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Svájci vasúti kocsi 
alvázak készülnek 

Dunakeszin

Nőnap alkalmából 
szerkesztőségünk 
szeretettel köszönti 
a Hölgyeket!

A Bombardier MÁV Kft. februárban már a 43. alacsonypadlós emeletes kocsi (NDW) 
alvázat és a hozzá tartozó homlokfalakat adta át svájci megrendelőjének.

Ünnepi interjú  
Kállay Bori 
színművésszel,  

a Magyar Köztársaság 
Érdemes Művészével

A Svájcban közlekedő emeletes kocsik egyike (Fotó: SZU) 
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A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatása szerint 
a jelölés határidejéig – 

2012. február 24. – három pol-
gármester-jelöltet vett nyil-
vántartásba a Helyi Válasz-
tási Bizottság. A 2010 októ-
beri polgármester válasz-
tás két főszereplője, a várost 
több cikluson át irányító pol-
gármester, Remitzky Zoltán, 
és az akkori kihívója, a vá-

lasztást megnyerő Szőke Ist-
ván március 25-én újra ring-
be száll a választópolgárok 
voksaiért. Mindketten füg-
getlen jelöltek, miként a har-
madik polgármester-jelölt, 
Medveczki Zoltán is.      

A Helyi Választási Iroda tá-
jékoztatója szerint a hat kép-
viselői mandátumért 18 füg-
getlen jelölt, és egy hölgy a 
Munkáspárt színeiben aspi-

rál. A lista érdekessége, hogy 
az önmagát feloszlató képvi-
selő-testület valamennyi tag-
ja újra megméretteti magát 
a március 25-i önkormány-
zati választáson. A 19 képvi-
selő-jelölt között 5 nő kíván 
aktívan részt venni Szob Vá-
ros Önkormányzata képvise-
lő-testületének munkájában a 
választópolgárok bizalmából. 

(Vetési)

A látogatás során az isko-
la vezetői bemutatták 
az intézményben folyó 

szak- és gyakorlati-képzése-
ket és tájékoztatták a vendé-
get jövőbeli elképzeléseikről.

Ennek során szóba került a 
Szent István Egyetemmel ki-
alakítandó szakmai kapcso-
lat, amely gyakorlóiskolaként 
a tanárképzést, az iskola mű-

helykapacitásainak bővítésé-
vel a kutatás-fejlesztés erősí-
tését szolgálhatná. 

A program keretében 
Czerván György rövid láto-
gatást tett a Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakközépis-
kolába is.  Az államtitkár el-
mondta: „Magyarország szá-
mára elengedhetetlenül fon-
tos a jövő szakembereinek 

képzése minden ágazatban 
egyaránt. A szakképzés erő-
sítése ezért a kormány prog-
ramjában is kiemelt célként 
szerepel. 

Mindezek megvalósításá-
ban jelentős szerepe van a 
Király Endre Szakközép és 
Szakiskolának ezért is fo-
gadtam szívesen a meghí-
vást.”

– Hányan várnak ma munká-
ra, állásra a munkaügyi köz-
ponthoz tartozó harmincnyolc 
településen?

– Jelenleg kb. ötezer-ötszáz fő a 
nyilvántartott álláskeresők száma, 
éves szinten körülbelül tizenkétezer 
ember fordul meg nálunk. Közülük 
mintegy ezerötszáznak, több mint 
tíz százaléknak tud az állam most 
foglalkoztatást biztosítani a mun-
kaügyi szervezeten keresztül köz-
foglalkoztatás keretében. Ez pedig 
nemcsak azt jelenti, hogy a 22.800 
forintos segély helyett munkabért 
kapnak, hanem azt is, hogy újra, 
napi 8 órában dolgozhatnak, és ké-
sőbb visszatérhetnek a nyílt mun-
kaerőpiacra. A közfoglalkoztatás 
korábban is hatalmas anyagi erő-
forrást igényelt, de társadalmi hasz-
na kérdéses volt, ez most alapjaiban 
változott meg.

– Mi változott meg a közfoglal-
koztatásban?

– A Belügyminisztériumhoz ke-
rült közfoglalkoztatásban markáns 
változást hoz és hozott a Startmun-
ka mintaprogram, amelynek célja a 
hagyományos közmunka helyett ér-
tékteremtő tevékenység végzése. Ez 
a program külön fókuszál a hátrá-
nyos helyzetű térségekre, a mi te-
rületünkön a szobi kistérség tizen-
három településére. Alapvető vál-
tozás, hogy az önkormányzatoknak 
nem kell hozzájárulni a projektek-
hez, nincs önrész, mindent az álla-
mi költségvetés finanszíroz. A má-

sik, korábban nem tapasztalt lehe-
tőség, hogy a mintaprogramban az 
önkormányzatok maguk tervezhet-
ték meg a feladatokat, a szükséges 
létszámot és a megvalósításhoz igé-
nyelt anyagi erőforrást. Tehát, el-
dönthették, hogy mit akarnak csi-
nálni, aminek hozadéka és mara-
dandó értéke van a település szá-
mára.

– Milyen jellegűek ezek a pro-
jektek?

– Hosszas egyeztetés után mint-
egy harminc projektben állapod-
tunk meg. Ezek általában 2012. de-
cember 31-ig valósulnak meg. Pél-
dául, Szobon a közutak karbantar-
tása, a belvízelvezető-árkok kitisz-
títása, hasonlóan Zebegényben, 
Ipolydamásdon a földutak rendbe-
tétele, a vár környékének rendezé-
se, Bernecebarátiban a járdák ren-
dezése, Kóspallagon az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása a cél. 
Több településen több projekt is in-
dult, míg egyes helyeken egy pro-
jektre koncentráltak nagyobb erő-
forrással. Emellett március 1-el el-
indultak három településen a vala-
melyest különálló mezőgazdasági 
projektek is. Összesen tehát a min-

taprogramban kb. kétszázötven-há-
romszáz ember juthat napi nyolc 
órás munkához a kistérségben, 71 
ezer 800 forintos bérért, illetve, a 
szakmunkát végzők bruttó 92 ezer 
forintért. Emellett persze hangsú-

lyos elemként jelennek meg a tér-
ségben az országos közfoglalkozta-
tási programok is (pl. vízügyi igaz-
gatóság vagy erdészet), amelyek 
ugyancsak nagy létszámban alkal-
maznak regisztrált álláskeresőket 
ebben az évben. Mindenképpen em-
lítést érdemel, hogy a foglalkozta-
tás és a tervezett feladatok sikeres 
lebonyolítása végett jelentős elő-
leg kiutalására is sor került a mun-
kaügyi szervezet részéről, ami már 
február közepén így az önkormány-
zatok rendelkezésére állt.

– Hányan vehetnek részt a me-
zőgazdasági közfoglalkozta-
tásban? Csak olyanok, akiknek 
már vannak ismereteik?

– A mezőgazdasági projektben het-
venhárom fő kap munkát Szobon, 6 
fő Kóspallagon, és 18 fő Nagybör-
zsönyben, elsősorban növényter-
mesztésben. Az önkormányzati föl-
deken termelt növényeket, gyümöl-
csöket az iskolai konyhák veszik át, 
de a felesleg máshol is értékesíthe-
tő. Csak a mezőgazdasági projek-
tekben százmillió forint felett van 
az állami költségvetési támogatás 
mértéke. Természetesen a mezőgaz-
dasági projektekben is előleg kiuta-

lásával fogjuk segíteni a projektek 
sikeres megvalósítását. Újdonság, 
hogy a mezőgazdasági projektben 
résztvevők a munka mellett elmé-
leti és gyakorlati képzést is kapnak. 
Ez új impulzust ad, hiszen a foglal-
koztatottak az elsajátított ismere-
teket később hasznosíthatják. Erre 
uniós forrás áll rendelkezésre, az 
oktatás szervezése és megvalósítá-
sa várhatóan a Türr István Képző és 
Kutató Intézet koordinálásában fo-
lyik majd. Tehát, akik nem rendel-
keznek mezőgazdasági ismeretek-
kel, a munka mellett megtanulhat-
ják. A mintaprogramok újabb sajá-
tossága, hogy a közmunka átkép-
zéssel párosul.

