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Kellemes Húsvéti
Ünnepeket Kívánunk
Kedves Olvasóinknak!

(Írásunk a 3. oldalon)
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RENDKÍVÜLI SÉTA
A nyolcvanas évek végén a Bős-nagymarosi vízlépcső körül zajló vitáktól volt zajos
a honi sajtó. Az indulatoktól sem mentes hullámok – hogy stílszerűek legyünk – azóta sem simultak ki teljesen. Az egykori monumentálisra tervezett építkezés első
mozaikjait ma is őrzik azok a felvételek, melyeket megtekinthetett az a több száz
érdeklődő, akik a DMRV Zrt. vendégeként részt vettek a „Séta a Duna alatt” programban.
Víz Világnapja idei rendezvény sorozat egyik különlegességeként a váci
központú vizi közmű szolgáltató megnyitotta a nagyközönség előtt a Nagymaros és Visegrád között – a Duna alatt 16 méter mélyen húzódó – közműalagutat. A hűvösre
fordult szeles időjárás ellenére is közel 300 látogató kerekedett fel a Dunakanyar különböző
településeiről, hogy végig sétáljon a 3 méter átmérőjű korszerű alagútrendszeren.
A nem mindennapi program a tavalyihoz hasonlóan, idén nagy sikert aratott, melyet jövőre is megszervezünk – mondta el érdeklődésünkre Gombás Ernő, a DMRV Zrt. titkársági
osztályának vezetője, aki munkatársaival folyamatosan tájékoztatta az érkezőket. Szabó
Imre, a DMRV Zrt. Jobbparti Üzemigazgatóság vezetője és Iván Gábor, önálló munkavédelmi vezető a vendégekkel ingázott a közműalagútban a két part között, akiknek igyekez-

tek kielégíteni a legkülönlegesebb „szakmai
kíváncsiságát” is. A DMRV Zrt. tevékenysége a
legnagyobb nyilvánosság előtt zajlik nap, mint
nap, így mi sem természetesebb számunkra,
hogy megmutatjuk műszaki létesítményeinket
fogyasztóinknak – mondta Gombás Ernő.
– Az 1994-ben átadott, 525 méter hosszú objektum 16 méterrel a Duna alatt „fúrja” át a talajt. A műszaki egyedisége mellett nagy értéke
a modern alagútrendszernek, hogy Nagymarosról benne visszük át az ivóvizet Visegrádra, onnan pedig a másik hálózaton a szennyvizet hozzuk a bal partra. Egyébként a mindmáig vitatott Bős-nagymarosi vízlépcső építésének leállítása előtt robbantották ki az alagút
medrét – mesélte az osztályvezető.

(Írásunk a 2. oldalon folytatódik)
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Emberek százai sétáltak

A DUNA ALATT

Az érdeklődők szinte minden korosztályt képviseltek, akik között
meglepően sok volt a huszonéves
fiatal is, de volt olyan édesanya
is, aki kisfiával érkezett. - Nagyon
klassz volt, azt gondoltam, hogy ittott majd csöpög a víz, de semmi.
Nem volt bezártság érzésem sem –
mondja megnyugvással a Ritaként
bemutatkozó fiatal anyuka. – Nagyon tetszett Ábrahámnak is – cirógatja kisfia fejét. - Kár, hogy Vácnál vagy máshol nincs ilyen átjáró,
melyben híd hiányában könnyedén
átgyalogolhatnánk.
A Szentendréről érkezett Dunakanyar Szabadidő Sportegyesület
népes csoportjával kelek át a visegrádi oldalra. A pár perces séta után
máris is látjuk az alagút végét. - Nagyon érdekes volt, engem bölcsészként mindig lenyűgöz, hogy a mérnökök, a műszaki emberek a technika segítségével milyen csodákra
képesek – lelkesedik Balassa Iván.
– Egyesületünk – a kulturális rendezvények mellett – rendszeresen
szervez országjáró túrákat, kirándulásokat. Néhány éve jöttünk rá,
hogy nem is kell messzire utazni,
hiszen elég, ha csak egy körutat teszünk a Pilisben, ahol csodákat láthatunk. Nos, ilyen csodát láttunk
ma is, ami szinte karnyújtásnyira
van tőlünk.
A csoport egy másik tagja, Dr.

Zentai Tünde is elismerően nyilatkozott.
- El vagyok ragadtatva, nagyszerű az alagút tervezése. Különösen
tetszett, hogy még víznyelő szerkezetet is építettek. Elismerésre méltó a program szervezettsége és kulturáltsága, az a kiállítás, amely a
nagymarosi és a visegrádi oldalon fogadja a látogatókat. Megismerhetjük a Duna két évtizeddel

ezelőtti környezetét, a megkezdett
gátépítés mozzanatait. Remek a tájékoztatás és a vendéglátás – mondja mosolyogva a szeles visegrádi
parton. - A korabeli fotókat látva,
Duna mellett élő emberként hogyan
gondol arra, hogy itt valamikor vízlépcsőt és hidat akartak építeni?
- Nem is tudom. Éppen ezen gondolkodtam, amikor a Duna alatt sétáltam. Emberfeletti munkával el-

terelték a folyót és elkezdték építeni a nagymarosi gátat, milliárdokat öltek az építkezésbe. Még
ma sem tudom eldönteni, hogy hiányzik vagy sem az erőmű. Pro és
kontra számos érv feszült egymásnak. Néprajzos-történészként nem
tudom megítélni, hogy a sokat hangoztatott olcsón előállítható energia ellensúlyozta volna-e az esetleges környezeti hatásokat. Nem tu-

dom, de azt igen - amire az alagútban is gondoltam – hányszor megtapasztalhattuk, hogy „így mulat a
magyar”. A híd viszont nagyon hiányzik. Ezt azért állítom ilyen határozottan, mert naponta megtapasztalom, hogy milyen sokat jelent számunkra a Megyeri híd. És még szép
is – mondja büszkén.
Novák Lajos, Dömös község polgármestere feleségével érdeklődéssel szemlélte a két évtizede készült
fotókat, szakmai leírásokat.
- Civilként, nem szakmabeliként
nagyon nehéz megítélni, hogy mi
lett volna a jó – mutat a meder átalakítását megörökítő fotókra. – Mindkét döntés mellett voltak politikai és
műszaki érvek egyaránt. Az viszont
tény, hogy az itt élőknek, az ide érkező turistáknak mindmáig hiányzik egy híd. De ez csak egy szempont a száz közül. Nagyon szeretem
a Börzsönyt, szívesen kerékpároznék a Duna túlpartján is – fogalmazott Dömös polgármestere, aki nem
titkolta, hogy különleges élményben volt részük a DMRV Zrt.-nek köszönhetően. - Minden elismerésünk
a műszaki szakembereké, akik közel két évtizede megalkották ezt a
remekművet, s azoknak, akik ezzel
a rendkívüli élménnyel ma megajándékoztak bennünket...
Vetési Imre

Német testvérvárosi
küldöttség látogatása Vácott
Thorsten Frei főpolgármester vezetésével háromnapos látogatáson Vácott járt a település német
testvérvárosa, Donaueschingen
delegációja, melyet dolgozószobájában fogadott Fördős Attila polgármester. A vendégek hivatalos köszöntésén jelen volt
Vác két alpolgármestere, Pető
Tibor és Mokánszky Zoltán, a
testvérvárosból pedig Ernst
Zimmermann - Vác díszpolgára,
Donaueschingen nemrég nyugalomba vonult hivatalvezetője -,
valamint Tobias Butsch jelenlegi hivatalvezető.

