, s míg édesapám ugyan 
a könnyűiparban munkálkodott, 
a főzés nem állt tőle sem távol. 
Gondoltam, hogy továbbviszem a 
hagyományt, hiszen más nemigen 
érdekelt a sütés-főzésen kívül.  A 
szakácsművészet annyira nem von-
zott, mert a húsbontás nem annyira 
testközeli számomra, így maradt az 
édesebb világú cukrászat, amibe 
belevágtam és úgy gondolom nem 
tettem rosszul. 

- Vác impozáns részén, -  min-
den különösebb előzetes reklám-
kampány nélkül  -  megnyitotta 

gyönyörű kis Desszert Szalonját, 
mely azóta is rendületlenül vonzza 
a vásárlóközönséget. Miért pont 
Vácra esett a választás?

-  Sződligeti vagyok, így Vác 
nem esik távol a lakóhelyemtől és 
itt sikerült emberi léptékű helyet ta-
lálni a cukrászdánknak, ahol még 
egy műhely is belefért az elképze-
léseinkbe. Budapesten ez elképzel-
hetetlen ilyen keretek között. Talán 
most értem meg arra a szakmai 
szintre, amikor már egy saját cuk-
rászatot tudtam nyitni, mintegy ön-
megvalósításként is az életemben. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Édes percek
Beszélgetés Mihályi Lászlóval

Mihályi László neve a cukrász-körökben már-már fogalom. Ő az, aki újragondolja a süteményeket, ám 
a hagyományőrzést nem feledve hihetetlen mesterkölteményeket hoz létre, ahol a látvány és az íz világa, 
csodálatos harmóniával párosul. 

Február 13-án Ipolyságon, a 
Pongrácz Lajos Alapiskolában 
nyílt meg a Testvérvárosok olim-
piai gyermekrajz-kiállítása. A 
Honti Múzeum és Simonyi Lajos 
Galéria, a Szokolyi Alajos Olimpi-
ai Klub által szervezett kiállításon 
Bélik György ipolysági alpolgár-
mester mondott köszöntőt, a kiál-
lítást dr. Váradi Iván Attila iskola-
igazgató nyitotta meg. Vác városát 
dr. Molnár Lajos alpolgármester 
és H. Bacsó Zsuzsa külügyi refe-
rens képviselte. 

A megnyitón a kiállításnak ott-
hont adó intézmény és a Földváry 
iskola tanulói szerepeltek, majd az 
ipolysági paralimpia résztvevői 
tartottak fi lmvetítéses élmény-
beszámolót. Az ipolysági kiállí-
tás szervezését a helyiek részéről 
Pálinkás Tibor múzeumigazgató 

Gyermekrajzok Ipolyságon
és Farkas Ildikó iskolaigazgató 
fogta össze. A Pekingi Nyári 
Olimpiai Játékok tiszteletére 
meghirdetett nemzetközi kép-
zőművészeti pályázaton Vác 
hét testvérvárosának 10-14 
éves diákjai mellett, pekin-
gi gyerekek is részt vettek. 
A váci ünnepélyes megnyitó 
után, tavaly Franciaországban, 
Deuil-la-Barre-ban mutatták 
be a legjobb rajzokat, amelye-
ket most március közepéig az 
ipolyságiak is láthatnak. A kiál-
lítás negyedik állomása, várha-
tóan Székelyudvarhely lesz.
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Mária Terézia váci látogatása tiszteletére 
épített diadalív szomszédságában áll a Kő-
kapu Étterem, mely a messze földön híres 
magyar gasztronómiai különlegességekkel 
fogadja a vendégeket. A családi vállalko-
zásként működő vendéglő tulajdonosa, 
Ambrus János, aki gazdag életútja során 
mindvégig különleges fi gyelmet fordított 
a közösségi értékek támogatására, megbe-
csülésére. E tiszteletre méltó lokálpatrióta 
gondolkodás üzenetértékű megnyilvánu-
lása, hogy az uralkodó 245 évvel ezelőtti 
váci látogatásának emléket állító diadalív 
tőszomszédságában az étterem nevében is 
őrzik az utókor számára a barokk település 
életében rendkívüli eseménynek számító 
vizitet. 

Ambrus János életét végigkíséri a múlt 
értekei iránti tisztelgés, a hagyományok 
ápolásának igénye. A vendéglátás szeretete 
és vonzalma is a régmúltban gyökeredzik. 