– Kik kerülhetnek be a közfog-
lalkoztatásba, a Start munka-
programba, milyen alapon vá-
logatták ki az embereket?

– A szobi kistérség vonatkozásában 
gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 
tulajdonképpen mindenkire szükség 
van, aki dolgozni tud a települése-
ken, néha attól tartottunk, hogy na-
gyobb az igény, mint a rendelkezésre 
álló munkaerő. Aki mégsem vállalja 
el a felajánlott munkát, az kikerül a 
rendszerből. Az ügyfelek kiválasztá-
sában is szorosan együttműködtünk 
az önkormányzatokkal, de ezt a pél-
dás és hatékony munkakapcsolatot 
természetesen el is várja a közmun-
kát szervező és a forrásokat biztosí-
tó Belügyminisztérium illetve Nem-
zetgazdasági Minisztérium.

V. I.

Szobon időközi képviselő és 
polgármester választást tartanak

Államtitkári látogatás 
a Király Endre iskolában

Több százan kapnak munkát és képzést a szobi kistérségben

Mint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, Szob Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2012. január 4-én tartott rendkívüli ülésén hozott döntésével feloszlat-
ta a képviselő-testületet. A Helyi Választási Bizottság 2012. március 25-re tűzte ki az 
időközi helyi képviselő és polgármester választást. 

Harrach Péter országgyűlési képviselő után ismét prominens vendége volt a Naszály-
Galga TISZK partnerintézményének, a Király Endre Szakközép és Szakiskolának. 
Czerván Györgyöt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát fogadta Imre Zsolt 
igazgató.

Február elsején indult a Start munkaprogram a Szobi kistérségben, amely a munkaerőpiacról kiszorul-
tak számára értékteremtő tevékenységet kínál, és ennek révén lehetőséget teremt a munka világába 
való visszatérésre. A régióban ez a szobi kistérséget érinti, ahol a különböző típusú közfoglalkoztatások 
keretében 250-300 munkanélküli juthat rendszeres, többnyire napi nyolc órás munkához. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ váci kirendeltségének vezetője szerint ez markáns változást jelent 
a közfoglalkoztatásban. Dr. Sabacz Róbert kirendeltség-vezetőtől ennek részleteiről érdeklődtünk.

Három polgármester-jelölt szállt ringbe 
a választók voksaiért 

Czerván György: Magyarország számára 
elengedhetetlenül fontos a jövő szakembereinek képzése 

Dr. Sabacz Róbert: Markáns változást hoz a Startmunka mintaprogram

Március 25-én kiderül, hogy a jövőben kik irányítják Szob város önkormányzatát
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A városatyák két szempon-
tot vettek figyelembe a 
költségvetés tervezése-

kor. Az egyik irányelv a tervez-
hetőség volt, amelynek köszön-
hetően minimalizálták a várat-
lan kiadásokat. A másik szem-
pont az volt, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan a lehető leg-
magasabb összeg jusson a fej-
lesztésekre, így az idei évben 
közel 440 millió forintot fordít 
erre a célra az önkormányzat. 
Folytatódik az útépítési prog-
ram, idén újabb 18 utca kap 

szilárd burkolatot, további két 
szakasszal bővül a városi ke-
rékpárút-hálózat, folytatódik a 
lakótelepi parkolók kialakítá-
sa. Az eddigiek folytatása mel-
lett új fejlesztések is elindulnak 
2012-ben, mint például a zebra-
építési program, illetve még az 
év első felében megépül a Fóti 
úti - Határ úti körforgalom.

A költségvetésből az is kide-
rül, hogy a képviselő-testület 
továbbra sem szeretné igénybe 
venni a rendelkezésre álló hitel-
keretet.

E példaértékű összefogás, 
egy több hónapos előké-
szítő munka, számos bel-

ső program beindítása és ered-
ményes végig vitele is nagy sze-
repet játszott abban, hogy a 
Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. tavaly elnyerte a kiváló cí-
met. – A sikerhez vezető út jelen-
tős változásokat hozott a társa-
ság munkavállalóinak gondol-
kodásában is. Ma már minden-
napjaink része az önmagunk-
ért, munkatársainkért, a cégen 
kívüli rászorulókért vállalt fele-
lősség is – állapítja meg jóérzés-
sel az osztályvezető. 

E társadalmi felelősségválla-
lásról számtalanszor értesülhet-
tek a DMRV Zrt. működési terü-
letén élő állampolgárok is a saj-
tóhírekből, tudósításokból. Mint 
arról lapunk hasábjain is be-
számoltunk tavaly, a karácsony 
előtti adventi időszakban - hogy 
csak a legközelebbi rendezvény-
re utaljunk - a DMRV kollektí-
vája ismét sikeresen szerepelt 
a Baptista Szeretetszolgálat ál-
tal kezdeményezett cipős doboz 
akcióban. Több mint hétszáz do-
boznyi ajándék indult el Vácról 
azokhoz, akiknek ez egyben má-
sok szeretetének is a jelképe. - 
Emellett az őrhalmi önkormány-
zatot ajándékoztuk meg azokkal 
a könyvekkel és hanglemezek-
kel, melyeket munkatársaink 
gyűjtöttek. Cégünk váci köz-
pontjában rendezett ünnepségen 
adtunk át azt a sok-sok könyvet, 
melyekkel, a pénzhiánnyal küsz-
ködő település könyvtárát segí-
tettük – mondta Gombás Ernő. 

Ugyanezen az ünnepségen mu-
tatták be azt a rengeteg mű-
anyag kupakot is, melynek ér-
tékesítéséből származó pénzből 
egy beteg kisgyermek családját 
segítették a DMRV Zrt. munka-
társai és családtagjaik. 

Az új év első napjaiban is foly-
tatódott az összefogás, odafigye-
lés a nehézsorsú embertársaik-
ra. A vállalat munkatársai két 
hét alatt 326 támogatói jegyet vá-

sároltak meg, melyeknek köszön-
hetően 326 rászoruló embertár-
suknak jutott a leghidegebb na-
pokban egy tál meleg étel. E jó-
cselekedet különösen értékes 
akkor, amikor egyre többen van-
nak, akik egyre nehezebb körül-
mények között élik mindennap-
jaikat. A romló anyagi lehetősé-
geik korlátot szabnak életüknek, 
mely nem feltétlenül jelenti a haj-
léktalanságot. A DMRV Zrt. mun-
katársai adományaikkal a társa-
dalom perifériájára szorult em-
bereken segítettek, akiknek éle-

tét a váci Szent Anna Karitász se-
gíti az adományok gyűjtésével. 

Január 12-én - immár sokad-
szor - véradásra hívták a váci 
központba a vízműveseket, akik 
soha nem látott számban jelen-
tek meg, hogy vérükkel segítsék 
a beteg, gyógyulni vágyó ember-
társaikat. A központ munkatár-
sain kívül a bal parti üzemigaz-
gatóság munkavállalói is pél-
dát mutattak humanitárius ér-

zékenységükből – hangoztatta 
Gombás Ernő, aki hozzátette: - 
A korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően a második félévben újabb 
önkéntes véradást szervezünk. 