F

ördős Attila személyes
hangvételű
köszöntőjében kiemelkedő jelentőségűnek értékelte Vác és
Donaueschingen együttműködését,
a kulturális kapcsolatok területen
elért eredményeket. A polgármester örömét fejezte ki, hogy hivatalában fogadhatta a város kedves vendégeit, akikkel az elmúlt évek során

nagyon jó baráti viszony alakult ki.
Mint mondta: „A kapcsolatok kovásza mindig a legmagasabb szintű vezetők közti barátság.”
Fördős Attila méltatta a Vácott
tevékenykedő német baráti társaságot, melynek több tagja évtizedek óta ápolja, gazdagítja a kapcsolatot a két város között. E nagyszerű együttműködés olyan kivá-

ló alap, amely arra kötelez, hogy
tovább gazdagítsuk, szélesítsük a
testvérvárosi kapcsolatok tartalmát – mondta a váci polgármester, aki javasolta a vendég delegációi tagjainak, hogy konzultáljanak
a kulturális együttműködés bővítésének lehetőségeiről. Fördős Attila kezdeményezte; vitassák meg
a gazdasági együttműködés esé-

lyeit, térképezzék fel, hogy van-e
olyan vállalkozás, befektetői csoport Donaueschingenben és környékén, akik számára vonzó lehet
Vác és térsége.
Vác város történelmében is voltak olyan korszakok, amikor a városban a német nyelvűség volt a jellemző – mondta Fördős Attila, aki
a vendégeknek bemutatta a város
történelmét is, érzékeltette földrajzi adottságait, a főváros közelségének előnyeit. - Vác a régió szellemi,
kulturális, gazdasági életének központja, amely nyitott kapu a szomszédos Szlovákiában élő magyarság
számára. Turisztikai nevezetességei révén vonzó a turisták körében –
mutatta be Vác értékeit a város polgármestere.
Válaszában Thorsten Frei megköszönve a meghívást, egyetértett
polgármester kollégája értékelésével, és jelezte: az elkövetkezendő tárgyalásokon nyitottak a kapcsolat további bővítésére, akár a
gazdasági területeken is. Támogatóan javasolta, hogy a jövőben nagyobb létszámú kulturális csopor-

tok vendégszereplését is tűzzék műsorra. Bejelentette, hogy 2013-ban
Donaueschingenben kiállítást szerveznek a váci képzőművészek alkotásaiból.
Ezt követően Fördős Attila bemutatta Vác két alpolgármesterét,
hangsúlyozva, hogy jelenleg a koalíciós pártok közötti együttműködés
konfliktusmentes. „Rájöttünk, hogy
együtt erősebbek vagyunk” – mondta, hozzátéve, hogy neki sikerült legyőzni – igaz más „sportágban” – az
evezős világbajnok Pető Tibort, akivel ugyancsak zökkenőmentes az
együttműködés.
A városházi fogadás sajtó nyilvános részének végén Thorsten Frei
és Fördős Attila kölcsönösen átnyújtotta városa szimbolikus ajándékait.
A német testvérváros delegációjának programjában a továbbiakban
– többek között - a Madách Imre
Gimnázium, a Jávorszky Ödön Kórház, valamint a városban működő
Zollner cég felkeresése szerepelt.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Óvás miatt, az OVB döntése alapján

Április 22-én megismétlik a
polgármester választást Szobon
Mint közismert a szobi képviselő-testület tagjainak többsége januárban a grémium önfeloszlatása mellett döntött. A március 25-én megtartott időközi polgármester választáson három független jelölt - Szőke István, Medveczki Zoltán, Remitzky Zoltán - aspirált a városvezetői székért. A helyi választási iroda hivatalos adatai szerint az időközi
polgármester-választáson Remitzky Zoltán 686 szavazatot kapott, Szőke István 550-et,
Medveczki Zoltán pedig 58-at. A képviselő-jelöltek közül Galanits Béláné, Gyurcsok Zoltán, Laczkó Balázs, Orbán József, Polónyi Éva és Tóth Lajos kapta a legtöbb szavazatot.

A

v á l a s z t ó p ol g á r ok
közül sokan voltak,
akik a 2010-es polgármester választás
visszavágójának tekintették
a márciusi időközi voksolást,
mivel az akkori kihívó, Szőke István legyőzte a települést több cikluson át irányító
Remitzky Zoltánt. Az időközi választáson viszont a szobi választópolgárok többsége ismét Remitzky Zoltánnak
adott bizalmat, ám a győztes
mégsem foglalhatja el hivatalát, mert az Országos Választási Bizottság (OVB) hétfői
határozata értelmében meg
kell ismételni az időközi választást, mivel egy helyi kábeltelevízió a március 25-ei
időközi önkormányzati választás idején megsértette a
kampánycsendet.

Az OVB álláspontja szerint
a választás napján a Danubia
televízióban mintegy fél órán
át sugárzott műsor érdemi hatással lehetett a választópolgárokra, így befolyásolhatta
a választás eredményét. Az
időközi képviselő-választást
ugyanakkor nem kell megismételni, mert a műsor a testület szerint csak a polgármester-jelöltek versenyére
lehetett hatással, a képviselőkére nem – írta az MTI az
OVB közleménye alapján.
Az OVB ezzel részben megváltoztatta a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak az ügyben hozott határozatait, amelyekben még
mindkét választás megismétléséről döntöttek.
A televízió elismerte a kampánycsend megsértését, és

azt azzal magyarázták, hogy
"sajnálatos emberi tévedés"
miatt sugározták a korábban
felvett választási fórum egy
részét. Jelezték: a hibát észlelve azonnal megszakították
a választási műsor sugárzását, s az egyébként korábban
- tehát nem a kampánycsend
idején - többször is adásba
került.
A kábeltévé adásában
az egyik független jelölt,
Remitzky Zoltán kampányműsora volt látható, aki 686
szavazattal megnyerte volna a polgármester-választást. Szőke István 550, míg
Medveczki Zoltán 58 voksot
szerzett. A megismételt polgármester-választást április
22-én tartják Szobon.
V. I.

Német nyelvű köszöntő
táblákat avattak Nagymaroson
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat április 1-én, virágvasárnap
avatta két faragott német nyelvű köszöntő tábláját a város Kismaros felöli végén. A rendezvényen
több helyi nemzetiségi civilszervezet is képviseltette magát.

szöntő tábláikkal fel kívánjuk hívni az átutazók figyelmét, hogy milyen fontos a város lakosságának nemzetisége megtartása – mondta.
Beszédét követően Gáspár
István helyi plébános szentelte meg a táblákat, majd
Döbrössy Kriszta, nagyma-

rosi amatőr helytörténész
mesélt a település sváb múltjáról. A rendezvényen közreműködött a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, a Szent Gellért Cserkészcsapat és több
helyi civil szervezet is.
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A „százarcú” Húsvét
Amikor ma már felnőtt gyermekeim még a nyuszit várták Húsvét napján, és nemüktől
függően készültek a locsolkodásra, sokszor kérdezgették tőlem, vajon mit is ünnepelünk Húsvétkor.