- Édesanyámtól örököltem a vendéglátás 
iránti vonzódást, akinek nagyon szép élete 
volt. Édesapja fővadász volt Huszt környé-
kén, ahol az volt a szokás, hogy legidősebb 
gyermek főzött a vadászatok után. Ez a 
feladat édesanyámra hárult, aki akkoriban 
tanulta meg a legkülönlegesebb vadéte-
lek elkészítését. A családi ebédeken olyan 
ínyencségeket tálalt fel, melyek ízvilágát, 
zamatát még ma is érzem. Egyedi, varázs-
latosan fi nom ételeket főzött. Úgy érez-
tem, másokkal is meg kell ismertetnem e 
csodálatos étkeket. Akkor határoztam el, 
hogy egyszer majd vendéglős leszek… Ezt 
a döntésemet harminc évvel ezelőtt édes-
apám példája is megerősítette, aki 1949-től 
egészen, 1962-ben bekövetkezett haláláig 
maszek  kárpitosmester volt. 

Értékek ápolása

Ambrus János fi atalos tekintetében tük-
röződik a szenvedélyesség, a változással, 
az új megismerésével járó egykori izgalom. 
Olyan átéléssel beszél a három évtizede 
történtekről, mintha tegnap élte volna meg 
a mára teljessé vált szakmai karrierének 
kezdetét. 

- A gyári munka egyhangúságával 
szemben sokkal jobban vonzott a vállal-
kozás szabadsága és izgalma. Belevágtam. 
Édesapám példáját követtem. Ha az ember 

a maga ura, mindig több kockázatot vállal, 
de az is igaz, hogy abban a korban jobb eg-
zisztenciát is teremtett a vendéglátás. Min-
dig többre, jobbra törekedtem. Tanultan, 
fi gyeltem, hogyan csinálják a nagytapasz-
talattal rendelkező vendéglősök. Egy idős, 
mesterszakács barátom sokat segített. Két-
három éven át jártam az országot, megis-
merhettem a vendéglátás sokszínű, gazdag 
világát. Igazi vendéglőssé váltam! Amikor 
ide jöttem az étterembe, még állami vál-
lalat volt, de már akkor is letettük a név-
jegyünket. Az egyik országos versenyen 
a neves Mátyás Pince és az Atrium Hyatt 
mögött az „ismeretlen” Kőkapu Étterem a 
harmadik helyet szerezte meg a 70 induló 
között. A siker óriási motivációval társult. 
Bizonyítva láttam, ha az ember szereti a 
szakmáját, vendégeit, és minőségi telje-
sítményre képes, akkor az elismerés sem 
marad el.  

Bizonyság erre az a kitüntetés, melyet 
decemberben vehetett át harminc éves te-
vékenysége elismeréseként a Stefánia Palo-
tában rendezett ünnepségen. A Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége Kö-
zép-Magyarországi Regionális Szervezete 
az Év Vállalkozója kitüntetést adományoz-
ta a váci Kőkapu Étterem tulajdonosának, 
Ambrus Jánosnak. 

A kitüntetett szerényen fogadja a gra-
tulációt, bár mint mondja arra nagyon 
büszke, hogy olyan kiváló személyisé-
gek, mint Mága Zoltán hegedűművész, 
Mincza Ildikó olimpiai bronzérmes vívó 
társaságában vehette át az elismerést. E 
rövid megjegyzés után máris az őt körül-
vevő közösségről beszél. Csapatban gon-
dolkodik. Együttműködő társak, barátok 
nélkül nincs siker. Megfontolt mondatai-
ból kirajzolódik az elmúlt egy emberöltő 
minden jelentősebb állomása. A tudatos 
építkezés, a szakmai igényesség, a ven-
dégek szeretete, megbecsülése. A családi 
vállalkozás szépsége és felelőssége, a kö-
zösségé „kovácsolt” alkalmazottak mun-
kahelyének megőrzésének felelőssége.  

- A rendszerváltozás időszakában pri-
vatizált étteremben mindig fejlesztettem, 
bővítettem, igyekeztem lépést tartani a 
kor kihívásaival, megfelelni a vendégek 
sokrétű igényének. Az alkalmazottak 
létszámának növelése mellett fontosnak 
tekintettem a tanulók képzését is. Ma is 

büszke vagyok rá, hogy sokan indultak a 
Kőkapu Étteremből, akik Európa kony-
háiban, éttermeiben is méltóképpen rep-
rezentálják a magyar konyhaművészetet. 