Legújabb hír a cég háza tájá-
ról, hogy megszületett a döntés: 
társadalmi felelősségvállalási 
akcióikat a jövőben szervezett 
keretek között szeretnék folytat-
ni, s ehhez szükség van az ISO 
26000-es nemzetközi szabvány-
ra is. Ennek megszerzését elin-
dították. Fontos számunkra a 
munkavállalóink önkéntessége 

– hangzik az elmúlt évek tapasz-
talataiból táplálkozó osztályve-
zetői kijelentés. 2012-ben is erre 
építve tervezik már a követke-
ző lépéseket, mert elvük, hogy 
nem elég a kiválóságot bizonyí-
tó elismerést megszerezni, ha-
nem mindent meg kell tenni a to-
vábblépés érdekében.

A DMRV Zrt. a folyamatos fej-
lődésre való törekvéséért tavaly 
az EFQM Kiválóság Európai Mo-
dell R4E kitüntetéssel gazdago-
dott. Erre az elismerésére azon 
szervezetek pályázhattak, ame-
lyek működésére az önértékelé-
sen alapuló szisztematikus fej-
lesztés, a kiválóság kultúra el-
terjesztése jellemző. A DMRV 
Zrt. közössége jó úton halad a 
következő lépcső felé. Bizony-
ság erre – sok egyéb fontos té-
nyező mellett – hogy ezekben a 
márciusi napokban jótékonysá-
gi gyerek és felnőttruha, vala-
mint cipőgyűjtést szerveznek. 

Társadalmi felelősségvál-
lalásuk és szakmai nyitottsá-
guk ékes bizonyítékaként a Víz 
Világnapja alkalmából több 
programot is indítanak. Ismét 
fotó és rajz pályázatot hirdet-
tek a működési területükön 
levő óvodák és általános isko-
lák tanulói számára, továbbá – 
nyílt - sajtónapot szerveznek a 
Vízminőségvédelmi laboratóri-
um bemutatására, és lehetősé-
get biztosítanak az állampolgár-
ok számára, hogy ismét egy sé-
tát tehessenek a kezelésükben 
levő Duna alatt húzódó több 
száz méteres közműalagútban 
Nagymaros és Visegrád között.

A sajtóbeszélgetést Iványi 
Károlyné a MIMK igaz-
gatója nyitotta meg, átte-

kintve az elmúlt 10 év eredmé-
nyeit. A fesztivál alapvető cél-
kitűzése – mint mondta – hogy 
a helyi közönséghez eljuttassa 
a magas művészi értéket képvi-
selő, országos jelentőségű prog-
ramokat. Kezdetektől kiemelt fi-
gyelmet fordít a váci művészek 
fellépéseire. Évente mintegy 
6-7000 látogatója van a VTF-nak, 
melynek népszerűségét jelzi, 
hogy több előadásra már most 
minden jegy elkelt. A fesztivál 
fő támogatója Vác Város Önkor-
mányzata, mely – Mokánszky 
Zoltán alpolgármester megerősí-
tése szerint – a jövőben is bizto-
sítani kívánja a fesztivál financi-
ális hátterét. Az Önkormányzat 
mellett a programsorozat állan-
dó támogatója a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. 

A sajtóbeszélgetésen Farkas 

Pál, a Váci Szimfonikus Zenekar 
karmestere a kezdeteket elevení-
tette föl. A VTF ugyanis egy né-
hány napos zenei programsoro-
zatból nőtte ki magát. Kezdemé-
nyezője Farkas Pál, akit a Bar-
tók Béla Zeneiskola igazgatója-
ként számos zenekar keresett 
fel tavasz környékén, fellépési 
lehetőséget kérve. Mint mondta, 
ez adta az ötletet az egyébként 
különálló koncertek programso-
rozattá való összefűzésére. Így 
született meg a Váci Tavaszi Na-
pok c. rendezvénysorozat, a VTF 
„előfutára”. 

A rákövetkező évben újabb fel-
lépők felé nyitottak, beemelve a 
fesztiválba a társművészeteket. 
Így jött létre az első Váci Tavaszi 
Fesztivál. A Budapesti Tavaszi 
Fesztiválhoz való csatlakozás 

igénye már ekkor megfogalma-
zódott, de a csatlakozásra még 
négy évet kellett várni. Mára a 
– fővárosi programokkal párhu-
zamosan futó – kulturális ren-
dezvénysorozat országos jelen-
tőségű, összművészeti fesztivál-
lá nőtte ki magát. A Váci Szimfo-
nikus Zenekar utóbb fellépőként 
vesz részt a fesztiválon.

A programokat Szabóné Laczi 
Sarolta a MIMK igazgatóhelyet-
tese mutatta be.    

Az idei VTF mottóját Kodály 
Zoltántól kölcsönözte: „Legyen 
a zene mindenkié”. A szlogen 
arra való utalás, hogy a feszti-
vál fő irányát, a hagyományok-
nak megfelelően, ezúttal is a kü-
lönböző műfajokban megszóla-
ló zene adja. A zene mellé azon-
ban belépnek a társművészetek, 

a képzőművészet, az irodalom, 
a tánc – tovább színesítve a pa-
lettát. 

A fesztivál március 16-án, 
Boar Szilvia festőművész kiállí-
tásával, majd a Chamelon Jazz 
Band koncertjével veszi kezde-
tét. Vendég: Szulák Andrea. A 
repertoárban – a teljesség igé-
nye nélkül – olyan művészek és 
művészcsoportok előadásait te-
kinthetik meg a vendégek, mint 
a Kossuth és Liszt- díjas Bogányi 
Gergely zongoraművész, a 10 
éves Váczi Néptáncegyüttes, a 
Csík zenekar vagy Halász Ju-

dit. Szintén izgalmasnak ígér-
kezik a Kontaktus (Szabó Sán-
dor, Kevin Kasting, Major Ta-
más) hangköltészet + mozgás-
művészet c. előadása, a Honfog-
lalás c. új magyar rockopera, a 
Básti Juli és Kern András fősze-
replésével színpadra vitt A 88. 
utca foglyai c. (Neil Simon) da-
rab, Bereczki Zoltán – Szinetár 
Dóra Holywoodi Duettek c. mű-
sora vagy akár a „Borbély József 
emlékére” megrendezett, Har-
monika szerelmesei. 

Az április 1-i, Fesztiválzáró 
koncerten a Váci Szimfonikus 

Zenekar, Balogh Kálmán cim-
balomművész és Bogányi Bence 
fagott művész előadását hallgat-
hatják meg a résztvevők. 

A tájékoztató zárásaként - 
Dr. Schmuczer Istvánné közre-
működésével – a kérdőíves já-
tékban résztvevők közül 3 sze-
rencsés nyertest sorsoltak ki, 
akik 3X2 db belépőjegyet nyer-
tek a fesztivál egy-egy rendez-
vényére. Részletek a www.
vacitavaszi-fesztival.hu honla-
pon. 

 Maczkay Zsaklin

Dunakeszin idén közel 
440 millió forint jut 
fejlesztési célokra

A DMRV hitvallása: 
felelősen egymásért és másokért

10 éves lett a Váci Tavaszi Fesztivál

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mintegy 5,77 milliárd forint főösszeggel elfogadta a vá-
ros 2012. évi költségvetését. Idén közel 440 millió forint 
jut fejlesztési célokra, melyek között 18 utca kap asz-
falt burkolatot. 