É

s én, mint a tekintélyét mindvégig megőrizni vágyó apa, ilyenkor bizony
nem voltam egyszerű helyzetben.
Mert tény, a Húsvét a kereszténység
tán legfontosabb ünnepe, amikor
Jézus a kereszthalálával megváltotta az emberiség bűneit, majdan a harmadik napon történt
feltámadásával az újjászületés
lehetőségét hozta el az emberiség számára, és győzelmet aratott a halál felett.
Ám ez az ünnep egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
És valóban az, hiszen a természet ekkor
bizonyítja be igazán, mekkora nagy művész.
Senki sem képes szebb látványt varázsolni az
emberi tekintet elé színkavalkádjával, virágba boruló fáival, bokraival.
Aztán felrémlett előttem Mózes képe, ahogy
kivezeti a kiválasztott népét Egyiptomból. A
világ zsidóságának szintén ez az egyik legszentebb vallási ünnepe, a pészah, azaz a szabadulás ünnepe.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel
is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászü-

letés. Aztán elkezdtem nekik mesélni a népszokásokról, amelyek egytől egyig ehhez
az ünnepkörhöz tartoznak. Felidéztem
számukra azt a gyermekkori emlékemet, amit szegény nagyanyám
sivítva menekült volna a papa
elől, aki egy vödör vízzel biz úgy
meglocsolta, hogy még a fehérneműje is vizes lett. Beszéltem nekik arról, amikor a faluban ilyenkor a lányok valamennyien tojást
festettek nagy lelkesen, és várták
a legényeket.
Mindkét gyermekem csillogó szemmel hallgatta a százarcú Húsvét történetét. És mielőtt felvágtuk volna az ínycsiklandozóan csalogató asztalra készített sonkát és
a frissen sütött kalácsot, a lelkünk felemelkedése és megtisztulása véget elmentünk Isten
házába, hogy megünnepeljük a Megváltó feltámadását. Ma már felnőttek, lassan-lassan
az ő gyermekeik fogják nekik szegezni a kérdést: vajon mit ünnepelünk Húsvétkor?
És akkor ők talán visszaemlékeznek a szavaimra, és továbbadják egy újabb nemzedéknek a titkot. A százarcú Húsvét titkát…
- molnár -

Dunakeszi kitüntetettjei
Dunakeszi Város Ónkormányzatának Képviselő-testülete a március 29-én tartott ünnepi ülésén „Dunakeszi Városért” kitüntető címet adományozta Krakker
Jánosnak, a Radnóti Miklós
Gimnázium nyugalmazott
tanárának, Lengyel Péternek, a Városi Polgárőrség
elnökének „Dunakeszi Városért”, Varga Tibornénak,
a Fazekas Mihály Általános
Iskola tanárnak „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj”at, Kovácsné Dobay Mártának, a Telekeszi TV főszerkesztőjének „Dunakeszi Városi Közművelődési Díj”-at,
Ordina Tibor huszonkilencszeres magyar bajnok és
harmincszoros magyar válogatott atlétának, szakedzőnek „Dunakeszi Város
Sport Díja”-t, a Dunakeszi
Fúvószenekari Egyesületnek „Dunakeszi Városért”
plakett kitüntető címet.
Az elismeréseket Dióssi
Csaba polgármester, országgyűlési képviselő adta át.

A
vállal
• TÁRSASHÁZKEZELÉST
• KÖZÖS KÉPVISELETET
+36 30 922 35 23
www.zapeingatlan.hu

Furucz A nita

A

jelenlévőket
Ivor
Andrásné a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte. Beszédében kihangsúlyozta, a település sváb gyökereit.
– Büszkék vagyunk arra,
hogy magyarságunk mellett városunkban meg tudtuk
őrizni a sváb identitásunk és
nemzetiségünk gyökereinek
emlékét. Német nyelvű kö-

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Vác szeretettel vár mindenkit!
A majd ezer éves város örömmel mutatja be gazdag értékeit a turistáknak

A majd ezer éves Vác rendkívül színes és gazdag építészeti és műemléki értékeit, művészeti, egyháztörténeti kincseit, idegenforgalmi
és turisztikai látványosságait, természeti értékeit, szíves vendéglátásáról híres éttermeinek gasztronómiai különlegességeit nagy
szakmai hozzáértéssel „díszített
tálcán” nyújtotta át a minap rendezett országos sajtótájékoztatón
a meghívott szakembereknek, újságíróknak, a helyi sajtó képviselőinek a Turisztikai Desztinációs
Menedzsment (TDM).

A

helyi összefogás nem titkolt célja, hogy a váci polgárok körében nagy népszerűségnek örvendő idegenforgalmi és turisztikai látványosságokat, a megszépült
belvárosban otthonra találó, gazdag
művészettörténeti kincseivel büszkélkedő kiállítótermeit, egyedülálló
alkotásokat bemutató értéktárát, az
országos hírű Sajdik-gyűjteményt,
a város építészeti remekeit, a Mária Terézia látogatásának tiszteletére épített Kőkaput, a Vácra érkezőket köszöntő Kőszentes hidat megismertesse és vonzóvá tegye az országot járó hazai és nemzetközi turistacsoportok számára is.
A váci értékek népszerűsítésének
jelentőségét emelte ki megnyitó beszédében Fördős Attila. A város
polgármestere fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy a megújult belváros, a régi szépségében pompázó
óváros, a különleges adottságokkal
bíró Duna-part azon túl, hogy hozzájárul a váciak jó közérzetéhez,
a turizmus fejlődését is szolgálja,
amelyre korábban nem volt példa.
– Vác családbarát város – folytatta.
– Meggyőződéssel valljuk, hogy egy
társadalom akkor erős, ha a családok, a társadalom legkisebb, ám
legfontosabb sejtjei is erősek. Ezt
kívánjuk támogatni programjainkkal, rendezvényeinkkel is – mondta.

A kulturális programok, fesztiválok
szervezése mellett – a Duna adottságaival élve - tovább kell élénkíteni a vizi sportot – fűzte tovább gondolatát a városvezető, aki jó példaként említette vezetőtársát, Pető Tibor alpolgármestert, aki Vácról lett
világbajnok, de innen indult sportkarrierje az olimpiai bajnok kajakos, Hesz Mihálynak és Gyulay
Zsoltnak is.
Vác szeretettel vár mindenkit! –
jelentette ki Fördős Attila, aki mint
fogalmazott: a város sokszínűségét
örömmel tárják az érdeklődők elé.
Pető Tibor alpolgármester megnyitó beszédében szemlélet és feladat váltás jelentőségét hangsúlyozva arról beszélt, hogy az utóbbi
időszak erőfeszítéseinek köszönhetően a városnak minden adottsága
meg van ahhoz, hogy a jelenlegi átutazó turizmust egy sokkal gazdagabb, színes programokat és érteket
felvonultató célturizmussá formálja. Ezt a célt szolgálja a Tourinform
Iroda tevékenységét is ellátó Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) megalakítása is, amely
legutóbb pl. 50 millió forintot nyert
a helyi és térségi turizmus élénkítését segítő marketing feladatokra. –
Bízom benne, hogy a sikeres pályázat előkészítéséhez hasonlóan magas színvonalon népszerűsítik Vác
rendkívül gazdag értékeit – hangoztatta Pető Tibor alpolgármester, aki
reményét fejezte ki, hogy az alvóvárosként ismert Vác egy hangulatos,
pezsgővárossá válik hamarosan,
amihez minden adottsága megvan a
településnek. – Az 1000 éves város
gazdag kulturális és történelmi látnivalókban, püspöki székhelyként
jelentős az egyházi turizmusa, vonzóvá teszi a Mária-út, melynek sikeréhez hozzájárul az önkormányzat is. Jó érzéssel mondhatjuk, hogy
nincs a turisztikának olyan területe, amelyet ne tudnánk rendkívül
magas szinten képviselni – mondta
az alpolgármester.
Az előadások sorát Philipp Frigyes főépítész tudományos alapos-

sággal, ám rendkívül magas szakmai színvonalon elhangzó előadása
nyitotta meg. Alapvetésként Arisztotelésztől kölcsönzött idézettel fejezte ki a városról alkotott mondandójának lényegét:”A város nem a
puszta együttélés kedvéért alapíttatott, hanem az emberhez méltó élet
céljából.” A főépítész a település történetét, építészeti remekeit és szépségét bemutató előadásában a várost Vác történet írójához, Tragor
Ignáchoz hasonlóan virágcsokornak nevezte.