Csapatjátékos

Örömmel újságolja, hogy két fi a is ak-
tív tagja a szakmai stábnak. – Összetartó 
családként működtetjük a vállalkozást! 
– mutat büszkén a vendégekhez igyekvő 
felszolgáló fi ára. – A másiknak a kony-
hában jut főszerep – egészíti ki a bemu-
tatást.  Szükség is van a szorgos kezekre, 
hiszen a közel 200 vendéget fogadó étte-
rem mellett nyáron nyitva van a kerthe-
lyiséget is. Sokan kedvelik a borospincé-
ben felszolgált fi nom nedűket is. 

Igaz ez akkor is, ha napjainkban a gaz-
dasági válság terheit viselő emberek közül 
kevesebben engedhetik meg, hogy vendég-
lőbe járjanak…

Ekkor kezdi el mesélni, hogy milyen ha-
talmas változásokat élt meg a vendéglátás 
is. - Fiatalkoromban még az édesanyámék 

által képviselt -, Erdélyben, Kárpátalján 
vagy a Felvidéken – oly nagy előszeretettel 
ápolt, hagyományosan gazdag, „magyaros” 
étkek uralták a hosszú étlapot. A következő 
meghatározó korszak, a hetvenes, nyolc-
vanas évek, az üzemi étkeztetés időszaki. 
Ekkor váltak országszerte ismerte egy-egy 
specialitást kínáló tájegységek, halas, boros 
vidékek. Ez már egy picit a gyorsétkeztetés 
térhódítását is előre vetítette. 

- Felgyorsult világunkban is igyekszünk 
a régmúltból átmentett csodálatos magyar 
gasztronómia recepttúrájából egy-egy kü-
lönlegességet feltalálni a vendégeknek. 
Óriási a verseny, sorra nyílnak az igényes 
szállodák, a fi zetőképes vendégeket elhó-
dító éttermek. Csak a jók, a vendégek bi-
zalmát élvező éttermek tudják túlélni a mai 
gazdasági válságot. 

Ambrus János némi nosztalgiával ele-
veníti fel azt a korszakot, amikor 60-70 
nyugdíjast is vendégül tudott látni… - Saj-
nos most nem ilyen időket élünk – mondja 
tényszerűen.  – Bízom benne, jönnek még 
szebb napok is. Mindig előretekintettem, 
csapatot építettem. Büszkén vállalom, 
hogy elkötelezett lokálpatrióta vagyok. 
Fiatalkoromban hosszú ideig futballoz-
tam. Így mi sem volt természetesebb, hogy 
éveken át patronáltam az NB I-ben játszó 
váci labdarugó csapatot. Tíz éven keresz-
tül örömmel segítettem a váci diákolimpia 
megrendezését, támogattam az evezősöket, 
az iskolákat. 

Lokálpatriótaként 
cselekedni

Tettei mellett minden mondatán ér-
ződik, hogy önzetlen lokálpatrióta. Ezt 
mondta róla, a Vác-és Vidéke Ipartestü-
let ügyvezető elnöke, Késhegyi László 
is: - János olyan ember, akire számíthat 
a közösség. Évtizedek óta kamarai tag. 
Az ipartestület munkáját is támogatja. 
A váci Lyons Club alapítójaként segíti 
a rászoruló, elesett embereket. Méltán 
vehette át a nívós kitüntetést, amely 
szakmai tevékenysége mellett e rendkí-
vül sokrétű közéleti munkásságnak az 
elismerése is. 

Jólesően hallgatja az elismerő szavak 
tolmácsolását. – Örülök neki, de re-
mélem senki sem veszi rossznéven, ha 
azt mondom, az én munkásságomra az 
„tette fel a koronát”, hogy sikerült meg-
nyerni régi kedves barátomat, Németh 
Andrást, hogy nyártól ő irányítsa váci 
női kézilabda csapatot. Igazi példakép, 
akinek jelenléte reményeim szerint na-
gyon sok fi atalt nyer meg az iskolaváros 
diákjai közül.  