„Az elmúlt években számos alkalommal bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felülemelkedni az egyéni gondjain-
kon, problémáinkon, és ha arra szükség mutatkozik segítő kezet nyújtani az elesettek, a rászorulók felé” – fogal-
mazta meg a DMRV Zrt. közel 1100 fős munkatársának önzetlenségből táplálkozó hitvallását Gombás Ernő titkársá-
gi osztályvezető. 

Vác város egyik legrangosabb művészeti fesztiválja, a Váci Tavaszi Fesztivál az idén 
10. éves jubileumához érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ, a rendezvény-
sorozat szervezője ebből a célból tartott sajtótájékoztatót március 1-jén. Az esemé-
nyen részt vett Mokánszky Zoltán alpolgármester, Dr. Schmuczer Istvánné, a Művelő-
dési és Oktatási Bizottság elnöke, Farkas Pál, a Váci Szimfonikus Zenekar karmeste-
re, Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes művészeti vezetője, Szabó Sándor 
gitárművész és Révész Milán harmonikaművész.

A tavaly megkezdett útépítési program 2012-ben is folytatódik Tavaly Takács Nikolas is átment a Duna alatt húzódó közműalagúton 
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A dunakeszi üzem feladata 
a 2009-ben aláírt szerződés 
alapján összesen 121 festett 
alváz és 242 homlokfal szál-
lítása. 

Az első alvázak 2010-ben 
készültek el Dunakeszin. A 
gyártás a megrendelők meg-
elégedésére ütemezetten és 
kiváló minőségben történik, 
várhatóan 2015-ig. 

A komplett járművek – 
amelyeket a Siemens és a 

A Bombardier MÁV Kft. 
februárban már a 43. ala-
csonypadlós emeletes ko-
csi (NDW) alvázat és a hoz-
zá tartozó homlokfalakat 
adta át svájci megrende-
lőjének.

Svájci vasúti kocsi alvázak 
készülnek Dunakeszin

Emeletes kocsi alváz a Bombardier MÁV Kft. festőkabinjában

Bombardier Transportation 
konzorciuma gyárt és sze-
rel készre a Svájci Szövet-
ségi Vasút (SBB) illetve a 

szintén svájci Sihltal Zürich 
Uetliberg Vasút (SZU) részé-
re – folyamatosan állnak for-
galomba.

E zekre és még további izgalmas kér-
désre is választ kaphat, ha megláto-
gatja a Paksi Atomerőmű in-
teraktív kiállítását. Az MVM 

Csoport, a Paksi Atomerőmű tá-
jékoztató kamionjában szemé-
lyesen is kipróbálhatja, hogyan 
nőne a villamosenergia ára és a 
környezetterhelés, ha csökkentené 
a legolcsóbb és legtisztább áramot 
előállító atomerőmű teljesítményét. 
Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági in-
tézkedések mellett működik a paksi erőmű, 
s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomener-
gia hosszú távú alkalmazásával kapcsola-
tos tervekről.
Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atom-
erőművet, láthatja, hogyan drágulna az áram 
és hogyan nőne Magyarország károsanyag-
kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
Megnézheti filmünket az atomerőmű műkö-
déséről és az atomenergiáról;
• Interaktív kiállításunkon megismerkedhet 
a világ összes atomerőművével, a közel há-

rom évtizede biztonságosan működő Pak-
si Atomerőmű történetével és jövőjével, a 

magyar villamosenergia-hálózattal, 
Paks és környezete élővilágával;

• Tekerjen egy kört áramfejlesz-
tő kerékpárunkkal, és megtud-

hatja, mennyit kellene biciklizni ah-
hoz, hogy megtermelje egy fél órás 
tévéműsor végignézéséhez szüksé-

ges energiát;

• Végül, de nem utolsósorban most minden 
kérdésére őszinte választ kaphat az atom-
erőmű szakembereitől.

Csoportos jelentkezés, érdeklődés:
Papp Ildikó: +36 30 834-7468, 
06-1-3292763,
e-mail: ildiko.papp@mahirkiall.hu

Időpont: 2012. március 19.- március 20. 
Nyitva tartás: 8-12h és 13-17h 
Helyszín:  Barátság úti OTP parkoló

JÖVŐNK ENERGIÁJA

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű?  
Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számá-
ra úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb 
villanyszámlát fizetnünk?

Dunakeszire érkezik a Paksi Atomerőmű 
tájékoztató kamionja

hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtés!

2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
KonténereS SzállítáS, egyéb fuvar  

(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045

e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.
VeVőszolgálaTi iroda: 

Tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
tel.: 06-27-342-942

e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia 

a lakosság szolgálatában! 

A zt szeretnék, hogy a 
tankötelezettség kor-
határa továbbra is 18 

év maradjon; hogy az állás-
keresési járadék folyósítá-
sának időtartamát a jelenle-
gi kilencven napról emeljék 
vissza a korábbi 260 napra; 
hogy ne lehessen 100 napnál 
hosszabb próbaidőt kikötni; 
és végül azt, hogy a szabad-
ság kétharmadát a munka-
vállaló kérésének megfelelő-
en kelljen kiadni.

Amennyiben az Alkotmány-
bíróság pozitívan dönt nyug-
díjügyi beadványukról, ak-
kor azonnal elkezdődik a 
gyűjtés arról is, hogy a ko-
rábban megszerzett nyugdíj-
jogosultságokat ne lehessen 
elvenni. 

Összesen 200 ezer aláírás-
ra van szükségük. Számí-

tanak civilek, állampolgá-
ri csoportok, szakszerveze-
tek, demokratikus ellenzéki 
szervezetek segítségére – ol-
vasható abban a közlemény-
ben, melyet az LMP jutta-
tott el szerkesztőségünkbe. 
Dorosz Dávid országgyűlési 

képviselő az aláírásgyűjtés-
ről március 7-én, délután fél 
négykor a váci vasútállomás 
előtti téren, öt órakor pe-
dig Dunakeszin, a Fő út Nap 
utca sarkánál tartott sajtó-
tájékoztatót és tájékoztatta 
az érdeklődőket.

LMP: Indul az aláírásgyűjtés 
Vácott és Dunakeszin

Az LMP március 5-én négy kérdésben kezdte meg az országos aláírásgyűjtést a 
2012-es népszavazáshoz. Az országos akcióról Dorosz Dávid, a párt országgyűlési 
képviselője szerdán Vácott és Dunakeszin tartott sajtótájékoztatót és találkozott az 
érdeklődőkkel. 
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
édesanyánk

Jászkuti Lászlóné 
született 

Daucsik Mária Magdolna
2012. március 2-án, 

életének 67. évében elhunyt.

Lelki üdvösségéért tartandó 
gyászmise 

2012 március 10-én, 11.00 órakor 
lesz a Dunakeszi 

Szent Mihály templomban 
(2120 Dunakeszi, Szent István utca 41.).

Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Táviratcím:
Jászkuti Bertalan

1145 Budapest, Columbus u. 29. 2/2.

A 
Duna-part egyik 
legközkedveltebb 
útján, a József At-
tila sétányon ke-
letkezett kátyú ki-

javítása közben mutatták be 
a Váci Városfejlesztő Kft. ál-
tal lízingelt gépet és techno-
lógiát, és azokat a szakembe-
reket, akik az önkormányza-
ti tulajdonban lévő gazdasági 
társaság keretein belül alkal-
mazzák ezt a műszaki eljá-
rást.