A rendezvény házigazdája, Papp
Ildikó, a TDM ügyvezető igazgatója a Vác által kínált fontosabb programokat mutatta be szakközönség-

nek. Mint mondta előtérbe került az
élményturizmus, melyben kiemelt
helyen szerepelnek a hagyományos
és nagy népszerűségnek örvendő
programok mellett az újdonságként
bemutatott családbarát rendezvények. A váci TDM vezetője a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy
a most kezdődő szezonban szintén
nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúsági
turizmus fejlesztésére, emellett speciális programok várják majd a kerékpárosokat és a vízi sportok kedvelőit is.
De a kínálatban olyan különleges rendezvények is szerepelnek,
mint például a Humor- és Karikatúra nap. A Tourinform Iroda a város
„háziasszonya” – mondta Papp Ildikó, aki hozzátette, hogy ehhez méltóan fogadják és szolgálják ki a turistákat. A projekt egyik legfontosabb küldetése, hogy a Tourinform
Iroda összefogja a térség turisztikai látnivalóit. Már készül a térség
vonzerőleltára, melyet kiegészít, az
attrakciókat bemutató összeállítás.
A pályázaton elnyert 50 millió forintot – többek között - ezen cél megvalósítására fordítják, hogy minden
vendég azzal a jó érzéssel távozzon

Vácról, hogy szívélyes vendéglátásban volt része.
A Sajdik-gyűjteményt bemutató
zenés prezentáció után Mészáros
Balázs, a Váci Értéktár Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény igazgatója intézményének családi programkínálatát ismertette. Pálos Frigyes atya
a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény
kincseiről tartott rövid előadást,
míg Berki Zoltán a Börzsöny titokzatos világát ecsetelte.
A Vácról készült zenés bemutató
után a résztvevők egy séta keretében felkeresték a korábban képekben és szóban ismertetett nevezetességeket, megcsodálhatták az Értéktárban kiállított vasba öntött alkotásokat, majd az Egyházmegyei
Gyűjtemény párját ritkító értékeit. A séta az országban egyedülálló Sajdik-gyűjtemény megtekintésével folytatódott, ahol Papp László a Munkácsy-díjas művész alkotásaihoz méltó színes előadással kápráztatta el a vendégeket.
Az országos sajtótájékoztató a
Modern Művészeti gyűjteményben
megtartott állófogadással zárult.
Vetési Imre

Fóton megújult környezetben várják a fogyasztókat
A Víz Világnapja idei megemlékezését nem is ünnepelhette volna méltóbban – éppen a napokban átvett európai Kiválóság 4 csillagos díjjal kitüntetett – DMRV Zrt.,
minthogy a fogyasztók és a munkavállalók elégedettségét egyaránt növelő fejlesztés átadásával. Március 23án délelőtt ünnepélyesen adták át a fóti vízellátási üzem
felújított épületét a vállalat vezetői.

A

Gödöllői Üzemigazgatósághoz
tartozó fóti vízellátási telepen az ünnepi átadáson
megjelent Cselőtei Erzsébet, Fót város polgármestere
is. A meghívott vendégeket,
a DMRV Zrt. vezetőit, a felújításban aktív szerepet vállalókat az üzemigazgatóság
vezetője köszöntötte. Fekete Zoltán rövid szakmai áttekintéséből megismerhették
a jelenlévők a vízellátási telep korábbi műszaki állapotát, amely a felújítás után teljes mértékben kielégíti a kor
követelményeit.
DMRV Zrt. számára a fogyasztókhoz hasonlóan kiemelten fontos, hogy munkavállalói elégedettségét –
anyagi erőforrásainak figyelembevételével – folyamatosan növelje.
A legutóbbi 2011. évi elége-

dettség felmérésben a munkakörnyezet munkavállalói
megítélése Társaságon belül 78% volt. Ezen belül ez a
szempont, Gödöllői Üzemigazgatóság munkavállalóinak véleménye alapján 70%ot ért el.
Azzal, hogy a Gödöllői
Üzemigazgatóság fóti vízellátási Művezetőség üzemviteli épületét rekord gyorsasággal, mintegy közel 8 millió
forint ráfordítással korszerűsítette nem csak a munkavállalói elégedettségét növelte, hanem a térség - Fót,
Mogyoród, Csomád, Gödöllő
- fogyasztóiét is, hiszen egy
teljesen megújított, korszerű ügyfélszolgálat várja az
ügyeiket itt intéző fogyasztókat - ezt már Balogh Zsolt,
a DMRV Zrt. műszaki igazgatója mondta, aki ugyancsak
elismeréssel nyilatkozott a

felújításban résztvevő kollégái kiemelkedő teljesítményéről.
Az 1970-es években készült
üzemviteli épület teljes felújítása 2012 januárjában vette kezdetét, és a Víz Világnapján már egy teljesen megújult, korszerű telephelyhely
fogadta a fogyasztókat.
A mai kor elvárásainak
megfelelően felújított üzem-

viteli épület mind a fogyasztók, mind az ott szolgálatot
teljesítő dolgozók megelégedését szolgálja.
Ezt emelte ki a lapunknak
nyilatkozó Cselőtei Erzsébet
polgármester is, aki az ünnepi beszédek után a DMRV
Zrt. vezetőinek társaságában
megtekintette a megújult vízellátási művezetőség üzemviteli épületét.
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a DMRV Zrt. Víz világnapi gyermekrajz, fotó pályázatán
A DMRV Zrt. tevékenységét nem csak szolgáltatásainak minősége, hanem
társadalom központú szemléletmódja is jelentősen meghatározza. A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében a Társaság több CSR programot dolgozott ki, amelyek a felnövekvő
generáció ösztönzésével kíván
felelős társadalmat építeni. A Társaság a gyermekek, és a fiatalok
bevonásában látja a fenntartható jövő kulcsát, ezért idén is meghirdették a Víz Világnapi alkotó
pályázatukat, gyermekrajz valamint fotó kategóriában.

A

pályázat immár három
éves múlttal rendelkezik,
célja, újra és újra felhívni a figyelmet a ma még
korlátlanul rendelkezésre
álló vízkincs védelmére. Évek alatt
változott a világ. A három évvel ezelőtt pályázó kisóvodások, mára
már alsós iskolásokká, az alsós iskolások felsősökké váltak. Nem múlt
el nyomtalanul az idő, mert a közös
ügyért érzett felelősség továbbra is
jelen van az alkotásaikban.
„A pályázati felhívásra idén

Díjazottak:

is rekordszámú -279 db- pályamunka érkezett a Társaság címére, melyek mindegyike, kivétel nélkül megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek.
„Elmondhatjuk, hogy rendkívül sokszínű, ötletes és igényes munkákat kaptunk. Ezúton szeretnénk kifejezni örömünket, amiért valóban komolyan vették a feladatot, s igyekeztek sokszínűen és kreatívan
megfogalmazni mondandójukat a megadott témában. Külön köszönjük a munkát irányító nevelőknek, pedagógusoknak, hogy ismét segítették közös munkánkat.” - fogalmazott
Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója.
Az alkotások két hétig láthatóak
voltak a DMRV Zrt. váci központjának falain. A cég munkavállalói által kiválasztott legjobb pályamunkákat értékes díjazásban részesítik, és a nyertes alkotásokat benevezik a Szakmai Szövetség (MAVÍZ)
által meghirdetett országos kiállításra is. Az elmúlt esztendőben is az
egyik továbbított pályázat Országos
sikert ért el kategóriájában.

DÍJAZÁS?