 Erre a nagyszerű sportdiplomáciai 
sikerre, Ambrus János és a Kőkapu Ét-
terem valamennyi munkatársának telje-
sítményére koccintunk egy kilencvenes 
évjáratú borral, melyet édesanyja recept-
túrája alapján, kedvenc étele, a bélszín-
ből készített batyu fogyasztása közben 
ízlelgettünk…

VETÉSI IMRE

        Uralkodói látogatás
              Különleges ízvilág a Kőkapu Étteremben

A tavalyi év utolsó két hónap-
jában az előző évinél mintegy 20 
ezerrel több álláskeresőt vettek nyil-
vántartásba a munkaügyi kirendelt-
ségek. A regisztrált munkanélküliek 
létszáma 2008 végén 32 ezerrel volt 
több, mint egy évvel korábban. A 
munkahelyek megőrzésére és te-
remtésére több pályázati program is 
megjelent a közelmúltban, ezekből 
válogattunk az alábbiakban.

Az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány (OFA) kezelésében 
három munkahelymegőrző támoga-
tási program indult el: 

1. a foglalkoztatottság megőrzé-
sének támogatása a gazdasági visz-
szaesés következtében átmenetileg 
nehéz helyzetbe jutott munkáltatók-
nál, 

2. a gazdasági visszaesés követ-
keztében elbocsátással fenyegetett 
munkavállalók munkába helyezését 
közvetlenül elősegítő munkaerőpia-
ci-szolgáltatások támogatása, illetve 

3. a gazdasági visszaesés követ-
keztében állásukat vesztők újra el-
helyezkedésének támogatása más 
munkáltatónál elnevezésű progra-
mokra folyamatosan lehet benyúj-
tani a pályázatokat november 5-ig. 
A programok keretében nyújtott 
támogatásokra 5,95 milliárd Ft áll 
rendelkezésre. ) 

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium (SZMM) kezelésében 
jelent meg a Távmunka alkalmazá-
sának támogatása című pályázati 
kiírás, amelyre március 12-ig várják 
a jelentkezőket. Pályázónként maxi-
mum 15 fő bér és járulékköltsége-
ire, valamint ehhez kapcsolódóan 
eszközbeszerzésre lehet támogatást 
elnyerni. Egy távmunkahely létesí-

tésére maximálisan adható összes 
támogatás (bér + infrastruktúra ki-
alakításának támogatása): 646.900,- 
Ft/távmunkahely. 

Ugyancsak március 18-ig lehet 
pályázni az SZMM-nél munkahely-
teremtő beruházások támogatására. 
A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft tá-
mogatási keretösszeg áll a pályázók 
rendelkezésére. A támogatás mérté-
ke: új munkahelyenként legfeljebb 
800 ezer Ft, amely bizonyos feltéte-
lek mellett kiegészítő támogatással 
növelhető (pl. hátrányos helyzetű 
térség, roma munkavállaló stb.). El-
számolható költségek: új műszaki 
berendezések, gépek, egyéb beren-
dezések, felszerelések, valamint az 
immateriális javak közül a talál-
mány, a szabadalom, a licenc és a 
know-how beszerzése során felme-
rülő meghatározott költségek.

A magas hozzáadott értékű te-
vékenységek munkahelyteremtő 
beruházásainak támogatására kiírt 
pályázaton (SZMM) a rendelke-
zésre álló keretösszeg 250 millió 
Ft.  A pályázat célja: új munkahe-
lyek létrehozásának ösztönzése az 
olyan humántőke-igényes gazda-

sági ágazatokban, ahol az üzleti 
tevékenység létrehozását, bővítését 
célzó - viszonylag kevés tárgyi 
eszköz beszerzésével járó - beru-
házás megvalósításával jelentős 
számú munkavállaló tartós foglal-
koztatása. A támogatás mértéke: 
új munkahelyenként, maximum 12 
hónapon át, a ténylegesen felmerülő 
havi bérköltség és annak a pályázat 
keretében elszámolható - a pályázat 
kihirdetésekor jogszabályban rög-
zített mértékű - járulékai együttes 
összegének 65-75 %-a. A támoga-
tás alapjául legfeljebb 200.000 Ft/
fő/hó munkavállalónak kifi zetésre 
kerülő bruttó bérköltség vehető fi -
gyelembe.

A pályázatokról bővebben az 
OFA és az SZMM honlapján, va-
lamint a http://handr.hu internetes 
címen tájékozódhatnak.