Dr. Tarr György, a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója mutatta be a saj-

tó képviselőinek az átadá-
son jelenlévő angliai NU-
PHALT MACADAM cég kép-
viselőit, a Nu-Phalt techno-
lógiát Magyarországon for-
galmazó ENVIROAD-EU Kft. 
ügyvezető igazgatóját, Ruga 
Györgyöt, aki részletes szak-
mai tájékoztatást adott a téli 
időszakban is kiválóan alkal-
mazható technológiáról.  

A szakember tájékoztatá-
sa után Fördős Attila polgár-
mester és Pető Tibor alpol-
gármester adta át a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. munkatársa-
inak annak a kisteherautónak 

a kulcsát, melybe beépítették 
a mobil kátyúzó gép techno-
lógiáját.   

A gép működésének az alap-
elve az aszfalt újrahasznosí-
tása. A szerkezet a kemény 
aszfaltot egy 1x1 méteres 
négyszögben felhevíti, hogy 
mozgatható legyen. A „friss”, 
formálható aszfalt - egy spe-
ciális kötőanyag hozzáadása 
után - a hengerezést követő-
en teljes mértékben kitölti a 
kátyút, az úttest újra járha-
tóvá válik. A kötőanyagnak 
köszönhetően a felújított és 
a régi aszfaltréteg összeköt, 
amely minden eddig ismert 
eljárásnál tartósabb és ellen-
állóbb lesz, amiről a helyszí-
ni bemutatón a sajtóképvise-
lői is meggyőződhettek.  

A beruházást az önkor-
mányzat kezességvállalá-
sával tudta megvalósítani 
a Váci Városfejlesztő Kft. – 
mondta lapunknak Dr. Tarr 
György. Az ügyvezető igaz-
gató tájékoztatása szerint 
az önkormányzati cég lízing 
formájában egyenlíti ki a be-
ruházás költségeit, melyet 
hosszú távon rendkívül gaz-
daságos befektetésnek tart. 
– A gépparkot szállító vado-
natúj autó beszerzése 6 mil-

lió forintot tesz ki, míg az a 
technológia, melyet Angliá-
ban építettek be a gépjármű-
be, mintegy 15 millió forint-
ra rúg. Számításaink szerint 
az eddig kátyúzásra költött 
pénzt mintegy negyven-öt-
ven százalékkal hatékonyab-
ban tudjuk felhasználni, ma-
gyarán ennyivel olcsóbban 
tudunk egy négyzetméter ká-
tyút kijavítani. Vác elörege-
dett úthálózata is indokol-
ta, hogy a város beszerez-
zen egy saját gépparkot, me-

lyet külső munkák vállalásá-
val is hasznosítani kívánunk 
– jelentette ki az ügyveze-
tő igazgató, aki a technoló-
gia jelentős előnyeként hang-
súlyozta, hogy télen is alkal-
mazható, amely energia és 
környezetbarát. 

- Korábban megfogalmazott 
céljainkkal összhangban sze-
rezte be a Váci Városfejlesz-
tő Kft. ezt a gépparkot, mely-
lyel az a törekvésünk, hogy 
minél több területen az ön-
kormányzat cége saját maga, 

a lehető legnagyobb költség-
hatékonysággal végezze el a 
városi feladatokat – mondta 
az átadáson Pető Tibor alpol-
gármester.

Fördős Attila polgármes-
ter a beruházástól a jelentős 
költségmegtakarítás mellett 
azt várja, hogy a város útjai-
nak kátyúzása, javítása jóval 
gyorsabban és hatékonyab-
ban valósul meg a jövőben. 

A szerK.
Fotó: KesziPress

A Váci Városfejlesztő Kft. saját kátyúzó géppel és 
technológiával javítja a város útjait

Gazdaságos és ésszerű befektetés
Tegnap délután sajtótájékoztató keretében mutatta be a Váci Városfejlesztő Kft. azt 
kátyúzó gépet, melynek megvásárlása révén alkalmazhatja a NU-PHALT infrared tech-
nológián alapuló aszfalt újrahasznosító rendszert. A gazdaságosnak ígérkező beruhá-
zásnak köszönhetően az önkormányzati Holding a korábbiaknál kedvezőbb költség rá-
fordítás mellett tudja kijavítani a városi úthálózatban keletkezett kátyúkat. A gép és 
a technológia szabad kapacitását vállalkozási formában felkínálják a környező tele-
püléseknek is. 

A kedvezmények továb-
bi gördülékeny igény-
bevétele érdekében a 

MÁV-START Zrt. honlapján 
már megtalálható a letölthe-
tő dokumentumok között a 
2012. évi, továbbá egy kelte-
zés megjelölése nélküli uta-

zási utalvány, amely a vonat-
kozó kormányrendeletben 
meghatározott adatokat tar-
talmazza. 

A jogosultak ennek a nyom-
tatványnak a megfelelő kitöl-
tésével és a munkáltató ál-
tali érvényesítésével vehetik 

igénybe a félárú menetjegyvá-
sárlás lehetőségét. Az igény-
bevétel feltétele, hogy a kiállí-
tott utalvány a szükséges ada-
tokat tartalmazza, illetve az 
intézmény eredeti bélyegző-
lenyomatával és az erre jogo-
sult személy eredeti, cégsze-

rű aláírásával el legyen látva. 
Az utalvány továbbra is válto-
zatlanul 12 menettérti, 50 szá-
zalékos kedvezményű utazást 
biztosít a MÁV-START Zrt já-
ratain. A 2011-ben kiadott 
utalványok 2012. március 31-
ig használhatók fel.

Kedvezményes utazás közalkalmazotti utalvánnyal



6 Dunakanyar Régió XIV. évfolyam 4. szám

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

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

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

tervezőszerkesztő: 
tamás lászló

nyomda:  
PAUs PrInt Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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

telefonszámokon. 
e-mail: keszipress@invitel.hu 

vetesi.imre@gmail.com

vácon: 
a Front grAFIKA stúdIóBAn

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

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

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

küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Vác is bemutatkozott 
a 35. Utazás kiállításon

Boldogság hormonként zúdul ránk 
a zumbázás élménye

A március 1-4-ig tartó 4 
napos eseményt, vala-
mint társrendezvényeit 

a Bringaexpot, a Karaván Sza-
lont és a Budapest Boat Showt 
mintegy ötvenötezer látoga-
tó kereste fel az elmúlt hétvé-
gén. A 22 ország részvételé-
vel zajló eseményen több mint 
500 kiállító kínálta szolgál-
tatásait a nagyközönség szá-
mára. A váci Tourinform Iro-
da a Budapest Közép Duna-
vidék Regionális Marketing 
Igazgatóság önálló standján 
társkiállítóként vett részt. A 
váci iroda standján a kiállí-
tó küldöttség segítségére volt 

a Váci Vendégvárók Egyesü-
letének egyik képviselője, 
Fónagy István is. A közön-
ség körében nagy sikert arat-
tak a számukra kínált Vác 
feliratú torták és mézeska-
lácsszívek. Nagy érdeklődés-
re tartott számot a Vác a Du-
nakanyar szíve városkalauz-
hoz hasonlóan Sajdik Ferenc 
egyik festménye is.

A Tourinform váci iro-
da munkatársai köszönik a 
sok-sok érdeklődő látogatá-
sát, akikkel remélik jövőre 
is találkoznak a kiállításon 
és Vác belvárosában, a főtéri 
irodában!

A  
váci Madách Imre Mű-
velődési Központ hatal-
mas tükörtermét belen-
gi a farsangi jelmezekbe 

öltözött vidám hölgyek sokaságá-
nak magával ragadó hangulata. 
Gombás Péter zumbaoktató csa-
pata az aktuális táncos program 
előtt télbúcsúztató farsanggal ün-
nepelte a tavasz közeledtét. 