A kategóriák első helyezettjei jutalomból, meghívhatják ovis, vagy
iskolás csoporttársaikat egy Állatkerti programra, melynek a költségét a Társaság állja. Továbbá értékes könyvutalványt kap. A második
helyezést elértek részére egy könyvutalvány, és több ezer Ft. értékű
rajz - festő készlet. Harmadik díjként kerül átadásra egy könyvutalvány, és egy-egy rajz készlet. A nyerteseket az iskolájukon, illetve óvodájukon keresztül értesítik, a nyereményeiket pedig a DMRV Zrt. területileg illetékes vezetője fogja átadni.

HOGYAN TOVÁBB?

„Az elmúlt évben is kaptunk alkotásokat olyan intézményektől, melyek sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelnek. Az
ő alkotásaikat is bemutatjuk,
és a gyermeknap közeledtével
az intézmény kicsi lakóinak,
egynapos állatkerti jutalomutazást ajánlunk fel. Társaságunk a gyermekrajz, festmény
és fotó pályázatát a nagy sikerre való tekintettel jövőre is meghirdeti, és ismét lehetőséget kí-

FOTÓ:
1. helyezett 1. sorszámú fotó,
Dér Boglárka 14 éves 8. osztályos, Mátyás király Általános Iskola Pomáz, 2013 Pomáz,
Mátyás király u. 2., 2. helyezett 3. sorszámú fotó, Horváth
Orsolya 13 éves 7. osztályos,
Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád, 2161 Csomád, Irtvány u. 46., 3. helyezett 5. sorszámú fotó, Bálint Szabina
13 éves 7. osztályos, Apáczai
Csere János Általános Iskola
Váchartyán, 2164 Váchartyán,
Halászi K. u. 2.
ÓVODÁSOK:
1. helyezett 17. sorszámú kép,
Vác Hársfa Utcai Óvoda
2600 Vác, Hársfa u. 4., 2. helyezett 69. sorszámú kép, Szivárvány Óvoda, 2000 Szentendre,
Kálvária út 22. 3. helyezett 71.
sorszámú kép, Sződ Óvoda Katica Csoport, 2134. Sződ, Dózsa
Gy. u. 19.
nál az óvodák, iskolák diákjainak, hogy kibontakoztathassák
tehetségüket. A DMRV Zrt. célja, hogy a gyermekekben és rajtuk keresztül a felnőttekben tudatosuljon, milyen fontos részét
képezi életünknek a víz és a vele
való felelős bánásmód, valamint
az, hogy „a víz a jövőnk tükre!”.
A kreatív ötletekkel teli alkotások, a gyerekek színes ceruzáin,
festő ecsetein, lencsevégre kapott „pillanatain” keresztül komoly „üzenetet” hordoznak, hiszen ők őszintén fogalmazzák
meg gondolataikat környezetünk jelenlegi helyzetéről, illetve
jövőjéről. Ez az üzenet nem más,

ISKOLA ALSÓ TAGOZAT:
1. helyezett 16. sorszámú kép,
Kozma Bence 7 éves l. osztályos, Benedek Elek Tagiskola
Vácduka, 2167 Vácduka, Ifjúság u. 2., 2. helyezett 26. sorszámú kép, Menyhárt Maja 10
éves 4. osztályos, Garay Általános Iskola, 2151 Fót, Arany J. u.
20-26., 3. helyezett 109. sorszámú kép, Hlavaj Dóra 8 éves 2.
osztályos, Németh László Általános Iskola Göd, 2131 Göd, Ifjúsági u. 1-3.
ISKOLA FELSŐ TAGOZAT:
1. helyezett 51. sorszámú kép,
Pálmai Nóra 12 éves 6. osztályos, Juhász Gyula Általános Iskola Vác, 2600 Vác, Báthory u.
17-19., 2. helyezett 37. sorszámú kép, Füzesi Natasa 15 éves
8. osztályos, Juhász Gyula Általános Iskola Vác, 2600 Vác, Báthory u. 17-19., 3. helyezett 28.
sorszámú kép, Kiss Konrád 13
éves 7. osztályos, Karolina Általános Iskola Vác, 2600 Vác,
Konstantin tér 7.
mindenki értse, van tennivalónk
azért, hogy a Kék bolygó még sokáig az emberiség közös élhető
otthona maradhasson, és egyre
több ember számára legyen elérhető az egészséges és ellenőrzött
ivóvíz, amely az egyik legbiztonságosabb élelmiszer Magyarországon.” - fogalmazott Gombás
Ernő, a DMRV Zrt. Titkársági
osztály vezetője, a pályázat koordinátora.
A DMRV Zrt által szervezett verseny után rendezte meg a Magyar
Víziközmű Szövetség I love csapvíz országos rajpályázatát, melyen a
gödi Hlavaj Dóra első helyezést ért
el. Gratulálunk.

Termálvíz fűti a gödi strand öltözőjét
Göd Város Önkormányzata régi feladatának tett eleget azzal, hogy a termálvizű strand öltözőjének fűtését gázról termálvízre állíttatta. A megújuló energia felhasználása mellett a környezetvédelem is megvalósul. Az új rendszert március 22-én adták át.

F

ogarasi Antal egy
meglévő, működő öltöző épületre tervezte meg az új rendszert, mellyel a legkisebb
bontási munkával, a költségek optimalizálása mellett,
a zavartalan működést biztosítva érte el a kitűzött célt.
A beruházás nettó költsége
9 millió 175 ezer forint volt,
mely - az eddig éves szinten 3
millió 262 ezer forintos használati meleg víz előállítást és
fűtést biztosító gáz felhasználás költségeit figyelembe
véve - várhatóan három év
alatt térül majd meg. A költségek már nyáron is jelentősen csökkennek, eddig a főszezonban 900 köbméter gáz
fogyott az öltözők használati meleg vizének (zuhanyzók) biztosítására.
„Jelentőségteljes lépés ez a
város életében, hiszen ez az

első olyan önkormányzati beruházás, ahol megújuló energia felhasználásával fosszilis
energiát váltottunk ki, mel�lyel energiát takarítunk meg,
miközben a strand üzemeltetése során a környezetvédelem is megvalósul” – nyilatkozta Markó József, Göd polgármestere.
A MÓDSZER
A termálkútból kitermelt 52
Cº -os víz nyomásfokozó szivattyú segítségével, hőszigetelt vezetéken jut el a kazánházban elhelyezett hőcserélőkbe, melyek közül az egyik
a használati meleg víz megfelelő hőmérsékletét biztosítja,
a másik az öltözőépület fűtéséhez szükséges hőmennyiséget állítja elő. A fűtés hő-leadói a mennyezeten elhelyezett, alacsony hőmérsékletű,
sugárzó gipszkarton pane-

lek. A meglévő radiátoros rendszert
is ugyanez a meleg
víz táplálja. Ezzel a
műszaki megoldással a gázfelhasználás teljes egészében
feleslegessé
vált,
így a próbaüzem
március elsejei kezdete óta a gázcsap
el van zárva. Mindkét rendszer teljesen
automatikusan működik, felügyeletet nem igényel.
További előny, hogy a vis�szatérő lehűlt víz a medencéket tápláló tározóba kerül,
ezért a termálkútból többlet vízkivétel nem szükséges.
Ezzel a megoldással csökkenthető a hűtővíznek használt, vezetékes víz mennyisége is, ez további költségmegtakarítást eredményez a
strand üzemeltetésében.

Néhány hét és ismét megtelik a szabadtéri strand is
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Új állandó kiállítás
a Váci Értéktárban

XIV. évfolyam 6. szám

KULLAI TIMI:

a műsornak köszönheti
a szerelmét és a hírnevét

Modellként is megállta a helyét a Megasztár 6 váci csillaga
Úgy tűnik, régiónk igencsak bővelkedik tehetséges énekesekben. Amíg tavaly szinte egy emberként szorított mindenki Kováts Veráért az X-Faktorban, addig most a
Megasztár egyik fő esélyese egy 30 éves váci szépség. Kullai Tímea képletesen és a
szó legszorosabb értelmében is kimagaslik a mezőnyből.