 
H&R Pályázati Iroda
Dr. Horváth Viktor ügyve-
zető, Rábai Zita tanácsadó
2131 Göd Pesti út 42/a
Telefon: 06 30 699 6788, 
vagy 06 30 817 3619
E-mail: palyazat@handr.hu

(Folytatás az 5. oldalról)
Mindehhez rengeteg tanulás-

ra és – mint minden szakmá-
ban –, alázatra volt szükség. 

A szakmai tudásra, zömében 
Budapesten, valamint külföldi 
tanulmányútjaimon tettem szert. 
„Némi kis beharangozást meg-
engedtünk magunknak”, ám én 
a szavak erejében hiszek és miu-
tán a jó bornak nem kell a cégér, 
úgy gondolom a mi esetünkben 
is jól bevált ez a módszer. Az 
emberek ellátogatnak ide, és ha 
ízlik amit kapnak, akkor tovább 

viszik a hírt országszerte. S úgy 
néz ki nem távoznak rossz szájíz-
zel, mert jönnek északról, délről 
egyaránt. 

- Úgy néz ki sikeresnek mond-
ható az indulás, hiszen a budapesti 
Centrál Kávéházban is találkozha-
tunk a Mihályi László névvel. Mi a 
titok?

- A váci üzlet a bizonyíték arra, 
hogy bőven elég volt az indítás és a 
szakmai felkészültség ahhoz, hogy 
kinyíljon egy másik kapu is, amely 
történetesen épp a Centrál Kávéház-
hoz vezetett. Így, a süteményeink ily 

módon szélesebb rétegekhez is eljut-
hatnak. A titok, a megfelelő és kiváló 
minőségű alapanyagokban rejlik, 
a lelkiismeretes munkában, az 
odaadásban, amelyek nélkül ezt a 

szakmát nem érdemes végezni. A 
régi, nehéz süteményeinket le kell 
porolnunk és a tradíciót megőriz-
ve ugyan, ám új utat nyitva, merni 
kell vállalni a reformációt a cuk-
rászatban is úgy, hogy az ízvilág 
ne sérüljön közben. Kis csapatom-
mal megpróbálunk nagyapáink 
receptúráját követve, egy köny-
nyed, emészthető ízkombinációt 
előállítani, mindezt trendi köntös-
be bújtatva, hiszen amint látom, 
igény van rá.

  Ezúttal is bizonyított Magyar-
ország, hogy nem szűkölködünk 
szakmai tehetségekben.  Jó pél-
da erre, Mihályi László sikere is, 
gratulálunk neki. 

FRENYÓ KRISZTINA

Édes percek
Beszélgetés Mihályi Lászlóval

Kerek Dobos torta a mestercukrász egyik különlegessége

Vác főterén mindenki könnyen 
megtalálhatja a stílusos épületet

A H&R Consulting Pályázati Iroda rovata

Munkahelymegőrző 
és –teremtő pályázatok

• Festés, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással, fóliatakarás-
sal akár azonnali kezdéssel! T.: 
06-20-442-9570, 06-1-369-6674
Parkettás vállal hagyományos-, 
szalag,- laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. 
Tel.:06-70-505-1177

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipsz-
karton falak és álmennyezetek épí-
tése, stb. T.: 06-30-386-4456
• Társkeresés. Megtalálta már a 
párját? Ha még nem, mi segítünk. 
Társkereső Iroda Dunakeszin. 
Bejelentkezés 13 óra után: 
06-20-444-3810

• Veszélyes fák kivágása  
alpintechnikával, kosaras 
daruval. Elszállítás megold-
ható. Tel.:06-27-337-353,        
                06-30-463-4070
• Bontott tégla eladó ( kisméretű). 
Tisztított, összerakva, letakarva. 
kb. 5500 db. ár: 65 Ft/db
          Tel.: 06 20 366 8102, 
                  06 20 550 4465

Ambrus János büszke lehet az Év Vállalkozója rangos elismerésre
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Izland legkeletibb, és leg-
északibb vidékeit érintve, a 
sziget sivatagi „belsején” átkel-
ve, immár az ország délnyugati 
szegletében járunk. Nem bírunk 
eltelni a folyókkal, tavakkal 
sűrűn szabdalt harsogóan zöld 
legelőkkel, a rajtuk poroszkáló 
apró termetű izlandi lovak lát-
ványával. Lassan utunk végéhez 
közeledünk, a főváros elérése 
előtt azonban egy csoda várat 
még magára: ez Pingvellir, Iz-
land kultikus köldökpontja. Itt 
alapították 930-ban a világ első 
demokratikus parlamentjét, ez 
a földdarab Izland első nemze-
ti parkja, és az észak amerikai 
– eurázsiai kéreglemez törés-
vonala sehol nem látható olyan 
szembeötlően, mint e helyütt. 
Reykjavikba érve felszabadult, 
félnapos városnéző kirándulás-
ba kezdünk. Az Izlandi Nemzeti 