A több méteres svédaszta-
lon sorakozó finomabbnál fino-
mabb sütemények láttán a kró-
nikás csodálkozására a több-
szörös magyar Grand-Prix dön-
tős, egykori világranglista kilen-
cedik helyezett táncos beavat a 
közösség életébe. – Nálunk ez 
régi hagyomány, hogy batyus 
bulikat szervezünk, melyekre 
mi hozzuk a finomságokat. Na-
gyon szeretünk együtt lenni. 
Legutóbb például kétnapos ki-
ránduláson voltunk Dobogókőn 
– mondja a kiváló táncpedagó-
gus. Gombás Péter a váci cso-
port mellett rendszeresen tart 
foglalkozásokat Gödön is. – A 
gödiek is itt vannak, együtt bú-
csúztatjuk a telet. A farsangi 
ünneplés után pedig fergeteges 
Zumbával zárjuk a mai progra-
mot. Csak mértékkel nassolunk 
– mondja mosolyogva a terített 
asztalra mutatva. 

Gombás Péter a zumba okta-
tása közben kamatoztatja sike-
res versenytáncos tapasztalata-
it, a külföldi versenyek és edző-
táborok során szerzett szakmai 
élményeit, az iskolai képzéseken 
megalapozott szakmai tudását. 
– A legfontosabb, hogy mindent 
az alapoknál kezdünk. Nagy fi-
gyelmet fordítunk a bemelegí-
tő gyakorlatokra, mindent csak 
és kizárólag a szakszerű edzés-
módszer és koreográfia alapján 
végzünk. Szép lassan, megfelelő 
tempóban növeljük a pulzusszá-
mot, csak ezt követően jöhetnek 
a táncos blokkok, a vérpezsdí-
tő mozdulatok, melyeket egyéb-
ként mindenki könnyen megta-
nulhat. 

A csoport tagjai körében nagy 
népszerűségnek örvendő szálfa-
termetű táncpedagógus fontos-
nak tekinti a levezető gyakor-
latokat is. – A jóleső mozgást 
egy könnyed levezetővel zárjuk, 
hogy pulzusunk visszaálljon az 
alapszintre – hangsúlyozza a 
fontos szakmai szempontot. 

A mester szerint a rendszeres 
mozgásnak köszönhetően ta-
vasszal mindenkire felkerülhet 

DOGFIT KUTYAISKOLA

• A DOGFIT Kutyakedvelők 
Sportegyesülete kutyaiskoláján 
szeretettel várunk minden ku-
tyatartót, akár keverék, akár faj-
tatiszta ebével szeretne tanulni. 
Oktatás alapfoktól, kutyaovi, en-
gedelmes, őrző-védő, nyomköve-
tés, agility foglalkozások.
• Iskolánk előtérbe helyezi a ku-
tya és az ember kapcsolatát, a 
gazdák tanítását, a kulturált ku-
tyatartás népszerűsítését.
• Foglalkozásainkon kiképzők 
irányításával a tulajdonosok sa-
játíthatják el kutyáik alapvető ok-
tatását, mely az igazi családi ku-

tyává váláshoz és az együttélés-
hez szükséges.
• A kutyaoviba már a kutya 3-4 
hónapos korától várjuk az érdek-
lődőket.
MINDENKINEK AJÁNLJUK, 
VÁRHATÓAN DOMINÁNS 
KUTYÁKNÁL KIMONDOTTAN 
FONTOS!

Felvilágosítás: 
06 30 413-0969, 06 20 322-4255
A DOGFIT KSE kutyaiskolája Dunakeszi 
és Fót között, külterületen található.

www.dogfit.info

a bikini. – Nem kevesen vannak, 
akik 4-5 hónap alatt 12 kilót is 
„itt hagynak” a táncparketten.  A 
zumbának köszönhetően feszes-
sé, még vonzóbbá válik a test – 
összegzi a tapasztalatokat. 

A zumba igazi örömtánc, mi-
közben a kilók elolvadnak – ezt 
már egy csinos, negyvenes évei-
ben járó hölgy mondja. – Jóked-
vűen, örömmel mozgunk, eszmé-
letlenül sokat nevetünk, ami iga-
zi boldogság hormonként „zúdul” 
ránk. Átalakul a testünk, eleinte 
erősödik, majd feszesebbé válik 
a bőrünk – magyarázza a kedve-
ző változásokat.  

Gombás Péter egy-egy foglal-
kozásán a váci Madách Imre Mű-
velődési Központ tükörtermében 
általában 45 fő zumbázik, akik 

között a kicsiktől kezdve egé-
szen a szép korú hölgyekig min-
den korosztály megtalálható. 
Zumba korhatár nélkül! – mond-
ják az egészségükért, a jó közér-
zetükért tenni akarók. 

- Augusztus óta tíz kilót fogy-
tam, ami igazán nem volt meg-
terhelő. A zumba a molettebb, 
idősebb hölgyeknek is jó – ajánl-
ja Kovácsné Veres Edit. - Nem 
fárasztó tánc, mozgás közben re-
mekül ki lehet kapcsolódni. Peti 
remek oktató, kiváló táncpeda-
gógus, nagyon hangulatossá va-
rázsolja az órákat, melyek szinte 
észrevétlenül elrepülnek…

Ugyanígy vélekedik a csapat 
egyik legvidámabb tagja egy gö-
rög hölgy is, aki kitűnő magyar-
sággal dicséri oktatójukat, Gom-

bás Pétert és a zumbát. „Főnö-
künk egyik erőssége a csapatépí-
tés” – jegyzi meg elismerő mosoly 
kíséretében. – Nagyon megked-
veltem ezt a remek táncot, me-
lyet kortól függetlenül bárkinek 
ajánlok. Aki egyszer ráérez, az 
rabjává válik – jelenti ki, s a ha-
talmas tükörtermet betöltő zene 
ritmusában csatlakozik az önfe-
ledten táncolókhoz. 

Fenyvesiné Simon Klára is 
vallja, hogy szuper jó zumbázni, 
mert tánc közben ellazul az em-
ber, elfelejti a külvilágot. – Na-
gyon jó a társaság, sok barátra 
leltem ebben a közösségben, a 
mozgás formában tartja testün-
ket, lelkünket.  

Molnár Krisztina szerint az 
őrületesen klassz zene és a tánc 
elvarázsolja az embert, másfél 
óra alatt szinte „újjászületik”. - 
Kikapcsol, felpörget, felpezsdíti 
a vérünket, egy óra alatt kicse-
rélődünk. „Duracell nyusziként” 
megyünk haza – hangzik a sokat 
sejtető kijelentés!

V. I.

Idén 35. alkalommal került megrendezésre az ország 
legnagyobb turisztikai célú rendezvénye, az Utazás Kiál-
lítás, melyen Vác is részt vett. A Tourinform Iroda mun-
katársai négy napon át képviselték a Dunakanyar szívét 
ezen a rangos kiállításon. 