K

Vasba öntött történetek –
Öntöttvas művesség Közép-Európában
Vác ismét egy különleges művészeti értéket képviselő, állandó kiállítással gazdagodott, tovább gyarapítva a város kulturális programkínálatainak sorát. A Vasba öntött
történetek – Öntöttvas művesség Közép-Európában című állandó kiállítás a Váci Értéktár földszinti kiállító termében nyílt meg március 29-én.

A

z
átadó-megnyitó ünnepségen a
vendégeket elsőként Mészáros Balázs, a Váci Értéktár igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót a kiállítást bemutató, Pusztai László művészettörténésznek. Pusztai László
azon szakemberek egyike,
aki Magyarországon elsőként kezdte kutatni a vasművességet, mintegy harminc
évvel ezelőtt. Kutatómunkája során került kapcsolatba
Berczelly Attila műgyűjtővel, és a váci gyűjtő különleges öntöttvas-gyűjteményével. Mint mondta, nagy örömmel fogadta a hírt, hogy e páratlan gyűjtemény egy állami
múzeum birtokába kerül, hiszen így a szélesebb közönség számára is látogathatóvá
válik. Pusztai László beszéde
után Fördős Attila Vác város
polgármestere nyitotta meg a
kiállítást.
Az emberre két dolog igen
jellemző – mondta megnyitó beszédében Fördős Attila
– az értékteremtés és az érték védelem. Ahhoz, hogy érték védelemről lehessen beszélni, természetesen előbb
létre kell hozni az értékeket
– mondta. A kiállítás a közép-európai öntöttvas művesség történetét kíséri nyomon a kezdetektől a vasművesség virágzásáig. A vasgyártás Európában a 15-16.
század környékén terjedt el,
ám ehhez képest csak a 1819. században figyeltek fel a
vas szépségére, arra, hogy e
kiváló fém nem pusztán szerszámkészítésre és hadászati célokra alkalmas, de minden egyéb tárgy megformálá-

sára is. E kiállítás – fogalmazott a polgármester – megmutatja, mennyi szépséget lehet
vasból megformálni: a kegytárgyaktól kezdve a tükörfoglalatokig, hamutartókig
és kályhákig.
A polgármester kiemelte
annak jelentőségét, hogy e
rendkívüli gyűjtemény a város közkincsévé vált, hiszen
– mint mondta – a turisztikai
látványosságok előtérbe helyezése koncepcióként fogalmazódott meg a városvezetés számára. A polgármester
örömét és köszönetét fejezte
ki Mészáros Balázs igazgatónak, aki támogatta e koncepciót, és többéves munkával járult hozzá e kiállítás
megrendezéséhez. Elsőként
azonban Berczelly Attilának kell köszönetet mondani – tette hozzá - hiszen a lo-

kálpatrióta műgyűjtő több
évtizedes munkája nélkül
nem jöhetett volna létre ez
a tárlat. Ebben az értékvédelemben ki kell még emelni
Várkonyi László műgyűjtő
nevét, akinek gyűjteményéből egy műtárgy szintén bemutatásra került.
Visszatérve tehát a koncepcióra – zárta beszédét Fördős
Attila - alapvető cél a város
turisztikai látványosságainak bővítése, köztük a művészeti értékek széles körben
való bemutatása, s a kiállítóhelyek számának növelése. A mostani öntöttvas-gyűjtemény megnyitása ennek a
koncepciónak a része, mintegy láncszeme az elindított
folyamatnak.
M aczkay Zsaklin
Fotó: K esziPress

ullai Tímea kitartó. A 30 éves váci
lány már a 2003-ban induló, első
Megasztárba is jelentkezett – igaz,
szülői unszolásra –, ám akkor nem
sokra jutott a színpadon. Mégis ez a szereplés alapvetően változtatta meg az életét. Egyrészt már akkor megtanulta, miként kell egy
ilyen tehetségkutatóban viselkedni, megfelelni a követelményeknek, másrészt megtalálta
élete szerelmét, akivel még a 2003-as válogatáson ismerkedett össze.
Ám a hangján kívül még van valami, ami
az átlag fölé emeli Tímeát: a majd kétméteres
magassága, amivel eddigi élete során egy pillanatra sem tudott megbékélni. Nagyon zavarta, hogy a tornasor vele kezdődik, a fiúk alacsonyabbak nála. Folyamatos stresszben élt,
egészen addig, míg megtalálta a kifutók világát.
„Egyedül a modellkedés hozott a lelkemnek
némi megnyugvást. Abban a környezetben a
180 centis lányok átlagosnak számítanak. Akkor egy kicsit még büszke is voltam a magasságomra” – fogalmazott a Megasztár kimagasló egyénisége.
Nemrég egy olyan fotó is előkerült róla, melyen szőke hajjal fehérneműben pózol a kamerának. Tímea nem kezdett el magyarázkodni, hanem azonnal beismerte, ő látható a képeken.
„Igen, valóban készült rólam ilyen kép, de
csak egyszer. Amikor édesapám meghalt, akkor modellmunkákkal kerestem pénzt. Fotózásokat vállaltam el, és ezt a képet egy barátnőm készítette a lakásán, és a felvételért egy
forintot sem kaptam” – nyilatkozta a Borsnak
Kullai Tímea, aki elárulta, ha most kapna felkérést, akkor mondana igent, ha maradhatna
rajta a fehérnemű..
Édesapja halála egyébként nagyon megvi-

selte, és ahogy a Story Magazinnak elárulta,
elkeseredettségében egy 27 évvel idősebb férfi oldalán kereste a boldogulást. Tímea ekkor
18 éves volt, és mindenre képes volt buszsofőr szerelméért. Ám a férfi visszaélt a lány bizalmával... Nagy nehezen túltette magát ezen
a kapcsolaton, ám azt mind a mai napig bánja,
hogy azokban az időkben mennyi fájdalmat
okozott édesanyjának.
Bízik benne, hogy a Megasztár esélyt ad
neki arra, hogy anyukája végre büszke lehessen rá.
- molnár -
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Péter Péter jubileumi estje
Péter Péter váci költő a közelmúltban ünnepelte 75. éves születésnapját. A műfordítóként és költőként egyaránt
ismert, több irodalmi díjjal kitüntetett Péter Pétert a Móricz Zsigmond Társaság, a Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ közös szervezésében megvalósult jubileumi esten köszöntötte
Fördős Attila Vác város polgármestere, majd a költő verseit Péter Pál, valamint a Fónay – HUMÁNIA – Drámai Műhely növendékei: Nábelek Anita, Csereklye Károly és Ruzicska László tolmácsolta. A költővel a rendezvényt követően beszélgettünk.
különbözeti vizsgával, mérnöki címet szereztem. De az
irodalom – mint egy sziget –
mindig megmaradt. Verseim
– néhány éves, asztalfióknak
írt alkotói munkát leszámítva – folyamatosan jelentek/
jelennek meg antológiákban,
irodalmi lapokban.