Múzeum, és a lélegzetállítóan 
szép, modern katedrális meg-
tekintését laza séta követi a 
keskeny, tarka, forgataggal teli 
belvárosi sétálóutcákon. Más-
nap már csak laza ujjgyakorlat a 
Kefl avikba való 50 km-es átteke-

rés, ahonnan majd repülőgépünk 
indul vissza Dániába. Bárhogy 
is kerülgetjük: a végére értünk, 
nincs tovább. Varázslatos, egye-
di, a föld egyetlen tájékával ösz-
sze nem hasonlítható földrészen 
jártunk. A végtelen kopárság és 
a kies dombhátak, törpefenyők 
országa ez, a zabolátlan folyóké, 
szédítő vízeséseké. A jég, a tűz, 
a tengerpartok és vulkáni kúpok 
tobzódó birodalma. Teremtőjé-
nek legyen hála, hogy baj, be-
tegség, baleset, megoldhatatlan 
műszaki probléma nélkül, ke-
gyes időjárás mellett vihettük 
véghez vállalkozásunkat. Ha ne-
vesíteni kell, ez végül mitől lett 
egyedi, különleges, a helyszín 
rendkívüliségén kívül elsőként 
említeném: az egész út folyamán 
a magunkkal vitt felszerelésből 
és élelmiszer készletből létez-
tünk, tizenhét napon át gyakor-
latilag a víz volt az egyetlen, 
amelyet a sziget ajándékaként 
magunkhoz vettünk. Másodjára 

el kell mondani, hogy Izlandon 
óriási kultusza van a kerékpá-
ros turizmusnak. A közutakon 
rengeteg felmálházott bringás-
sal találkoztunk. A felföldön 
való kerékpározásra azonban 
rendkívül kevesen vállalkoz-
nak. Az átkelés nehézségeiről 
sok mindent elárul, hogy a 210 
km-es sivatagi szakaszon csak-
nem 40 km-en keresztül toltuk 
a bicikliket az út járhatatlansága 
miatt. Az útszakasz sikeres tel-
jesítése – a megfelelő fi zikum 
mellett – idegjáték. A csapat 
átlagéletkora meglehetősen kö-
zel az ötvenhez. Húszévesen a 

napi századik elakadás után va-
lószínűleg földhöz vágtuk volna 
kerékpárjainkat a pillanatot is 
elátkozva, amikor Izland földjére 
léptünk. Most százegyedszer is 
zokszó nélkül kezdtük tolni a pa-
ripákat, mert tudtuk a célt, és volt 
türelmünk kivárni, amíg elérjük 
a célszalagot. Azt átszakítva a 
pezsgő, és a taps ugyan elmaradt, 
de Izland egy darabkáját észre-
vétlen elcsentük, hazahoztuk, és 
most már a szívünkben él időnk 
végezetéig.

 
A túra résztvevői:

Hámori Tibor (48) 
Zebegény
Fleischmann Pál (42) 
Nagymaros 
Heininger Ferenc (49) 
Nagymaros
Mihály Gábor (48) 
Nagymaros
Mihály László (49) 
Nagymaros
Varga Tamás (29)
 Nagymaros

Az expedíció teljes 
időtartama: 26 nap
A kerékpártúra időtartama: 17 nap
A kerékpárral megtett távolság: 
1076 km (Ebből földút: 483 km)

Külön köszönet vállalkozásunk 
támogatójának, az Ipoly Erdő Zrt-
nek.

   
 HEININGER FERENC

FOTÓ: MIHÁLY GÁBOR

Kitekintő…
(IV. rész)                            Izland 2008
                      Sikeres befutó
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DUNAKESZIN 
A TÓVÁROSBAN

NÉGYLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZ 
ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS
ÉPÍTÉSI TELKEK 

ELADÓK
06-309-467-702

2600 Vác, Dózsa György u. 5. Tel./fax: 06 27 315 920

E-mail: kokapu@dunaweb.hu

www.kokapu.extra.hu

Minden egyedi igényét megvalósítjuk!