Ma már szinte nincs ember a Földön, aki nem ismerné azt a 
fantasztikusan könnyed, laza, latinos ritmusra épülő táncot, 
a zumbát, amely Kolumbiából indult el világhódító útjára. Ez 
a „tánc őrület”, a mozgás varázslatos világa hazánkban is 
szinte mindenkit elcsábított. A sportolást, a táncot kedvelő, a 
jó közérzetükért és ideális testformájukért tenni akarók min-
dennapi életét igazi életstílusként tölti ki a zumba. 
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programajánló
 március 20. kedd 18 óra   
Klasszikus és jazz  
Dónusz Katalin énekművész és  
Milosevits Mirkó Milán jazz-zongorista koncertje
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,  
az előadás napján: 1100 Ft 

 március 21. szerda 18 óra 

a zene kozmikus varázsereje –  
Grandpierre Attila előadása   
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft,  
az előadás napján: 1000 Ft  

 március 22. csütörtök 19 óra   

Kontaktus  
hangköltészet + mozgásművészet 
Kevin Kastning (gitár), Szabó Sándor (gitár),  
Major Balázs (ütős hangszerek)triója 
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft,  
az előadás napján: 1300 Ft 

 március 28. szerda 19 órakor   
„a távolodó tél”  Schubert: Winterreise 
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola (Vác, Konstantin tér 8.)
Közreműködik: Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és 
Ókovács Szilveszter énekművész, operaénekes 
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az előadás napján: 1100 Ft 

 április 1. vasárnap 19 óra 
Fesztiválzáró koncert 
Közreműködnek: Balogh Kálmán cimbalomművész és Bogányi 
Bence fagott művész, valamint a Váci Szimfonikus Zenekar, 
vezényel: Farkas Pál 
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft 

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

Jegypénztár: (27) 518-206
Jegypénztár nyitva tartása: 
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

– Az ember azt hihet-
né, ha maguk a nők nem 
harcolják ki maguknak 
az egyenjogúságot, akkor 
még mindig a lovagkor-
ban tapasztalható figye-
lemben részesülhetnének 
a férfiak részéről. És nem-
csak a Nőnap alkalmából. 
Nem volt hiba így küzdeni 
az emancipációért?

– Határozottan kijelent-
hetem, hogy nemhogy hiba 
nem volt az egyenjogúsá-
gunkért küzdenünk, hanem 
ez a lehető leghelyesebb lé-
pés volt a nők részéről. Ma-
ximálisan támogattam volna 
a hölgyek jogaiért küzdőket, 
ha abban a korban éltem vol-
na. Ám ennek a küzdelem-
nek még mindig nincs vége, 
hisz még mindig akad nem 
egy olyan eset, amikor egy 
nő hátrányban van a férfival 
szemben. Hisz hallani olyan-
ról, hogy ugyanazért a mun-
káért egy férfinek többet fi-
zetnek, mint egy nőnek, de a 
vezetők között is több a te-
remtés koronája. Pedig mára 
már nagyot fordult a világ, 
és a nők sokkal többet vál-
lalnak, vállalhatnak, mint 
korábban, és bármennyire 
is berzenkednek majd a fér-
fi olvasók, kijelentem, sok-
kal több terhet is cipelünk a 
vállunkon.

– Ezt be kell ismernem. 
Sőt, ha kérhetnénk, akkor 
se betegek, se fáradtak ne 
legyenek sosem…

– Egy nő, egy feleség, egy 
anya sosem lehet beteg. Ám 
szerencsére ma már kissé át-
rendeződtek a szerepek, és a 
férfiak egyre többet segíte-
nek például a házimunkában. 
Azt meg nekünk kell elismer-
ni, hogy e nélkül meg mi nem 
bírnánk az összes feladatun-
kat ellátni.

– Vannak olyanok, köny-
nyen lehet, nem is keve-
sen, akik fanyalognak a 
Nőnap hallatán, mond-
ván, „ősi kommunista ün-
nep”. Valóban az lenne?

– Fogalmam sincs, szerin-
tem, aki egy kicsit is belegon-
dol a nők helyzetébe, az nem 
így gondolkodik. Legalább 
ezen a napon egy kis figyel-
met kapunk a férfiaktól, ha 
mást nem, hát egy szál virá-
got. Igen, vállalom, hogy ez 
a szál virág jár nekünk, leg-
alább ekkor eszébe jut ez a 
kedvesség a férfiaknak. Kell 
ez a kis elégtétel, lelki ké-
nyeztetés nekünk a másik 
364 napért…

– Manapság nagyon rit-
ka az a gondolkodás, 
hogy a rászorulóknak ön-
zetlenül segítsenek az em-
berek. Állandó partneré-
vel, Berkes Jánossal szin-
te hitvallásszerűen men-
nek és szereznek néhány 
óra örömet időseknek 
vagy éppen a legfiatalabb 
korosztálynak. Megéri 
„csak” egy mosolyért, egy 

szűnni nem akaró tapsért 
ezt csinálni?

– Sokkal jobban meg kel-
lene becsülni az idős embe-
reket, akik közül egyre töb-
ben szorulnak rá a gyámolí-
tásunkra. Jánossal úgy va-
gyunk ezzel, ha csak egy kis 
mosolyt tudtunk csalni a rán-
cosodó arcukra, ha szerezhe-
tünk nekik a dalainkkal pár 
kellemes pillanatot, már meg-
érte a színpadra állnunk. Ép-
pen ezért a környéken igyek-
szünk minden olyan felkérés-
nek eleget tenni, amely ennek 
a korosztálynak, vagy a gyer-
mekeknek szóló műsorra ér-
kezik hozzánk. Az előbbiek 
már túl vannak életünk nagy 
részén, míg utóbbiak előtte 
állnak. Ami mindkettőben 
azonos, hogy igénylik a törő-
dést, a szeretetet.

– Ha már a gyermekek 
szóba kerültek. Gondo-

lom, az unokák jelenlé-
te mindig mosolyt csal a 
nagymama arcára?

– Természetesen, és azt már 
régóta tudom, hogy mennyi-
re másként kell hozzájuk kö-
zeledni nagyszülőként, mint 
mondjuk, tenném azt szülő-
ként. Még kicsik voltak, jóval 
több időt töltöttek velünk, 
ám az idő nem áll meg, ma 
már a nagyobb egy 190 cen-
tis „kiskamasz”, aki igazi úri-
emberként viselkedik velem. 
Tíz esztendős öccse, szeren-
csére, mindenben utánozza 
őt. Félelmetes, hogy koruk-
hoz képest mennyire tájéko-
zottak, persze ezen nem cso-
dálkozhatok, hisz az internet 
már elfoglalta a maga helyét 
az életükben.

– Szerencsére az internet 
azért a kultúra iránti 
szomjat nem tudja kiolta-
ni. A közönség, a jó ope-
rettre vágyók széles tábo-
ra hol és milyen szerep-
ben láthatja Önt?

– A Fővárosi Operettszín-
ház színpadán a Csárdáski-
rálynőben játszom Anhilte 
szerepét. Ezt eredetileg, mint 
Cecília szerepét, Honthy Han-
nára írták, míg Anhiltéjét pe-
dig szinte teljesen rám, és na-
gyon boldogan játszom el, 
hisz remek partnereim van-
nak. A Turay Ida és a József 
Attila Színház közösen állí-
totta színpadra Huszka Jenő 
híres operettjét, a Mária fő-
hadnagyot, melyben Antóni-
át alakítom. Ezzel a darabbal 
járjuk az országot, a jövő hé-
ten például négy előadásunk 
is lesz nagyobb városokban. 
A telt házas előadások bizo-
nyítják, van igény erre a mű-
fajra. És nemcsak a színház-
ban, hanem a televíziók kép-
ernyőjén is. Ugyanúgy, mint a 
magyar nótákra, melyek igaz-
talanul szorultak ki a kínálat-
ból. Talán most változik ez a 
helyzet, hiszen a Duna Televí-
zió részére most énekeltünk 
felvételre számos gyönyörű 
magyar nótát Berkes János-
sal.                         - molnár -