– Életútját egy sajátos
kettősség határozta meg:
a költészet, az irodalom
és a főállásként választott mérnöki hivatás. Hogyan fért meg ez a kettő
egymás mellett?
– Kezdetektől műszaki pályára készültem, a szüleim –
gyakorlatias szemléletű emberekként – szintén efelé irányítottak. Már középiskolába jártam (a 8. számú Gépipari Technikumba), mikor
halálosan szerelmes lettem,
és ez a „nagy érzés” versírásra ihletett. A (szerelmes) fiatalemberek persze mind verset írnak, de aztán később a
legtöbben kinövik ezt a hóbortot. Nekem ez valahogy
nem sikerült.
Aztán idővel a szerelem

mellett fölfedeztem más témákat is, és elkezdtem humoros darabokat írni. 69ben, az Ifjúsági Magazinban
jelent meg az első versem,
majd a Pest megyei Hírlap és
a Váci Napló közölte le több
írásomat. Ekkortájt léptem
be a Gyombolai Márton által vezetett Radnóti Miklós
Körbe, ami erőteljes inspirációt jelentett számomra.
Időközben leérettségiztem,
és – miután a vaskereskedést
vezető apám „egyéb” származása miatt –rendre elutasítottak a főiskoláról, munkába
álltam előbb Pesten, majd a
váci Híradástechnikai Anyagok Gyárában. Aztán estin,
munka mellett, mégis csak
elvégeztem a Bánki Donát
Műszaki Főiskolát, majd egy

Egy Nap az Élet
"Szeretném felverni lelkem dalával,
A szomorúak szívét..."
- mondja egy versében József Attila.
Április 11-e a költő születésnapja, és egyben
a Magyar Költészet Napja. Ezen ünnep kapcsán kerül
megrendezésre Smál Gábor, a váci Fónay - HUMÁNIA Társulat tagjának, első önálló estje.
Egy alkalom, amikor Hamvas Béla, Szabó Lőrinc,
Kosztolányi Dezső, József Attila és számos más költő és
gondolkodó szavai elevenednek meg, és kiderül, hogy
versek és prózák segítségével a gondolkodás szórakoztató
is lehet. A hétköznapok egyhangúsága, az újabb és újabb
kihívások próbára teszik erőnket. Nagy szükség van olyan
lelki táplálékra, mely felerősíti és értékelhetővé teszi a
pillanatokat, amelyek a múltunkat alkotják, és amelyek
segítenek egy olyan élhető életet kovácsolni, melyre
mindannyian vágyakozunk.
Jöjjön el Ön is, és nézzen bele „Egy Nap Élet”-be!
Az előadást rendezte v. Ruzicska László
Időpontja: 2012. április 11. 18:00
Helyszín: Vác, Madách Imre Művelődési Központ,
Színházterem
Belépőjegyek a váci Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában igénylehetők.

– Az első alkotói években született egyetlen regénye, A rekviem egy szerelemért. Miről szól ez a
mű?
– Két fiatal egymásra találásáról, s végül e szerelem elvesztéséről. A regény feszültségét a magánéleti szál és a
háttérben meghúzódó társadalmi ellentmondás okozza:
a Rákosi diktatúra embert
nyomorító légköre és a szerelem, ami egy időre mégis
szépséget lop a mindennapokba.
A végkifejlet mégis tragikus, a lány családját kitelepítik – így ér véget az első
szerelem. A regény önéletrajzi ihletésű, és egy valós (bár
olykor fikcióval átszőtt) történetet mond el. A főszereplő kislánynak egyebek mellett az eszperantó nyelv szeretetét köszönhetem, miatta
kezdtem eszperantót tanulni, a „titkos kommunikációnk” nyelvét.
Azóta folyamatosan fordítok magyarról eszperantóra,

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ KÖZPONT
BIZTONSÁGI ŐR,
TESTŐR,
VAGYONŐR

Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
A szakmai szakszervezetek és az ORFK-RSZKK
ajánlásával!

klasszikus és kortárs költőket, írókat, és magam is írok
eszperantóul verseket.
– Műveit gyakran nevezik
neoimpresszonistának,
mert többnyire egy-egy
pillanatnyi kép, egy benyomás szolgál e versek témájaként. Mi az,
ami versírásra inspirálja Önt?
– Szemlélődő emberként
– azt mondhatom – minden,
ami körbevesz, ami megragadja a figyelmemet.
A város, ahol élek, és ahol
gyerekkorom óta annyi minden változott, a számomra
kedves, ismerős helyek, de
sokszor az élet visszásságai is, mindaz, ami bosszant,
ami bánt, a közömbösségtől
kezdve a nyelvünk romlásáig és a szeméttel csúfított utcaképekig. A komoly témák
mellett szeretem megmutatni a mindennapok humoros,
groteszk furcsaságait, a mókás villanásokat.
Kedvelem ezeket az írásokat, mert jelzik, hogy az
életet nem érdemes túl komolyan venni, legjobb, ha
úgy kezeljük, mint egy kabarét, mert így könnyebben
felülemelkedhetünk a legnagyobb veszteségeken is.

7
programajánló
Május 5. szombat 19 óra
Miller Zoltán és Mahó Andrea musical műsora
A belépőjegy ára elővételben: 2700 Ft,
az előadás napján: 3000 Ft

Május 11. péntek 19 óra
revüoperett
Szereplők: Egyházi Géza, Galambos Lilla, Pásztor Ádám,
Török Anna, Csonka Zsuzsanna, Török Tivadar, Heller Tamás,
Szerző: Ábrahám Pál,
Rendező: Csere László
Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zenekar,
vezényel Farkas Pál, Kálmán Imre-díjas karmester
A belépőjegy ára elővételben: 2500 Ft,
az előadás napján: 2800 Ft

Május 17. csütörtök 19 óra
XI. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
Közreműködnek: belga Veronique Gillet, a venezuelai
Fernando Freitez és a spanyol Carlos Franco alkotta Terracota
ütőhangszeres trió. Valamint német Ralf Gauck
akusztikus basszusgitáros, Szabó Sándor gitáros és
Major Balázs ütőhangszeres formációja.
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft

Május 27. vasárnap
Városi Gyermeknap
10 óra Aszfaltrajzverseny, Lufihajtogató bohócok, Kézműves foglalkozások,
Ébresztő! Interaktív táncos bemutató a Tini Dance Team-mel. Játékos, énekes
foglalkozás kisgyermekek részére. A foglalkozást vezeti: Huszár Anita
11 óra Elmés játékok - Játékos tudomány interaktív kiállítás, Makettezés, Nils
Holgersson zenés mesejáték a Fogi Színháza előadásában . A belépőjegy ára:
300 Ft 12.30 óra Aszfaltrajzverseny eredményhirdetés 14 óra Lábita Színház
– Csernik Szende székely lábbábos 14 óra Bigyóka Kutyaiskola bemutatója,
Kézműves foglalkozások 15 óra Zenés interaktív foglalkozás, Familia Gladiatoria
bemutatója 15.30 óra Csillagok üzenete a Csillaghúr együttes gyerekkoncertje
17óra Kaláka együttes koncertje. A belépőjegy ára elővételben: 1.200 Ft,
az előadás napján: 1.500 Ft A nap folyamán rendőr-, mentő- és tűzoltóautóbemutatóval várjuk a gyermekeket. Támogatók: Floch Cukrászat, DMRV Zrt.,
MEGCSÍ-PI-PI, Korall Diszkont, Pingvin Cukrászda,
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ •
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200 •
Jegypénztár: (27) 518-206 • Jegypénztár nyitva tartása:
H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig • informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

M aczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter

Apróhirdetés
• Eladó házakat, lakásokat keresek
Dunakeszin, konkrét ügyfeleim részére. Tel.: 30 310 09 19

PM Perpetuum Mobile Kft.
2600 Vác, Szent László út 13.
Tel.: +36 27 502 950
Fax: +36 27 502 951
Mobil: +36 30 436 8124
www.peugeot-pm.hu
alkatresz@peugeot-pm.hu

április 14-én és 21-én
VÁCON, GÖDÖN ÉS VERESEGYHÁZON.