Kőkapu Étterem

Vác

„Állati” kiállítás Vácon
„Állati” kiállítás nyílt február 12-én, csütör-

tökön Vácon, a Katona Lajos Városi Könyvtár-
ban, ahol Virág Tímea textiltervező iparművész 
állatok ihlette gyermek kabátjait mutatták be, 
amelyek fényvisszaverővel vannak ellátva. A 
tárlatot Bozsó Zoltán dandártábornok, a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgató-
ja nyitotta meg. 

Köszöntő szavaiban elmondta: először nem 
értette, hogy miért neki, egy dandártábornoknak 
kell megnyitnia a kiállítást. – Megkértem Tíme-
át, hogy küldje át a fotókat a kabátokról. Amikor 
megláttam, rögtön megértettem, hogy miért ne-
kem kell megnyitnom a tárlatot – mondta Bozsó 
Zoltán. 

A dandártábornok beszédében hangsúlyozta, 
ma hazánkban a balesetek 10 százaléka a látha-
tósági mellények hiányában történik a gyalogo-
sok és a biciklisek körében. Évente közel kétszáz 
gyermek sérül meg amiatt, hogy nem látják őket 
az autósok. 

Bozsó Zoltán beszéde végén megígérte Virág 
Tímeának, hogy vándorkiállításra viszik a tárla-
tot, azokra a helyekre, ahol a legtöbb gyermek-
baleset történik a láthatóság hiányában. 

Virág Tímea kiállítása március 10-ig tekinthe-
tő meg, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
9-től 19 óráig, szombaton 10-től 17 óráig.

FURUCZ ANITA

Családi összejövetelek, céges találkozók, 
bankettek rendezése, ballagási ebédek és 

egyéb rendezvények lebonyolítása 
kitelepüléssel, parti szervizzel is.

Esküvők már 3600 Ft-tól.



A szakember egy győztes BL-
mérkőzést követően jelentette be, 
hogy előrehaladott tárgyalásokat 
folytat a Váci NKSE együttesé-
vel. Mint ismeretes, a váciaknál 
a klubvezetés december közepén 
menesztette Kenyeres József edzőt, 
majd a poszt betöltésével a baj-
nokság végéig Nyári Józsefet bíz-
ta meg. Már akkor nyílt titok volt, 
hogy Németh Andrással, illetve az 
általa képviselt szponzori, szakmai 
és háttérstábbal komoly tárgyalá-
sokat folytat mind a klub, mind a 
VNKSE legnagyobb anyagi bázi-
sa, a városi önkormányzat. A hírek 
szerint akár a kétszeresére is nőhet 
a klubköltségvetés, ami már száz-
milliót meghaladó büdzsét, ezzel 
együtt komolyabb célok kitűzhető-
ségét jelentene. A város várhatóan 
a tavalyihoz hasonló nagyságrendű 
költségvetési támogatást szavaz 
meg februári ülésén. 

A szárnyra kapó hírek termé-
szetesen meghatározó játékosok le-
igazolásáról is szólnak. Különböző 
médiumokban magyar és külföldi 
válogatottak Vácra érkezéséről tesz-
nek említést, szinte egy teljesen új 
kezdőhetessel erősödhet majd a 
csapat. Németh András nem csak a 
szakmai munkát irányítaná, hanem 
a klub szervezeti felépítésében, a 
döntések meghozatalában is meg-
határozó lenne a véleménye.

Mindez persze még a jövő zené-
je. Egyelőre a Váci NKSE együt-
tesének a papírforma szerint az 
alsóházi rájátszásban kell bebiztosí-
tania az élvonalbeli bennmaradást. 

Sajtóforrások szerint peres úton 
folytatódik a kirúgott edző munka-
jogi vitája, amely kiegészülhet akár 
személyiségi jogi kártérítési igény-
nyel is. Mindenesetre a szurkolók 
remélik, hogy a viták békés úton 
megoldódnak, és a jövőben akár a 
magyar elit meghatározó együtte-
sévé fejlődhet a VNKSE.

KERESZTURI GYULA
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Marian Cozma emlékére

A 26 éves kézilabdázó élete 
február 8-án hajnalban ért véget, 
amikor egy veszprémi szórakozó-
helyen szíven szúrták. Egy ország 
döbbent le a sportoló halálhírén, 
hiszen ismét olyan esemény ez, 
melynek nem szabadott volna 
megtörténnie. 