Kállay Bori úgy véli, mindent megér az a 
pillanat, ha egy idős arcára mosolyt csalhat

„Ez a szál virág jár nekünk”
Minden esztendőben van egy nap, amikor mi férfiak egy szál virággal, esetleg egy doboz finom bonbonnal ked-
veskedünk nekik. Ekkor ők kerülnek a figyelem középpontjába, kedveskedünk nekik, a tenyerünkön hordozzuk 
valamennyiüket. Megérdemlik ezt a kitüntető figyelmet, hisz az év többi 364 napján mi, férfiak kapjuk meg ugyan-
ezt tőlük. Tudjuk, érezzük, az élet nem lenne nélkülük ugyanilyen édes. A NŐ a teremtés koronáján a csúcsékszer, 
és ahogy a Gödön élő Kállay Bori színművésznő elárulta, ezt a szál virágot, amit március 8-án kapnak, azt többszö-
rösen megérdemlik. Ez jár Nekik…
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D unakeszi-alsó utcáit 
ellepték a futók, akik 
színesebbnél színe-
sebb futószerelés-

ben, mosolyogva rótták a ki-
lométereket. Az utcán terített 
asztalokon várta a „batyus” 
frissítő a köröket teljesítőket, 
a lakók pici és nagyobb gye-
rekeikkel jöttek és kedvesen 
szurkoltak. A jelenlévők nagy 
része 2-3-4 kört, többen 25 
km-t teljesítettek, sőt Bakos 
Gábor 50 km-t futott. A részt-
vevők között a fiatalabb és az 
idősebb korosztály is képvi-
seltette magát. 

A Nike Futóklub biztosítot-

ta a cipőtesztet, szakértő fu-
tóedzőket, tombolát, Nike 
nyereményeket, és ezek mel-
lett a forró tea és friss pogá-
csa tette elviselhetőbbé a hi-
deget.

Egy kis statisztika: A nem-
zetközi listán a 25 km-t telje-
sítők között Schwartz-Nagy 
Attila 3. helyen áll dunake-
szi futóként (1:45:32). A hazai 
listán a 77 éves Kiss György 
2:35:14 idővel a legidősebb fu-
tóként szerepel. Dunakeszin 
24 fő teljesítette a 25 km-t.

Aki ott volt, nagyon jól érez-
te magát, mert részese lehe-
tett fergeteges futásnak…

A bajnokság első fel-
vonásának végére 
feljavuló váciak ke-
retében a téli holt-

szezonban nem volt a nyá-
rihoz hasonló mozgás. Né-
gyen távoztak a csapatból: 
a kapus Borszéki Csabát az 
élvonalbeli Kecskemét iga-
zolta le, Lovrencsics Ba-
lázs Gödöllőre távozott, míg 
Franyó Róbert kölcsönbe ke-
rült a Hatvanhoz. A legérde-
kesebb eset Rábold Richár-
dé, a tehetséges középpályás 
focikarrierjét váltotta a di-
vatszakma kifutójára: a jö-

vőben modellkedésből sze-
retne megélni. Az érkezők 
között találjuk a Palásthy-
testvéreket: a rutinos csatár 
Norbertet és kapus öccsét, 
Dávidot. Mindketten voltak 
már a váciak keretében ko-
rábban is. Rajtuk kívül Kiss 
Róbert az FC Tatabányá-
tól érkezett, az egykori váci 
aranycsapat egyik hátvédjé-
nek fia, Aranyos Márk pedig 
az újhartyáni gárdából került 
magasabb osztályba.

A tavaszi idénynyitón ah-
hoz a Kazincbarcikához lá-
togattak a mieink, amely ősz-

szel Vácott is nyerni tudott. 
Nos, a visszavágás sikerült, 
hiszen a mély, sáros talajon 
kialakult nagy küzdelemben 
Michel Viktor góljával nyer-
ni tudott a Vác. Igaz, a csapat 
foggal-körömmel való küzdé-
sének öt sárga lap és az ez-
zel járó pénzbüntetés volt az 
ára, ráadásul ketten emiatt 
„kipontozódtak” a következő 
meccsre.

Az NB I-es Kispest – a má-
sodik vonal Keleti csoportjá-
ban a tabella utolsó előtti he-
lyét elfoglaló - második csa-
patának számító Honvéd-
MFA (Magyar Futball Aka-
démia) ellen ez játékoshiány 
sajnos jelentőséggel is bírt. 
A váciak védekezése ugyan-
is alaposan visszaesett, ami-
nek jele volt, hogy már az 
első percben gólt kapott a 

csapat. Ezt követően egy ül-
dözéses versenyre hason-
lított a találkozó: a rendre 
kétgólos előnyt szerző kis-
pestiek ellen sikerült ugyan 
háromszor is egy találat-
ra szűkíteni a hátrányt, de 
a pontmentés nem jött ösz-
sze. Végül: Dunakanyar-Vác 
- Honvéd MFA 3-4 (1-3) Váci 
gólszerzők: Páles Tamás, 
Michel Viktor és Tányéros 
Gergő.

Nagy lehetőséget szalasz-
tott el ezzel a Híres-gárda, 
mivel a stabil középmezőny-
höz történő felzárkózás he-
lyett továbbra is veszélyes 
közelségben maradtak a mie-
inkhez a kiesés ellen harcoló 
csapatok.

Kereszturi Gyula
Fotó: Steigler Zita

Felemás tavaszi focinyitány Hihetetlen hangulatú 
Yours Truly 
Dunakeszin!

Idegenbeli siker után botlott a Vác

A regisztráció alapján 111 futó vett részt a közelmúltban 
a Nike Futóklubbal közösen megrendezett Yours Truly – 
Fuss Dunakeszi futáson. Ezzel a létszámmal a hazai és 
a nemzetközi mezőnyben is a legnagyobb Yours Truly fu-
tóeseményt sikerült megszervezni a BSI Dunakeszi fu-
tónagykövetének, Bakos Gábornak és Moós Gergelynek, 
alias DK-nak. 

Felemás eredménnyel kezdte a tavaszi pontvadászatot a 
Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó együttese. Híres Gá-
bor sokáig kieső helyen tanyázó csapata a nyitányon ide-
genben is győzni tudott, majd hazai környezetben ma-
radt alul egy gólzáporos mérkőzésen. 

Egyre intenzívebben ter-
jed az influenza, szinte 
már minden megyében bi-
zonyították az influenza-
vírusok jelenlétét. A váci 
Jávorszky Ödön kórház 
vezetője február 29- én 
döntött a tilalomról, amely 
visszavonásig érvényes.

Pest megye másik két 
nagy fekvőbeteg-intézmé-
nyében, a kistarcsai Flór 
Ferenc kórházban, illetve 
a ceglédi Toldy Ferenc kór-
házban továbbra is érvény-
ben van a február végén az 
influenzajárvány terjedése 
miatt bevezetett részleges 
látogatási tilalom.

Kistarcsán a csecsemő- 
és gyermekosztályon, a 
szülészeten, az újszülött 
részlegen, valamint az on-
kológián és az intenzív 
osztályon nem fogadhat-
nak látogatókat a bete-
gek, míg Cegléden a szü-
lészeten, nőgyógyásza-
ton, a csecsemő- és gyer-
mekosztályon, a központi 
aneszteziológiai, intenzív 
terápiás részlegen, vala-
mint a kardiológiai őrző-
ben tilos a látogatás. 

MTI

Teljes 
látogatási 

tilalom a váci 
kórházban

 

    

 

  

  

Tavaszi akciók a PEUGEOT PM VÁC-nál