+36-30-981-19-83

Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverőknek,
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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“Ha a táncunkat nézed,
VÁC is
a szívünk szavait hallod” felfedezte
A tánc különlegessé tesz. Szórakozás, ami közösséget épít, barátságokat hoz össze, segít az önkifejezésben, emellett szépíti, formálja testedet. Ha elkezded, azon veszed észre magad, hogy a tánc megváltoztatta az életed – vallja Nagyné Szöllősi Márta pedagógus, a sikert sikerre halmazó dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola színpadi
tánccsoport művészeti vezetője.

a futsal
szépségét

Már március végén bajnokcsapat
lett Császár Gyula csapata
A másodosztályú futsal bajnokság rájátszásából ugyan
még hátravan hat forduló, de a Szuperinfó Vác FSE együttese már megnyerte a pontvadászatot és ősztől az élvonalban szerepelhet.

A

A

z országos és nemzetközi sikereket elérő
csoport közel három
éve, 2009 októberében új színfoltként alakult a
Farkas Ferenc Művészeti Iskolában, ahol a jelentkezők
szakavatott pedagógusok irányításával fedezhették fel a
modern és színpadi tánc fantasztikus világát. - A tanult
táncok különféle technikákra épülnek, ötvözik a klasszikus balett, a jazztánc, a modern tánc elemeit, de nagyon
fontos a színészi játék is,
hogy „az ifjú táncművészek”
minél mélyebb beleéléssel és
kifejezőbb előadásmóddal jeleníthessék meg a produkciót - avat be a művészi kifejezés mesterségébe Nagyné
Szöllősi Márta, aki szerint a
tánc nem egyéb, mint: „Képzés, tanulás, fegyelem, kitartás, intelligencia, kisugárzás,
mosoly és sok tánc.”
A képzésben résztvevő táncosokból fellépő csoport alakult, melynek tagjai számára
lehetőség nyílik a színpadon
is bizonyítani tehetségüket…
A dunakeszi fiatalok nem
akárhogyan tesznek bizonyságot felkészültségükről, hiszen legutóbb, március 10-én
6 versenyszámmal neveztek
a veszprémi Connector Táncfesztiválra, melyen kilencszáz
versenyző 240 koreográfiával vett részt. Nagyné Szöllősi
Márta tanítványai közül a moderntánc szóló kategóriában
Bognár Vivien 1. helyezést
ért el, és elnyerte a zsűri különdíját kapta. A moderntánc
duó kategóriában Mitró Ingrid és Erőss Anett szintén 1.
helyen végzett, míg a moderntánc trio kategóriában Mitró
Ingrid, Fodor Esztella és Bognár Vivien ugyancsak a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A színpadi látvány-

tánc csoportban két arany és
egy ezüst érem boldog tulajdonosaként, valamint a legjobb koreográfia különdíjával
érkezett haza a csoport, melynek tagjai öregbítették a sokszor elhangzó dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola
nevét.
A táncosok sikere március 17-én folytatódott, amikor
a Budapesten megrendezett
országos kvalifikációs versenyen, ahol a moderntánc szólóban Bognár Vivien ismét
1. helyezést el, és a szakértő
zsűri különdíját érdemelte ki.
A színpadi látványtánc duó is
ismét aranyérmet szerzett, a
csoport pedig elnyerte a legjobb koreográfiának járó díjat – számolt büszkén a sikerekről a művészeti vezető,
aki elárulta, hogy nincs megállás, már javában készülnek
ország egyik legrangosabb
versenyére, a pécsi Esély a
Művészetért Fesztiválra, me-

lyen tavaly már sikerült a dobogó felső fokára felállniuk.
Az áprilisi hazai megmérettetés után négy alkalommal
Salzburgba viszik el Dunakeszi jó hírét, ahol Az Alpok köszöntése nemzetközi fesztiválon lépnek fel.
Az idei évad első felét júniusban, a Szlovákiában megrendezésre kerülő Európa Bajnoksággal zárják az ifjú tán-

cosok, akik reménykednek,
hogy immár harmadik alkalommal is sikerül elhódítani a
kontinens bajnoki címét.
Nagyné Szöllősi Márta a sikerek fényében sem feledkezik meg az X-car Autókölcsönző tulajdonosának támogatásáról, aki jelentős
mértékben járul hozzá a salzburgi utazás költségeihez. –
Bízom benne, hogy Borbély
Gyula úrhoz hasonlóan a város többi vállalkozója is támogatásra méltónak tartja a csoport teljesítményét,
és hozzájárulnak, hogy színvonalas jelmezekben képviselhessük Dunakeszit a honi
és a nemzetközi versenyeken – kérte a fiatalok nevében a művészeti vezető, aki
elmondta azt is, hogy a támogatásokat Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványán
keresztül tehetik meg a művészet pártolók.
Vetési Imre

váciak az eddig lejátszott 24 mérkőzésük közül mindössze
a második helyezett Dunakeszi otthonában vesztettek pontokat (2-2-es döntetlen), a további 23 mérkőzést megnyerték. (Volt
olyan, amelyet húsz vagy
több rúgott góllal!) A hárompontos rendszerben
zajló bajnokság alapszakaszát 12 pontos előnnyel
zárták a szuperinfósok,
majd tovább növelve előnyüket, jelenleg 18 egységnyi fórt mondhatnak magukénak.
A Szuperinfó Vác FSE
teremfocistái tavaly szerepeltek először a második vonalban és mindjárt
bronzérmet szereztek. A
sportágban nagy tekintél�lyel és szakmai tudással
bíró Császár Gyula edző
irányításával komoly erősítéssel és nagy tervekkel
indultak az idei sorozatnak a váciak, akik a bajnokság első felében izgalmas versenyt vívtak a Dunakeszi Kinizsivel. A sorra
aratott győzelmek akkor

sem szűntek meg, amikor
tragikus hirtelenséggel elhunyt Császár Gyula. Ezt
követően a játékosból trénerré avanzsált Burzi Attila vezetésével már volt
edzőjük emlékéért is játszottak a fiúk.
Sikeresen, hiszen Horváth Gergely (és korábban Borszéki Csaba) kapusbravúrjaival, Besenyei
Ferenc, Bozori Balázs és
Weisz Tamás igen gyakori hálózörgetéseivel, valamint a korábban nagypályán is bizonyító rutinos
játékosok (Farkas Viktor,
Hirt Gergely, Vén Gábor)
irányításával már hat fordulóval a befejezés előtt
behozhatatlan előnyre tettek szert.
Ősztől tehát immár az
élvonalban léphetnek pályára az országszerte egyre növekvő népszerűséget
kivívó sportág váci képviselői, akik a kezdeti pártucat érdeklődő után a bajnoki hajrára már több száz
szurkolót vonzottak ki a
váci sportcsarnokba.
Kereszturi Gyula

A

díjtalan elektronikai és
veszélyes anyaggyűjtést
szervez
2012. április 14-én szombaton
8 órától 14 óráig az alábbi helyszíneken.
- Az elektronikai hulladékok a
CASALGRANDE téri OTP
mögötti parkolóban
valamint a Dunakeszi
Közüzemi Kft. Szent
István utca 1. szám
alatti telephelyének
parkolójában
adhatók le.
- Az alábbi veszélyes
anyagokat a Dunakeszi Közüzemi Kft Szent
István utca 1. szám
előtti parkolójában
veszik át:
• Festék és
lakk hulladékok

• Irodatechnikai
hulladékok
• Fáradtolaj
• Oldószerek és
oldószer keverékek
• Szennyezett
göngyöleg
• Hajtógázas
szórópalackok
• Vegyszermaradékok
• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
• Étolaj
• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek
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