Ennyi csupán egy élet. Egy 
élsportoló élete, akinek minden 

perce munka volt, mindenét a 
sportra tette fel, s mindössze 
ünnepelni ment azon a szomorú 
estén. 

Nyugodtan kijelenthetem, 
hogy ismét gyászol az egész 
ország. Veszprémben különö-
sen nagy a felháborodás, hiszen 
ebben a városban hosszú évek 
óta nem történt hasonló jellegű 
bűncselekmény. A veszprémiek 
gyertyákkal, mécsesekkel emlé-
keznek a tragédia színhelyén. 

Marian Cozma 1982-ben 
született Bukarestben, szülei 
mindketten válogatott kézilab-
dázók voltak. 2006 óta játszott a 
veszprémi együttesben, ahol igen 
komoly sikereket ért el a csapat-
tal, jó barátságot kötött társaival. 
Most pedig áldozata lett egy ke-
gyetlen világnak. Ám az esemény 
bánatunkra nem egyedi:

Emlékezzünk vissza Simon Ti-
bor 2002-ben bekövetkezett halá-
lára, ami kísértetiesen hasonlít a 

mostani esetre. Egy egész ország 
siratta a labdarúgót, és követelte a 
felelősségre vonást. A büntetőper 
azóta lezárult, ám nem hozta meg 
a várt eredményt. 

Vajon most mi fog történni? A 
késelők kézre kerültek, de meg-
kapják-e méltó büntetésüket? 

Ismét egy ilyen halálesetnek 
kellett történnie ahhoz, hogy két 
dolog világossá váljon: nem meg-
felelő az országban a közbizton-
ság, illetve talán érdemes lenne 
elgondolkodni a büntetés végre-
hajtás módozatain, és esetleg szi-
gorítani a törvényeken. 

Mindez Mariant nem fogja 
visszahozni. Szerette Magyaror-
szágot és szerette a magyarokat 
is, mégis itt kellett meghalnia. 
Nyugodjon békében!

SZILFAI ALIDA 

Szép, új kézilabdavilág Vácott?
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Amit már több hónapja suttogtak a sportág berkein belül, az elmúlt héten publikussá vált. A tervek 
szerint Németh András, a Hypo NÖ vezetőedzője nem hosszabbítja meg az osztrákoknál nyáron lejáró 
szerződését és ismét Magyarországon vállal munkát.

A sportág edzőlegendája érkezhet a csapathoz

Dunakeszi székhelyű cég 

ELEKTROTECHNIKUST 
keres kávé- és italautomaták szerelési, javítási 

munkálataihoz, teljes munkaidőre.
Önéletrajzokat az info@kave-klub.hu 

e-mail címre várunk.

Nyugdíjas buszsofőrt keresünk!!!
Városnéző kisvonat vezetésére D kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező, megbízható, rugalmas 
személyt keresünk, napi 3-4 órás munkára márciustól, 

elsősorban Dunakesziről vagy környékéről. 
Saját gépkocsi előny. 
Érd: 06-70-369-4046

Németh András Budapesten 
született 1953-ban. Játékosként 
alacsonyabb osztályú csapatok 
után a Fradihoz került, játszott 
a magyar ifjúsági válogatottban 
is. Edzői karrierje a zöld-fehé-
rek férfi  csapatánál indult, majd 
női vonalon kisebb kitérő után 
1992 és 2007 között szintén az 
FTC-vel ért el kimagasló sike-
reket. Rövid ideig már 1998-ban 
is volt szövetségi kapitány, majd 
2005-től három évig látta el ezt 
a feladatot. 2007-ben szerződött 
két esztendőre a Hypo NÖ csa-
patához. Nős, felesége, Zsuzsa 
két éve hagyta abba a verseny-
szerű kézilabdázást Gödön. Fia, 
András idén fog érettségizni, lá-
nya, Lilla idén a Hypo utánpótlás 
csapataiban játszik. A négytagú 
család Gödön él.

Tavaly nyáron Németh And-
rás jelenlegi és leendő csapata 

együtt edzőtáborozott. 
Akkor a gödi szakember a volt 
váci trénerrel, Kenyeres József-
fel együtt irányította munkát.
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